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för vägen är lång
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Day by day
Day by day
Oh, Dear Lord
Three things I pray
To see Thee more clearly
Love Thee more dearly
Follow Thee more nearly
Day by day

(ur musikalen Godspell från 1971,
jfr den helige Richard av Chichesters bön på s. 1090)
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FÖRORD

av Berit Palmgren

För ca 22 år sedan läste jag i Vår Frälsares församling en inbjudan från en lekman, Björn Håkonsson,
till en studiecirkel i Rosengårds församling om ”Markus evangelium”. Det blev för mig en givande
gemenskap med honom och kristna trossyskon med Guds ord i centrum.
Bibeln är Guds ord, tryckt på papper. Vi möter där Kärlekens historia i tiden, Ljuset som lyser
och som Mörkret inte får makt över, Guds Ord som av Kärlek till oss lämnat himmelriket för att
som Människoson visa oss Vägen, Sanningen och Livet, låta oss tillsammans med honom komma
dit – om vi vill! I Bibeln kan jag mer och mer lära mig förstå hur Guds kärlek är – genom Jesu liv
och överlåtelse åt Fadern.
Bibeln visar oss att Guds Kärlek alltid börjar med ett DU – aldrig med ett JAG. Bibeln visar oss att
orden utan Den Helige Ande förblir kunskap men inte det Levande Ordet.
Här presenteras nu Björns bok om Bibeln. Det är stort att Den helige ande har gett Björn det här
uppdraget och att han har sagt ja till det.
Må Den Helige Ande genom denna bok inspirera till värdefulla samtal och ge oss Kraft att
gemensamt med Kristus ärligt kunna säga: ”Fader, ske DIN vilja i mitt liv. Tack för Din Kärlek –
för Himmelriket som öppnats – Föröka i mig tron!”

Berit Palmgren,
konvertit, upptagen i katolska kyrkans fulla gemenskap år 1966
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FÖRFATTARENS FÖRORD
I Faderns och Sonens och Den helige andes namn. Amen. Må den som läser be för den som skriver.
Gud älskar oss, vi som läser Bibeln. Vi är korpens ungar som skriker efter sin föda (jfr Ps 147:9).
Öppna din mun så skall jag fylla den! säger han (Ps 81:11). Någon har sagt: ”Större än ett barn kan
man inte bli i Guds rike” (jfr Mark 10:15). Är vi kristna alla barn? Ja, men Guds rikes barnaskap
gör oss fullvuxna - vi når en mognad som svarar mot Kristi fullhet (Ef 4:13). Den 12-årige Jesus
stannade kvar i templet för att lära sig mer och missade sitt resesällskap (jfr Luk 2:43f). Jag önskar
mig läsare som är heliga rymlingar från världens alla Måsten. Jag vet att dessa läsare kan bli helgon
och önskar inget mer än det. Till dem träder jag in med Jesu utsända vänners ord:
Frid över detta hus (Luk 10:5)
Jag är dansk, född 1961. Jag upptogs i katolska kyrkan med min mor 1975. Jag flyttade till Skåne
1989 för att gifta mig med min Marina som är svenska. Jag är utbildad psykolog och lärare
men har även studerat lite filosofi och teologi. Jag var med om att dra igång S:ta Maria katolska
folkhögskola i Malmö på 1990-talet. Där startade jag bibelkurser. Kurserna har fortsatt, år efter
år. Jag fördjupade på så sätt mitt eget bibelvetande, och jag mötte de typiska bibelläsarproblemen
i elevernas frågor. År 2002 blev jag diakonvigd och fick därmed predika. Jag gav ut en mindre
predikosamling år 2011 som även innehöll manus till bibelteaterföreställningar som jag spelade
upp med ungdomar. Jag fick smak för skriveriet och skrev en annan bok, om äktenskapsproblem
med avstamp i gifta par i Bibeln (jag sysslar även med rådgivning).
En vacker söndag år 2012 mötte jag vid kyrkkaffet efter mässan i S:t Thomas församling i Lund
en bekant från min ungdom i Danmark, syster Marianne Groesmeyer – en åt Gud vigd jungfru
(se Katolska kyrkans katekes, nr. 922-924). Jag berättade för henne om min idé: att skriva en
kommentar till mässornas läsningar på svenska. Hon tyckte att jag skulle sätta igång direkt, men
jag såg bara en mur av praktiska problem. ”Gud hjälper!” sa hon, jag skulle bara få det gjort. Det
tog jag som en röst från himlen. Nog fanns det andra, mer lämpliga författare som skulle kunna
göra det bättre än jag, men var det ett skäl till att låta bli? Nej. Hösten 2013 och våren 2014 tog
jag tio månaders ledigt för att skriva. Jag hann bara med en liten del. År 2014 gick folkhögskolans
bibelkurser online och jag kunde testa det jag hade skrivit på elektroniska studerande. Sedan skrev
jag när jag kunde, hemma, under resor, var som helst, när som helst. Alltid var känslan där att Gud
ville detta, även ifall boken aldrig skulle bli till glädje för andra än mig själv. Så jag skrev och skrev,
åren gick, barnen kring mig växte och mitt hår och skägg blev grått.
Skolans suveräne it-man, Lars Holmqvist, hjälpte mig med det tekniska. Precis som jag gjorde
han nästan allt på sin fritid. Han var en stor hjälp, en gåva från Gud. Fader Anders Piltz från
Katolska Liturgiska Nämnden (KLN) hörde under 2015 talas om vad jag höll på med och ville
se ett prov. Han bad sedan att redan innan boken kom ut få publicera mina texter som dagliga
bibelkommentarer och helgonberättelser på KLNs hemsida (www.kln.se). Så blev det. Nu hade jag
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en ständig deadline och fick jobbet gjort. Fader Anders Piltz intresse var en stor uppmuntran. Ett
varmt tack förtjänar också korrekturläsarna, främst min älskade och tålmodiga hustru Marina,
men även karmelitsystrarna i Glumslöv och studerande från mina bibelkurser: Ritva Tagaras, JanOlof Carlson, Eva Hedlund, Lars-Erik Lindblom, Göran Lang, Anders Vigren, Gurli Öman samt
Louise Heimburg som gick hem till Gud år 2018. Särskilt stora bitar tog Amanda Olofsson Skog
och Kerstin Ekbladh på sig, sistnämnda med hjälp av Rolf Tegstam. Jag hoppas att jag inte har
glömt några - må Gud i så fall löna dem dubbelt! Lika varmt tack till min biktfader, broder Ingmar
Svanteson OSB och till Magnus Andersson som båda bidrar med kloka ord om helgon på s. 984
och 985. Magnus hjälpte mig också med det liturgiska schemat som finns i bokens omslag med
kyrkoårskalendern fram till år 2039. Det finns förstås ännu fler som har tipsat och hjälpt mig med
enskilda detaljer: tack härmed också till dem alla på en gång, ingen nämnd, ingen glömd. Pengar
finns inte mellan mig och någon av alla dessa – alla har hjälpt mig gratis. Jag tackar alla som via
crowdfunding bidragit ekonomiskt till tryckningen av boken, i de allra flesta fall vet jag inte ens
vilka ni är: tack alla därute, och också för förbönerna! Ett speciellt varmt tack ska gå till Berit
Palmgren som jag övertalade att skriva förordet till min bok. Hon är den som har deltagit mest i de
bibelkurser som jag har haft i Malmö. På sitt vänliga och entusiastiska sätt har hon under nästan
ett kvarts sekel försökt påminna mig om hur viktigt det är att inte bara matas med kunskaper utan
även att komma i samtal med varandra om Gud. Berit har rätt. Därför står hennes ord först i min
bok. De ska lysa över alltihop.
Varför en ”katolsk” bok om Bibeln? För att det finns för få sådana (en ljuspunkt i horisonten är
den katolska utgåvan av Bibel 2000 med kommentarer av Emanuel Sennerstrand som förväntas
utkomma ca 2021, vi är många som ser fram emot den). För oss katoliker kan kyrkan inte skiljas
från Bibeln. På 400-talet sa den helige Augustinus (se s. 1336): Den som har Gud till Fader måste
ha kyrkan till moder, och: Jag skulle inte tro på de heliga skrifterna om inte den katolska kyrkan stod
inne för deras sanning. Sagt på ett annat sätt: vad hjälper det om Bibeln är kung men kyrkan inte är
drottning? De två makarna är oskiljaktiga, ja, de är ”ett kött” (1 Mos 2:24). Kyrkan är Bibelns hem
och Bibeln är kyrkans bok. ”Men Bibeln tillhör väl alla?” invänder någon. Ja, men det gör kyrkans
traderade tro också. Protestantismen glömmer att i urkyrkan fanns det bara kyrkans tro och
ännu inte Det Nya Testamentet. Tron var till före texten. Kyrkans familj är en frälsningshistorisk
förutsättning för det skrivna ordet. De heliga dokumenten blev till i kyrkans sköte. Så var det enligt
Guds vilja. Vi har mycket att lära av protestanterna, men också mycket att ge dem – om de vill ta
emot det. Påven Franciskus och lutheranerna undertecknade år 2016 i domkyrkan här i Lund, där
jag bor, ett dokument om en ny era av positiv dialog. Låt oss hoppas att det bär frukt. Påvens besök
i Skåne var oförglömligt. Helt otippat fick jag assistera påven vid altaret under mässan på Malmö
stadion. Gissa om jag var stolt, där mellan honom och vår svenske biskop Anders Arborelius,
numera kardinal, inför tusentals mässbesökare.
Förvänta inte en felfri bok. Ibland är den som skriver trött och nickar till, och vi har alla blinda
fläckar. Lyckligtvis älskar Gud oss ändå. Katolska kyrkans läroämbete har visserligen deklarerat
att boken inte innehåller något som går emot kyrkans tro och moral (det så kallade ”Imprimatur”
i början) men läsaren kanske upptäcker andra sorters fel (citat, fakta, språk m.m.), jag vill gärna
informeras om dem i så fall (mejla till vandramedoss@gmail.com). Rättelser tänker jag publicera
på bokens hemsida www.vandra-med-oss@webnode.se - särskilt ifall det rör sig om klara faktafel.
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Jag är kyrkans tjänare och har Guds evangelium på läpparna. Men budskapet ska inte bara höras.
Det ska även förstås. Därtill behövs det studier, timmar och kvällar, i ostört lugn, under solen,
under en lampa, och helst också samtal i grupp som Berit säger. Må min bok inte samla damm på
hyllan utan bli till nytta för dig och dem du talar med. Må vi bygga kyrkan i allt vi gör, Noas ark,
räddningsbåten, Herrens brud, som hon var från början, med den sanna tron som en gång kom
till våra förfäder från söder och väster. De ber nu för oss. Det är mäktigt att komma ihåg att vi står
i kyrkan inför
mångtusende änglar,
en festförsamling av alla förstfödda
som har sitt namn i himlen…
inför Gud, allas domare,
inför andarna av de rättfärdiga
som har fullkomnats
(Heb 12:22-23)
Må Gud göra oss till helgon. Gud har lyckats med andra – han kan lyckas med oss också.
I dag slutar jag skriva, Askonsdagen, Herrens år 2019. Min bok är klar. När någon läser detta har
det hänt nya saker i världens och kyrkans historia som denna bok inte vet om. Nya helgon kan
ha fogats in i kyrkoåret liksom kyrkan kan ha gjort liturgiska justeringar. Om inte allt för stora
förändringar inträffar kan min bok fortfarande användas år 2039 när tidsschemat på omslagets
insida slutar. Men kanske är vi alla redan hos Herren då.
Jag skriver klart detta förord i bilen på morgonen men har egentligen inte tid med det. Har
lämnat barnbarnet i skolan, gått ut med hunden, tankat bilen och kört till katolska folkhögskolan
i Rosengård. Är nu på parkeringen och fryser om fingrarna. Om ett par timmar ska jag förklara
för skolans elever, varav de flesta är muslimer, vad Askonsdagen och den kristna fastan går ut på.
För att få idéer tittar jag lite i mina kommentarer till Askonsdagens läsningar på sidan 462 i denna
bok. I eftermiddag har jag en dubbellektion på skolans filial på Holmgatan i Malmö om psykologi.
Jag har också ett samtal i min mottagning. Vill absolut ha en lugn stund med dem därhemma
och med min hund innan jag i kväll ska sitta framför datorn och kameran och sända direkt
till folkhögskolans onlinekurser om Bibeln. Måste kolla ljud och bild innan. Folkhögskolelivet
har annars blivit min bisyssla, ty sedan två månader reser jag landet runt som katolska stiftets
barnskyddsombud och måste tänka på det dag och natt. Det känns bra att bli klar nu med den här
boken så att jag har friare händer för det nya jobbet som är en svår utmaning på många sätt. Jag
kommer inte att hinna delta i en askonsdagsmässa i dag. Får nöja mig med att läsa i min bok och
be lite. Hinner kanske i någon paus läsa om dagens helgon, på sidan 1060.
Gratias agamus Domino Deo nostro - Låt oss tacka Herren vår Gud.
Diakon Björn Håkonsson
Askonsdagen, 6 mars år 2019, Rosengård Centrum, Malmö, kl. 08.26.
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REGISTER ÖVER BIBELSTÄLLEN
Här kan du se vilka avsnitt i Bibeln som förekommer i katolska mässans ordinarie läseordning,
och du kan slå upp i boken och läsa mina förklaringar. Vissa avsnitt förklaras mer än en gång.
Där sidohänvisningen står i parantes rör det sig om helgondagar eller särskilda fester under året.
Då förklarar jag inte själva bibelavsnittet. Det förklaras av dagens tema som det i sin tur belyser.
Första Moseboken,
Genesis (1 Mos) 77
1:1-19		
710
1:1 – 2:2		
561
1:20 – 2:4a
711
1:26 – 2:3
(1127)
2:4b-9, 15-17
712
2:7-9; 3:1-7
466
2:18-24		
910
2:18-25		
713
3:1-8		
714
3:9-15		
754
3:9-15, 20
654
		(1524)
3:9-24		
715
4:1-15, 25
720
6:5-8; 7:1-5, 10 721
8:6-13, 20-22
722
9:1-13		
723
9:8-15		
467
11:1-9		
646
		724
12:1-4a		
475
12:1-9		
774
13:2, 5-18
775
14:18-20		
664
15:1-6; 21:1-3
428
15:1-12, 17-18 776
15:5-12, 17-18 477
16:1-12, 15-16 777
17:1, 9-10, 15-22 778
17:3-9		
510
18:1-10a		
809
18:1-15		
779
18:16-33		
783
18:20-32		
818
XII

19:15-29		
21:5, 8-20
22:1-18		
22:1-2, 9a, 10-13
samt 15-18
22:1-19		
22:9-18		
23:1-4, 19, 24:1-8
samt 62-67
27:1-5, 15-29
28:10-22		
32:22-32		
37:3-4, 12-13a
samt 17b-28
41:55-57; 42:5-7a
samt 17-24a
44:18-21, 23b-29
samt 45:1-5
46:1-7, 28-30
49:2, 8-10
49:29-3 samt
50:15-26a

784
785
561
476
786
(655)
787
788
792
793
482
794
795
796
405
797

Andra Moseboken,
Exodus (2 Mos) 83
1:8-14, 22
2:1-15a		
3:1-8a, 13-15
3:1-6, 9-12
3:13-20		
11:10 – 12:14
12:1-8, 11-14
12:37-42		
14:5-18		
14:15 – 15:1
14:21 – 15:1

801
802
486
803
804
805
542
806
810
562
811

Tredje Moseboken,
Leviticus (3 Mos) 84
13:1-2, 44-46
19:1-2, 11-18
19:1-2, 17-18
23:1, 4-11, 15-16,
27 samt 34b-37
25:1, 8-17

718
469
726
823
824

Fjärde Moseboken,
Numeri (4 Mos) 85
6:22-27		
430
		(988)
11:4b-15		
828
11:25-29		
901
12:1-13		
829
13:2-3a, 26 – ... 831

... 14:1, 26-30, 34-35
20:1-13		
832
21:4-9		
508
		(1369)
24:2-7, 15-17a
396

Bibel

16:1-5, 9-15
812
16:2-4, 12-15
826
17:3-7		
484
17:8-13		
930
19:1, 2b, 3-8a
647
samt 16-20b
19:1-2, 9-11
813
samt 16-20b
19:2-6a		
762
20:1-17		
485
		814
22:21-27		
937
23:20-23a
(1425)
24:3-8		
663
		815
32:7-11, 13-14 884
32:7-14		
500
		(1210)
32:15-24, 30-34 819
33:77-11; 34:5b-9 820
samt 28
34:4b-6, 8-9
658
34:29-35		
821
40:16-21, 34-38 822

Femte Moseboken,
Deutoronomium
(5 Mos)		
86
4:1-2, 6-8
4:1, 5-9		
4:32-34, 39-40
4:32-40		
5:12-15		
6:2-6		
6:3-9		
6:4-13		
7:6-11		
8:2-3, 14b-16a
8:11-19		
10:12-22		
11:18, 26-28, 32
18:15-20		
26:4-10		
26:16-19		
30:10-14		
30:15-20		
31:1-8		
34:1-12		

863
489
659
833
745
947
(1320)
834
666
662
(1395)
838
744
699
468
474
800
463
839
840

Josuas bok (Jos) 87
3:7-10a, 11, 13-17 841
5:9a, 10-12
495
24:1-2a, 15-17, 854
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Andreas Dung-Lac
1503
Andreas Kim Taegon
1389
Angela av Foligno
994
Angela av korset		
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Augustinus av Canterbury 1170
Augustinus Zhao Rong
1228

B
Baldomerus		 1056
Barachisius		 1083
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Epifania –		
995
(Herrens uppenbarelse,
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Johannes Döparens
1208
födelse
Johannes Döparens
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från Prag
Johannes Paulus II
1466
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Lioba			1409
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Lucas del Espíritu Santo 1408
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Lucia Khambang		
1537
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Ludvig XII		
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Lüfthildis		 1011
Lukas			1460
Lutgardis (Lutgard)
1201
Lydia			1275

XLII

M
Magdalena av Canossa
1096
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Margareta Bourgeoys
1000
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Margareta Maria 		
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Guds Moder		 988
Invigningen av basilikan 1287
Sankta Maria Maggiore i Rom
Jungfru Maria		
1329
Drottningen
Jungfru Maria av 		
1440
Rosenkransen
Jungfru Marias besök
1174
Jungfru Marias födelse
1361
Jungfru Marias smärtor 1370
Jungfru Marias 		
1499
tempelgång
Jungfru Marias 		
1317
upptagning till himlen
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Marias heliga namn
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Vår Fru av Guadalupe
1527
Vår Fru av berget Karmel 1238
Vår Fru av Lourdes
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Maria från Betania
1245
Maria från Egypten
1088
Maria Elisabeth 		
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Hesselblad
Maria Goretti		
1225
Maria av det gudomliga 1189
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Niels Steensen (Steno)
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Nils Hermansson		
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Nina (se Kristina av Georgien)
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Norbert av Xanten
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Maria från Kiduna
1067
Maria Phong		
1537
Maria Magdalena		
1242
Maria Magdalena de Pazzi 1163
Maria Rosa Julia Billiart 1094
Marina från Omura
1408
Markus eremiten		
1060
Markus evangelisten
1114
Marta			1245
Martin I, påve		
1098
Martin de Porres		
1477
Martin (Mårten) av Tours 1486
Martyrerna från Lyon
1177
och Vienna
Mathilda, tysk drottning 1066
Mathilda av Hackeborn 1499
Matteus			1390
Mattias, apostel		
1154
Mattias Kohioye		
1408
Mattias av Linköping
1394
Maturus			1179
Mary Mackillop		
1290
Mauritius		 1392
Maximilian Kolbe
1312
Maximus Confessor
1310
Mechtild (se Mathilda)
Methodios, slavarnas
1043
apostel		
Metodius av		
1200
Konstantinopel
Michael de Aozoaza
1408
Michael Kuribioye
1408
Mikael, ärkeängel		
1409
Moder Teresa (se Teresa av
Calcutta)
Monica			1334
Montfort, L.M. Grignion 1116

O
Olav			1246
Opportuna		 1111
Oscar Romero		
1079
Oskyldiga barnen från
1552
Betlehem
Osvald			1058

P
Pankratius		 1148
Pascal Baylon		
1156
Patrick			1068
Paul Miki		
1034
Paulinus av Nola		
1205
Paulus VI, påve		
1397
Paulus, apostel		
1219
Paulus Chong Hasan
1389
Paulus av korset		
1462
Paulus omvändelse
1014
Paulus från Rom		
1210
Perpetua			1060
Petrus av Alvastra
1394
Petrus, apostel		
1219
Petrus biskopsstol		
1051
Petrus Canisius		
1539
Petrus Celestinus		
1158
Petrus Chrysologus
1247
Petrus Claver		
1363
Petrus Damianus		
1047
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Petrus, kroatisk martyr
1489
Petrus, martyr år 303
1177
Petrus Olovsson		
1394
Petrus- och Paulusbasili- 1498
kornas invigning i Rom
Petroc			1184
Philip Siphong Ouphitah 1537
Pierre Chanel		
1116
Pierre Julien Eymard
1263
Pio (Padre Pio) från
1392
Pietrelcina
Pius V			1125
Pius X			1328
Polykarpos		 1052
Pontianus		 1310
Pontikos			1177f
Pothinus			1177f
Prisca (Priscilla), Paulus 1226
medarbetare
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R
Rafael, ärkeängel		
1409
Raimond av Penafort
998
Raimund Nonnatus
1351
Regula, martyr		
1364
Richard av Chichester
1090
Rita av Cascia		
1162
Robert Bellarmin		
1372
Rochus			1321
Den romerska kyrkans
1221
första martyrer
Romuald		1203
Rosa av Lima		
1329
Rosa Venerini		
1145
Rosa av Viterbo		
1060
Rosalia			1359
Rufina			1239
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S
Sadok			1202
Sakarias, far till		
1478
Johannes Döparen
Sakarias, påve		
1067
Samthann (Samantha)
1538
Sanctus			1177f
Sankt Eriks domkyrkas
1007
Invigning
Scholastica		 1041
Sebastian		 1008
Sergius av Radonez
1396
Sigfrid			1044
Silvester I, påve		
1554
Simon den yngre		
1163
(pelarhelgon)
Simon – ”Herrens broder” 1046
Simon Kananaios, apostel 1472
Sixtus II			1289
De Sju heliga grundarna 1045
av servitorden
Skyddsänglarna		
1425
Stanislaus Kostka		
1489
Stánislaus av Kraków
1096
Stefan av Ungern		
1319
Stefanus, kroatisk martyr 1489
Stefanos			1549
martyr i urkyrkan
Sten av Skara		
1394
Stenfi av Norrland
1394
”Stora” Teresa, se Teresa
av Jesus
Sunaman		 1394
Sunniva			1226
Susanna 			1538
(från Gamla testamentet)
Sveriges skyddshelgon
1394
Symeon den nye teologen 1065

Tarsicus			1333
Teresa av Avila (se Teresa
av Jesus)
Teresa av Calcutta
1359
Teresa av Jesus 		
1449
Teresia Benedicta av
1301
korset
Thérèse av Jesusbarnet
1419
(Thérèse av Lisieux)
Theodosius Koinobiarches 1000
Timotheos		 1015
Titus			1015
Thomas av Aquino
1017
Thomas Becket		
1553
Thomas Hioji 		
1408
Rokuzayemon
Thomas More		
1205
Thorlak			1240
Thøger			1473
Tomas, apostel		
1224
Toribio			1078
Trudpert		1115

U
Uguzo (Lucius)		
1235
Ulrika Nisch		
1145
Unaman			1394
Unni av Västergötland
1394

V
Valborg			1055
Valentin			1043
Venceslaus		 1407
Veronika Giuliani		
1228
Vettius			1177f
Villana			1021
Vinaman		1394
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T

Vincent de Paul		
1405
Vincent Shiwozuka
1408
Vincente Domenico
1539
Romano
Vincentius Ferrer		
1092
Vincentius av Saragossa 1010
Virgilius			1507
Vitus			1201
Viviana, se Bibiana

W
Wendelin		 1463
Wilfrid			1447
Wikterp			1105
Wilhelm av Æbelholt
1092
Willibald		 1226
Willibrord		 1478
Wivina			1538
Wolfgang av Regensburg 1474

X
Xi Guizi			1229

Y
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Zita			1115
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KATOLSKA KYRKANS KATEKES SOM INSPIRATION
TILL VARJE SÖNDAGS BIBELLÄSNINGAR

Katekes

Kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen i Rom gav år 2015 ut en handbok för predikanter som även utkom på svenska (Veritas förlag). Med tillstånd publicerar jag
här listan över de avsnitt i Katolska kyrkans katekes (KKK) som rekommenderas att betrakta i
samband med temat för varje söndag (i lätt bearbetning). Den kan vara till nytta för alla som vill
förbereda sig väl inför söndagens mässa, även lekfolk. Den följer de tre årgångarna, A, B och C.

ÅRGÅNG A
1 söndagen i advent
KKK 668–677, 769: den sista plågan och Kristi återkomst i härlighet
KKK 451, 671, 1130, 1403, 2817: ”Kom, Herre Jesus!”
KKK 2729–2733: hjärtats ödmjuka vaksamhet
2 söndagen i advent
KKK 522, 711–716, 722: profeterna och väntan på Messias
KKK 523, 717–720: Johannes Döparens uppdrag
KKK 1427–29: de döptas omvändelse
3 söndagen i advent
KKK 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: glädje
KKK 227, 2613, 2665, 2772: tålamod
KKK 439, 547–550, 1751: Jesu messianska tecken
4 söndagen i advent
KKK 496–507, 495: Marias jungfruliga moderskap
KKK 437, 456, 484–486, 721–726: Maria, Kristi moder genom helig Ande
KKK 1846: budskapet till Josef om Jesus som frälsare
KKK 445, 648, 695: Kristus, Guds son i sin uppståndelse
KKK 143–149, 494, 2087: trons lydnad
Jul
KKK 456–460, 466: ”Varför blev Ordet kött?”
KKK 461–463, 470–478: inkarnationen
KKK 437, 525–526: julmysteriet
KKK 439, 496, 559, 2616: Jesus som Davids son
KKK 65, 102: Gud har sagt allt i sitt Ord
KKK 333: änglarnas tillbedjan av den inkarnerade Kristus
KKK 1159–1162, 2131, 2502: inkarnationen och olika bilder av Kristus
Den heliga familjen
KKK 531–534: den heliga familjen
KKK 1655–1658, 2204–2206: den kristna familjen som huskyrka

XLVI

KKK 2214–2233: familjemedlemmarnas förpliktelser
KKK 333, 530: flykten till Egypten

Katekes

Maria Guds Moders högtid (1 januari)
KKK 464–469: Jesus Kristus, sann Gud och sann människa
KKK 495, 2677: Maria som Guds Moder
KKK 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: vårt upptagande till Guds barn
KKK 527, 577–582: Jesus, underordnad lagen och lagens fullkomnare
KKK 580, 1972: den nya lagen befriar från den gamla lagens restriktioner
KKK 683, 689, 1695, 2766, 2777–2778: i den helige Ande kan vi kalla Gud ”Abba”
KKK 430–435, 2666–2668, 2812: Jesu namn
2 söndagen efter jul
KKK 151, 241, 291, 423, 445, 456–463, 504–505, 526, 1216, 2466, 2787: Johannesprologen
KKK 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Guds vishet
KKK 158, 283, 1303, 1831, 2500: Gud ger oss vishet
Epifania (Trettondedagen)
KKK 528, 724: epifania
KKK 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, folkens ljus
KKK 60, 442, 674, 755, 767, 774–776, 781, 831: kyrkan som sakrament för mänsklighetens
enhet
1 söndagen i fastan
KKK 394, 538–540, 2119: Jesu frestelse
KKK 2846–2849: ”Inled oss icke i frestelse”
KKK 385–390, 396–400: syndafallet
KKK 359, 402–411, 615: Adam, ursynden och Kristus som den nye Adam
2 söndagen i fastan
KKK 554–556, 568: förklaringen på berget
KKK 59, 145–146, 2570–2571: Abrahams lydnad
KKK 706: Guds löften till Abraham uppfyllda i Kristus
KKK 2012–2014, 2028, 2813: kallelsen till helighet
3 söndagen i fastan
KKK 1214–1216, 1226–1228: dopet – den nya födelsen i vatten och Ande
KKK 727–729: Jesus uppenbarar den helige Ande
KKK 694, 733–736, 1215, 1999, 2652: den helige Ande, det levande vattnet, Guds gåva
KKK 604, 733, 1820, 1825, 1992, 2658: Guds initiativ; hoppet som Anden ger
4 söndagen i fastan
KKK 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, folkens ljus
KKK 439, 496, 559, 2616: Jesus som Davids son
KKK 1216: dopet som upplysning
KKK 782, 1243, 2105: de kristnas uppdrag att vara världens ljus

XLVII

Katekes

5 söndagen i fastan
KKK 992–996: det stegvisa uppenbarandet av uppståndelsen
KKK 549, 640, 646: uppväckanden av döda, messianska tecken som förebådar Kristi
uppståndelse
KKK 2603–2604: Jesu bön före Lasaros uppväckelse
KKK 1002–1004: vår erfarenhet i nuet av uppståndelsen
KKK 1402–1405, 1524: eukaristin och uppståndelsen
KKK 989–990: kroppens uppståndelse
Palmsöndagen – passionssöndagen
KKK 557–560: Kristi intåg i Jerusalem
KKK 602–618: Kristi lidande
KKK 2816: Kristi kungavälde, vunnet genom hans död och uppståndelse
KKK 654, 1067–1068, 1085, 1362: påskens mysterium och liturgin
Skärtorsdagen
KKK 1337–1344: eukaristins instiftande
KKK 1359–1361: eukaristin som tacksägelse
KKK 610, 1362–1372, 1382, 1436: eukaristin som offer
KKK 1373–1381: Kristi verkliga närvaro i eukaristin
KKK 1384–1401, 2837: den heliga kommunionen
KKK 1402–1405: eukaristin som borgen för den kommande härligheten
KKK 611, 1366: prästämbetets instiftande vid den sista måltiden
Långfredagen
KKK 602–618, 1992: Kristi lidande
KKK 612, 2606, 2741: Jesu bön
KKK 467, 540, 1137: Kristus som överstepräst
KKK 2825: Kristi lydnad och vår lydnad
Påskdagen
KKK 638–655, 989, 1001–1002: Kristi uppståndelse och vår uppståndelse
KKK 647, 1167–1170, 1243, 1287: påsk, Herrens dag
KKK 1212: initiationssakramenten
KKK 1214–1222, 1226–1228, 1234–1245, 1254: dopet
KKK 1286–1289: konfirmationen
KKK 1322–1323: eukaristin
2 påsksöndagen
KKK 448, 641–646: den Uppståndnes uppenbarelser
KKK 1084–1089: den uppståndne Kristus’ heliggörande närvaro
i liturgin
KKK 2177–2178, 1342: söndagens eukaristi
KKK 654–655, 1988: vår nya födelse i och med Kristi uppståndelse
KKK 976–983, 1441–1442: ”Jag tror på syndernas förlåtelse”
KKK 949–953, 1329, 1342, 2624, 2790: gemenskapen i det andliga goda

XLVIII

3 påsksöndagen
KKK 1346–1347: eukaristin och Emmauslärjungarnas erfarenhet
KKK 642–644, 857, 995–996: apostlarna och lärjungarna som vittnen om uppståndelsen
KKK 102, 601, 426–429, 2763: Kristus, tolkningsnyckeln till hela Skriften
KKK 457, 604–605, 608, 615–616, 1476, 1992: Jesus, lammet som offrats för våra synder

Katekes

4 påsksöndagen
KKK 754, 764, 2665: Kristus som herden och grinden/porten
KKK 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: påven och biskoparna som herdar
KKK 874, 1120, 1465, 1536, 1548–1551, 1564, 2179, 2686: prästerna som herdar
KKK 14, 189, 1064, 1226, 1236, 1253–1255, 1427–1429: omvändelse, tro och dop
KKK 618, 2447: Kristus som förebild i att tåla motgångar
5 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 661, 1025–1026, 2795: Kristus öppnar vägen till himlen för oss
KKK 151, 1698, 2614, 2466: att tro på Jesus
KKK 1569–1571: diakonämbetet
KKK 782, 803, 1141, 1174, 1269, 1322: ”ett utvalt släkte, ett kungligt prästadöme”
6 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: den helige Ande som hjälpare/tröstare
KKK 1083, 2670–2672: att åkalla den helige Ande
Kristi himmelsfärds dag
KKK 659–672, 697, 792, 965, 2795: himmelsfärden
7 påsksöndagen: bön och andligt liv
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 312, 434, 648, 664: Fadern förhärligar Kristus
KKK 2614, 2741: Jesus ber för oss
KKK 726, 2617–2619, 2673–2679: i bön tillsammans med Maria
Pingst
KKK 696, 726, 731–732, 737–741, 830, 1076, 1287, 2623: pingst
KKK 599, 597,674, 715: det apostoliska vittnesbördet på pingstdagen
KKK 1152, 1226, 1302, 1556: pingstens mysterium fortsätter i kyrkan
KKK 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108–1109: kyrkan som gemenskap i Anden
Heliga Trefaldighets dag
KKK 202, 232–260, 684, 732: Treenighetens mysterium
KKK 249, 813, 950, 1077–1109, 2845: Treenigheten i kyrkan och dess liturgi
KKK 2655, 2664–2672: Treenigheten och bönen
KKK 2205: familjen som en bild av Treenigheten
Kristi kropps och blods högtid
KKK 790, 1003, 1322–1419: den heliga eukaristin

XLIX

KKK 805, 950, 2181–2182, 2637, 2845: eukaristin och de troendes gemenskap
KKK 1212, 1275, 1436, 2837: eukaristin som andlig föda
Jesu hjärtas högtid
KKK 210–211, 604: Guds barmhärtighet
KKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristi kärlek till alla
KKK 2669: Kristi hjärta värt vår tillbedjan
KKK 766, 1225: kyrkan, född ur Kristi uppstungna sida
KKK 1432, 2100: Kristi kärlek rör våra hjärtan

Katekes

2 söndagen ”under året”
KKK 604–609: Jesus, Guds lamm som tar bort allas synd
KKK 689–690: Sonens och den helige Andes sändning
3 söndagen ”under året”
KKK 551, 765: kallandet av de tolv
KKK 541–543: Guds rike kallar och samlar judar och hedningar
KKK 813–822: kyrkans enhet
4 söndagen ”under året”
KKK 459, 520–521: Jesus som modell för sina efterföljare i saligprisningarna
KKK 1716–1724: kallelsen till salighet
KKK 64, 716: den fattiga och ödmjuka resten som lever i hoppet om Messias
5 söndagen ”under året”
KKK 782: Guds folk ska vara salt och ljus
KKK 2044–2046: de kristna som missionerande vittnen genom sitt moraliska liv
KKK 2443–2449: barmhärtighetsgärningar, kärlek till de fattiga
KKK 1243: de döpta (de nydöpta) ska vara världens ljus
KKK 272: den korsfäste Kristus, Guds vishet
6 söndagen ”under året”
KKK 577–582: Jesus och lagen
KKK 1961–1964: den gamla lagen
KKK 2064–2068: dekalogen (de tio budorden) i kyrkans tradition
7 söndagen ”under året”
KKK 1933, 2303: kärleken till nästan oförenlig med hat mot fiender
KKK 2262–2267: förbudet att skada andra, förutom i självförsvar
KKK 2842–2845: bön och fiendekärlek
KKK 2012–2016: den himmelske Faderns fullkomlighet kallar alla till helighet
KKK 1265: genom dopet blir vi tempel för den helige Ande
KKK 2684: helgonen som tempel för den helige Ande
8 söndagen ”under året”
KKK 302–314: Guds försyn och dess roll i historien
KKK 2113–2115: avgudadyrkans förmåga att undergräva värden; försynstro i motsats till
magi

L

KKK 2632: de kristtrognas bön som bön om rikets ankomst
KKK 2830: förtröstan på försynen betyder inte passivitet
9 söndagen ”under året”
KKK 2822–2827: ”Ske din vilja”
KKK 2611: bönen som beredande av hjärtat att göra Guds vilja
KKK 1987–1995: rättfärdiggörelsen

Katekes

10 söndagen ”under året”
KKK 545, 589: Jesus kallar och förlåter syndare
KKK 2099–2100: det offer som behagar Gud
KKK 144–146, 2572: Abraham som förebild för tron
11 söndagen ”under året”
KKK 551, 761–766: kyrkan förebådad i Gamla testamentets gudsfolk
KKK 783–786: kyrkan som ett prästerligt, profetiskt och kungligt folk
KKK 849–865: kyrkans apostoliska uppdrag
12 söndagen ”under året”
KKK 852: Kristi Ande understöder den kristna missionen
KKK 905: att evangelisera genom sitt livs exempel
KKK 1808, 1816: modigt vittnesbörd om tron övervinner rädsla och död
KKK 2471–2474: att vittna för sanningen
KKK 359, 402–411, 615: Adam, ursynden och Kristus som den nye Adam
13 söndagen ”under året”
KKK 2232–2233: att följa Kristus som kristnas främsta kallelse
KKK 537, 628, 790, 1213, 1226–1228, 1694: dopet – att dö bort från sig själv och leva för
Kristus
KKK 1987: nåden rättfärdiggör genom tro och dop
14 söndagen ”under året”
KKK 514–521: kunskap om Kristi mysterier, vår gemenskap med hans mysterier
KKK 238–242: Fadern uppenbaras av Sonen
KKK 989–990: kroppens uppståndelse
15 söndagen ”under året”
KKK 546: Jesu undervisning i form av liknelser
KKK 1703–1709: förmågan att urskilja och lyda Guds röst
KKK 2006–2011: människans samverkan med Guds nåd
KKK 1046–1047: skapelsen som del av en ny värld
KKK 2707: meditationens värde
16 söndagen ”under året”
KKK 543–550: Guds rike
KKK 309–314: Guds godhet och det onda som stötesten
KKK 825, 827: säd och ogräs i var och en och i kyrkan
KKK 1425–1429: behovet av ständigt pågående omvändelse

LI

KKK 2630: begärande bön och Andens bön i oss
17 söndagen ”under året”
KKK 407: syndens sår – ett ofrånkomligt inslag i människors situation
KKK 1777–1785: moraliskt beslutsfattande och Guds vilja
KKK 1786–1789: att söka Guds vilja i den gudomliga lagen under svåra omständigheter
KKK 1038–1041: åtskiljandet av gott och ont vid domen
KKK 1037: Gud förutbestämmer ingen till helvetet

Katekes

18 söndagen ”under året”
KKK 2828–2837: ge oss i dag vårt dagliga bröd
KKK 1335: brödundret som förebild till eukaristin
KKK 1391–1401: den heliga kommunionens frukter
19 söndagen ”under året”
KKK 164: tron får erfara prövningar
KKK 272–274: endast tron kan följa försynens hemlighetsfulla vägar
KKK 671–672: att vidmakthålla och odla förtröstan på Kristi makt
i svåra situationer
KKK 56–64, 121–122, 218–219: förbunden; Guds kärlek till Israel
KKK 839–840: kyrkans relation till det judiska folket
20 söndagen ”under året”
KKK 543–544: riket då först till Israel, nu till alla som tror
KKK 674: hoppet om Israel; det slutliga bejakandet av Messias
KKK 2610: den kraft som ligger i åkallan i uppriktig tro
KKK 831, 849: kyrkans katolicitet
21 söndagen ”under året”
KKK 551–553: nycklarna till himmelriket
KKK 880–887: enhetens fundament: biskopskollegiet i gemenskap med Petrus efterträdare
22 söndagen ”under året”
KKK 618: Kristus kallar sina lärjungar att ta korset på sig och följa honom
KKK 555, 1460, 2100: korset som väg till Kristi härlighet
KKK 2015: korsets väg, vägen till fullkomning
KKK 2427: att bära vårt kors i det dagliga livet
23 söndagen ”under året”
KKK 2055: dekalogens sammanfattning i kärleksbudet
KKK 1443–1445: försoning med kyrkan
KKK 2842–2845: ”såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro”
24 söndagen ”under året”
KKK 218–221: Gud är kärlek
KKK 294: Gud visar sin härlighet genom att låta oss få känna hans godhet
KKK 2838–2845: ”förlåt oss våra skulder”

LII

25 söndagen ”under året”
KKK 210–211: Gud – barmhärtig och nådig
KKK 588–589: Jesu medkänsla med syndare som Guds egen

Katekes

26 söndagen ”under året”
KKK 1807: en rättrådig person – en som har för vana att vara rättrådig mot andra
KKK 2842: bara den helige Ande kan ge oss Kristi sinne
KKK 1928–1930, 2425–2426: den sociala rättvisan som plikt
KKK 446–461: Kristi herravälde
KKK 2822–2827: ”Ske din vilja”
27 söndagen ”under året”
KKK 755: kyrkan som Guds vingård
KKK 1830–1832: den helige Andes gåvor och frukter
KKK 443: profeterna som tjänare, Kristus som sonen
28 söndagen ”under året”
KKK 543–546: Jesus inbjuder syndare men fordrar omvändelse
KKK 1402–1405, 2837: eukaristin som försmak av den messianska måltiden
29 söndagen ”under året”
KKK 1897–1917: deltagandet i det sociala livet
KKK 2238–2244: medborgarnas plikter
30 söndagen ”under året”
KKK 2052–2074: de tio budorden tolkade genom kärleksbudet
KKK 2061–2063: det moraliska livet som svar på Herrens kärleksfulla initiativ
31 söndagen ”under året”
KKK 2044: det moraliska livet och kristet vittnesbörd
KKK 876, 1550–1551: prästämbetet som tjänst; ledares mänskliga svaghet
32 söndagen ”under året”
KKK 671–672: vi väntar på att allt ska underordnas Kristus
KKK 988–991: de rättfärdiga ska leva för evigt med den uppståndne Kristus
KKK 1036, 2612: vaksam väntan på Herrens återkomst
33 söndagen ”under året”
KKK 2006–2011: våra förtjänster för goda gärningar kommer från Guds godhet
KKK 1038–1041: våra gärningar avslöjade vid den yttersta domen
KKK 1048–1050: väntan på Herrens återkomst ska göra oss aktiva här i världen
KKK 1936–1937: olika talenter
KKK 2331, 2334: kvinnans värdighet
KKK 1603–1605: äktenskapet i skapelseordningen
Kristus Konungens högtid: Kristus, historiens ursprung och mål
KKK 440, 446–451, 668–672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus som Herre och konung
KKK 678–679, 1001, 1038–1041: Kristus som domare
KKK 2816–2821: ”Tillkomme ditt rike”

LIII

ÅRGÅNG B

Katekes

1 söndagen i advent
KKK 668–677, 769: den sista vedermödan och Kristi återkomst
i härlighet
KKK 451, 671, 1130, 1403, 2817: ”Kom, Herre Jesus!”
KKK 35: Gud ger människor nåd att kunna ta emot uppenbarelsen och Messias
KKK 827, 1431, 2677, 2839: ett nödvändigt erkännande: vi är syndare
2 söndagen i advent
KKK 522, 711–716, 722: profeterna och väntan på Messias
KKK 523, 717–720: Johannes Döparens uppdrag
KKK 1042–1050: en ny himmel och en ny jord
3 söndagen i advent
KKK 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: glädje
KKK 713–714: de utmärkande dragen hos den kommande Messias
KKK 218–219: Guds kärlek till Israel
KKK 772, 796: kyrkan som Kristi brud
4 söndagen i advent
KKK 484–494: bebådelsen
KKK 439, 496, 559, 2616: Jesus som Davids son
KKK 143–149, 494, 2087: ”trons lydnad”
Jul
KKK 456–460, 466: ”Varför blev Ordet kött?”
KKK 461–463, 470–478: inkarnationen
KKK 437, 525–526: julens mysterium
KKK 439, 496, 559, 2616: Jesus som Davids son
KKK 65, 102: Gud har sagt allt genom sitt Ord
KKK 333: änglarnas tillbedjan av den inkarnerade Kristus
KKK 1159–1162, 2131, 2502: inkarnationen och bilder av Kristus
Den heliga familjen
KKK 531–534: den heliga familjen
KKK 1655–1658, 2204–2206: den kristna familjen som ”huskyrka”
KKK 2214–2233: familjemedlemmarnas plikter
KKK 529, 583, 695: frambärandet i templet
KKK 144–146, 165, 489, 2572, 2676: Abraham och Sara som trons förebilder
Maria Guds Moders högtid (1 januari)
KKK 464–469: Jesus Kristus, sann Gud och sann människa
KKK 495, 2677: Maria är Guds moder
KKK 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: vårt upptagande som söner
KKK 527, 577–582: Jesus underkastar sig lagen och fullkomnar den
KKK 580, 1972: den nya lagen befriar från den gamlas förpliktelser

LIV

KKK 683, 689, 1695, 2766, 2777–2778: i den helige Ande kan vi kalla Gud ”abba”
KKK 430–435, 2666–2668, 2812: Jesu namn
2 söndagen efter jul
KKK 151, 241, 291, 423, 445, 456–463, 504–505, 526, 1216, 2466, 2787: Johannesprologen
KKK 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Guds vishet
KKK 158, 283, 1303, 1831, 2500: Gud ger oss vishet

Katekes

Epifania (Trettondedagen)
KKK 528, 724: uppenbarelsen för världen
KKK 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, folkens ljus
KKK 60, 442, 674, 755, 767, 774–776, 781, 831: kyrkan som sakrament för mänsklighetens
enhet
1 söndagen i fastan
KKK 394, 538–540, 2119: Jesu frestelse
KKK 2846–2849: ”Inled oss icke i frestelse”
KKK 56–58, 71: förbundet med Noa
KKK 845, 1094, 1219: Noas ark som förebild till kyrkan och dopet
KKK 1116, 1129, 1222: förbund och sakrament (särskilt dopet)
KKK 1257, 1811: Gud räddar genom dopet
2 söndagen i fastan
KKK 554–556, 568: förklaringen
KKK 59, 145–146, 2570–2572: Abrahams lydnad
KKK 153–159: vad utmärker tron?
KKK 2059: Gud uppenbarar sin härlighet för att göra sin vilja känd
KKK 603, 1373, 2634, 2852: Kristus är för oss
3 söndagen i fastan
KKK 459, 577–582: Jesus och lagen
KKK 593, 583–586: templet som förebild till Kristus; Kristus som templet
KKK 1967–1968: den nya lagen fullbordar den gamla
KKK 272, 550, 853: Kristi makt uppenbarad i korsfästelsen
4 söndagen i fastan
KKK 389, 457–458, 846, 1019, 1507: Kristus som frälsare
KKK 679: Kristus, det eviga livets Herre
KKK 55: Gud vill ge människan evigt liv
KKK 710: Israels exil som förebådande av lidandet
5 söndagen i fastan
KKK 606–607: Kristi liv som offer till Fadern
KKK 542, 607: Kristi önskan att ge sitt liv för vår frälsning
KKK 690, 729: Anden förhärligar Sonen, Sonen förhärligar Fadern
KKK 662, 2853: Kristi uppstigande till härligheten, vår seger
KKK 56–64, 220, 715, 762, 1965: förbunden

LV

Katekes

Palmsöndagen – passionssöndagen
KKK 557–560: Kristi intåg i Jerusalem
KKK 602–618: Kristi lidande
KKK 2816: Kristus vinner sitt kungavälde genom sin död och uppståndelse
KKK 654, 1067–1068, 1085, 1362: påskmysteriet och liturgin
Skärtorsdagen
KKK 1337–1344: eukaristins instiftande
KKK 1359–1361: eukaristin som tacksägelse
KKK 610, 1362–1372, 1382, 1436: eukaristin som offer
KKK 1373–1381: Kristi verkliga närvaro i eukaristin
KKK 1384–1401, 2837: den heliga kommunionen
KKK 1402–1405: eukaristin som borgen för den kommande härligheten
KKK 611, 1366: prästämbetets instiftande vid den sista måltiden
Långfredagen
KKK 602–618, 1992: Kristi lidande
KKK 612, 2606, 2741: Jesu bön
KKK 467, 540, 1137: Kristus, Översteprästen
KKK 2825: Kristi lydnad och vår
Påskdagen
KKK 638–655, 989, 1001–1002: Kristi uppståndelse och vår uppståndelse
KKK 647, 1167–1170, 1243, 1287: påsken, Herrens dag
KKK 1212: initiationens sakrament
KKK 1214–1222, 1226–1228, 1234–1245, 1254: dopet
KKK 1286–1289: konfirmationen
KKK 1322–1323: eukaristin
2 påsksöndagen
KKK 448, 641–646: den uppståndnes uppenbarelser
KKK 1084–1089: den uppståndnes heliggörande närvaro i liturgin
KKK 2177–2178, 1342: söndagseukaristin
KKK 654–655, 1988: vår pånyttfödelse genom Kristi uppståndelse
KKK 976–983, 1441–1442: ”Jag tror på syndernas förlåtelse”
KKK 949–953, 1329, 1342, 2624, 2790: gemenskap i det andliga goda
3 påsksöndagen
KKK 1346–1347: eukaristin och Emmauslärjungarnas erfarenhet
KKK 642–644, 857, 995–996: apostlar och lärjungar som vittnen om uppståndelsen
KKK 102, 601, 426–429, 2763: Kristus, nyckeln till tolkningen av Skriften
KKK 519, 662, 1137: Kristus, vår förespråkare i himlen
4 påsksöndagen
KKK 754, 764, 2665: Kristus, herden och grinden
KKK 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: påven och biskoparna som herdar
KKK 874, 1120, 1465, 1536, 1548–1551, 1564, 2179, 2686: prästerna som herdar

LVI

KKK 756: Kristus, hörnstenen
KKK 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: vi är nu Guds barn
5 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 736, 737, 755, 787, 1108, 1988, 2074: Kristus som vinstocken, vi som grenarna
KKK 953, 1822–1829: kärlek

Katekes

6 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 214, 218–221, 231, 257, 733, 2331, 2577: Gud är kärlek
KKK 1789, 1822–1829, 2067, 2069: kärleken till Gud och nästan som uppfyllande av lagens
bud
KKK 2347, 2709: vänskap med Kristus
Kristi himmelsfärds dag
KKK 659–672, 697, 792, 965, 2795: himmelsfärden
7 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 2614, 2741: Jesus ber för oss
KKK 611, 2812, 2821: Jesu bön helgar oss, särskilt i eukaristin
Pingst
KKK 696, 726, 731–732, 737–741, 830, 1076, 1287, 2623: pingsten
KKK 599, 597,674, 715: det apostoliska vittnesbördet på pingstdagen
KKK 1152, 1226, 1302, 1556: pingstens mysterium har sin fortsättning i kyrkan
KKK 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108–1109: kyrkan som gemenskap i Anden
Heliga Trefaldighets dag
KKK 202, 232–260, 684, 732: Treenighetens mysterium
KKK 249, 813, 950, 1077–1109, 2845: Treenigheten i kyrkan och dess liturgi
KKK 2655, 2664–2672: Treenigheten och bönen
KKK 2205: familjen som en bild av Treenigheten
Kristi kropps och blods högtid
KKK 790, 1003, 1322–1419: den heliga eukaristin
KKK 805, 950, 2181–2182, 2637, 2845: eukaristin och de troendes gemenskap
KKK 1212, 1275, 1436, 2837: eukaristin som andlig föda
Jesu hjärtas högtid
KKK 210–211, 604: Guds barmhärtighet
KKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristi kärlek till alla
KKK 2669: Jesu hjärta värdigt tillbedjan
KKK 766, 1225: kyrkan född ur Kristi uppstungna sida
KKK 1432, 2100: Kristi kärlek rör våra hjärtan

LVII

Katekes

2 söndagen ”under året”
KKK 462, 516, 2568, 2824: Faderns vilja fullgjord genom Kristus
KKK 543–546: att ta emot riket, att ta emot Guds Ord
KKK 873–874: Kristus som källa till de kristnas kallelse
KKK 364, 1004: kroppens värdighet
KKK 1656, 2226: att hjälpa barn att upptäcka sin kallelse
3 söndagen ”under året”
KKK 51–64: Guds uppenbarade frälsningsplan
KKK 1427–1433: inre, ständigt pågående omvändelse
KKK 1886–1889: omvändelse och samhällsliv
4 söndagen ”under året”
KKK 547–550: Jesus låter sina under åtföljas av ord
KKK 447, 438, 550: Jesu makt över demoner
KKK 64, 762, 2595: en profets uppgift
KKK 922, 1618–1620: jungfrulighet för himmelrikets skull
5 söndagen ”under året”
KKK 547–550: botanden av sjuka som tecken på den messianska tiden
KKK 1502–1505: Kristus Läkaren
KKK 875, 1122: förkunnelsens nödvändighet
6 söndagen ”under året”
KKK 1474: livet i Kristus förenar alla troende i honom
KKK 1939–1942: mänsklig solidaritet
KKK 2288–2291: omsorgen om hälsan
7 söndagen ”under året”
KKK 1421, 1441–1442: Kristus som själens och kroppens läkare
KKK 987, 1441, 1741: Kristus förlåter synder
KKK 1425–1426: förlåtelse och försoning efter dopet
KKK 1065: Kristus, vårt ”Amen”
8 söndagen ”under året”
KKK 772–773, 796: kyrkan, sakrament för enhet med Gud
KKK 796: kyrkan som Kristi brud
9 söndagen ”under året”
KKK 345–349, 582, 2168–2173: Herrens dag
KKK 1005–1014, 1470, 1681–1683: att dö och leva i Kristus
10 söndagen ”under året”
KKK 410–412: protoevangeliet
KKK 374–379: människan i paradiset
KKK 385–409: fallet
KKK 517, 550: Kristus som exorcist

LVIII

11 söndagen ”under året”
KKK 543–546: budskapet om Guds rike
KKK 2653–2654, 2660, 2716: riket växer när man lyssnar till ordet
12 söndagen ”under året”
KKK 423, 464–469: Jesus, sann Gud och sann människa
KKK 1814–1816: tron som Guds gåva och människans svar
KKK 671–672: att bevara tron när den möter motstånd

Katekes

13 söndagen ”under året”
KKK 548–549, 646, 994: Jesus uppväcker de döda
KKK 1009–1014: döden förvandlad genom Kristus
KKK 1042–1050: hoppet om en ny himmel och en ny jord
14 söndagen ”under året”
KKK 2581–2584: profeterna och hjärtats omvändelse
KKK 436: Kristus som profet
KKK 162: uthållighet i tron
KKK 268, 273, 1508: kraften fullkomnas i svaghet
15 söndagen ”under året”
KKK 1506–1509: lärjungarna har del i Kristi helandeuppdrag
KKK 737–741: kyrkans kallelse att förkunna och avge vittnesbörd
KKK 849–856: grunden för och syftet med kyrkans mission
KKK 1122, 1533: missionsiver
KKK 693, 698, 706, 1107, 1296: den helige Ande som Guds garanti och insegel
KKK 492: Maria, utvald före världens grundläggning
16 söndagen ”under året”
KKK 2302–2306: Kristus, vår frid
KKK 2437–2442: vittnen och arbetare för fred och rättvisa
17 söndagen ”under året”
KKK 1335: undret med bröden och fiskarna som förebild till eukaristin
KKK 814–815, 949–959: att dela gåvor i kyrkans gemenskap
18 söndagen ”under året”
KKK 1333–1336: eukaristins tecken – bröd och vin
KKK 1691–1696: liv i Kristus
19 söndagen ”under året”
KKK 1341–1344: ”Gör detta till min åminnelse”
KKK 1384–1390: ”Tag och ät” – kommunionen
20 söndagen ”under året”
KKK 1402–1405: eukaristin som borgen för den kommande härligheten
KKK 2828–2837: eukaristin, vårt dagliga bröd
KKK 1336: stötestenar

LIX

21 söndagen ”under året”
KKK 796: kyrkan som Kristi brud
KKK 1061–1065: Guds trohet och kärlek till det yttersta
KKK 1612–1617, 2360–2365: äktenskapet ”i Herren”
22 söndagen ”under året”
KKK 577–582: Kristus och lagen
KKK 1961–1974: den gamla lagen och evangeliet

Katekes

23 söndagen ”under året”
KKK 1503–1505: Kristus som läkare
KKK 1151–1152: tecken som Kristus använder; de sakramentala tecknen
KKK 270–271: Guds barmhärtighet
24 söndagen ”under året”
KKK 713–716: Messias väg utstakad i sångerna om Tjänaren
KKK 440, 571–572, 601: Jesus led och dog för vår frälsning
KKK 618: vår delaktighet i Kristi offer
KKK 2044–2046: goda gärningar gör tron synlig
25 söndagen ”under året”
KKK 539, 565, 600–605, 713: Kristus, Guds lydige tjänare
KKK 786: att tjäna är att härska
KKK 1547, 1551: prästämbetet som tjänst
KKK 2538–2540: avundens synd
KKK 2302–2306: att vidmakthålla fred
26 söndagen ”under året”
KKK 821, 1126, 1636: den ekumeniska dialogen
KKK 2445–2446, 2536, 2544–2547: risken i omåttlig rikedom
KKK 1852: avundsjuka
27 söndagen ”under året”
KKK 1602–1617, 1643–1651, 2331–2336: äktenskaplig trohet
KKK 2331–2336: skilsmässa
KKK 1832: troheten, en Andens frukt
KKK 2044, 2147, 2156, 2223, 2787: de döptas trohet
28 söndagen ”under året”
KKK 101–104: Kristus, Ordet i Skriften
KKK 131–133: Skriften i kyrkans liv
KKK 2653–2654: Skriften som bönekälla
KKK 1723, 2536, 2444–2447: hjärtats fattigdom
29 söndagen ”under året”
KKK 599–609: Kristi död i frälsningsplanen
KKK 520: Kristi självutblottelse som förebild
KKK 467, 540, 1137: Kristus, Översteprästen

LX

30 söndagen ”under året”
KKK 547–550: Jesus gjorde messianska tecken
KKK 1814–1816: tron som Guds gåva
KKK 2734–2737: barnslig tillit i bönen
31 söndagen ”under året”
KKK 2083: buden som inbjudan till ett kärlekens svar
KKK 2052, 2093–2094: det första budet
KKK 1539–1547: ämbetena i frälsningsordningen

Katekes

32 söndagen ”under året”
KKK 519–521: Kristus gav sitt liv för oss
KKK 2544–2547: hjärtats utblottelse
KKK 1434, 1438, 1753, 1969, 2447: allmosor
KKK 2581–2584: Elia och hjärtats omvändelse
KKK 1021–1022: den särskilda domen
33 söndagen ”under året”
KKK 1038–1050: den yttersta domen; hoppet om en ny himmel och en ny jord
KKK 613–614, 1365–1367: Kristi fullkomliga offer en gång för alla och eukaristin
Kristus Konungens högtid: Kristus, historiens ursprung och mål
KKK 440, 446–451, 668–672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus som Herre och konung
KKK 678–679, 1001, 1038–1041: Kristus som domare
KKK 2816–2821: ”Tillkomme ditt rike”

ÅRGÅNG C
1 söndagen i advent
KKK 668–677, 769: den sista vedermödan och Kristi återkomst
i härlighet
KKK 451, 671, 1130, 1403, 2817: ”Kom, Herre Jesus!”
KKK 439, 496, 559, 2616: Jesus, Davids son
KKK 207, 210–214, 270, 1062–1063: Gud är trofast och barmhärtig
2 söndagen i advent
KKK 522, 711–716, 722: profeterna och väntan på Messias
KKK 523, 717–720: Johannes Döparens uppdrag
KKK 710: Israels exil som förebud om lidandet
KKK 2532, 2636: Paulus omsorg
3 söndagen i advent
KKK 30, 163, 301, 736, 1829, 1832, 2015, 2362: glädje
KKK 523–524, 535: Johannes bereder vägen för Messias
KKK 430–435: Jesus Frälsaren

LXI

Katekes

4 söndagen i advent
KKK 148, 495, 717, 2676: besöket hos Elisabet
KKK 462, 606–607, 2568, 2824: Sonen blir människa för att göra Faderns vilja
Jul
KKK 456–460, 466: ”Varför blev Ordet kött?”
KKK 461–463, 470–478: inkarnationen
KKK 437, 525–526: julens mysterium
KKK 439, 496, 559, 2616: Jesus, Davids son
KKK 65, 102: Gud har sagt allt genom sitt Ord
KKK 333: änglarnas tillbedjan av den inkarnerade Kristus
KKK 1159–1162, 2131, 2502: inkarnationen och bilder av Kristus
Den heliga familjen
KKK 531–534: den heliga familjen
KKK 1655–1658, 2204–2206: den kristna familjen som ”huskyrka”
KKK 2214–2233: familjemedlemmarnas plikter
KKK 534, 583, 2599: Jesus blir återfunnen i templet
KKK 64, 489, 2578: Hanna och Samuel
KKK 1, 104, 239, 1692, 1709, 2009, 2736: vi är nu Guds barn
KKK 163, 1023, 1161, 2519, 2772: vi ska se honom ansikte mot ansikte och bli lika honom
Maria Guds Moders högtid
KKK 464–469: Jesus Kristus, sann Gud och sann människa
KKK 495, 2677: Maria är Guds moder
KKK 1, 52, 270, 294, 422, 654, 1709, 2009: vårt upptagande som Guds söner
KKK 527, 577–582: Jesus underordnar sig lagen och fullkomnar den
KKK 580, 1972: den nya lagen befriar från restriktionerna i den gamla
KKK 683, 689, 1695, 2766, 2777–2778: i den helige Ande kan vi kalla Gud ”Abba”
KKK 430–435, 2666–2668, 2812: Jesu namn
2 söndagen efter jul
KKK 151, 241, 291, 423, 445, 456–463, 504–505, 526, 1216, 2466, 2787: Johannesprologen
KKK 272, 295, 299, 474, 721, 1831: Kristus, Guds vishet
KKK 158, 283, 1303, 1831, 2500: Gud ger oss vishet
Epifania (Trettondedagen)
KKK 528, 724: uppenbarelsen för världen
KKK 280, 529, 748, 1165, 2466, 2715: Kristus, folkens ljus
KKK 60, 442, 674, 755, 767, 774–776, 781, 831: kyrkan: sakrament för mänsklighetens enhet
1 söndagen i fastan
KKK 394, 538–540, 2119: Jesu frestelse
KKK 2846–2849: ”Inled oss icke i frestelse”
KKK 1505: Kristus befriar oss från det onda
KKK 142–143, 309: tron som underkastelse under Gud, svar till Gud, ett svar på det onda
KKK 59–63: Gud formar sitt prästerliga folk genom Abraham och genom uttåget ur Egypten

LXII

2 söndagen i fastan
KKK 554–556, 568: Kristi förklaring på berget
KKK 59, 145–146, 2570–2572: Abrahams lydnad
KKK 1000: tron öppnar vägen till att förstå uppståndelsens hemlighet
KKK 645, 999–1001: kroppens uppståndelse

Katekes

3 söndagen i fastan
KKK 210, 2575–2577: Gud kallar Mose och hör sitt folks böner
KKK 1963–1964: iakttagande av lagen förbereder för omvändelse
KKK 2851: ondskan och dess gärningar som hinder på frälsningens väg
KKK 128–130, 1094: gammaltestamentliga ”förebilder”, uppfyllda i Nya testamentet
KKK 736, 1108–1109, 1129, 1521, 1724, 1852, 2074, 2516, 2345, 2731: att bära frukt
4 söndagen i fastan
KKK 1439, 1465, 1481, 1700, 2839: den förlorade sonen
KKK 207, 212, 214: Gud håller sina löften
KKK 1441, 1443: Gud förlåter synd och återför syndaren till gemenskapen
KKK 982: förlåtelsens dörr står öppen för alla som ångrar sig
KKK 1334: Israels dagliga bröd var det utlovade landets frukt
5 söndagen i fastan
KKK 430, 545, 589, 1846–1847: Jesus uppenbarar Faderns barmhärtighet
KKK 133, 428, 648, 989, 1006: den djupa och rika insikt som är kunskapen om Kristus
KKK 2475–2479: förhastade domar
Palmsöndagen – passionssöndagen
KKK 557–560: Kristi intåg i Jerusalem
KKK 602–618: Kristi lidande
KKK 2816: Kristi kungavälde förvärvat genom hans död och uppståndelse
KKK 654, 1067–1068, 1085, 1362: påskmysteriet och liturgin
Skärtorsdagen
KKK 1337–1344: eukaristins instiftande
KKK 1359–1361: eukaristin som tacksägelse
KKK 610, 1362–1372, 1382, 1436: eukaristin som offer
KKK 1373–1381: Kristi verkliga närvaro i eukaristin
KKK 1384–1401, 2837: den heliga kommunionen
KKK 1402–1405: eukaristin som borgen för den kommande härligheten
KKK 611, 1366: prästämbetets instiftande vid den sista måltiden
Långfredagen
KKK 602–618, 1992: Kristi lidande
KKK 612, 2606, 2741: Jesu bön
KKK 467, 540, 1137: Kristus, Översteprästen
KKK 2825: Kristi lydnad och vår

LXIII

Katekes

Påskdagen
KKK 638–655, 989, 1001–1002: Kristi uppståndelse och vår uppståndelse
KKK 647, 1167–1170, 1243, 1287: påsk, Herrens dag
KKK 1212: initiationens sakrament
KKK 1214–1222, 1226–1228, 1234–1245, 1254: dopet
KKK 1286–1289: konfirmationen
KKK 1322–1323: eukaristin
2 påsksöndagen
KKK 448, 641–646: den Uppståndnes uppenbarelser
KKK 1084–1089: Kristi heliggörande närvaro i liturgin
KKK 2177–2178, 1342: söndagseukaristin
KKK 654–655, 1988: vår pånyttfödelse genom Kristi uppståndelse
KKK 976–983, 1441–1442: ”Jag tror på syndernas förlåtelse”
KKK 949–953, 1329, 1342, 2624, 2790: gemenskap i det andligt goda
KKK 612, 625, 635, 2854: Kristus, den som lever och har nycklarna till dödsriket
3 påsksöndagen
KKK 642–644, 857, 995–996: apostlar och lärjungar som vittnen om uppståndelsen
KKK 553, 641, 881, 1429: den uppståndne Kristus och Petrus
KKK 1090, 1137–1139, 1326: den himmelska gudstjänsten
4 påsksöndagen
KKK 754, 764, 2665: Kristus, Herden och Grinden
KKK 553, 857, 861, 881, 896, 1558, 1561, 1568, 1574: påven och biskoparna som herdar
KKK 874, 1120, 1465, 1536, 1548–1551, 1564, 2179, 2686: prästerna som herdar
KKK 60, 442, 543, 674, 724, 755, 775, 781: kyrkan består av judar och hedningar
KKK 957, 1138, 1173, 2473–2474: vår gemenskap med martyrerna
5 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 459, 1823, 2074, 2196, 2822, 2842: ”så som jag har älskat er”
KKK 756, 865, 1042–1050, 2016, 2817: en ny himmel och en ny jord
6 påsksöndagen
KKK 2746–2751: Kristi bön vid den sista måltiden
KKK 243, 388, 692, 729, 1433, 1848: den helige Ande som hjälpare/tröstare
KKK 1965–1974: den nya lagen fullbordar den gamla
KKK 865, 869, 1045, 1090, 1198, 2016: det himmelska Jerusalem
Kristi himmelsfärds dag
KKK 659–672, 697, 792, 965, 2795: himmelsfärden
7 påsksöndagen
KKK 521: genom Kristus lever vi i gemenskap med Fadern
KKK 787–790, 795, 1044–1047: kyrkan är gemenskap med och
i Kristus

LXIV

Pingst
KKK 696, 726, 731–732, 737–741, 830, 1076, 1287, 2623: pingsten
KKK 599, 597,674, 715: det apostoliska vittnesbördet på pingstdagen
KKK 1152, 1226, 1302, 1556: pingstens mysterium har sin fortsättning i kyrkan
KKK 767, 775, 798, 796, 813, 1097, 1108–1109: kyrkan som gemenskap i Anden

Katekes

Heliga Trefaldighets dag
KKK 202, 232–260, 684, 732: Treenighetens mysterium
KKK 249, 813, 950, 1077–1109, 2845: Treenigheten i kyrkan och dess liturgi
KKK 2655, 2664–2672: Treenigheten och bönen
KKK 2205: familjen som en bild av Treenigheten
Kristi kropps och blods högtid
KKK 790, 1003, 1322–1419: den heliga eukaristin
KKK 805, 950, 2181–2182, 2637, 2845: eukaristin och de troendes gemenskap
KKK 1212, 1275, 1436, 2837: eukaristin som andlig föda
Jesu hjärtas högtid
KKK 210–211, 604: Guds barmhärtighet
KKK 430, 478, 545, 589, 1365, 1439, 1825, 1846: Kristi kärlek till alla
KKK 2669: Jesu hjärta värt tillbedjan
KKK 766, 1225: kyrkan född ur Kristi uppstungna sida
KKK 1432, 2100: Kristi kärlek rör våra hjärtan
2 söndagen ”under året”
KKK 528: i Kana uppenbarar Kristus sig själv som Messias, Guds Son och frälsare
KKK 796: kyrkan som Kristi brud
KKK 1612–1617: äktenskap ”i Herren”
KKK 2618: Marias förbön i Kana
KKK 799–801, 951, 2003: nådegåvor i kyrkans tjänst
3 söndagen ”under året”
KKK 714: gammaltestamentlig förväntan om Messias och Anden
KKK 1965–1974: den nya lagen och evangeliet
KKK 106, 108, 515: Gud inspirerar Skriftens mänskliga författare – och dess läsare
KKK 787–795: kyrkan som Kristi kropp
4 söndagen ”under året”
KKK 436, 1241, 1546: Kristus som profet
KKK 904–907: vår del i Kristi profetiska uppdrag
KKK 103–104: tron, det eviga livets början
KKK 1822–1829: kärlek
KKK 772–773, 953: gemenskap inom kyrkan
KKK 314, 1023, 2519: de som är i himlen skådar Gud ansikte mot ansikte

LXV

5 söndagen ”under året”
KKK 520, 618, 923, 1618, 1642, 2053: alla är kallade att följa Kristus
KKK 2144, 2732: vördnad i Guds närvaro i motsats till förhävelse
KKK 631–644: apostlarna som vittnen om uppståndelsen

Katekes

6 söndagen ”under året”
KKK 1820: det kristna hoppets grundläggning genom saligprisningarna
KKK 2544–2547: hjärtats utblottelse; Herren sörjer över de rika
KKK 655, 989–991, 1002–1003: uppståndelsehoppet
7 söndagen ”under året”
KKK 210–211: barmhärtighetens Gud
KKK 1825, 1935, 1968, 2303, 2647, 2842–2845: att förlåta sina fiender
KKK 359, 504: Kristus som den nye Adam
8 söndagen ”under året”
KKK 2563: hjärtat är sanningens hemvist
KKK 1755–1756: goda och onda handlingar
KKK 1783–1794: samvetsfostran och beslutsfattande
KKK 2690: andlig vägledning
KKK 1009–1013: den kristna synen på döden
9 söndagen ”under året”
KKK 543–546: alla är kallade att komma in i Guds rike
KKK 774–776: kyrkan som universellt frälsningssakrament
KKK 2580: Salomos bön vid tempelinvigningen
KKK 583–586: Jesus och templet
10 söndagen ”under året”
KKK 646, 994: genom att uppväcka döda förkunnar Kristus sin egen uppståndelse
KKK 1681: den kristna synen på döden hör samman med uppståndelsen
KKK 2583: Elia och änkan
KKK 2637: Kristus befriar det skapade från synd och död
11 söndagen ”under året”
KKK 1441–1442: bara Gud förlåter synd
KKK 1987–1995: rättfärdiggörelse
KKK 2517–1519: vägen till hjärtats renhet
KKK 1481, 1736, 2538: David och Natan
12 söndagen ”under året”
KKK 599–605: Kristi försoningsdöd i frälsningsplanen
KKK 1435: att dagligen ta sitt kors på sig och följa Kristus
KKK 787–791: kyrkan är gemenskap med Kristus
KKK 1227, 1243, 1425, 2348: att ”iklä sig” Kristus; dop och kyskhet
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13 söndagen ”under året”
KKK 587: Jesus går upp till Jerusalem för att dö och uppstå
KKK 2052–2055: ”Mästare, vad måste jag göra …?”
KKK 1036, 1816: lärjungaskapets allvar

Katekes

14 söndagen ”under året”
KKK 541–546: Guds rike är nära
KKK 787, 858–859: apostlarnas del i Kristi sändning
KKK 2122: ”Arbetaren är värd sin mat”
KKK 2816–2821: ”Tillkomme ditt rike”
KKK 555, 1816, 2015: korset som Kristusefterföljelsens väg
15 söndagen ”under året”
KKK 299, 381: människan skapad till Guds avbild; den förstfödde
KKK 1931–1933: att se sin nästa som ”ett annat jag”
KKK 2447: de kroppsliga barmhärtighetsgärningarna
KKK 1465: prästen som den barmhärtige samariern i botens sakrament
KKK 203, 291, 331, 703: Ordet och skapelsen, synligt och osynligt
16 söndagen ”under året”
KKK 2571: Abrahams gästfrihet
KKK 2241: välkomna främlingen och invandraren
KKK 2709–2719: kontemplation
KKK 618, 1508: att ta del i Kristi lidanden för hans kropp
KKK 568, 772: ”hoppet om härligheten” i kyrkan och hennes sakrament
17 söndagen ”under året”
KKK 2634–2636: förbön
KKK 2566–2567: allas kallelse till bön
KKK 2761–2772: Herrens bön som sammanfattning av evangeliet
KKK 2609–2610, 2613, 2777–2785: att vända sig till Gud enträget och med ett barns tillit
KKK 2654: lectio divina (”gudomlig läsning”, d.v.s. läsa i Bibeln långsamt, under bön)
KKK 537, 628, 1002, 1227: begravda och uppståndna i dopet
18 söndagen ”under året”
KKK 661, 1042–1050, 1821: hoppet om en ny himmel och en ny jord
KKK 2535–2540, 2547, 2728: oordnade begär
19 söndagen ”under året”
KKK 144–149: trons lydnad
KKK 1817–1821: hoppets dygd
KKK 2729–2733: bönen som ödmjuk hjärtats vaksamhet
KKK 144–146, 165, 2572, 2676: Abraham som trons förebild
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Katekes

20 söndagen ”under året”
KKK 575–576: Kristus, ett tecken som blir motsagt
KKK 1816: en lärjunge ska dristigt vittna om tron
KKK 2471–2474: att avge vittnesbörd för sanningen
KKK 946–957, 1370, 2683–2684: vår gemenskap med helgonen
KKK 1161: heliga bilder påminner oss om ”skyn av vittnen”
21 söndagen ”under året”
KKK 543–546: alla kallade att komma in i Guds rike
KKK 774–776: kyrkan som universellt frälsningssakrament
KKK 2825–2827: att göra Faderns vilja för att kunna komma in i riket
KKK 853, 1036, 1344, 1889, 2656: den smala vägen
22 söndagen ”under året”
KKK 525–526: inkarnationen som ett ödmjukhetens mysterium
KKK 2535–2540: oordnad begärelse
KKK 2546, 2559, 2631, 2713: bönen förutsätter ödmjukhet och andens fattigdom
KKK 1090, 1137–1139: vårt deltagande i den himmelska gudstjänsten
KKK 2188: söndagen låter oss fira med de heliga i himlen
23 söndagen ”under året”
KKK 273, 300, 314: Guds transcendens
KKK 36–43: gudskunskap enligt kyrkan
KKK 2544: att föredra Kristus framför allt annat
KKK 914–919, 931–932: Kristusefterföljelse i form av gudsvigt liv
24 söndagen ”under året”
KKK 210–211: barmhärtighetens Gud
KKK 604–605, 1846–1848: Gud har initiativet i vår frälsning
KKK 1439, 1700, 2839: den förlorade sonen som förebild för omvändelse
KKK 1465, 1481: den förlorade sonen och botens sakrament
25 söndagen ”under året”
KKK 2407–2414: respekt för andras egendom
KKK 2443–2449: kärlek till de fattiga
KKK 2635: att be för andras angelägenheter, inte bara sina egna
KKK 65–67, 480, 667: Kristus, vår ende medlare
KKK 2113, 2424, 2848: ingen kan tjäna två herrar
KKK 1900, 2636: förbönen för de styrande
26 söndagen ”under året”
KKK 1939–1942: mänsklig solidaritet
KKK 2437–2449: solidaritet mellan nationer; kärlek till de fattiga
KKK 2831: hunger i världen; solidaritet; bön
KKK 633, 1021, 2463, 2831: Lasaros
KKK 1033–1037: helvetet
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27 söndagen ”under året”
KKK 153–165, 2087–2089: tro
KKK 84: trons skatt anförtrodd åt kyrkan
KKK 91–93: det övernaturliga trosmedvetandet

Katekes

28 söndagen ”under året”
KKK 1503–1505, 2616: Kristus Läkaren
KKK 543–550, 1151: tecken på Guds rike
KKK 224, 2637–2638: tacksägelse
KKK 1010: den kristna synen på döden
29 söndagen ”under året”
KKK 2574–2577: Mose och förbönen
KKK 2629–2633: begärande bön
KKK 2653–2654: Guds ord som bönekälla
KKK 2816–2821: ”Tillkomme ditt rike”
KKK 875: förkunnelsens avgörande betydelse
30 söndagen ”under året”
KKK 588, 2559, 2613, 2631: ödmjukhet som bönens grundval
KKK 2616: Jesus hör böner som bes i tro
KKK 2628: tillbedjan som hållningen hos den människa som vet att hon är en skapad varelse
KKK 2631: bönen om förlåtelse som det första slaget av begärande bön
31 söndagen ”under året”
KKK 293–294, 299, 341, 353: världsalltet, skapat till Guds förhärligande
KKK 1459, 2412, 2487: återställelsen
32 söndagen ”under året”
KKK 992–996: det progressiva uppenbarandet av uppståndelsen
KKK 997–1004: vår uppståndelse i Kristus
KKK 1023–1029: himlen
KKK 1030–1032: skärselden, den slutliga reningen
33 söndagen ”under året”
KKK 162–165: uthållighet i tron; tron som det eviga livets början
KKK 675–677: kyrkans sista prövning
KKK 307, 531, 2427–2429: det mänskliga arbetets frälsningsbetydelse
KKK 673, 1001, 2730: den sista dagen
Kristus Konungens högtid: Kristus, historiens ursprung och mål
KKK 440, 446–451, 668–672, 783, 786, 908, 2105, 2628: Kristus som Herre och konung
KKK 678–679, 1001, 1038–1041: Kristus som domare
KKK 2816–2821: ”Tillkomme ditt rike”

LXIX

ANDRA FESTER OCH HÖGTIDER
19 mars: S:t Josef (högtid)
KKK 437, 497, 532–534, 1014, 1846, 2177: S:t Josef
KKK 2214–2220: barns förpliktelser gentemot sina föräldrar

Katekes

29 juni: Apostlarna S:t Petrus och S:t Paulus (högtid)
KKK 153, 424, 440, 442, 552, 765, 880–881: S:t Petrus
KKK 442, 601, 639, 642, 1508, 2632–2633, 2636, 2638: S:t Paulus
15 augusti: Jungfru Marias upptagning till himlen (högtid)
KKK 411, 966–971, 974–975, 2853: Maria, den nya Eva, upptagen till himlen
KKK 773, 829, 967, 972: Maria som eskatologisk ikon av kyrkan
KKK 2673–2679: bön tillsammans med Maria
1 november: Alla helgons dag (högtid)
KKK 61, 946–962, 1090, 1137–1139, 1370: kyrkan, de heligas gemenskap
KKK 956, 2683: helgonens förbön
KKK 828, 867, 1173, 2030, 2683–2684: helgonen, förebilder i helighet
8 december: Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet (högtid)
KKK 411, 489–493, 722, 2001, 2853: Guds förberedelse; den obefläckade avlelsen
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SÖNDAGENS BÖN (KOLLEKTBÖNEN)
Precis innan läsningarna ur Bibeln tar vid i mässan läser prästen söndagens bön (den kallas
också kollektbönen för att den liksom ”samlar ihop” dagens tema i en enda mening). Dessa böner har stor skönhet och andligt djup. Man kan leva på orden hela vecken. Här nedan finns
listan över söndagarnas kollektböner. Det finns också kollektböner till andra högtider, fester och minnesdagar under kyrkoåret. De finns i helgonalmanacken i slutet av denna bok.
1 söndagen i advent

Bön

Allsmäktige Gud,
fyll oss med längtan efter din stora dag,
så att vi med kärlekens gärningar går Kristus till mötes
och ställs på hans högra sida i himlen.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
2 söndagen i advent
Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på jorden hindra oss att skynda din Son till mötes,
utan led oss med din himmelska vishet till fullkomlig förening med honom, din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
3 söndagen i advent
Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. Håll vår bön och vår längtan brinnande,
så att vi tar emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar gestalt i våra hjärtan. Genom
honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
4 söndagen i advent
Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap har fått veta att din Son
har blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet. Genom
honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
Jul (En av kyrkans många kollektböner under julhelgen):
Allsmäktige Gud, du som underbart har skapat människan och ännu underbarare har återställt
din bild i henne, låt oss få del av hans gudomliga natur som för vår skull har blivit sann och verklig
människa, din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
LXXI

Den heliga familjens högtid
Gud, vår Fader,
i den heliga familjen har du givit oss ett föredöme.
Låt vårt liv tillsammans mogna i kärlek och enhet
och fortsätta för alltid i vårt eviga hem.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen

Bön

Maria Guds Moder (1 januari)
Gud, vår Fader, du som genom den saliga jungfrun Maria har skänkt oss Frälsaren, livets
upphovsman, låt oss också under detta nya år få leva burna av hennes förbön. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
2 söndagen efter jul
Helige Gud, du är vårt eviga ljus. Fyll hela världen med din härlighet och uppenbara dig för alla
folk i honom, som är ljuset av ditt ljus, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Epifania (Trettondedagen)
Allsmäktige Fader, du som denna dag med stjärnan ledde hedningarna till din enfödde Son, led
även oss, som redan känner dig i tron, till att skåda hans härlighet i himlen. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet
till evighet. Amen.
1 söndagen i fastan
Allsmäktige Gud, låt oss under fastans fyrtio dagar alltmer tränga in i kunskapen om Kristus, din
hemlighet, och helgas genom kraften i hans lidande och seger. Genom honom, Jesus Kristus, din
Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen
2 söndagen i fastan
Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son, låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi
för vårt inre kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, din
Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

LXXII

3 söndagen i fastan
Gud, ursprung till all kärlek, upphov till allt gott, du visar oss botens, bönens och barmhärtighetens
väg ut ur vår mänskliga vanmakt. Ta emot vår lovprisning i dag, och ge åt alla som bedrövas av sin
synd din förlåtelse, glädje och frid. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen
4 söndagen i fastan

5 söndagen i fastan
Ge oss, Herre, kärlekens gåva och glädje, så att vi lever av den hängivenhet i vilken Kristus gick sitt
lidande till mötes och frälste världen. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Palmsöndagen – passionssöndagen
Allsmäktige, evige Gud, för att ge oss en förebild i ödmjukhet ville du att vår Frälsare blev människa
och lydig intill döden på ett kors. Låt oss i alla livets skiften hålla fast vid honom som härdade ut till
slutet, och låt oss en gång få dela hans härlighet. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen
Påskdagen
Allsmäktige Gud, du som idag har låtit Kristus vinna seger över döden och öppnat evighetens
portar, sänd oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya livet. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
2 påsksöndagen
Barmhärtige, evige Gud, du som gjort oss till ditt eget folk och varje påsk förnyar vår tro, låt nådens
gåvor växa till i oss, så att vi allt djupare fattar påskens hemlighet: vår helighet som döpta, vårt nya
liv i Anden, vår värdighet som vunnits med Kristi dyrbara blod. Genom honom, Jesus Kristus, din
Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
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Bön

Himmelske Fader, genom ditt Ord, som blivit människa, försonar du oss människor med dig och
med varandra. Låt oss därför med trons glädje och kärlekens iver bereda oss att fira påsk med
honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.

3 påsksöndagen
Helige Gud, genom påskens mysterium blir din kyrka ständigt ung på nytt. Låt vår härlighet som
dina barn ge oss osvikligt hopp i väntan på uppståndelsens dag, då allt förvandlas och förnyas.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
4 påsksöndagen

Bön

Allsmäktige, evige Gud, låt påskens mysterium fullbordas i oss, så att alla de som i dopet blivit
födda till det nya livet under din skyddande hand bär bestående frukt och uppnår evighetens glädje.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
5 påsksöndagen
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens mysterium fullbordas i oss, så att alla de som i dopet blivit
födda till det nya livet under din skyddande hand bär bestående frukt och uppnår evighetens glädje.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
6 påsksöndagen
Allsmäktige, evige Gud, låt påskens glädje bära oss som firar dessa femtio dagar till åminnelse av
Herrens uppståndelse, så att vårt liv blir ett med vår tro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen
Kristi himmelfärdsdag
Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek, ty Kristi
himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad till den härlighet dit
hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
7 påsksöndagen
Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i världen och återvände efter lidande och
död till platsen vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett med dig i härlighet och ära,
är med oss alla dagar till tidens slut. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

LXXIV

Pingst
Allsmäktige Gud, genom pingstens Ande samlar du och helgar kyrkan bland världens alla folk och
länder. Utgjut Andens gåvor över hela jorden, och låt de under som du gjorde när glädjebudet först
förkunnades ske också i dag i dina troendes hjärtan. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Heliga Trefaldighets dag

Kristi kropps och blods högtid
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara sakrament har du lämnat oss en åminnelse av
ditt lidande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och ditt blods mysterier, att vi ständigt får
erfara din återlösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
Jesu hjärtas högtid
Allsmäktige Gud, i Jesu öppnade hjärta finner vi din kärleks alla skatter. Låt oss vid denna nådens
källa ta emot hela din himmelska välsignelse. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Eller:
Gud, i Jesu hjärta, sårat av vår synd, skänker du din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd
vårt hjärta helt till honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld. Genom honom, Jesus
Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
2 söndagen ”under året”
Allsmäktige, evige Gud, du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och
skänk din fred i våra dagar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

LXXV

Bön

Gud, vår Fader, du som sände din sannings Ord och den helige Ande för att avslöja ditt underbara
mysterium, skänk oss den sanna tron, så att vi bekänner dig och Sonen och Anden, en enda Gud,
allsmäktig och upphöjd. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus, vår herre, som med dig,
Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen.

3 söndagen ”under året”
Allsmäktige, evige Gud, styr våra handlingar enligt din vilja, så att vi i din älskades Sons namn blir
rika på goda gärningar. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
4 söndagen ”under året”
Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta och tjäna vår nästa med den kärlek som
utgår från dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Bön

5 söndagen ”under året”
Herre, håll din hand över ditt eget folk, och var för oss det stöd som aldrig sviker, ty vi har satt vårt
hopp till din kärlek och din himmelska nåd. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
6 söndagen ”under året”
Gud, du som vill komma till dem som har ett redligt och uppriktigt hjärta, gör oss genom nåden
sådana att du kan bo i oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
7 söndagen ”under året”
Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och dina underbara gärningar, att det vi gör och
säger alltid kan behaga dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
8 söndagen ”under året”
Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra
ditt uppdrag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
9 söndagen ”under året”
Gud, vår Fader, inget finns som undandrar sig din försyn. Röj ur vägen allt som skadar oss, och
ge oss allt som leder fram till dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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10 söndagen ”under året”
Gud, alla goda gåvors givare, ge oss Andens ljus, så att vi ser din väg och villigt vandrar den.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
11 söndagen ”under året”
Gud, utan vilken vi inget förmår, du vårt hopp och vår styrka, skänk oss Andens kraft, så att vi
följer dina bud och ärar dig i tanke, ord och gärning. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Herre, låt oss för evigt älska och frukta ditt heliga namn, ty inget kan skilja de dina från din kärlek
och faderliga omsorg. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
13 söndagen ”under året”
Gud, vår Fader, du som i dopet har gjort oss till ljusets barn, låt aldrig mörkret få makt över oss,
utan ge oss nåden att för alltid bli kvar i din sannings strålande ljus. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
14 söndagen ”under året”
Gud, vår Fader, du som i din Sons förnedring har upprättat den fallna världen, låt vår befrielse
från syndens makt glädja oss nu och för evigt. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
15 söndagen ”under året”
Gud, du ger din sannings ljus åt dem som vandrar fjärran från din väg. Hjälp oss, som kallar oss
kristna, att ta avstånd från mörkrets makt och leva i dopets nåd. Genom din Son, Jesus Kristus, vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.
16 söndagen ”under året”
Herre, håll din hand över oss, dina tjänare, och skänk oss allt mera av din Andes gåvor, så att vi
brinner av tro, hopp och kärlek och aldrig tröttas i din tjänst. Genom din Son, Jesus Kristus, vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.
LXXVII

Bön

12 söndagen ”under året”

17 söndagen ”under året”
Gud, vårt hopp och vår tillflykt, från dig får allt sitt värde och sin helighet. Visa i barmhärtighet hur
vi skall leva i världen, så att vi under din ledning brukar de förgängliga gåvorna så att vi inte går
miste om de oförgängliga. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
18 söndagen ”under året”
Gud, du som skapat och uppehåller allt, låt oss känna din närvaro i vår bön och i vårt liv, så att all
vår strävan förbereds och fullbordas i din nåd. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Bön

19 söndagen ”under året”
Allsmäktige, evige Gud, vi vågar kalla dig Fader, ty du har gjort oss till dina barn och sänt din
Sons ande in i våra hjärtan. Låt oss växa i vårt andliga liv och en gång ta vårt arvslott i besittning.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
20 söndagen ”under året”
Gud, för dem som älskar dig håller du osynliga gåvor i beredskap. Tänd din kärleks eld i våra
hjärtan, så att vi älskar dig i allt och mer än allt och en gång ser de löften infrias som övergår allt vi
kan önska eller tänka. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
21 söndagen ”under året”
Gud, din gåva är det att kyrkans många lemmar strävar efter samma mål. Låt oss älska dina bud
och löften, så att vi mitt i detta skiftesrika liv har hjärtat där den sanna glädjen finns. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
22 söndagen ”under året”
Du kraftens Gud, från vilken alla goda gåvor kommer, väck kärleken till liv i våra hjärtan, så att vi
förmår att älska dig och nådens liv i oss bevaras och kan växa. Genom din Son, Jesus Kristus, vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

LXXVIII

23 söndagen ”under året”
Evige Fader, du som först har älskat oss och tagit oss till dina barn, låt oss i Kristus nå den sanna
frihet och det arv som du berett åt oss långt före världens skapelse, genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
24 söndagen ”under året”
Gud, du som skapat allt och leder världens gång, låt oss av allt vårt hjärta tjäna dig, så att vi inser
vidden av din kärlek. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Helige Gud, du som sammanfattat din lag i kärleken till dig och vår nästa, låt oss på denna väg nå
fram till det eviga livet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
26 söndagen ”under året”
Helige Gud, din skonsamhet och mildhet är det främsta tecknet på din allmakt. Benåda oss i din
oändliga barmhärtighet, och låt oss ständigt sträva mot det goda du berett åt oss i himlen. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
27 söndagen ”under året”
Allsmäktige, evige Gud, din kärlek övergår allt vad vi kan kräva eller önska. Omslut oss med din
barmhärtighet: förlåt oss allt som tynger samvetet, och ge oss också det vi inte vågar be om. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
28 söndagen ”under året”
Herre, låt din nåd ständigt föregå och följa oss, så att vi alltid är beredda att göra det goda. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
29 söndagen ”under året”
Gud, du som råder över himmel och jord, hjälp oss att alltid göra din vilja och av hjärtat tjäna ditt
heliga namn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
LXXIX

Bön

25 söndagen ”under året”

30 söndagen ”under året”
Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och
uppnår vad du lovat oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
31 söndagen ”under året”
Allsmäktige och barmhärtige Gud, din gåva är det att vi rätt kan tjäna dig. Låt inget hindra oss att
nå det goda du har lovat. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Bön

32 söndagen ”under året”
Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder
till kropp eller själ, i frihet göra det goda som du har berett åt oss. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
33 söndagen ”under året”
Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det
vara vår högsta lycka att älska och tillbe dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen
Kristus konungens högtid
Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt
hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt majestät och utan ände lova dig. Genom
honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.

LXXX

Del I: Om Bibeln
Om bibelstudier:
Tala om för mig ifall du känner till något som är mer heligt än detta heliga mysterium, något som
är mer behagligt än den lust som finns i detta? Vilken föda, vilken honung, kunde smaka sötare än
att läsa om Guds försyn, att träda in i hans helgedom och skåda in i Skaparens tankar, att lyssna till
Herrens ord som denna världs visa skrattar åt men som i själva verket är fulla av andlig lärdom?
Andra må ha sin rikedom, må dricka ur juvelprydda bägare, vara klädda i sammet, glädjas åt att
prisas offentligt, äga så mycket att de knappt orkar spendera det på alla sorters njutningar; vår lust
är att tänka över Herrens lag dag och natt, att bulta på hans port när den är stängd, att ta emot vår
föda av Personernas Treenighet, och – under Herrens ledning – trampa denna världs upprörda oro
under fötter.
Den helige Hieronymus (se s. 47 och 1411), Ep 30:18, (översatt av mig från A Catholic Commentary
on Scripture, Thomas Nelson and sons, 1960, s. 3)
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MENINGEN MED DENNA BOK
Vi var några vänner i Danmark som tillsammans gav ut en katolsk ungdomstidsskrift.
Det var väl år 1986.
En dag intervjuade vi en härlig äldre dam som med sin man hade gjort en översättning av Nya
testamentet till nutidsdanska. Det var en typisk privatöversättning som kännetecknades av
fräschhet och personlig stil. Hennes namn var Anne Sophie Seidelin.
Hon tog emot oss i sitt hem och höll på och ordnade med växter och krukor samtidigt som
förunderliga och visa ord strömmade ur hennes mun.
På tal om Bibeln suckade hon:
”Det finns inget skönare att samtala med varandra om än Den heliga skriften. Men så få det finns
som man kan göra det med!”
Hon hade rätt. Det finns allt för få. Även här i Sverige.
Det är en stor brist. Tänk på att det är Gud, vår Fader, själv som talar till oss i Bibeln!
Något liknande kan sägas om helgonen. Deras liv är som brev från Gud till oss. Brev som vi inte
läser.
Berit Palmgren skriver i förordet till denna bok om hur viktigt det är att dela med sig av sin tro
med varandra och läsa Bibeln tillsammans.
Jag önskar att fler lär sig att göra det - också i vår katolska kyrka. Vi är ju ”de heligas gemenskap”.
Men det förutsätter förklaringar av Den heliga skriften och av dess plats i kyrkans tradition.
Denna bok är skriven för dig som vill veta mer. Du sitter i mässan och lyssnar till prästen och
diakonen men skulle helst vilja räcka upp handen eller gå fram och ställa frågor.
Det går ju inte. Mässan ska ha sin gång och alla kan inte komma till tals.
Här är min nödlösning: en bok med förklaringar som du inte hinner få i mässan.
Jag har skrivit den bok som jag själv skulle ha velat få i handen år 1986.
Om du är som jag så är detta boken för dig.
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BIBLISKA URMÖDRAR
Bibeln är fylld av män, men kvinnorna är också
viktiga, om än ofta reducerade till biroller.
Därför vill jag passa på att skriva litet om de
två könen i Bibelns början, med tankar från
min förre bok ”Lyckliga i alla sina dagar” (om
äktenskapsproblem). För den som vill fördjupa
kvinnoperspektivet hänvisar jag till teologen
och konstnären Eva Söderströms två läsvärda
och vackert illustrerade verk om 49 respektive
62 kvinnor i Bibeln (Sjöbergs förlag) som ger
ansikten åt en mångfald av kvinnoöden.
Ja, det vimlar med kvinnor i Bibeln, men
förmodligen har ingen av dem varit med om
att författa en enda rad, när man kanske bortser
från den kloka kvinnan som är ”moder till
Leguel” och som i Ordspråksboken 31:1 anges
som upphov till samma boks sista kapitel.
Kvinnorna vi möter i Bibeln är sedda utifrån,
de är beskrivna såsom män såg dem: de var
efterlängtade, oumbärliga, begärda och älskade
men också fruktade och ibland föremål för
kontroll. Denna obalans verkar främmande
för vår tid, men så var det och det kan vi inte
ändra på. Att männen skrev och kvinnorna
gjorde annat betyder dock inte automatiskt
att kvinnors tankar, behov och rätt till respekt
inte kom till yttryck. Respekten syns överallt.
Kvinnor poppar ständigt upp som hjältinnor
och förebilder (för båda könen) trots dåtidens
strikt ensidiga mansperspektiv.
Jämställdhetstanken såsom vi hyllar den fanns
helt enkelt inte, och Gud tvingade den tydligen
inte heller in i Bibelns dokument. När Gud
talar genom mänskliga författare använder han
dem som de är. Gud har inspirerat de heliga
sidorna, men inte gjort våld mot de mänskliga
författarnas tidstypiska sätt och bruk genom
att ålägga dem senare tiders värderingar.
Genom sin Ande vill Gud dra läsaren närmare
till sig, till det i alla tider allra viktigaste: att vi

inser syndens benhårda verklighet – hur den
behärskar oss och hur vi kommer loss från den
så att en ny, paradisisk början blir möjlig. Tar
vi emot detta med ödmjukhet påverkar det
relationen mellan könen positivt - som vattnet
varsamt urholkar stenen. För att förstå det
måste vi tolka Bibeln psykologiskt.
Skapelsen till Guds avbild och till äkta
jämställdhet
Feminism behövdes inte i Paradiset ty där
fanns det inga könskrig. Urföräldrarna levde
i harmoni och kompletterade varandra. I
Bibelns första skapelseberättelse (1 Mos kap.
1) möter vi ett fullständigt jämställt par som
blev till på samma gång och som tillsammans
utgjorde ”Guds avbild” (jfr 1 Mos 5:2: Som
man och kvinna skapade han dem. Han
välsignade dem och gav dem namnet människa
när de skapades). De två fick samma kungliga
uppdrag (ledarskapet/förvaltarskapet i det
stora ekologiska livshuset samt kallelsen till
föräldraskap). Inte ett uns av hierarki finns det
spår av. Han och hon håller varandras händer
och står där, enade, redo för en storslagen
framtid. Så var början, d.v.s. så borde det
vara, vill textens okände författare säga.
I Bibelns skapelseberättelse nummer två
(1Mos kap. 2) är förloppet något annorlunda.
Perspektivet är helt Adams, mannens. Han
är ensam, utan en partner. Det är inte bra för
honom. Det räcker inte att ha djuren under
sig och Gud över sig - han behöver någon vid
sin sida. Eva skapas därför varken ur hans
fot eller ur hans huvud utan ur hans revben
(sida). Operationen är radikal: Gud söver
ner ynglingen och låter honom upptäcka
tvillingspersonen, hon som han passar perfekt
till och kan bli fruktsam tillsammans med.
Adams jubelrop när han ser Eva, och hans
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känsla av att hon verkligen hör till honom går
inte att ta miste på, den är ett tack till Gud
och en indirekt komplimang till Eva som hon
står där, precis skapad, i ursprunglig strålande
skamfrihet. Han upptäcker henne – det är ett
älskad ur-motiv, upprepad i alla tider.
En romersk kejsare diskuterade en gång
med Paulus´ berömda lärare, Gamaliel, om
Israels tro: ”Er gud är en simpel tjuv” hånlog
majestätet, ”han stal ju Adams revben.” Det
utspelet var inte lätt att svara på, men den
gamle rabbinens dotter kom på något. ”Kalla
hit polisen med en gång!” sa hon till kejsaren.
”Varför det då?” ”Jo” sa hon ”någon har stulit
en silverskål och satt ditt en guldskål i stället”.
Kejsaren skrattade – det var väl inget att klaga
över! ”Nej” sa flickan ”och inte heller när Gud
tog revbenet och danade kvinnan, för då
gjorde han något som var mycket bättre.”
Hade äktenskapets skapelse kunnat berättas
ur kvinnans perspektiv istället? Självklart. En
kvinna måste ju också ”vakna ur sin sömn”
och aktivt upptäcka den gåva mannen är.
Metaforer för det har vi gott om i sagornas
värld: flickan kyssar grodan som blir en prins,
den inspärrade jungfrun i tornet sjunger
bedårande vackert, sången bärs med vinden
och ekar mellan skogens träd så att han, Den
rätte, hör det och lockas dit. Eller hennes
älskade dör men väcks till liv av hennes tårar
som faller på hans lik etc. Detta skriver jag inte
för att jämföra Bibeln med sagor och myter,
men för att visa att ett rikt bildspråk stod
till förfogande för alla forntidens berättare.
Gud valde att vår bibel skulle ha Adam som
utgångspunkt, men kunde ha gjort tvärtom
och gett oss bilder för det. Men med mannen
som fokus ger Bibeln faktiskt kvinnan en
fördel: så synliggörs ju vad han ska leva upp
till: att älska och ära henne, hon är Gåvan.
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Kvinnan är den efterlängtade och behövda.
Hon får en titel som nästan är gudomlig, ty
hennes namn betyder ”moder till alla som
lever” (1 Mos 3:20). Är de förhistoriska,
utomordentligt korpulenta kvinnofigurer man
har hittat överallt i Europa, eller statyerna av
gudinnor med oräkneliga bröst, en sorts ekon
– visserligen förvrängda, men ändå - av en
sådan ursprunglig aning om kvinnlighetens
unika sätt att vara Guds avbild? Andas ett
liknande patos, mer eller mindre medvetet,
i nutidens fantasier om ”matriarkaliska” ursamhällen, eller i feminismen? Jag tror det.
Syndafallet och kvinnans därav följande
underordnade position
Mannen i Edens lustgård vill framför allt
behålla den enastående gåvan som kvinnan
är, ingen får röva bort, skända eller på annat
sätt skada henne, han vill beskydda henne,
ha henne på bild, på piedestal, i tempel. I en
värld präglad av mäns makt över kvinnor
blir detta beskydd lätt till kontroll. Så var
det inte tänkt från början. Bibeln vet om att
Guds ursprungliga plan fördärvades, och det
beskrivs i Första Mosebokens tredje kapitel.
En spricka mellan människan och människans
skapare revs upp, som även skadade de tvås
relation. Nu började misstänksamhetens era.
Sprickan var djupgående, traumatisk och så
ond att den omöjligt hade kunnat orsakas
enbart av människorna själva. Ormen, alias
Satan, var förövaren som iscensatte ur-parets
självdestruktion. Hans avsikt var att ödelägga
människans dubbla uppdrag (fruktsamhet och
miljöskydd) ty djävulen vill se ofruktsamhet
och död. Så tog harmonin i blomsteridyllen
slut. Som i dag: Allt sups upp. Skulden kan inte
betalas. Paret vräks. Arvingarna, deras älskade
och försummade barn, är sådana som vi.

Man och kvinna skulle ge sig själva som gåva
åt varandra – istället gav de varandra en
dödskallemärkt frukt. Eva skyllde med rätta sitt
felsteg på ormen, som hade manipulerat henne,
även om hon väl insåg att hon borde ha tänkt
sig bättre för. Det elände urföräldrarna drog
över sig som konsekvens av synden infekterade
deras dubbeluppdrag på jorden: för Adam blev
förvaltarskapet av naturen – jordbruksarbetet
– till ett surt slit, för Eva blev fruktsamheten
en orsak till smärta och möda. Men hon som
räckte sin man frukten miste också något av
glädjen i livet med honom: ofta kommer hon
framöver att längta efter hans glada blick och
inte hitta den, i stället får hon se honom brusa
upp, bli vred och anklagande, d.v.s. härska (1
Mos 3:16). Det vore att missuppfatta Guds
”straff ” över Eva om man tolkade det som ”en
evig lag”, d.v.s. att kvinnor för alltid skulle lyda
män. Syndafallsberättelsen får inte pressas
så hårt. Den läses bäst som att Gud – och
den mänskliga författaren – konstaterar att
ursynden fick denna obehagliga konsekvens.
Punkt. Underordningen fanns ju inte med
i tillståndet innan (jfr min text ”Skapades
kvinnan för mannens skull?” på s. 215).

När vi i den bibliska beskrivningen läser orden
”Din man skall du åtrå, och han skall råda över
dig” (1 Mos 3:16), upptäcker vi ett avbrott och
ett konstant hot precis med avseende på denna
”enhet av två” som motsvarar värdigheten i
avbilden och likheten med Gud i båda. Men
detta hot är allvarligare för kvinnan, eftersom
det faktum att mannen skall råda övertar det
utrymme som innehas av det grundläggande i
att ”vara en uppriktig gåva” och därigenom leva
”för” den andra. Detta ”härskande” ser ut som
en störning och en förlust av den grundläggande
jämlikheten och stabiliteten som mannen och
kvinnan har i ”den tvåfaldiga enheten”. Detta är
också till nackdel för kvinnorna eftersom enbart
den jämlikhet som kommer av värdigheten som
personer kan skänka det ömsesidiga förhållandet
karaktär av verklig ”communio personarum”.
Jämlikheten är både en gåva och en rättighet
som härrör från Gud Skaparen. Därför innebär
en kränkning av denna jämlikhet en viss
nackdel för kvinnorna, samtidigt som den också
reducerar mannens sanna värdighet.

Den helige påven Johannes Paulus II (se s.
1466) betonade likheten mellan Adam och Eva
i detta att båda är personer, d.v.s. människor –
de enda skapade varelserna som Gud har gjort
för deras egen skull. Man och kvinna hittar sig
själva genom att vara till för varandra, ge sig
uppriktigt som en gåva åt varandra. Det står i
motsats till underkastelse, ty en person är ett
eget jag och får aldrig reduceras till objekt för
andras intressen. Det är ju just så som slaveri
och kvinnoförtryck blir till. I sin text Mulieris
dignitatem (Om kvinnornas värdighet, avsnitt
10, utgiven på svenska av Katolska Utskottet
för Äktenskap och Familj) från 1988 kommer
han in på det manliga ”härskandet” som
syndafallet ledde till:

Kvinnans underordning förstenades och blev
en social konvention. Sådana förväntades man
följa om man ville anses vara en anständig
människa – så är det ju här i världen - även om
de inte hörde till den ursprungliga ordningen
från Guds hand. Så ifrågasätter Bibeln i sitt
vidare förlopp inte heller könshierarkin som
permanenterades, eller slaveriet för den delen
eller krigshandverket och mycket annat som
tillkom när synden spreds över jorden som
ringar på vattnet. I stället för att avskaffa de
utomparadisiska sociala o-ordningarna med
våld försöker Guds röst i Bibeln att humanisera
dem. Gud är på de svagas sida, kvinnornas, de
faderlösas, invandrarnas, de utsattas, vilket
Moselagen intygar (t.ex. 2 Mos 22: 21-27).

Kyrkans svar: ömsesidig ”underordning” i
Kristus
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Gud visar hur de utsattas nöd ger de starka
tillfällen att göra gott. Så uppmanar Paulus
slavägaren Filemon att varmt välkomna sin
bortsprungne slav Onesimos hem igen - som en
bror: men det goda du gör skall inte ske av tvång
utan av fri vilja (Filem v. 14). En sådan attityd
gäller i långt högre grad mannens förhållande
till sin hustru, som han är förbunden med i
äktenskap. Visserligen talar Paulus i sina brev
på ett par ställen om att kvinnan ska ”lyda”
sin man. Det gör han dock utan någon större
emfas, närmast i förbifarten, och något annat
kunde en dåtida judisk lärd som han omöjligt
tänka sig. Men Paulus är den enda rösten i hela
antiken som lyfter fram att mannen ska älska
kvinnan. Det ämnet utvecklar han ivrigt, här
rusar pennan iväg, det görs teologi av saken:
Ni män, älska era hustrur så som Kristus har
älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för
att helga den genom reningsbadet i vatten och
genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan
träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck
eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara.
På samma sätt är också mannen skyldig att
älska sin hustru som sin egen kropp. Den som
älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har
någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger
den näring och sköter om den så som Kristus gör
med kyrkan – vi är ju delarna som bildar hans
kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin
mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall
bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här
låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men
dessutom skall var och en av er älska sin hustru
som sig själv, och hustrun skall visa respekt för
sin man.
(Ef 5:25-33)
Mannen ska älska kvinnan såsom Kristus
själv älskar kyrkan och ger allt för den! Här
är Paulus tvärt emot sin tid, revolutionär och
provocerande. Han skulle också i vår tid stå
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på kvinnornas sida och självklart betona deras
lika värde. Kvinnan ska älskas av mannen. Den
som älskar någon ärar den och förtrycker den
aldrig!
Fröet till återställandet av jämställdheten
var lagt i Paulus ord om könens jämställdhet
inför Gud i Gal 3:28f. Han inleder ett annat
längre avsnitt om relationerna i den kristna
familjen med de berömda orden: Underordna
er varandra i vördnad för Kristus (Ef 5:21). Den
helige påven Johannes Paulus II, som skrev
mycket om äktenskapet, har konsekvent tolkat
denna vers så att den handlar om man och
kvinna i förhållande till varandra. Det samma
gör Katolska kyrkans katekes (nr. 1642).
Den grundläggande jämställdheten mellan
man och kvinna bekräftas tydligt av kyrkofäder
som Origines (In Iesu nave, IX, 9), Clemens
av Alexandria (Paed. 1,4:S Kap. 70, 128-131)
och Augustinus (Sermo 51: II, 3). Men det var
ännu långt från teori till praxis. Först med
den moderna produktionsutvecklingen, där
kvinnors bägga händer behövdes lika mycket
i fabrikerna som männens, där könsuppdelade
yrken alltmer tappade sin mening och där
utbildningsklyftorna mellan könen av den
anledningen fick jämnas ut, kunde tanken
tänkas konsekvent och förändra samhällets
lagar (rösträtt, lika lön, rätt till utbildning),
som historien visar. Min mors generation.
Kvinnorna hade väntat länge på det.
”Härskandet” blir omänskligt – vi blir som
ormen
Ett grundtema hos författaren av Första
Moseböckerna är syndens växande i världen,
och – som motvikt mot det – Guds ingripande
för att dämma upp för synden och skapa
nya livsväger för sina barn. Den epidemiska
syndasmittan drabbade kvinnan där det gjorde
mest ont. Hennes särskilda uppdrag på jorden

– att hon bär den tunga delen av parets
fruktsamhet, att hennes kropp blir växthus för
spirande mänskligt liv – underminerades. Det
intimt kvinnliga blev syndens måltavla. När
Gud förutser långa tiders fiendskap mellan
ormens ungar och kvinnans döttrar tales
det om hur de krypande smygarna i gräset
kommer att ”hugga” Evas döttrar i ”hälen”
(1Mos 3:15). Bibeln ger en bild av framtiden:
ormen kommer att få många villiga tjänare som
lägger sig på lur och dyker upp ur ingenstans
för att hugga till, och inte bara i hälen. Läsaren
förstår. Våldtäkt blir i syndens värld en horribel
realitet som Bibeln inte förtiger.
I Mos 34:1-14 hör vi om Dina, Jakobs dotter,
som bara ville hälsa på kananeernas släkten
(dessa folk tillbad bl.a. en orm och är så en
passande bild av ”ormens ättlingar”). Hon
blir överfallen och våldtagen. Bibeln berättar
att våldtäktsmannen var fräck nog att fria till
Dina efteråt, d.v.s. hans far ville förhandla
med Dinas far Jakob om brudpriset. Men
Dinas bröder ställde till med en massaker på
hela den kananeiska släkten. Denna iskalla
vendetta oroade deras gamle far Jakob, men
de sa: Skall man få behandla vår syster som
en hora? (1 Mos 34:11). En Israels dotter får
ingen skända (jfr Dom kap. 19-20). En sådan
hedersreaktion går inte till roten med det onda.
Var de bättre själva? Bibeln är skoningslöst
ärlig: inte ens Gudsfolkets förfäder slipper
undan att avslöjas – deras historia är ju just
syndafallshistoria. Ruben begår incest mot sin
fars hustru (1 Mos 35:22), liksom senare kung
Davids son Amnon mot systern Tamar (2 Sam
kap. 13). David själv gav sig på en hustru till
av sina soldater, Batseba (2 Sam kap. 11). De
drabbade kvinnorna kunde knappast säga nej,
och Bibeln anklagar dem inte heller.
Sexuella övergrepp från kvinnors sida
mot män känner Bibeln också till. Men
omständigheterna är då givetvis annorlunda.

En kvinna med makt ville förföra den vackre
Josef, Jakobs son, i Egypten och så utnyttja det
faktum att han var slav och inte kunde värja
sig (1 Mos kap. 39). Scenen var livshotande
för den unge mannen: gjorde han som hon
ville riskerade han dödas av hennes man. Han
flydde från hennes grepp och som hämnd
anklagade hon honom för att ha försökt våldta
henne. Josef hamnade i fängelse.
Så perverst allt kan bli. Mannen och kvinnan
var skapade för lycka. Nu blev det så här.
I bakgrunden skrattade ormen. En liten
låga av hopp bar Evas döttrar dock med sig
från Paradiset: Gud lovade urmodern efter
syndafallet att en ättling till henne skulle krossa
ormens huvud (jfr 1 Mos 3:16), d.v.s. besegra
den onde som besegrat Eva. En upprättelse
väntade i framtiden. Det var Kristus, född av
Maria, ”den nya Eva”, som menades. Denna
vers, detta löfte kallas för ”proto-evangeliet”,
d.v.s. den goda nyheten i förväg.
Arken och korgen – livet räddas
Inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad
och full av våld (1 Mos 6:11). Med Noa och
hans ark får vi ett globalt katastrofscenario
som egentligen handlar om Guds vilja att
återskapa det fruktsamma livshuset som gått
förlorat med Paradiset. Den rättfärdige Noa
skulle bygga en räddningsbåt åt sig själv och
sin hustru, sina söner och deras hustrur, samt
varje hankönsdjur och dess ”hustru”. En stolt
parad av äkta makar, hela zoologin, tågade
ombord i den gigantiska greenpeace-färjan.
Arken med sina tre våningar var en enda stor
tjock fruktbarhetssymbol. Därinne bodde en
hane och en hona av alla sorter i välförsedda
burar. Där skyddades fortplatningsuppdraget
från den våg av ödeläggelse som människorna
hade smutsat ner världen med. Fler djur har
nog lämnat arken är de som gick in. Får vi tro.
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”Ark” kommer av latinska ordet ”arca” som helt
enkelt betyder låda, precis som det hebreiska
ordet tewa i grundtexten. Ordet tewa används
bara en enda gång till i Bibeln, nämligen om
den korg av papyrus, som Mosebarnet gömdes
i (2 Mos 2:3) av sin mor Jokeved (jfr 2 Mos
6:20), när den egyptiske kungen förkunnade
sin ”Endlösung”: utrotningen av Gudsfolket
genom att alla hebreiska gossebarn dränktes i
Nilen (flickorna skulle antagligen uppfostras till
prostitution). Bibeln minns två barnmorskor
(Shifra och Pua) som trotsade Faraos order
och räddade de små barnen. Här står död mot
liv, farao står för anti-skapelse, de civilt olydiga
kvinnorna är på Guds, Skaparens, sida.
Med Shifra och Pua är det svårt att inte
tänka på de fall i vår egen barbariska tid, när
det då och då händer att långt gångna, små
barnafoster överlever en abortattack och någon
barnmorska väljer att trotsa reglerna och bär
de hårt plågade, men levande framfödda,
barnen till de neonatala avdelningarna, där
de ibland överlever i kuvös – istället för att
låta dem ligga och dö. Ett känt exempel på en
sådan överlevare är Gianna Jessen, som nu som
vuxen reser omkring och berättar sin historia
(hennes föredrag kan letas upp på Youtube).
Gianna skulle ha dödats. Som Mose. Gud
räddade båda. Faraos tid är inte så annorlunda
än vår. Kvinnohjältar verkar överallt.
Mosebarnet föddes i hemlighet och skyddades
av sin mamma från dödsreglementet, men
hon kunde inte behålla honom. I sin förtvivlan
gjorde hon en korg (tewa) och precis som Noa
beströk hon den med beck och satte ut den
i floden, i tillit till Guds hjälp, medan Moses
syster Mirjam såg på.
Då kom faraos dotter ner till floden för att bada,
och hennes hovdamer gick fram och tillbaka
utmed stranden. Hon fick syn på korgen i vassen
och skickade en slavinna att hämta den.
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När hon öppnade den såg hon att där låg en
pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och
sade: ”Det är nog ett av de hebreiska barnen.”
Då sade pojkens syster till faraos dotter: ”Skall
jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma
barnet åt dig?” – ”Ja, gör det”, svarade faraos
dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens
mor, och faraos dotter sade till henne: ”Ta med
dig det här barnet och amma det åt mig. Jag skall
betala dig för det.” Kvinnan tog då pojken och
ammade honom. När pojken blev större förde
hon honom till faraos dotter, som adopterade
honom och gav honom namnet Mose (2 Mos
2:5-10).
Vi förstår vad som menas. Kvinnor hjälper
kvinnor. Livet räddas och dödsfursten luras.
Mänskligheten har en framtid för att den
räddare som Gud har utvalt (Mose/Noa) själv
räddas i en beskyddande låda, en ark. Båda
berättelser är i övrigt också besläktade med
skapelseberättelsen i Bibelns första kapitel, där
Gud skapar ett skyddande ”rum” i världsalltet
för sitt livshus, genom att tränga undan de
hotande kaosvattnen (både i 1 Mos 1:2, 7:11
och 8:2 kallas dessa vatten med samma namn,
tehom, ”urdjupet”). Att människans värld växer
fram och är omgiven av vatten leder också
tankarna till livmodern, det inre urdjupet som
varit hem för var och en av oss – vår egen nio
månaders urtidsflods- eller skapelsehistoria.
Jokeved, Mirjam, Shifra och Pua beskyddar,
räddar framtidens barn, de ännu ofödda,
liksom Noa och hans namnlösa hustru gjorde.
Gud gav Noa exakta anvisningar om den
jättelika husbåtens dimensioner: 300 alnar
lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Redan
kyrkofadern Augustinus från 400-talet (se s.
1336) upptäckte de mänskliga kroppsmåtten
som göms bakom förhållandet mellan dessa
siffror: människokroppen är normalt sex gånger
så lång som den är bred och lägger man sig ner
är den tio gånger så lång som den höjer sig från

marken. Arken är en kropp! Augustinus ville
leda tankarna till Jesu korsfästa kropp och
kyrkan såsom Jesu kropp på jorden, men för
oss här räcker det att konstatera att texten
återspeglar en människokropps proportioner.
Psykologiskt talat kan arken ses som en kvinna
vars kropp innehåller nytt liv, symboliserad av
de många djuren.
Siffrorna i berättelsen om Noa har en doft av
kvinna, romantik och graviditet. Det är svårt
att bortse från månen som poetisk bakgrund.
Under fullmånen är kvinnan förtrollande
vacker, romantiken flödar och mannen är
förälskad. Månens cykel är 28 dagar liksom
den återkommande tiden för kvinnans
fruktsamhet. Periodvis syns månen bara som
en skära på himlen, men denna skära hänger
inte över Bibelns länder på samma sätt som
hos oss, utan där syns den liggande som en båt.
Är berättelsen inspirerad av denna månbåt
som vid tidvattnets framkomst (”floden”)
rider säkert över himmelhavet för att alltid
dyka upp igen senare? Siffran sju dyker ofta
upp i berättelsen (t.ex. i 1 Mos 7:4). Den är en
fjärdedel av 28 och så också knuten till månens
cykel. Gud låter det regna 40 dagar och 40
nätter (1 Mos 7:12). Svårt att inte tänka på
fosterlivet som brukar vara 40 veckor. I 7:17
hör vi hur ”vattnet stiger och lyfter arken”,
kvinnokroppen blir allt rundare. I 8:5 hör
vi hur ”vattnet går” – vi är på första dagen i
tionde månaden, vilket vill säga att tiden för en
fullgången graviditet är här. Den nya världen
föds: som huvudet brukar komma ut först, så
hör vi att ”bergstopparna blev synliga”. Efter
att alla har gått ur ut arken (= har fötts, eller
bättre, återfötts) upprepas befallningen från
skapelsens början att alla ska föröka sig och bli
många (1 Mos 9:1).
Sammantaget är det svårt att inte se
Noaberättelsen som en symbolhistoria om
skapelse eller bättre nyskapelse med graviditet
som grundmönster. Temat Båtar och födelse/

återfödelse är dessutom ett dubbelmotiv som
förekommer vitt och brett i myter och sägner,
och födelse är alltid förknippat med faror, den
är alltid en räddning från möjlig undergång.
Den kristna kyrkan har med finkänsla tagit
hela denna symbolik till sig genom att förbinda
Noaberättelsen med dopets sakrament –
återfödelsen till evigt liv (vi hänvisar till vattnet
som bar arken när vi välsignar dopvattnet).
Dopet är att tvättas från synd, syndaförlåtelse
och ny födelse i ett. Mer: arken är av trä såsom
korset, där Jesus vann evigt liv åt oss. Arken är
även kyrkan själv, Kristi brud och kropp.
Urtidsberättelsen om Noa visar Guds vilja att
återställa kvinnans värdighet. Kvinnokönet
är Guds avbild och Gud har stora planer med
det: mitt i hans räddande ingripande kommer
det att stå en kvinna – Maria – eller bättre:
räddningen ska få börja mitt i henne, hon ska
bli en ny ark, en ny Eva, en ny ”moder åt allt
levande”. Maria husar och representerar hela
den nya mänskligheten, eftersom det nya
Gudsfolket ska förenas med honom. Hennes
bestämmelse är att vara sammanlänkad med
Guds Son genom alla faser av hans liv. Hon
betalade från början ett högt pris för detta.
Men det var hennes kallelse: att bära Messias
och räcka honom åt alla folk.
Bibelns kvinliga insida är ett tema som behöver
utvecklas långt mer än vad vi gör i dag. Det här
var bara några skissade tankar från min sida
som jag ville få med innan mina många sidor
om Bibeln ska börja.
Kvinnan är Bibelns osynliga mittpunkt och
axel. Varför? För att Gud är på livets sida.
Gud sände sin son, född av en kvinna, skrev
Paulus (Gal 4:4). Det står en kvinna, Maria,
mitt i frälsningshistoriens centrum – och den
frälsningshistoria, din och min historia som
kristna, började i hennes kropp.
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VÅLD I BIBELN – VÅLD I GUDS NAMN
Alla vet att kristendomen står för kärlek till
Gud och medmänniskan, att tron uppmanar
oss att avstå från våld och hämnd och i stället
förlåta, ja, göra gott mot våra fiender. Men
Bibeln chockar många – varför handlar den
inte bara om kärlek?
Den som läser Bibeln från pärm till pärm
upptäcker snabbt Guds kritik av människors
våld mot människor. Den är som en röd tråd.
Läsaren observerar hur Skaparen med stor
auktoritet motsätter sig våldet och straffar
det. Kains förfärande mord på sin broder
Abel ledde till att han fick stryka omkring
hemlös och rastlös (1 Mos 4:12-14). Efter en
tid var Guds sköna värld alldeles nersmetad av
människornas brutalitet, jorden blev alltmer
fördärvad och full av våld (1 Mos 6:11). Men
även Guds svar var våldsamt: en översvämning
gjorde slut på allt och alla, räddade blev bara
Noa, hans familj och ett par av varje djurart.
Gud ogillar dock att straffa: han lovar i 1 Mos
9:15 att aldrig mer översvämma världen på ett
så ödeläggande sätt igen – läsaren kan känna
sig lugn. Längre fram – 1 Mos kap. 18-19 hör vi om de djupt osympatiska människorna
i Sodom som ville misshandla, ja, våldta,
främlingar. Abraham ber för detta onda folk
men kan inte avvärja Guds straff, ett regn av
svavel och eld (1 Mos 19:24). Abraham skådar
sedan ut över slätten och ser röken stiga som
från en smältugn (1 Mos 19:28). Tyst står han
där. Ödeläggelserna är fruktansvärde, men
människorna i Sodom var själva fruktansvärda,
läsaren vet om det. Vi tar oss vidare genom
Moseböckerna och möter horribla scener av
massdöd, krig och våldsamma straff från Gud
– Guds befrielse av sitt folk från slaveriet i
Egypten skedde inte utan blodspillo. Vi skakas
men ännu går det trots allt att se alltihop som
rättvisa straff över förtryckare och tyranner.
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Gud som krigare
Annorlunda blir det sedan och då lägger
många bibelläsare den heliga boken ifrån sig.
Det sker när de kommer till slutet av Femte
Moseboken, till Josuas bok och Domarboken.
Här är det Gud själv som uppmanar till heligt
krig. De kananeiska folken ska fördrivas. Inför
invasionen av det utlovade landet säger Mose
till Gudsfolket (5 Mos 7:21-26):
Låt dig inte skrämmas av dem, ty Herren, din
Gud, finns hos dig, en stor och fruktansvärd
Gud. Steg för steg skall Herren, din Gud, driva
undan dessa folk för dig. Du kan inte utplåna
dem genast, ty då skulle vilddjuren föröka sig,
till skada för dig. Men Herren, din Gud, skall
överlämna dem åt dig och skall sprida stor
förvirring bland dem, ända tills de går under.
Han skall ge deras kungar i ditt våld, och du
skall utplåna deras namn från jorden. Ingen
enda kan hålla stånd mot dig; du kommer att
göra slut på dem. Deras gudabilder skall ni
bränna. Det silver och guld som finns på dem
skall du inte ha begär till och lägga beslag på.
Då skulle du fångas i en fälla, ty detta väcker
Herrens, din Guds, avsky. Låt inga avskyvärda
ting komma in i ditt hus, då vigs du själv åt
förintelse tillsammans med dem. Du måste
avsky sådana vidrigheter, ty de är vigda åt
förintelse.
Att ”fördrivandet” av Kanaans folk ibland
kunde uppfattas som rent folkmord märker
vi i 1 Sam 15:2-3 då profeten Samuel säger till
kung Saul:
Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad
amalekiterna gjorde mot Israels folk, då de
angrep dem på deras vandring från Egypten.
Dra nu ut och krossa amalekiterna och vig dem

åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona
ingen utan döda alla, både män och kvinnor,
barn och spädbarn, oxar och får, kameler och
åsnor.
Vi ryggar tillbaka. Och vi vet att katolska
kyrkan förbjuder folkmord i starkaste ordalag
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2313). Ska det
vara Bibelns Gud som är kärleken själv (1 Joh
4:8,16)? Eller talar en helt annan röst här? I
den tidiga kristenheten fick många inte ihop
det. Lösningen blev grekiska läror om dualism,
d.v.s. att det gudomliga skulle hållas isär från
det jordiska, de två var lika oförenliga som ljus
och mörker, gott och ont. Endast det ”andliga”,
d.v.s. gudomliga var värdefullt och skulle
eftersträvas, det jordiska med dess mörka
begär, dess vrede och okunskap skulle avvisas
och lämnas därhän (den s.k. gnosticismen, se
s. 184). Man såg ner på äktenskap (sexualitet)
och allt kroppsligt, ja, den fysiska världen
över huvud taget. Dessa grupper började
rentav påstå att Gamla testamentets skapargud
var ond, och att den sanne Guden, den rene
”ljusguden”, som ”uppenbarats” av Jesus, skulle
vara en helt annan. En sådan lösning gav
dem en bedräglig känsla av logisk ordning,
man tyckte att man hade en högre ”kunskap”
(gnosis). Kyrkan kunde givetvis inte acceptera
detta angrepp på dess tro – då skulle ju
mycket i Bibeln avvisas och den kristna trons
kärna tappa sin mening, att Skaparen lät sitt
Ord, sin Son, bli människa, bokstavligen
”kött” (Joh 1:1-14) och genom sin kroppsliga
död sona vår synd. Gnosticismen kapade
rötterna till vår bakgrund i judendomen, till
de byggstenar som kristendomen gjorts av.
Kyrkans försvarskamp mot gnosticismen
var lång. Än i dag dyker liknande locktoner
upp, ”andliga” kristendomsvarianter där allt
”negativt i Gud” portförbjuds. Men vi bejakar
alltså hela arvet. Vi tror att samme Gud som
så nådigt visade sig i Jesus Kristus befallde
förintelsen av kananeerna. Det kräver en bra

förklaring och den finns: Om vi vill förstå
hur det går ihop måste vi tillbaka i historien
och se allt med forna tiders glasögon. Det
är en resa som kräver inlevelse och mod att
byta perspektiv. Låt oss besinna följande:
Oräkneliga folkslag har gått under i historiens
lopp. Etruskerna eller kelterna i Europa är
exempel på det. Folkslag har trängts undan
långsamt, assimilerats eller snabbt utplånats
i förintande krig. I antikens värld var sådant
vanligt och sågs inte som något onaturligt.
Stammar låg i ständig krig med stammar – det
var allas kamp mot alla. Det folk som segrade
gav bytet åt sin gud, något annat kunde man
inte tänka sig. Hebreernas historia blev till
i dessa realiteter. Där fanns inget ”FN” och
ingen idé om fred mellan folken. I en sådan
värld gick det inte att bilda en ny nation utan
krig. Men Gud ville just skapa ett nytt folk
genom Israel. Detta projekt skulle inte bygga
på några äldre kulturer, fördärvade som de var
av villfarelser som trolldom och mångguderi,
och av djävulskap såsom offrande av barn.
Gudsfolket kunde omöjligt etableras inom
ramarna för de avgudadyrkande folken, det
fick göras rent bord, en omstart. Så låg spiran
till väpnade strider redan där. Israel kunde inte
födas utan smärta och kamp. Bibeln fasthåller
att Guds avsikt är att vara skonsam. Under långa
tider bär Gud tålmodigt människornas synder
innan han straffar. Hur skulle Guds handlingar
kunna bedömas med våra måttstockar?
Vem kan säga till dig: ”Vad har du gjort?”
Vem kan motsätta sig ditt domslut? Vem kan
klandra dig för att du utrotar folkslag som du
själv skapat, och vem kan ställa dig till svars och
kräva rätt åt orättfärdiga människor? Vid sidan
av dig, du som sörjer för alla, finns ingen gud
som kan kräva bevis för att du har dömt rätt.
Ingen kung eller envåldshärskare kan stå öga
mot öga med dig och fråga ut dig om dem du
har straffat.
(Vish 12:12-14)
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Bibelvetenskapen som stöder sig på moderna
arkeologi ger oss i övrigt en mer nyanserad
bild: det verkar inte troligt att de våldsamma
utrotningarna av andra folk som det uppmanas
till ägde rum i den omfattning Bibeln ger
intryck av. Israel var aldrig ett mäktigt folk, de
verkliga militära framgångarna var sällan stora.
Vad sägs om informationen vi får i 2 Kung 13:7
från tiden omkring år 800 f.Kr., bottenpunkten
för nordriket Israel: allt som folket hade kvar
efter arameernas härjningar var 50 ryttare
och 10 stridsvagnar plus fotfolket. Bibeln är
avslöjande här. Israel hade aldrig kapacitet att
utrota sina grannfolk.
Men varför de våldsamma uppmaningarna
till heligt krig då? I dag är bibelforskningen
stort sett överens om att folkets historiska
böcker har präglats av olika perioder, så att
äldre berättelser berikades av senare tider
och frågor. Tonen i de gamla texterna har
troligen skärpts av teologiska skäl: det gällde
att med förflutna tider som förebild beslutsamt
distansera sig från de kananeiska folkens
avgudadyrkande. som man aldrig lyckades bli
av med. Detta är också profeternas budskap
genom alla tider, vilket visar att de främmande
folken med sina kulturer inte fördrevs – som
man kan få för sig när man snabbt läser Josua
och Domarboken - utan stort sett stannade
kvar som en ständig källa till frestelse och
synd för Guds folk. Bibelns historieskrivning
är inte exakt rapportering av händelser enligt
moderna mallar för historieskrivning. Det
är oftast motiverande berättelser som i senare
tider ska stärka israeliters motstånd mot
avgudadyrkan. Därför ska vi kristna också läsa
berättelserna andligt: de handlar om att säga
nej till avgudar, nej till allt som leder bort
från Gud. Däri ligger poängerna. I alla tider.
Samtidigt kan vi inte neka att krigen var
verkliga – det var ”dem eller vi”. Vår tids tal
om tolerans och religionsdialog gav inte
mening när andra folk ville kuva eller utrota
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Israel. Hade vi levt under dåtida förhållande
skulle vi ha tänkt, bett, kämpat och hoppats på
samma sätt som de. Poängen med befrielsen
från slaveriet i Egypten och bildandet av ett
förbund mellan Gud och hans folk hade gått
förlorat om folket hade kompromissat med
sin särskilda Gudsdyrkan. För den som tror
på den enda Guden är skillnaden principiell:
mellan lögn och sanning finns inga gråzoner,
Gud och avgudarna är icke kompatibla. Därför
den stridbara inställningen. Guds kärlek var
centrum i tron, precis som i dag, man såg
kärleken i detta att Gud skyddade folket i krig.
Gud adopterade så att säga hebreerna som
de var och tog medansvar för deras politisktreligiösa realpolitik. Som kristna accepterar
vi att Gud valde detta sätt att skapa det folk i
vilket hans Son kunde födas. Gud hade sina
skäl och vi gör oss inte till domare över dem.
Men med Sonens ankomst började något nytt:
ett enande av alla folk i kyrkan. Ett fredligt
erbjudande, en ödmjuk uppmaning till tro.
Livets Gud – allas Gud
Guds folk som nationalstat var ett första steg i
hans frälsningsplan, en modell som inte skulle
bestå. Vi märker redan i Gamla testamentet
en motsatt, öppen-tolerant rörelse: Gud vill
låta alla folk som vill tro på honom ha del av
folkets välsignelser. Folket ska växa ut över
sina etniska gränser och bli en universell
religiös gemenskap. Bibeln presenterar våra
förebilder från urtiden, Adam och Eva, Noa,
Abraham, Sara som mer än judar. De gavs
inte bara som ”urföräldrar” åt Israel. Vissa
var rentav av hedniskt ursprung. Skökan
Rahav i det hedniska Jeriko skonades (Jos
2:8-14) för att hon trodde på Israels Guds
makt. Moabitiskan Rut - som antog Israels tro
- blev stammoder åt Israels kungahus (Ruts
bok). Israels mest brutala fiender, assyrierna i
Ninive, blev fullständigt förlåtna när de gjorde
bot på Israels Guds befallning (Jonas bok).

Profeterna bekräftar att alla folk en gång ska
uppgå i Gudsfolket (Jes kap. 2; kap. 60 m.m.),
vilket förverkligas genom kyrkan. Över allt
annat i Det gamla förbundet troner Dekalogen,
Tio Guds bud, där det femte budet inskärper
att vi inte ska döda (2 Mos 20:13), vilket
givetvis syftar på alla sorters människor (jfr
1 Mos 9:6). Gud tonar fram i horisonten som
mänsklighetens Gud, den som håller alla folk
i sin hand och vill se nåd och förbarmande.
Från öster till väster är mitt namn stort bland
folken, och överallt frambär man rökelseoffer
åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort
bland folken, säger Herren Sebaot (Mal 1:11)...
Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve,
den stora staden, där det bor över 120 000
människor, som inte ens kan skilja på höger och
vänster – och dessutom många djur (Jon 4:11).
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).
Insikten att Gud är allas Gud strålar redan som
ett gryningsljus i Det gamla testamentet.
Motsatsen mellan Gud som livets Gud och
Gud såsom krigare handlar alltså inte om
skillnader i Gud utan avspeglar de olika
omständigheter hans folk levde under. Bara
steg för steg insåg man Guds universella kärlek
– folket fick växa andligt liksom vi går från att
vara barn till vuxna. Var det rätt ”metod” av
Gud? Vi kan inte döma Gud för att han låter
människor dödas. Inget liv som släcks har
blivit till annorlunda än som en oförtjänad
gåva från hans sida. Det gäller även vårt eget
liv. Tjuven som tar min bil kan jag bli arg på,
men hur anklagar jag Gud som gav mig så
många år på jorden men nu kanske låter mig
falla i strid? Har inte Gud rätten på sin sida?
”Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens
namn” (Job 1:21) – hur kan en människa säga
annat? Gud låter skakande ting hända för att
testa vår trohet. Abraham skulle offra sin son,
men skulle ändå inte göra det (1 Mos 22:12).

Jakob fick brottas med Gud en hel natt men
besegrades inte (1 Mos 32:22-32). Gud ville
döda Mose för att han hade slarvat med att
omskära sin son, men hustrun kunde trots allt
rädda honom (2 Mos 4:24-26). Guds ”vrede” i
Gamla testamentet är förbigående, och den tar
aldrig bort kärnan: att han älskar sitt folk.
Men Moselagen då – var den inte onödigt hård?
Jo, den var sträng, men den syftade faktiskt till
att reglera och begränsa våld, även när den
själv påbjöd våldsamma straff. Regeln om ”öga
för öga, tand för tand” (jfr 2 Mos 21:22-25; 5
Mos 19:21) må förefalla oss brutal, men dess
avsikt var att stoppa de eviga vendettorna (i
praktiken har man knappast heller stympat
de skyldiga utan troligen räknat om straffen
till böter). Gamla testamentet lär att man ska
älska sin nästa (3 Mos 9:18) och även visa
godhet mot främlingar: En invandrare får
du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva
invandrare i Egypten (2 Mos 22:21). Även i de
fall då Mose lag föreskrev dödsstraff var syftet
att skydda folket mot personer som hotade
den religiösa gemenskapens grunder, såsom
rätten till liv, Gudsdyrkan, äktenskap och
familj. I vår moderna värld har vi effektivare
sätt att bevara samhället från förfall, vi kan
sätta farliga personer i säkert förvar. Det är
logiskt att dödsstraffet nu avskaffats. Otrygga
samhällen däremot, som Bibelns, klarade sig
tydligen inte utan.
Men våld mot djur? Tempelkulten förutsatte
enorma mängder offerdjur, men djuren åts ju
i sådana fall. De skulle dessutom slaktas på sätt
som i dåtiden uppfattades som skonsamma
(5 Mos 25:4; Ords 12:10). Trots alla djuroffer
hade Bibelns djur bättre villkor än deras
ättlingar i vår tids trånga slaktfabriker där
de inte ens får se solen! Mose lag innehåller
världens äldsta djurskyddsregler (t.ex. 2 Mos
23:12 eller 5 Mose 25:4). Berättelsen om den
galne profeten Bileam som tillrättavisades av
den åsninna han pryglade visar Bibelns avsky
mot djurmisshandel (2 Mos 23:12).
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Problematiska böner om att Guds vrede ska
drabba de gudlösa
Josuas bok och Domarboken, som handlar om
Det heliga landet som dåtidens ”Vilda västern”,
bjuder oss emot, med sina uppmaningar till
kompromisslös kamp, men vi inser att alltihop
handlar om rädsla och överlevnad. Guds
kärlek var sak samma som skydd i strid.
Så är även andan i Bibelns bönbok, Psaltaren.
Den trogne israeliten som håller fast vid Gud
och religionen, grips av upprörda känslor när
han får lida genom mäktiga män som föraktar
Gud. En del böner ger luft åt darrande känslor
av vrede:
Min Gud, låt dem bli som tisteldun,
som agnar i vinden!
Som när elden bränner ner skogen
och lågorna sveder bergen,
så må du jaga dem med din storm
och förskräcka dem med ditt oväder!
Låt dem stå där med skam,
så att de söker sig till dig, Herre.
(Ps 83:14-17)
Döda de onda, Gud!
Låt mördarna försvinna,
de som trotsar dig med sina ränker
och fåfängt höjer sin röst mot dig.
Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre,
och avsky dem som reser sig mot dig?
Jag hatar dem med glödande hat,
mina fiender har de blivit.
(Ps 139:19-22)
Andligt sett handlar sådana ord om rätten till
indignation. Vi kristna ska ledas av godhet
men inte av dumhet: ondskan finns och någon
måste ropa: Nu räcker det! Den här typen av
böner har inte censurerats bort och det är
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bra: de avspeglar vilka impulser som rör sig i
en förnedrad människans själ - längtan efter
upprättelse. Det vore omänskligt att eftersträva
en andlighet utan sådan ”negativitet”. Det vore
dessutom falskt, ty även om vi inte ska önska
ont över någon kan vi inte förneka att vi kan
ha lust till det. Inför Gud behöver vi inte spela
teater. Att skrika ut sin vrede är inte farligt,
tvärtom: vi tömmar lungorna för att sedan
andas in Guds svar. Vad säger Gud till den
som bara kan ropa på vedergällning? Du vet
det redan! Jag önskar ingens död, säger Herren
Gud. Vänd om, så får ni leva (Hes 18:32), och:
På samma sätt blir det större glädje i himlen
över en enda syndare som omvänder sig än över
nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända
sig (Luk 15:7). Gud vil förlåta, även dem som
jag vill fördöma. Det är inte fel att känna helig
vrede – den har ju en orsak – men det är fel att
tro att din vrede är Guds vrede. Gud lyssnar till
vår ilska och förstår den, men han vill avvända
våldet mot nästan. Kain skulle inse att våldet
var en farlig makt som lurade bakom dörren
för att likt ett lejon sluka honom. ”Dig skall
den åtrå, men du skall råda över den” sa Gud
(1 Mos 4:7). ”Vredens övertag blir mannens
fall”, skriver Jesus Syrak (Syr 1:22).
Psaltaren är den tidlösa kärnan i Kyrkans
dagliga bön, i dag livspulsen i alla kloster. Dess
hårdaste ord har av kyrkans tradition alltid
tolkats som riktade mot demonerna, inte mot
människor. Vi för andligt krig mot demoner, ty
det är inte mot varelser av kött och blod vi har
att kämpa utan mot härskarna, mot makterna,
mot herrarna över denna mörkrets värld, mot
ondskans andekrafter i himlarymderna (Ef
6:12; jfr Rom 8:38). Tänk kristet: teoretiskt
sett är alla människor ju potentiella vänner,
alla tullindrivare, syndare och fariseer kan
omvända sig. Är inte det vad vi tror på?
Guds kritiska röst når oss genom samvetet,
och så var det också i Gamla testamentet. För
att omvända kritiserade siaren Natan kung

David för hans maktmissbruk och orsakade
hans smärtsamma omvändelse (2 Sam kap.
11-12/ Ps 51). Profeten Elia avslöjade kung
Achavs maktmissbruk med samma avsikt men
avvisades (1 Kung kap. 21). Inte alla tar emot
tillrättavisning, men Gud framför den ändå.
Guds heliga vrede, som vi möter i Jesus,
vänder sig inte mot människor som sådan
utan mot allt som lägger hinder i vägen för
att vi kan leva med Gud. Jesus är våldsam mot
demonerna och en skarp kritiker av hyckleri,
som när han kritiserar fariseernas och de
skriftlärdas fromhet. Jesus fördriver med
våld dem som gör templet i Jerusalem till ren
business (Joh 2:13f). Det är en symbolhandling
för människornas skull, för att de ska röja bort
en Gudsdyrkan som inte leder till Gud. Vi får
leva i fri och öppen tillit till vår Fader, allt som
blockerar för det hör inte hemma i Guds hus.
Döden är inte Guds yttersta vilja – Kristus
tog den på sig för vår skull
Våld orsaker ödeläggelse och död. Det står
i motsats till Gud som skapade världen som
ett enda stort fertilt livshus (1 Mos kap. 1).
Paradisberättelsen känner inte till våld, alla
djur beskrivs där som vegetarianer, allt var så
som Livets Gud designat det. Denna ur-avsikt
hos Skaparen får författaren av Vishetsboken
till att utbrista:
Det är inte Gud som har gjort döden, han
gläder sig inte åt att liv släcks.Nej, till att leva
skapade han allt, och i allt som blir till i världen
bor hälsa...
Gud skapade människan till odödlighet och
gjorde henne till en bild av sitt eget väsen, men
genom djävulens avund kom döden in i världen,
och de som är hans egendom får erfara den.
(Vish 1:13-14; 2:23-24)

Djungelns lag, de realiteter vi ser omkring oss,
motsvarar inte Paradiset utan påminner långt
mer om Jurassic Park. I den värld Gud har satt
oss är det så att den ena äter den andra. Allt liv
på jorden utövar våld på något sätt. Även den
mest aggressionsbefriade buddhistmunken
trampar ihjäl några tusen insekter när han
promenerar över ängen. ”Moder Jord” är ingen
snäll mamma: med blinda och känslolösa
naturlagars nödvändighet låter hon sina barn
gå under i öknars stekande heta och vinterns
obarmhärtiga kyla. Döden har visserligen en
”naturlig” funktion, den ger plats för nytt liv,
men den står ändå framför individen som ett
hot och motsäger vår naturs innersta längtan.
Döden är ett sammanbrott, en upplösning
av ett underbart och harmoniskt kroppsligtorganiskt system som är gjort för att fungera.
Den står där som anti-skapelse, en tyst och
dyster skugga, en meningslös makt som ser på
oss med ett kraniums tomma ögonhålor.
Vi känner instinktivt: så kan det inte ha varit
meningen med Guds skapelse från början.
Bibeln bekräftar människans paradislängtan
genom att beskriva himlen och det eviga livet
som vårt verkliga hem och livet på jorden som
främlingskap. Vår exil förknippas med synden
som sedan tidernas morgon har kostat oss
Paradiset. Något är kroniskt galet i vår värld
där det finns krig och svält.
När jag tänker på Irak och Afganistan och vad
som har hänt där under de senaste decennierna
känner jag fasa. Västvärlden har kallblodigt
låtit tusentals bomber regna över utvalda mål
i Mellanöstern som orsakat hundratusentals
oskyldiga människors liv. Fanns det verkligen
inga andra sätt att lösa tvistefrågorna om olja
och guld? Så blinda vi är. Varför kritiserar man
Bibeln för att vara ”våldsam” men ifrågasätter
inte det barbari som utförs i ”demokratins”
namn? Bibelns diagnos är klar: djävulens avund
har smittat oss. Vi har blivit obarmhärtiga.
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Så visar det sig att alla Bibelns våldsamma
sidor avslöjar människornas egen vilsenhet.
Guds ord är en spegel. Det visar det helvete
människor sätter i brand mot människor.
Gud vill sätta stopp för det. Det sociala våldet
gav upphov till floden på Noas tid - naturens
våld utsläckte människornas. Den giftiga
röken över Sodom och Gomorra avbildar det
andliga klimatet som invånarnas övergrepp
hade skapat. Egyptens plågor lät egyptierna
känna vad de utsatte de hebreiska slavarna för.
Moselagen skulle inte ha varit så hård om inte
människornas hjärtan varit stenhårda (jfr Matt
29:8; Hes 36:26).
Gud är sanningens Gud, och därför måste
allting sluta i en uppgörelse med ondskan. Ett
inferno av rättvis pay-back ska en gång enligt
Uppenbarelseboken komma över världen. Ingen
kan läsa denna kodade bok utan att darra. Men
aposteln Johannes bok är inte främst menad att
skrämmas utan skulle vara en tröst åt kristna
som vid den tiden utsattes för vansinniga
förföljelser (se s. 233-234 och 1221-1222 samt
Upp 13:11-18). Boken närmast frossar i bilder
där de som nu är förlorare ska segra – därmed
avslöjar den indirekt vilka förnedringar och
förföljelser bokens första läsare levde under.
Den ger luft åt de förföljdas egna känslor av
undergång och förtvivlan samtidigt som den
lovar upprättelse. Den speglar vad de kände,
hoppades på och längtade efter:
Hur länge, du helige och sannfärdige härskare,
skall du dröja med att hålla dom och utkräva
hämnd för vårt blod på jordens invånare?
			(Upp 6:10).
Så måste också Nya testamentets många
hänvisningar till helvetets verklighet (t.ex. Matt
25:41) uppfattas. De är primärt menade som
gott nytt för dem som nu lider (”en gång ska
de onda inte plåga er längre”), sekundärt är de
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varningar som riktas till gudlösa. De motsäger
inte Guds godhet: straffen följer av människors
egna val. Gud gav dem tid nog. Gud dröjer för
er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå
förlorad utan att alla skall få tid att omvända
sig (2 Pet 3:9). Bibelns höjdpunkt – detaljerat
fasthållet i alla fyra evangelier – är de plågor
som människorna utsatte Guds älskade Son
för. När Ordet självt blev människa möttes
det med våld men slog inte tillbaka. Tydligare
kan det inte visas att våldets ursprung INTE
är Gud utan en fallen värld som i förvirrat
raseri vässar tänder mot den Gud som räcker
den sin föda. Men korsets hemlighet avväpnar
människors argument mot Gud. Den som får
upp ögonen för Guds kärlek som uppenbaras
i Jesu kors faller på knä i tyst tillbedjan. Som
kristna läser vi allt i Bibeln med den korsfäste
och uppståndne Messias som nyckel. Våldet är
inte Guds språk utan människors. Visserligen
stödjer och stärker Gud den enskilda trogna i
kampen mot ondskans övermakt, och fysiskt
maktutövande kan behövas i vår sociala
ordning – såsom polis - men användet av våld
är aldrig den bästa läsningen. Även det så
kallade ”rättfärdiga” våldet är ingen medicin
utan mer ett symptom på att något är galet.
Frälsning är vad den vilsegångne världen
behöver. Den räcks oss av de två händer som vi
spikade fast till korset. Jesu milda röst ber oss
att räcka gåvan vidare åt andra som behöver
helas från hjärtats blindhet.
Är din fiende hungrig, ge honom bröd,
är han törstig, ge honom vatten... (Ords 25:21)
Älska era fiender, gör gott mot dem som hatar
er. Välsigna dem som förbannar er och be för
dem som skymfar er... (Luk 6:27-28)
Aldrig mer krig i Guds namn!
(den helige påven Johannes Paulus II)

HUR BLEV BIBELN TILL?
”Vem skrev Bibeln?” frågar många. De borde
hellre fråga vilka, ty det står många författare
bakom detta... bibliotek. En av dem, han som
skrev Hebreerbrevet, inleder med dessa ord:
Många gånger och på många sätt talade Gud i
forna tider till våra fäder genom profeterna men
nu vid denna tidens slut har han talat till oss
genom sin son.
Men vilket är Bibelns samlade budskap?
Evangelisten Johannes säger att ingen har
någonsin sett Gud. Den ende sonen, själv gud
och alltid nära Fadern, han har förklarat honom
för oss (Joh 1:18). Jesus är Bibelns förklarare,
uttolkare. Genom sin Ande som han lovade
att skänka sin kyrka så att den når fram till
den fulla sanningen (Joh 14:26) leder han
osynligt sin flock på jorden. Men varför? Jesus
uppmanade oss att bli fullkomliga, så som er
fader i himlen är fullkomlig (Matt 5:48). Paulus
förklarar för Timotheos i 2 Tim 3:16-17:
Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till
nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder
och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som
tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad
för alla slags goda gärningar.
Vi inser att Gud har gett sin kyrka Den heliga
skriften för att vi troende ska bli av med våra
brister och i stånd till att efterfölja Jesus som
vandrade omkring och gjorde gott (Apg 10:38).
Så hittar en ung man lärdom i t.ex. Ps 119:916 och en gammal man i Ps 71:5, 9-12, 17-19.
Var och en som söker Guds vägledning under
bön hittar under sin läsning ord som träffar
hjärtat, mitt i prick, som stärker, tillrättavisar
eller tröstar. Vi är kallade till helighet, och den
heligheten skänks ständigt åt oss i kyrkans
gemenskap där ordet läses och sakramenten

firas. Vi ska bli helgon. Men inga helgon såg sig
själva som helgon. Vi ska ta emot heligheten
i ödmjukhetens kopp. Om vi tror att vi redan
har förvärvat heliga dygder då är det inte en
kopp vi räcker fram utan en sil och då rinner
allt ner på marken.
Gamla testamentet: en långsam textevolution
Men vilka började skriva alltihop? Det är lika
bra att medge att vi inte vet svaret. Spåren
i sanden är utplånade, glömskans dimmor
döljer allt, arkeologin är till föga hjälp. Israels
gamla skrifter härrör från rätt så olika miljöer.
Från tidiga ökennomader som satt kring
lägerelden och berättade om sina förfäders
bragder. Från kungliga nationalskrivares
krönikor på Davids tid. Från Jerusalems
hovarkiv. Från gåtfulla dokument som nu har
försvunnit (jfr t.ex. 2 Krön 9:29). Eller från
samlingar av hopsatta ramsor med extatiska
budskap, bevarade i profetskolors och enskilda
författares lerklinade skrivarstugor, eller i
körledares sånghäften från tiden när templet
ännu fanns och … ja, ursprungen är många.
Den traditionella judiska indelningen av denna
boksamling i ”lagen, profeterna och skrifterna”
anger en prioritering i viktighet (lagen väger
tyngst) men avser nog också en kronologisk
tanke: först tillkom lagen (Moseböckerna),
sedan profeterna (till vilka judarna även räknar
Josuas bok och Domarboken samt Samuelsoch Kungaböckerna) och slutligen resten. I
denna ”rest” intar Psaltaren en särställning enligt denna boks egna ord är en stor del av dess
böner författade av kung David. Kung Salomo
anges som upphov till Ordspråksboken, men
det anges även andra där (”De visa”, ”Aguel”
från Massa i Nordarabien och en klok kvinna
som är ”moder till Leguel”, Ords 24:23; 30:1;
31:1). Vi vet inga detaljer om dessa personer.
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Bibeln säger att Mose skrev (2 Mos 17:14 och
34:27, jfr 4 Mos 33:2) allt vad Herren hade
sagt (2 Mos 24:4). Mose befallde att bokrullen
med lagen skulle läggas i Herrens förbundsark
(5 Mos 31:24-27). Mycket i de fem böckerna
som traditionellt tillskrivs honom verkar ha
omredigerats och utvidgats innan texten fick
den fasta form vi känner (en naturlig process
när ett kringvandrande folk omvandlas till ett
fastboende jordbrukssamhälle och går i dialog
med andra folk). Men något av alltihop måste
Mose ha skrivit. Åtminstone en embryonal
lagversion, Tio Guds bud med förklaringar.
I Andra Kungaboken (kap. 22-23) berättas
det att ett exemplar av ”lagboken” upptäcktes
under renovering av templet. Det skedde ca
år 625 f.Kr., på kung Josias tid och ledde till
en kollektiv självbesinning bland judarna.
Man återinförde gamla tiders tempelkult och
skärpte den religiösa disciplinen. Antagligen
var det Femte moseboken som återfanns, och i
så fall ser vi här att ”Femboken” (Pentateuken,
se s. 76) blev komplett – kanske ska det förstås
så att en lång redaktionsprocess kom till sin
slutgiltiga avslutning under denne kungs tid.
Omkring år 500 f.Kr. samlar den ivrige Esra
folket som återvänt hem till Jerusalem från
exilen i Babylon kring ”Moses lagbok” (Neh
8:1) som alltså senast då kan kallas för judarnas
fundamentala och auktoritativa dokument.
Omkring 300-talet f.Kr. skiljer sig judar från
samarierna (se s. 102) som sedan dess har sin
egen, lätt avvikande version av Pentateuken (de
påstår att ha ett originalexemplar från Moses
tid). Vi ser av detta faktum att ”Fembokens”
innehåll vid denna skilsmässas tid, ansågs
vara av största betydelse för båda folk. Att
samarierna bestämde sig för att inte erkänna
profetskrifterna tyder på att dessa skrifter ännu
hade en lägre rang i förhållande till Lagen.
Men hos judarna växte uppskattningen även
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av dessa böcker: Daniels bok – från omkring
år 160 f.Kr. - omtalar just en profetbok,
Jeremias bok, som ”Herrens ord” (Dan 9:2),
och i det grekiska företalet till Jesus Syraks
bok, som skrevs ca 130 f.Kr. av författarens
egen sonson, nämns ”lagen, profeterna och de
andra fädernaärvda skrifterna” som en samlad
totalitet. Nu var alltihop Guds ord.
De omtumlande politiska förhållandena i
århundradet före Kristus (se s. 113-114) med
både glödande messianska förväntning och
pessimistisk undergångsstämning hos folket
orsakade en strid ström av nya heliga böcker,
ofta med forntidens religiösa hjältar som
påstådda författare. De innehöll beskrivningar
av de sista tiderna, himmelsresor, budskap från
Gud m.m. Vi kallar dem oftast för apokryfer
(se s. 64), d.v.s. ”dolda, svårbegripliga” – böcker
som liknar äkta bibelböcker utan att vara det.
Efter Jerusalems och templets undergång år
70 e.Kr. blev det fariseerna som skulle röja
upp i kaoset. Man tog avstånd från många
nyare böcker och från vissa nya grupperingar,
speciellt den kristna rörelsen. Hur det exakt
gick till vet vi inte. När kyrkan nu ställdes
utanför judendomen fick den snart på
liknande sätt röja upp i sina bokmiljöer, dvs.
sortera bort den flod av gnostiska skrifter som
var på väg att trolla om kristendomen till en
grekisk filosofi. I den avgränsningen blev Nya
testamentet till (se nedan och s. 184).
Septuaginta (LXX) – Gamla testamentet i
grekisk språkdräkt
Politiska problem och drömmen om ett bättre
liv hade under hundratals år fått judar att
lämna Heliga landet och slå sig ner överallt
utomlands i ”förskingringen” (diasporan). I
romarriket var det det grekiska språket (och
grekernas Way Of Life) som gällde (= dåtidens
”engelska”). På 200-talet f.Kr. kunde många

judar inte längre förstå hebreiska, och en
grekisk översättning av de heliga skrifterna
efterfrågades. Enligt en legend blev projektet
till på initiativ av en hellenistisk kung i
Egypten. Denne var son till en av Alexander
den stores generaler och en stor gynnare av
forntidens rika bibliotek i Alexandria där hans
grekiska utgåva av judafolkets heliga skrifter
var tänkt att ingå. Sjuttiotvå judiska lärda sattes
i var sitt hus utan att få veta varför. Kungen
gick in till var och en av dem och befallde
dem att skriva ”Moses tora” (Mose lag) åt
honom. Gud lät dem alla göra exakt likadana
översättningar. Legenden ger uttryck för den
vördnad man kände inför det imponerande
verket och tacksamheten över att det lyckades,
men ska inte tas för mer. I själva verket tog det
decennier att göra jobbet och vissa delar skrevs
antagligen i Det heliga landet.
Denna grekiska bibelutgåva, Septuaginta (=
det grekiska ordet för ”sjuttio”) innehöll flera
böcker än dem som många judiska lärda ville
godkänna. Förutom de judiska skrifter som
fanns på hebreiska godtogs i Septuaginta
nämligen sådana som skrivits på grekiska (se
nedan). I Septuaginta fick böckerna också en
ny ordningsföljd, så att man fick 1) historiska
böcker, 2) uppbyggliga skrifter, och slutligen 3)
profetböcker, alltså tre nya, olika avdelningar väl enligt tanken: 1. ”det som hände en gång”,
2. ”råd om hur vi nu ska leva” och slutligen
3. ”det vi hoppas på i framtiden”. Denna
ordningslogik togs över av oss kristna och
utgör stommen i alla kristna biblar än i dag.
De hebreiska texterna kopierades vidare av
rabbinerna från generation till generation,
parallellt med Septuaginta, men bortsett från
unika textfragment som dem man hittat i
Qumran från århundradet före Kristi födelse
(se s. 54) har vi inga hela manuskript kvar från
antiken. Från och med 700-800-talet samlades
judarna kring en enda hebreisk variant, den

så kallade masoretiska texten – och förstörda
lämpligt nog alla avvikande utgåvor (ungefär
som det sägs att muslimerna efter Mohammeds
död förstörde avvikande versioner av
Koranens budskap för att vaska fram en enda
form - det skedde också i den tidsepoken).
De äldsta manuskripten vi äger i dag av den
samlade masoretiska texten är från ca år 1000
e.Kr. Det är onekligen länge efter antiken.
Mot dem står nästan fullständiga exemplar
av Septuaginta ända tillbaka från mitten av
300-talet e.Kr. (Codex Vaticanus i Vatikanets
bibliotek och Codex Sinaiticus som nu finns i
Leipzig). Jämför man den masoretiska texten
vi har med Septuaginta upptäcker man här
och där markanta, ibland krassa, skillnader. Vi
vet inte hur de kom till. Textfynden i Qumran
intygar en stor noggrannhet i det judiska
traderandet genom seklerna men det finns där
också osäkerhetsmoment och små variationer
(vissa fragment i Qumran ger överraskande
nog stöd för Septuagintas textversion mot
masoreternas från 1000-talet!). Den stora
frågan blir då: Ligger den i dag tillgängliga
masoretiska hebreiskan som vi har från
medeltiden närmare skrifternas ursprungliga
original än vad den antika Septuaginta gör?
Den sistnämnda är visserligen på grekiska men
blev ju till utifrån tidiga hebreiska versioner,
många hundra år äldre än de masoretiska
utgåvorna som vi har kvar. Bibelöversättare
måste välja sida i denna fråga och Bibel
2000s översättare valde (med få undantag)
masoreterna, ty de tror att skillnaderna beror
på fel hos de grekiska översättarna. Så följde
de en ingrodd praksis här i Väst. Ingen vet
om det verkligen stämmer att masoreterna
ligger närmare ursprungsversionerna, ty
kanske fanns det andra, bättre varianter av den
hebreiska texten som förvann under antiken.
När Sveriges riksdag gav uppdraget att ”Bibel
2000” skulle skapas från ”grundtexten” hade
resultatet kunnat falla ut på många olika sätt.
Bibelöversättningar är alltid bara förslag!
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Ingen vet alltså om den hebreiska versionen är
bättre än den grekiska. Bläddrar man i de två
versionerna hittar man detaljskillnader som
är av inte så ringa betydelse. Bara ett exempel:
den förste översteprästen, Aron, Moses bror,
framställs i 2 Mos 32:4 något mer ofördelaktig
i den grekiska än i den hebreiska texten.
När folket i öknen gör sig en avgudabild, en
guldkalv, för att tillbe den i stället för Herren,
så är det i Septuaginta självaste Aron som
proklamerar att det var denna kalv som
befriade folket från Egypten - det är i sanning
skandalösa ord i munnen på den man som den
ende bland alla fick uttala Gudsnamnet en gång
om året i det allraheligaste (jfr 2 Mos 30:10)
och som alla senare överstepräster i Jerusalem
skulle härstamma ifrån för att kunna anses
vara legitima. I den masoretiska texten (och
därmed våra västliga biblar) är det folket som
utropar detta hyllande av avguden. Här kan
man undra om det kan vara så att masoreterna
har velat ”avlasta” Aron litet, inte minst för
att kristna debattörer troligen använda bilden
av det korrupta översteprästämbetet som
kontrast till den himmelske översteprästen,
Jesus (jfr Heb kap. 7). Men igen: vi vet inte.
Nya testamentets författare tänker och citerar
nästan alltid utifrån den grekiska versionen.
På så sätt ligger de stick i sträv med det val
våra moderna västliga översättare gör. Det får
irriterande följder för en kristen läsare av t.ex.
Bibel 2000: där läser vi hur Matteus beskriver
Jesu födelse av en jungfru såsom förutsagt hos
profeten Jesaja – evangelisten citerar i Matt
1:23 Jesajas ord ur den grekiska utgåvan som
tydligare än den hebreiska syftar på en verklig
jungfru. När vi sedan vill kolla hänvisningen,
Jes 7:14, i vår Bibel 2000, då hittar vi där bara
uttrycket ”den unga kvinnan” (jungfruligheten
och därmed det mirakulösa vid det utlovade
frälsarbarnet syns inte). Och varför? För att
detta är den mest precisa översättningen av
den masoretiska texten som översättarna
valde att bygga på. Matteus, Paulus och de
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övriga författarna i Nya testamentet skulle
aldrig ha godtagit detta, ty kristna får ju
på så sätt intrycket att deras apostlar och
evangelister citerade fel eller klumpigt. Därför
är denna annars så värdefulla Bibel 2000
med sina fenomenala kommentarer och sin
eleganta svenska något ohanterlig i kyrkliga
sammanhang där man ju gärna vill att sådana
NT/GT-citat ska hänga ihop. Men den är ändå
en bra studiebibel (om man redogör för hur
översättarna resonerade). Därför används
den i denna bok. I skrivande stund utarbetas
en Bibel 2000-variant med ”katolska”
kommentarer, i läsande stund finns den nog
redan. Den bör du ha. Men skaffa minst en
annan översättning till, gärna en katolsk bibel
på ett annat språk än svenska.
Vulgata – Bibeln i latinsk dräkt
Grekiska språket var fornkyrkans språk – kvar
i dag är t.ex. ropet ”Kyrie eleison” i vår mässa.
Men det kristna folket i Rom och omnejd
talade latin och längtade efter Den heliga
skriften på sitt vardagsspråk. Tidigt fanns det
latinska översättningar (först utkom Psaltaren,
Bibelns och kyrkans bönbok) men det blev den
helige kyrkofadern Hieronymus från 400-talet
(se s. 1411) som skulle göra det gigantiska
arbetet (det mesta av det) för att ta fram en
normerande version. Han tog hjälp av både de
hebreiska versionerna som fanns på hans tid
(men som nu är försvunna), liksom av latinska
förlagor och av Septuaginta. Hans latinska
version – Vulgata, ”den allmänt giltiga” –
präglade den latinska kyrkans vokabulär tills
i dag. År 1546 föreskrev konciliet i Trient
(se s. 364ff) att Vulgata skulle vara katolska
kyrkans latinska bibel (bestämmelsen gällde
inte eventuella översättningar till andra
språk). Denna version skulle ses som äkta
(authentica), sa konciliet, och det var denna
”framför allt” (potissimum) som skulle tryckas
(can. 1506, 1507).

Under århundradena råkade en del kopister
uppblanda Hieronymus text med olika andra,
mindre bra latinska versioner, och därför fick
man flera gånger revidera översättningen, t.ex.
under Karl den stores tid (o. år 800). Senaste
revideringen som syftade till att återföra
Vulgata till sitt ursprungliga latin avslutades år
1979 (Novo Vulgata).
Vulgatan är ett monumentalt mästerstycke,
men i vår tid söker man sig till urkällorna i en
bredare mening: även katolska bibelutgåvor
använder sig av grekiska och hebreiska
grundmanuskript. Här några exempel:
Jerusalem Bible. London: Darton, Longman &
Todd, 1966. Mycket känd och lovordad utgåva,
särskilt p.g.a. sina förklarande fotnoter. Själva
bibeltexten är översatt till engelskan från La
bible de Jérusalem. Kan du franska då ta den.
The CTS New Catholic Bible, Catholic Truth
Society, 2007. Den tycker jag är enkel att läsa
och förstå men den är fattig på fotnoter. Finns
i bekvämt fickformat för t.ex. resbruk.
New American Bible. New York: Oxford
University Press, 1990. Lite svårara engelska.
En variant av den – The African Bible, Paulines
Publications Africa, Nairobi 1999 – har mycket
omfattande och begripliga kommentarer,
anpassade till afrikansk kultur (vilket i sig är
mästerligt gjort) men de är nyttiga för alla. Om
jag hamnar i fängelse och bara får ta med mig
en enda bok, då blir det den. Den är unik.
Knox, Ronald. The Holy Bible: A Translation
from the Latin Vulgate in the Light of the Hebew
and Greek Originals. London: Burns & Oates
Publishers, 1995. Ett intressant och modernt
försök att åter utgå från Vulgata vilket få andra
översättare gör i vår tid. Det är en bra idé att
ha den som jämförelsetext vid sidan om dina
andra biblar när du studerar.

De deuterokanoniska böckerna
- ett specialproblem
Ordet ”kanon” (betoning på första stavelsen)
betyder listan över böcker som ska räknas
med i Bibeln. ”Deuterokanonisk” betyder
”tillhörande en andra kanon” (så kallar man de
sent tillkomna böckerna i Gamla testamentet).
Som sagt var den antika diasporajudendomen
öppen för dessa heliga texter som kommit till
sent, skrivna i grekisk-språkiga sammanhang.
Septuaginta-utgåvorna av Gamla testamentets
litteratur innehöll sena böcker som Jesus
Syrak, Salomos Vishet, Tobit, Judit, Första
och Andra mackabeerböckerna samt vissa
tillägg till Esters och Daniels bok. Det var
troligen den kristna rörelsens framväxande,
där Septuaginta användes, som fick de ovan
nämnda rabbinska kretsarna att vända sig
mot dessa böcker och utesluta dem genom
att kräva att bara sådana böcker skulle anses
vara ”Helig skrift” som var författade på
hebreiska. Intressant nog har man i Qumran
på 1900-talet (se s. 54) hittat Jesus Syraks bok
i en ursprunglig hebreisk version (den kände
rabbinerna tydligen inte till).
När de tidiga kyrkofäderna diskuterade
teologi med judarna ville dessa under inga
omständigheter godta argument utifrån
dessa grekiska böcker. Det gjorde sin verkan
på den kristna sidan: många kristna teologer
blev osäkra på om dessa dokument verkligen
skulle räknas med bland de av Gud inspirerade
skrifterna. Men kyrkomötena bestämde att
de hörde till Skriften. Under tusen år innan
reformatorerna skulle bestämma sig för
samma inskränkning som rabbinerna var den
katolska kyrkans bibel i princip den samma
överallt. Konciliet i Trient (1546) kunde bara
fastslå vad som var tradition. Protestantiska
biblar följde Luther (och judarna) och fråntog
de deutokanoniska böckerna deras status som
av Gud inspirerad text men omtalade dem
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fortsatt som ”nyttiga”. Ofta är de – som i Bibel
2000 – infogade som ”apokryfa” böcker. Bred
ekumenisk enighet om Gamla testamentets
exakta gränser finns alltså inte. De grekiskortodoxa erkänner en extra bok av Esra och
en tredje mackabeerbok. De ryss-ortodoxa
har även en tredje Esrabok. Etiopisk-ortodoxa
inkluderar den apokryfiska Henoks bok i sitt
Gamla testamente. Den kan mycket väl ha
rötter i urkyrkans miljö men vi godtar den inte.
Hur blev Nya testamentet till?
Allmän enighet råder lyckligtvis i fråga om
Nya testamentets boklista. Där har inget kristet
samfund vågat klippa bort eller lägga till något.
Ändå blev denna samlings avgränsning inte
heller klar utan vidare. Den dippade inte ner
från himlen utan tillkom i en lång process.
Nya testamentet vittnar om en viss röra vid
tiden då dess skrifter blev till. I 1 Thess 3:17-18
ser Paulus sig tvingad att ange ett märke med
hjälp av vilket hans äkta brev kan kännas igen
så att falska skrifter under hans namn, som
tydligen cirkulerade i kristna kretsar, kunde
skiljas från de äkta. Lukas inledning (Luk
1:1-4) visar att rätt så många konkurrerande
biografier om Jesus var spridda. Vi förstår
indirekt att Lukas ansåg att dessa var av sämre
kvalité (annars behövde han ju inte skriva sin
egen version):
Många har redan sökt ge en samlad skildring av
de stora händelser som ägt rum ibland oss, så
som de har berättats för oss av dem som från
första stund var ögonvittnen och blev ordets
tjänare, och efter att grundligt ha satt mig in i
allt ända från början har nu också jag beslutat
att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt
ärade Theofilos, för att du skall förstå att de
upplysningar du har fått är tillförlitliga.
Man gjorde såklart vad man kunde för att dela
med sig av äkta skrifter till andra lokalkyrkor
(något vi också möter hos apostelelever som
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Clemens av Rom och Polykarpos, se s. 40;
1500; 46; 1052). Paulus skriver i Kol 4:16:
När mitt brev har blivit uppläst hos er, ordna
då så att det blir uppläst också i församlingen
i Laodikeia och att ni får läsa det brev som de
har fått.
Brevet som de kristna i Laodikea enligt Paulus
fick har gått förlorat (en gnostisk förfalskning
under detta namn uppkom dock på 100-talet).
I 2 Pet 3:15-16 bekräftar Petrus att en samling
av Paulusbrev cirkulerade. Den räknades som
likvärdig med ”de övriga skrifterna”, hade alltså
status av helig, inspirerad text på nivå med
Gamla testamentet. Petrus vittnar där också
om tolkningsstrider som rasade:
Att vår herre dröjer skall ni betrakta som en
räddning. Detta har också vår käre broder
Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet
han har fått. Det gör han i alla sina brev när
han talar om dessa ting. Där finns somligt som
är svårt att förstå, och detta liksom vad som står
i de övriga skrifterna förvränger okunniga och
obefästa människor, till sitt eget fördärv.
Nya testamentet som ”Guds ord” växte alltså
fram gradvist och under debatt. Vissa skrifter
accepterades förmodligen direkt av alla som
inspirerade och normativa. Men det verkar
också ha funnits konkurrerande budskap av
varierande kvalitet. En sortering fick göras.
Utväljandet av texter som skulle anses vara
inspirerade av Gud
Om den processen som gav oss avgränsningen
av Nya testamentet under första och andra
århundradet vet vi nästan lika litet som vi
vet om judarnas (rabbinernas) motsvarighet.
Det var en barsk tid med hård förföljelse
av både kristna och judar, och kontakterna
mellan enskilda kyrkogrupper i det gigantiska

romarriket (och utanför riket) försvårades
säkerligen av dessa onda förföljelser. Det
mesta av dåtidens kristna litteratur har gått
förlorad även om en framstående man som
300-talsbiskopen Eusebios (se s. 51) ännu hade
tillgång till mycket av den och citerar ur den i
sin Kyrkohistoria.
I de största städerna fanns såklart de största
församlingarna, platser som Antiochia, Efesos,
Korint, och så småningom Alexandria – och
framför allt den urgamla kyrkan i Rom. I dessa
centrer fanns det kristna skrivarelag och här
kopierades apostelskrifter ivrigt, dels för att
den växande kyrkan skulle ha tillgång till äkta,
ursprunglig vittnesbörd om Jesus men nog
också för att ersätta exemplar som förstördes
under de polisrazzior som kristna utsattes för.
Samtidigt hopades säkerligen en mängd kristen,
uppbygglig litteratur av den sorten som Lukas
ovan antyder en indirekt kritik av. Det blev
allt mer viktigt att sålla i mängden, ty allt i de
växande samlingarna kunde omöjligt ses som
likvärdigt. Stor och tidig överensstämmelse
rådde mellan de olika lokalkyrkorna om de
fyra evangelierna och om de flesta av breven,
dvs. ca 80 % av Nya testamentet som vi har
det i dag. Men annars var läget inte likadant.
överallt. Vissa kyrkor godtog färre, vissa fler
heliga skrifter än andra. I Öst var man länge
osäker på Apostlagärningarna, i Väst var det
Hebreerbrevet man tvekade inför. Av olika
skäl fanns det på många platser tvivel om
Jakobsbrevet, Judasbrevet, Andra Petrusbrevet
samt Andra och Tredje Johannesbreven.
Uppenbarelseboken väckte misstänksamhet
och på många håll dröjde det flera århundraden
innan den godtogs.
Vägen till den slutgiltiga, enhetliga samlingen
vi har ärvt blev lång: officiella listor över de
godkända nytestamentliga, d.v.s. kanoniska,
böckerna presenterades på kyrkomöten i
Rom (år 382) och Hippo i Nordafrika (393
och 397). Från Egypten har vi en lista av
kyrkofadern Athanasios (se s. 1128) från 367

som slog igenom i kyrkorna i Öst. De syriska
kristnas normerande variant är bevittnad
år 425 (reviderad 508 och 616). Listornas
praktiska betydelse bestod i att ange 1) vilka
texter som fick läsas upp under gudstjänsten
vid sidan om läsningen ur Gamla testamentets
böcker, 2) vilka som passade mindre väl för
detta men kunde duga för privat läsning, och
3) vilka som fick förkastas helt. Men enligt
vilka kriterier dömde man i sådana frågor,
och vem hade sista ordet? Ett fragment från
ca år 170 e.Kr. med en tidig kanonlista för
Nya testamentet, antagligen skriven i Rom
– Muratoris fragment – visar att ett viktigt
urvalskriterium var att en text brukade läsas
upp i de stora, ledande kyrkorna (vilket var
de som ansågs äldst, apostoliska), alltså att det
fanns en allmän medvetenhet i kristenhetens
centrer om att en given skrift var godtagen
av sådana auktoriteter som förvaltade tidig
apostolisk tradition. Vilka ansvarade för
besluten? Med tanke på vad aposteleleven
Polykarpos (se ovan) och hans vän och kollega
Ignatios av Antiochia (se s. 42 och s. 1460)
skriver om biskopsämbetets auktoritet är det
otänkbart att frågan om vad som skulle läsas
upp i gudstjänsterna kunde bestämmas utan
biskopens välsignelse. Kanon var lite olika från
plats till plats men utan biskoparna avgjordes
inget. När dessa behövde säkra sin ömsesidiga
enighet sammankallades kyrkomötena och
man bad om Den helige andens hjälp. Så
berodde det normerande sammanställandet
av Det nya testamentet slutgiltigt på kyrkans
läroämbete och på tron att biskoparna med
hjälp av den helige Anden (jfr Matt28:18-20
; Joh 14:26; 16:12-13) mäktade avgöra frågan.
Missuppfatta inte detta. Bibeln blev inte till
Guds ord ”bara för att några människor sa
så”. Gud är ju upphöjd över allt jordiskt och
hans uppenbarelse är inte beroende av några
jordiska konsultationer där judiska och sedan
kristna ledare röstar igenom olika förslag. I
den meningen har protestanter rätt när de
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säger att kyrkans läroämbete inte ”står över”
Bibeln. Men att vissa skrifter överhuvud
taget kunde identifieras såsom ord av Gud i
motsats till andra skrifter (som ivrigt påstod
att vara det) förutsätter en allmänt erkänd
tro på ett särskilt insatt ledarskap som, inte
minst ifall debatten sköljer fram och tillbaka
och drar ut på tiden, till sist vänder tummen
neråt eller uppåt. Utan ett starkt läroämbete
med apostoliska fullmakter skulle fornkyrkan
ha producerat femtioelva versioner av Nya
testamentet, exempelvis några som innehöll
sådana Jesusböcker som Lukas ovan nämner
och vill ersätta. Men man nådde till enighet.
Ämbetet avgjorde. Kyrkfolket lydde. Gud
styrde processen genom Den helige anden.
Tradition och läroämbete var nödvändiga
förutsättningar för kanonbildningen
Vi nutida kristna har genom Guds försyn ärvt
fornkyrkans heliga skrift, alla dessa dokument
i vilka utvalda författare fasthöll profeters
och apostlars muntliga undervisning genom
århundraden. Vad Gud uppenbarade för de
heliga författarna gavs vidare i muntlig form,
men konserverades i Bibelns skriftliga form.
Dock inte till 100 %. Så sa och gjorde Jesus
självklart mer än det som kunde skrivas ner
(Joh 21: 25). Vi får tro att detta ”extramaterial”
– som flöt med vid sidan om texterna i det vi
kallar för Traditionen (se Katolska kyrkans
katekes, nr. 80-84; 95; 97; 113; 120; 638; 1124)
- präglade fornkyrkan tillsammans med det
skrivna materialet och också hjälpte kyrkan att
träffa rätt när Nya testamentet tog form.
Att tradera betyder att ge vidare. Det finns
diskussion om hur man precist definierar och
avgränsar vårt katolska traditionsbegrepp
men klart är att det som menas utgör mer
än bara en samling instruktioner från Jesu
sida, t.ex. om det vigda ämbetet eller hur
dop och eukaristi skulle gå till. Traditionen
utgör summan av en levande historisk process,
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verksam i alla vinstockens grenar, även i dag.
När en mamma tar sitt barn i knät och berättar
om Jesus är det Tradition i katolsk mening,
liksom när en lärd biskop skriver teologiska
verk. Enklast förstår man begreppet om man
helt enkelt definierar Traditionen som kyrkan
i sin konkreta, dynamiska totalitet – ty vad är
denna kulturorganisation, i alla sina faser,
annat än ett enda gigantiskt förmedlande av
Guds uppenbarelse på ständigt nya sätt och
med en växande förståelse av Ordets rikedom?
I Traditionens mitt står med rätta Bibelns
strålande Gudsdokument och sänder ut sitt
ljus åt alla håll, speglat, reflekterat, brutet i
alla regnbågens nyanser via hennes jordiska
översättare. Jag själv tillhör tjänarskaran av
lägsta rang, diakonerna. Enligt aposteln Jakobs
ord (Jak 3:1) ska jag dömas extra strängt av
Gud för att jag har vågat bli lärare i kyrkan.
Om läsaren är troende som jag, då anser han
eller hon att den samlade Bibeln är inspirerad
av Gud. Men varifrån vet vi det? Att just denna
boksamling – i motsats till andra ”bibliotek”
som uppfyller världen – skulle inta en så
betydande särställning var något som kyrkan,
d.v.s. traditionen, lärde oss. Bibeln definierar
inte sig själv. Läsaren bör besinna följande:
Ingenstans i Bibeln själv förekommer det en
lista över vilka böcker som ska räknas såsom
inspirerad, helig skrift.
Innehållsförteckningen i början av din bibel,
liksom indelningsrna i vers och kapitel,
gjordes inte av Bibelns författare, de tillkom
senare. Någon annan, några andra, som så att
säga kom till Bibeln utifrån, fick ordna upp
alltihop. Hur kunde de göra det om de inte
inspirerades av Gud genom en särskild gåva?
Därför uttalar du implicit en tro på kyrkan
såsom inspirerad av samma Ande som Bibeln när
du säger att du tror på Bibeln, ty du förutsätter
implicit att de dåtida ansvariga kyrkoledarna

som drog Bibelns gränser ägde den särskilda
nådegåvan att kunna göra detta korrekt.
Denna ”extra-nåd” gavs som tillägg till det
uppenbarade ordet, i efterhand, men gåvan
hade utlovats i förväg (t.ex. Matt 28:20; Joh
14:26; 16:12-13). Gåvan förutsätter från
gemenskapens sida en uppsättning legitima
beslutsfattare, utrustade med auktoritet,
precis såsom vi faktiskt möter dem i Nya
testamentet, t.ex. vid apostelkonciliet i
Jerusalem där Petrus får det avgörande ordet
som sätter punkt för debatten (Apg 15:7f).
Dessa beslutsfattare, apostlarnas legitima
efterträdare, har, tillsammans och efter
noggranna undersökningar och debatter (lätt
var det inte alltid!), med Den helige andes
bistånd, så småningom kunnat ro verket i
land och fastställa kanon, d.v.s. den korrekta
listan över de böcker som har Gud själv till
författare (även om den precisa gränsen i
Gamla testamentets fall som sagt inte blev
exakt likadan överallt). Vi talar om kyrkans
läroämbete, utövat av utvalda män som
vakade över det äkta kristna och apostoliska
trosarvet. De kunde skilja inspirerat från ickeinspirerat utifrån apostlarnas lära för att de
själva ägde den inspiration från Gud som Jesus
utlovade i nattvardsalen (Joh 14:26; 16:12-13;
jfr Paulus i 1 Kor 7:25). Så ägs Bibeln också på
ett enastående sätt av just denna gemenskap,
även om den i dag står både i icke-troendes
och troendes bokhyllor. Kyrkans skrifturval
avspeglar kyrkans dåtida prioriteringar och
övertygelser, urkyrkans hopp och livsregler.
Vill man i dag veta hur skrifterna ska förstås
vänder man sig naturligt till denna gemenskap,
liksom en läsare som kanske undrar över
något i min bok självklart kontaktar textens
ägare, mig. Kyrkan är Bibelns hem och Bibeln
är kyrkans bok. Kyrkans läroämbete har med
andra ord ett tolkningsföreträde när det rör
sig om Skriften. Evangeliet var Guds ord i
hennes hjärta och mun, och detta under minst
20 år, innan hon grep pennan och lät det bli

till text. Så är det också kyrkans uppdrag att
med Andens hjälp skilja mellan viktiga och
mindre viktiga delar i Skriften, mellan dem
som är avgörande för frälsningen och de som
inte är det. Ett exempel: Att Abraham bodde i
Hebron är intressant, men viktigare är det löfte
om ättlingar som Gud gav honom och som
syftade på den kommande Messias och hans
rike, bestående av alla folk från överallt på
jorden som ska till himlen. Men varför är det
viktigare? För att Bibelns huvudsyfte inte är att
legitimera ett visst folks territoriella anspråk
utan att peka mot det hemland som det sanna
gudsfolket ska ärva i himlen. Hur kan vi veta
att just detta, och inte en mer jordisk tolkning,
är Bibelns centrala poäng? Genom att det
är kyrkans tro, förmedlad oförändrat till
oss från generation till generation genom
Traditionen. I den meningen – som förvaltare
av trons poänger - står kyrkan ”över” Skriftens
enskilda rader och verser: liksom en änka kan
läsa upp ur sin avlidne makes brev och korrekt
förklara hur han menade med det ena och det
andra, för att hon och han var ett kött (1 Mos
2:24) genom äktenskapets sakrament. Man
kan också jämföra kyrkan med Maria som vid
bröllopet i Kana instinktivt visste vad Jesus
hade för avsikter. Var inte också hon uppfylld
av Guds nåd och Ande från början (Luk 1:35)?
Så har alltså den som tror på hela Bibelns
budskap, mer eller mindre medvetet bekräftat
tron på den träffsäkerhet eller ofelbarhet i
Anden som Kristus lovade sin brud (Katolska
kyrkans katekes, nr. 888-890). Att säga ja till
Skriften men nej till Traditionen fungerar inte,
och det inser många protestanter i dag. De
försöker knyta nervtrådar bakåt, till kyrkans
tvåtusenåriga, rika trosskatt. De har insett
att utan denna förankring i läroämbetet blir
Bibeln hemlös och i grunden otolkbar. De vill
inte stå ensamma på gatan med boken under
armen längre. De vill in i huset, innanför i
värmen, där boken en gång skrevs.
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Katolska kyrkan är verkligen Bibelns hem och också menat att vara ditt hem
En del protestanter har för sig att de - om de
erkänner att det finns ett autentiskt läroämbete
som förvaltas av katolska kyrkan - då måste vara
redo att okritiskt underkasta sig de märkligaste
läror. Det är helt fel. Den som blir katolik kan
bli förbluffad över vilka åsiktsfriheter och vilka
fria diskussioner som förekommer i vår miljö.
Allt kan debatteras, och kyrkan är i princip
öppen för de flesta tänkbara bibeltolkningar
och tolkningsmetoder. Det finns ytterst få
exempel på att kyrkan har fastlagt en viss
tolkning av en bibelvers som förpliktande.
Kämpar man med tvivel kring någon del av
tron (bikten/Maria/helgon m.m.) är det alltid
fritt fram att fråga, och man ska inte ses ner på
för att man säger vad man tycker. Du förblir
en sökare när du blir katolsk kristen. Så är
livet ju i allt och även livet med Gud. Ingen är
komplett klar med alla frågor. Kyrkans historia
är full av mänsklig svaghet och många enskilda
personers felsteg, men vi litar ändå på att Gud
ledar den. Gud lät kanoniseringen av kyrkans
heliga bok förvaltas av svaga själar. Jag som
traderar detta är också svag. Det får jag vara.
Gud fyller i de hål som mitt halvgoda arbete
för honom lämnar kvar.
Skulle du hellre vilja tillhöra någon sekt
där allt fungerade logiskt klanderfritt och
allt såg fint ut på ytan? Då är det inte till
oss du ska gå. Vi grundades av en avrättad
messias-kandidat vars närmaste betrodde
medarbetare, Petrus, inledde sin karriär
som ordförande med att fult förneka att han
kände Mästaren, samtidigt som en annan
nyckelfigur, kassören Judas, rakt av förråde
honom. Våra apostlar var inga imponerande
personligheter. Deras efterföljare, biskoparna,
har inte kunnat hindra att rörelsen splittrades
och tills i dag har såren inte helats. De texter
urkyrkan lämnade kvar åt oss innehåller inte
bara dunkla och svårbegripliga ställen utan
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har därtill under seklernas gång försetts med
tusental av avskrivningsfel och textvarianter
(se nästa kapitel) som gör det bitvist svårt
att exakt sammanställa den Bibel som skulle
traderas till oss. Detta är obekväma fakta.
Men ska man ta anstöt av kyrkan då - på grund
av ”röran” vid tillblivelsen av Nya testamentet?
Det vore högmodigt. Hade Gud inte kunnat
låta änglar göra perfekta skrifter från början
om han hade velat? Alltså knuffat odugliga
kyrkomän åt sidan och gett oss ett blixtnedslag
från himlen: ”Var så goda, här är paketet, lägg
er inte i textens utformning för det duger ni
inte till, tro bara varje ord, basta!” Han gjorde
något liknande i ett fall, vid Sinai (med de tio
budorden) - det var för att skaka om hebreerna,
- men aldrig senare igen! Eller kunde inte
Gud ha tvingat en apostel att recitera ett enda
petnoggrant formulerat evangelium på ett så
exakt sätt att ingen skulle kunde missförstå
något, så att vi inte i dag och till tidens slut
skulle dras med fyra olika evangelier, inklusive
deras skillnader och motsägelser, och med
kluriga Paulusbrev? Det skulle ha gett oss en
enklare kristendom. Jo, men det ville Gud inte,
lika litet som han ville spara oss för besväret
att behöva århundraden och tuffa kyrkomöten
för att vaska fram trons rätta formuleringar,
såsom läran om Den heliga treenigheten. Gud
har tid och ville inget göra utan oss. Gud älskar
människorna, han tar oss som vi är, står ut
med oss och leder sitt folk vid handen. Allt är
vandring, utveckling, process. Gud älskar att
umgås och samverka med sina vänner, i deras
takt. Så växte hela bibelmassan till, långsamt
och trevande, en omaka och ofta svårtolkad
boksamling som spretar åt många håll. Den
gav en doft av himlens tröst och erinrade om
stanken av mänsklighetens fasor. Den tog form
i jordiska skrivarstugor och under en ganska
ovetenskaplig och ovetande tidsperiod. Men
observera: produkten dög för Gud och då bör
den duga för oss också. Vi ska ta emot verket
precis som det är. Kyrkan räcker fram det.

Fördjupning

		

”KATOLIKER HAR FEL. DET STÅR INTE I
BIBELN…” - (OM ”SOLA SCRIPTURA”)

Maria. Påven. Helgonen. ”Det står inte i Bibeln att man ska tro på sådant” säger protestanter. Det
är lätt hänt att man som katolsk kristen blir osäker. ”Endast Den heliga skriften är norm för tron”
säger de. Principen heter på latin Sola scriptura och har inpräntats så effektivt överallt att den
känns som självklar. Men den står inte själv i Bibeln. Den uppkom som slogan hos senmedeltida
upprorsgrupper (valdenser och husiter), och fick nytt liv med protestantismen (se s. 319ff). Guds
ord var rent och klart, ville Luther säga, bibelordet förklarade sig självt, väckte tro i hjärtat och
kunde förstås av vem som helst utan någon kyrklig auktoritet. Snart var protestanterna splittrade:
kalvinisterna ville inte som Luther godta att Kristus var närvarande under nattvardsbrödets gestalt.
Andra protestanter förbjöd barndop. ”Guds klara ord” var tydligen inte klart, inte ens i så tunga
frågor. Katolska kyrkan hade alltid lärt att Kristus är Guds Ord i strikt mening. Uppenbarelsen av
Ordet förmedlas dels av Bibeln och dels i kyrkans levande tradition, liksom via två floder med
ett och samma ursprung. Protestanterna ville hålla Bibeln ”ren” från kyrkans syndiga ledarskap.
De uppfattade alltmer själva den tryckta bibeltexten som identisk med Guds ord. Denna
bokstavsfixering var överdriven. Jesus skrev ingen bok, fast han hade kunnat göra det. Herren var
muntlig predikant och utsända muntliga predikanter. Han befallde inte att något skulle skrivas,
och apostlarna prioriterade det inte heller. Under minst tjugo år spred sig kyrkan utan lärobok, i
alla fall ingen bok som vi känner till. Givetvis fanns det ”facitlistor”: Paulus omtalar sådana läror
som hade traderats till honom och som han själv traderade vidare (1 Kor 11:23; 15:3f). De var
antagligen korta och memorerades. Urvalet av böcker till det som blev ”Det nya testamentet”
måste ha skett utifrån denna traditions tro, en gemensam idé om vad kristendom går ut på. Endast
kyrkan kunde med hjälp av sina ”facitlistor” ange måttstockar för vilka skrifter som var äkta när
man skulle avgöra urvalet. Hur kunde kyrkan detektera den rätta omfattningen av de av Gud
inspirerade texterna om inte kyrkan ägde gåvan att ofelbart göra detta? Jesu gav sin flock denna
ofelbarhet. Han lovade att de som lyssnade till hans utsända, lyssnade till honom själv (Luk 10:16).
Allt vad de avgjorde på jorden skulle gälla i himlen (Matt 18:18). De skulle utrustas med hans egen
Ande och ledas ännu längre in i sanningen (Joh 14:26; 16:12-13). När de undervisade skulle de
vara förvissade om att han själv var med dem (Matt 28:18-20). Men dessa löften kan omöjligt ha
syftat enbart på en boksamling. De syftade på läroämbetet i hans namn, med hans fullmakter.
Självsäkert motiverade kyrkans ledare vid det första konciliet (i Apg 15:28) sina beslut med orden
”Den helige ande och vi har beslutat…” Det är inget orimligt i detta. Skulle Gud låta Jesu lära bli
en text utan att ge oss auktoriserade lärare som kunde förklara den rätt? ”Jag tror bara på Bibeln”,
säger någon. Men genom vem vet du hur den ska tolkas? Kyrkans korrigerande röst behövdes
från början: vi läser att vissa förvred Paulus brev (2 Pet 3:16). Vi inser: texterna ersatte aldrig
den undervisande kyrkan utan kompletterade den. Kyrkan fanns innan Skriften. Protestanternas
upprorsmotto Sola scriptura var fel, och även orimligt: innan 1400-talet (boktryckarkonsten) var
det få som hade råd med en egen Bibel. Var de sämre kristna? Skulle Jesus, den gode herden,
lämna sina får vind för våg med en komplicerad grekisk bok, som knappt någon kunde köpa, och
en oduglig kyrka som vilseledde massorna under 1500 år tills solen gick upp med reformationen?
Nej, Jesus insatte apostlar till att fortsätta sitt arbete, han utrustade dem med sin Ande och hjälpte
dem att alltmer förstå hans sanning. När dessa dog skulle nya män anförtros att utöva läroämbetet
och förklara tron (2 Tim 2:2). Sola scriptura - ”Enbart Skriften” - måste kompletteras med kyrkan!
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OM ATT LÄSA BIBELN MED KYRKANS ÖGON
Bibeln är ofelbar, sann och inspirerad av
Gud. Det är katolska kyrkans lära och den är
vår fasta hållpunkt. Men när är något ”sant”?
En hel filosofisk disciplin, kunskapsteorin
(epistemologin), handlar om huruvida vi
människor kan uppfatta verkligheten som den
är eller inte. Det kan man grubbla länge över.
Men konsten då - är inte den ett sätt att uttrycka
sanning? I Kristinehamn står en skulptur av
Picasso, föreställande hans fru med ett något
deformt huvud. Verket vill antagligen uttrycka
något sant - men vilken sanning och varför?
(Vad hustrun ansåg kan man också undra).
Maktpolitikern Pontius Pilatus frågade Jesus
”Vad är sanning?” (Joh 18:38). Frågan var
antagligen inte en fråga utan ett hån: ”Makt är
sanning, min fina vän! Här på platsen är det
jag som avgör om det är sant att du är skyldig
eller inte.” Med samma arrogans kunde faraon
i Egypten avfärda Moses påståenden om en
gud i öknen som skulle straffa landet ifall han
inte lät Israels barn dra bort.
Ett fjärde sätt att tala om sanning som jag kan
komma på är när man letar efter symboliska
sanningar i sagor. Du läser för din dotter om
Rödluvan som går i skogen och lockas på
villovägar av en varg. ”Det är inte sant, det är
bara en saga” säger du. Från fönstret ser du
henne sedan springa iväg till skolan. En bil
stannar upp och en främmande man erbjuder
henne skjuts. Sagan är sannare än du tror.
Bibeln är ingen filosofibok, ingen konstdebatt,
ingen politikdiskurs och ingen sagosamling.
Den vill förmedla en relation till NÅGON,
till Gud som är sanningen själv. Guds sanning
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syns i att han är trogen sina löften, vill
Bibeln säga, han älskar oss och vill skänka
oss gemenskap med sig själv, d.v.s. rädda oss
undan förgängelse, synd och död och befria
oss till ett nytt liv i kärlek där vi inte längre
gräver ner oss i egoismen och bunkrar upp
jordiska säkerheter som ändå inte kan frälsa
oss. En typiskt hebreisk slav i kung Faraos
Egypten intresserade sig knappast för filosofi
eller sagor utan ville veta om man verkligen
kunde lita på det där budskapet från folkets
gamla gud som Mose kom med, att friheten
var nära, d.v.s. återvändandet till hemlandet
och ett nytt liv där. Läsarna av Paulus brev till
Galaterna ville veta om det verkligen stämde
att de nu hade del av Guds löften genom
Messias och kunde jubla över sin frälsning
eller om Paulus kritiker hade rätt som påstod
att man skulle bli jude först för att sedan kunna
bli frälst och att Paulus ”evangelium” var bluff.
Ja, vilket var sant?
Är du kristen? I så fall tror du att Bibeln ger dig
GUDS ORD - och Gud ljuger inte! Du äger en
bok som inte kan jämföras med någon annan
eftersom den har Herren som sin författare,
Skaparen av himmel och jord och av dig själv.
Och eftersom den är ett meddelande från
honom till dig som vandrar här på jorden,
långt från Paradiset, och även till hela världen.
Men är Bibeln sann? I slutet av förre kapitlet
antydde jag att det inte finns en 100 % entydigt
klar version av detta Gudsord utan en mängd
manuskript från forntiden med små avvikande
ordalydelser. Och den heliga texten innehåller
dessutom sina egna motsägelser. Bara ett enda
litet exempel: rymde det stora kopparfatet där
prästerna i Jerusalem tvådde händer och fötter
(”Havet”) 2000 bat vatten (ca 70.000 liter) som
det sägs i 1 Kung 7:26 eller 3000 som vi läser i 2
Krön 4:5? Sådana exempel finns det många av.

Vi har desstuom hela fyra olika evangelier och
trots god överensstämmelse kan de inte alltid
förlikas (såsom t.ex. kronologin kring Jesu
födelse i Matteus och Lukas olika versioner,
eller dessa två evangelisters släktstavlor om
Jesu förfäder - Matt 1:1-17 och Luk 3:23-37 som det krävs ett stort mått att fantasi för att
få att harmoniera). Jag skulle kunna trötta ut
läsaren med många fler exempel. Sådant tas av
vissa kritiker som bevis för att Bibeln inte kan
vara sann, inte fullständigt sann i alla fall, så
t.ex. när muslimer jämför vår Bibel med deras
bok som de menar är fri från sådana ”logiska
problem”. Men att en bok som Koranen är
bevarad i en enda version utan inre motsägelser
garanterar inte i sig att den är sann.
Avvikelserna i nytestamenliga manuskript
är många men ska också ses i ljuset av ett
gigantiskt traderingsarbete som inte har sin like
i historien: inga antika personer eller händelser
är lika väl dokumenterade ur historisk-kritisk
synpunkt som Jesus Kristus och hans kyrkas
början. Framför våra forskarögon ligger en
flod av tusentals manuskript som täcker i stort
sett hela perioden ända tillbaka till ett par
hundra år efter att den siste evangelisten la sin
penna ifrån sig. Till jämförelse kan det sägas att
de tidigaste handskrifter vi har om alla andra
viktiga figurer från antiken är från medeltiden
och långt svagare traderade. När föddes t.ex.
superkändisen Julius Caesar? Ingen vet.
Det är förbluffande att konstatera vilken
överensstämmelse som trots allt finns i de
bevarade handskrifterna. En modern utgåva
av Nya testamentet på grekiska innehåller
150.000 till 160.000 ord. Den har vaskats
fram genom de senaste seklernas jämförande
analyser av omkring tusentals grekiska
manuskript (vissa stora och omfattande, andra
bara små fragment). De olikheter man hittar
där berör enbart 1/8 av texten, och man inser
direkt att variationerna måste bero på slarvfel,
kanske hos några otränade eller sömniga

skrivarmunkar som satt och frös i skenet
av sina vaxljus. Det rör sig typiskt om fel i
grammatiken eller om försök att rätta till något
som skrivaren trodde var ett fel eller hade råkat
i fel ordning. I enbart ett par hundra fall berörs
själva textinnehållet av felen och av dessa
lär det vara färre än tjugo fall som orsakar
verklig oklarhet om det religiösa budskapet i
texten (vilket en ärlig bibelkommentar brukar
redovisa i en fotnot).
Men – skulle man kunna invända – närvaron
av ett aldrig så litet, ja, ett enda mikroskopiskt
fel i Bibeln borde ju logiskt sett kullkasta
påståendet om att den är sann i betydelsen
felfri? Knappt har vi börjat fundera över frågan
förrän all världens ateister, småleende och med
triumf i blicken kastar sig över oss: Förklara
var ljuset i 1 Mos 1:3 kom ifrån, solen skapades
ju först i v. 16. Hur kunde Adam skapas av jord
(1 Mos 2:7)? Alla människor sägs härstamma
från Adam och Eva men varifrån kom då Kains
hustru i 1 Mos 4:17? Ange datumet för den
märkliga solförmörkelsen i Givon (Jos 10:12f) så
att vi kan räkna ut om den verkligen ägde rum.
Förklara hur vattenmassorna kunde delas vid
övergången genom Sävhavet (2 Mos 14:21). Hur
kunde Jona komma genom halsen på den stora
fisken och överleva i dess buk hela tre dagar och
komma ut igen (Jon 2:1,11)? Var låg landet ”Uz”
som Job bodde i (Job 1:1)? Hur kunde profeten
Habackuk lyftas upp i håret och transporteras
genom luften ända till Babylon (Till Dan C:36)?
Vi hinner knappt andas och svara förrän
ännu mer hälls över oss (ty ofta ställs sådana
frågor inte för att man vill ha ett svar utan
för att visa hur dumma vi är, ungefär som
när Pilatus frågade Jesus om sanning). En
naturbildad ivrare tränger sig nu fram och
försäkrar att en hare inte idisslar såsom Bibeln
påstår i 3 Mos 11:6; 5 Mos 14:7. Det är inte
lätt att svara på. En biolog kommer till vår
hjälp och förklarar att Bibeln ändå har rätt ty
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haren idisslar på sitt eget sätt. Efter att maten
varit i blindtarmen kommer den ut på det
naturliga sätter och äts en gång till. Vi tackar
men tankarna snurrar vidare. Det är jobbigt.
Vi klarar dock av alla angrepp om vi fokuserar
på vilken sorts sanning Den heliga skriften
vill lära ut. Bakom Bibeln står både Gud och
människor. Det har konsekvenser. Följande:

Principen kan utmärkt tillämpas här: Andens
inspiration måste inte tolkas som att den gav
Mose, Petrus och Paulus en annan hjärna som
lät dem veta vad evolutionsteori, elektricitet
var eller hur jordklotet såg ut. De förblev sig
själva, behöll sin antika världsbild, sin syn
på biologin och på världshistorien, även om
denna syn inte kan mäta sig med vår moderna.

Det ger inte mening att påstå att Gud lär ut
något som är fel. Paulus bekräftar i 2 Tim
3:16 att Bibeln är inspirerad av Gud, d.v.s. att
Gud är författaren. Han menar knappast bara
Gamla testamentets skrifter. Av spridda ställen
kan vi dra slutsatsen att det redan då började
finnas en medvetenhet om en samlad mängd
nytestamentliga heliga skrifter. Ett exempel
är när Paulus i 1 Tim 5:18 citerar Luk 10:7 –
Jesu ord att arbetaren är värd sin lön såsom ett
exempel på att ”Skriften säger…” Dessa skrifter
måste vara sanna för att Gud inspirerade dem.
Människor då? Gud valde ju felbara människor
som sina verktyg. Han hade kunnat ta änglar
som robotaktigt-perfekt skrev ner allt, men
han ville använda sig av oss bräckliga Homo
Sapiensar. Ordet inspiration betyder ordagrant
att något ”blåses in” i något annat. Ungefär
som när du öppnar ditt fönster, då drar den
svalkande sommarvinden in. Gud gör inte våld
på människornas eget intellekt, han avskaffar
inte deras fria vilja eller ersätter deras hjärnor
med ett bättre RAM-minne. Därför säger vi
katoliker om Den heliga andes inspiration:
Gud respekterade verkligen författarna som de
var, Andens ”vind” var inte som sagovargens
som blåser omkull grisarnas hus. En viktig
princip från teologin på medeltiden (den
helige Thomas av Aquino, se s. 1017) säger:

Profeternas skådande av framtiden får inte ses
isolerat som en ”siar-förmåga” - det handlar
om att med trons öga ana vad som blir
konsekvenserna av olika val som människor
gör, inte minst valet mellan att tro på Gud eller
inte - det handlar inte om ”spådomskonst”.

Gratia non tollit naturam, sed perficit.
(Nåden undanröjer inte, utan fullkomnar
naturen)
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Inspirationen i sig förändrade inte heller
författarnas personligheter och sätt att skriva.
Nåden hindrade inte att deras karaktärsdrag
kanske gav avtryck i tonfallet och stilen de
använde (som när Jesu stränga drag framhävs
hos Matteus, medan läkaren Lukas böcker
porträtterar Jesus med långt större optimism).
Vi uppfattar inspirationen så att Gud dels
fick de heliga författarna att sätta igång med
sina verk och dels att han bistod dem så att
slutprodukten inte blev något annat än det
som Gud ville ha sagt. Observera att detta
inte förutsätter någon specifik teori om hur
processen gick till i mellanleden. Det finns
de som tror att inspiration måste betyda att
de mänskliga författarna närmast skrev eller
dikterade under tvång eller extas. Det kan de
visserligen i några fall ha gjort (ungefär som
vår Heliga Birgitta gjorde det, och så kanske
även Johannes med sin Uppenbarelsebok).
Men det kan knappast tänkas om texter som
de lugna och sakliga resebeskrivningarna som
Lukas ger oss i slutet av Apostlagärningarna,
som ju också för oss innehåller Guds ord.
Författarna fick t.o.m. behålla sina något
ofullkomliga föreställningar om Gud (att Gud
”ångrar” vad han gjort, plötsligt ”upptäcker”

något, att Gud har en ”högra” och ”vänstra”
sida etc.). Den samlade bibliska uppenbarelsen
visar oss ett långsamt renande av Gudsbilden
tills Gud själv blir människa och i Frälsarens
gestalt meddelar sin vilja klart och synligt.
Uppenbarelsen har alltså olika steg som
naturligt nog fortsätter genom kyrkohistorien,
när kyrkan sedan fördjupar sin insikt om
uppenbarelsen (jfr Joh 16:12-13) och på så sätt
- under Andens bistånd - utvecklar trosläran.
Så lät Gud författarna skriva på ett sätt som
den tidens människor kunde fatta, och han
lät kyrkan fortsätta denna verksamhet så att
nya folk och nya tider skulle förstå vad som
menades, med nya ord - och i den traditionsmaskinen är även jag ett litet kugghjul med
min ofullkomliga bok som läsaren nu tittar i.
Så förklaras i Katolska kyrkans katekes, nr. 110
(med hänvisning till Andra Vatikankonciliets
text om uppenbarelsen, Dei Verbum nr. 12):

För att nå fram till de heliga författarnas
mening måste man ta hänsyn till
omständigheterna i deras tid och deras
kultur, den litterära framställningens former,
de sätt att tänka, tala och berätta som var i
bruk under denna tid. ”Sanningen meddelas
och uttrycks på olika sätt i texter som i olika
bemärkelser är historiska eller profetiska eller
poetiska eller tillhör andra litteraturarter”.
Bibeln är inte ofelbar i alla tänkbara betydelser
av ordet liksom Gud inte heller krävde att hans
budbärare skulle vara ofelbara medarbetare
med toppkondition, toppbetyg, hög bildning
eller fläckfria polisregisterintyg. Texterna
är sällan litterära mästerverk. Den helige
Augustinus som innan sin omvändelse letade
efter retorisk konst i dem blev med rätta
besviken. Att kräva en ”allround perfection” av
Bibeln av detta slag skulle vara omänskligt –
och så är inte Gud. Därmed vill jag inte avvisa

att Gud i sin nåd även kan ledsaga inspirationen
med särskilda mentala gåvor. Känslan av
att man av Gud får ”ett helt nytt förstånd”
berättar ju en del av våra heliga mystiker om
såsom Teresa av Àvila och Ignatius av Loyola.
Men sådana gåvor är inte avgörande för om
verket ska räknas som inspirerat av Guds Ande.
Allt handlar om Guds kärlek. Resten är tillägg.
Hur då? Bibeln ger oss ofelbart gemenskap med
Gud som kommer oss människor tillmötes
genom orden. Där har du ofelbarheten given.

Vi kan fullständigt lita på all den nåd
och godhet som Gud skänker oss genom
profeternas, apostlarnas och de andra
författarnas ord ty kärleken du möter där
är från Gud och han ljuger inte för oss.
Där har du sanningen och inspirationen.
Hur avgör man då vilka delar i Bibeln
som kan tänkas vara konkret-historiska
händelser och vilka som ska ses som mer
symboliska? Det är en diskussionsfråga och
där är svaret de facto inte alltid entydigt givet.
Mycket är uppenbart symboliskt menat,
och vår tid har tappat känslan för det. Det
är som om en arkeolog om 2000 år hittar en
lapp från vår tid där en man har skrivit till
sin hustru att hon är ”rosen i hans liv” Sedan
gör arkeologen akademisk karriär på en
avhandling om människor som på 1900-talet
var gifta med växter, för så ska det väl läsas…
Det är katolska kyrkans lära om evangelierna
att de troget berättar om Jesu liv. Författarna
berikades utöver det de lärt sig under tiden
med Jesus senare av insikter som Anden gav
dem. De skrev sant om alltihop, och detta på
sätt som tog hänsyn till läsarna genom att de
sorterade och redigerade sitt material så att
budskapet framstod strålande klart:
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”I evangeliernas tillblivelseprocess kan man
urskilja tre avsnitt:
1. Jesu liv och lära. Kyrkan håller bestämt
fast vid, att de fyra evangelierna, ”vilkas
historicitet hon utan tvekan bejakar,
tillförlitligt berättar, vad Jesus, Guds Son,
under sitt liv bland människor och till deras
eviga räddning verkligen gjorde och lärde
fram till den dag då han upptogs i himmelen.”
2. Den muntliga traditionen. ”Efter
himmelsfärden var det apostlarna som till
sina åhörare förde vidare vad Herren hade
sagt och gjort. De gjorde detta med den
djupare insikt de hade vunnit genom sina
erfarenheter med det ärorika som skedde
med Kristus och med den kunskap de fick
när de upplystes av sanningens Ande.”
3. De skrivna evangelierna. ”Heliga författare
skrev sedan ned de fyra evangelierna. Då
valde de bland det rika stoff som förelåg i
skriftlig eller muntlig tradition eller också
gjorde de sammandrag eller förtydligade sin
framställning med hänsyn till situationen i
församlingarna. Formen av förkunnelse lät
de sina skrifter behålla dock alltid så att vad
de låter oss veta om Jesus är sant och riktigt.”
(Katolska kyrkans katekes, nr. 126)
Enkelt förklarat betyder det att evangelisternas
förkunnelse också påverkades av vad de insåg
om Herren efter hans himmelfärd, och att de
gjorde sammandrag och förtydliganden för att
deras läsare bättre skulle fatta vem Jesus var.
Därför är evangelierna inte ”biografier om
Jesus” i modern betydelse. De uttrycker främst
– inte olikt många senare helgonberättelser –
vad Jesus betydde för författarna, och även vad
Jesus kom att betyda för dem senare i livet. Så
kan man förstå varför den gamla Johannes,
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som i sin ungdom full av fasa bevittnade
Mästarens död på korset och väl knappt kunde
se en mening i den då, vid hög ålder uttrycker
den djupa teologiska insikten om blodet och
vattnet vid Jesu död (Joh 19:34) och nu lät dem
syfta på eukaristins och dopets sakrament.
Matteus kan på sitt skrivbord ha haft högar
med antecknade predikningar av Jesus,
med allt från Herrens utläggningar om den
röda kon i 4 Mos 19:2 till sådana märkliga
exorcistiska specialinstruktioner som den i
Mark 9:29. Allt var inte lika relevant att ha med
i hans stridsskrift för Messias, och han kunde
inte som jag ge ut en megatjock bok. Han
sammandrar därför sin lärares undervisning
och får så fram Bergspredikan i Matt kap. 5-7.
I Markus 7:4 får vi höra att fariseerna tvättar
händerna innan de äter, och att de tar ett
bad när de kommer hem samt diskar sina
köksgrejor. Det låter ju väldigt normalt och vi
undrar varför Markus spiller bläck på sådana
självklarheter. Förklaringen är att det rör sig
om judiska kultiska renhetsregler (inte primärt
hygien) som Markus vet att hans läsare är
okunniga om. Därför förtydligar han saken.
Hur kreativa kunde evangelisterna vara? Ett
exempel: Matteus verkar ha kommit av sig en
aning när han skulle ge sin version av Jesu intåg
i Jerusalem (Matt 21:1-11). Han ville förankra
hela entrén i profeten Sakarjas förutsägelse om
fredskungen som kommer ridandes till den
heliga staden (Sak 9:9). Sakarja talade där på ett
poetiskt-dubbelt sätt om en enda åsna (en åsna
/ en ung åsnehingst). Många (miss)uppfattade
dubbel-uttrycket som att det handlade om två
djur i stället för ett. Så läter Matteus logiskt
nog Jesus ha två riddjur istället för ett (som de
andra evangelisterna har). Scenen målas alltså
upp med Sakarjas (missförstådda) text som
mall. Observera: jag påstår här inte att Matteus
”skrev fel”, utan kommenterar bara hans sätt
att måla upp scenen (rent historiskt fanns det
utan tvivel fler åsnor än två, till bagage m.m.).

Kreativiteten kan dock inte ha gått hur långt
som helst. Evangelisterna hade trots allt
ambitionen att berätta verkliga händelser som
dessutom många andra i deras samtid kunde
intyga (eller motsäga ifall de skulle berätta fel).
Men vandrade Jesus verkligen på vattnet
eller var det också ett kreativt ”sammandrag”?
Detta fall är speciellt av flera skäl. Det tillhör
den lilla textdelen som förekommer i de två
annars så olika evangelierna enligt Matteus
och Johannes (Matt 14:22-33; Joh 6:16-21; jfr
även Mark 6:45-52). Berättelsen har teologiskt
djup (Jesus uppenbarar sig som Gud) men
märkligt nog efterföljs just denna scen inte
av några förklaringar. Den står majestätiskt
ensam där, inte som ett läroexempel utan mer
som en chockerande enskild händelse man
tydligen inte kunde glömma och som absolut
skulle med i berättelsen. Den har typiska drag
av äkta ögonvittnens berättelse (inte minst
lärjungarnas reaktion: de tror de ser ett spöke).
Jesu mirakel vill människor i vår tid gärna
bortförklara eftersom de tänker sig världen
som styrd av naturlagar som Gud inte kan
rubba på. Till det kan man svara att vad Gud
”kan” har människor ingen chans att avgöra.
Mirakel hände på riktigt: evangelierna avslöjar
att inte ens Jesu motståndare förnekade hans
under. En diskussion som den vi möter t.ex.
i Luk 11:14-22 visar att folket inte påstod att
Jesu under var falska – de såg dem själva – men
att man ville bortförklara dem som djävulens
verk. När Jesu motståndare inte kunde avvisa
hans mirakel försökte de dessutom en annan
strategi: att få Jesus att uttala sig mot lagen
så att han kunde identifieras som den falske
profeten som redan Mose hade varnat för:
”Om en profet eller drömskådare träder fram
hos dig, utlovar ett tecken eller under och vill
övertala dig att tjäna andra gudar, som du
inte känner, och om detta tecken eller under

inträffar, skall du inte lyssna till vad en sådan
profet eller drömskådare säger… profeten
eller drömskådaren skall dödas, eftersom han
manade till trolöshet mot Herren… Han ville
locka dig bort från den väg som Herren, din
Gud, har befallt dig att gå. Du skall utrota det
onda ur folket.”
(Ur 5 Mos 13:1-5)
Men mirakel går väl emot naturlagarna? Nej,
mirakulösa element i Bibeln måste inte alltid
innebära att ”naturlagar upphävdes”. Det
centrala i ett äkta under är att de troende som
upplever det verkligen erfar Guds hjälpande
närvaro på ett utomordentligt sätt. I vilken
grad en given händelse gick ut över vad
man skulle kunna förvänta sig ske inom de
fysiska och psykiska ramar som vanligtvis är
givna kan vi inte avgöra. En strikt dualism
där ”det andliga” antas fungera enligt helt
andra lagar än - och helt utan samband med
- ”det naturvetenskapliga” behövs inte. Gud
är med i allt som sker, både i den oförklarligt
överraskande omvändelsen eller helandet och i
fågeln som naturligt faller till marken på grund
av tyngdlagen. Man får alltså vara öppen för
att Gud kan göra det komplett oväntade men
inte utesluta att hans viktigaste ingripanden
i människors liv kan gå rätt så vardagligt till.
Guds hand kan ingripa omärkligt mjukt: Det
knäckta strået bryter han inte av, den tynande
lågan släcker han inte, skriver Jesaja (42:3) om
Messias. Profeten Elia fick uppleva att varken
storm, jordskalv eller eld kunde mäta sig med
det stilla suset av Herrens närvaro (1 Kung
19:9-13). Små mirakel kan vara de största.
Jag ska inte redan här föregripa alla mina
hundratals textutläggningar som står i kö för
att bli lästa längre framma i denna bok. Detta
får räcka nu. Läsaren som vill fördjupa katolska
kyrkans skriftsyn hänvisas till katekesens väl
övervägda ord i sina nr. 101-141. Vi övergår nu
till frågan hur man tolkar Bibeln rätt.
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Bibeln tolkar Bibeln
Bibliska författare studerade flitigt ännu
tidigare bibliska författare och hittade med
Guds hjälp nya meningar i det som skrevs före
dem. Så sitter t.ex. författaren till Daniels bok
omkring år 175 f.Kr., då Guds folk hotades
av antijudiska stormakter, och läser profeten
Jeremias förutsägelser från 600-talet om den
babyloniska fångenskapen som Jeremia då
inväntade som ett straff för folkets otrohet mot
sin Gud. Jeremia beskrev det som att denna
strafftid skulle vara i 70 år (Jer 25:11-12; 29:10
som i sin tur måste förstås på bakgrund av
3 Mos 26:34 f). De 70 åren skulle visa sig att
stämma rätt så väl in på de två händelserna
som skulle inrama den olycksaliga tiden:
perioden mellan förstörelsen av det första
templet och invigningen av det andra. Men
nu, inser Daniel, har det gått flera hundra år
och Messias har inte kommit. Allt verkar bara
gå allt sämre. Daniel undrar om det kanske
fanns en djupare betydelse i Jeremias siffra.
Ärkeängeln Gabriel visar sig nu och avslöjar
att siffran 70 kan läsas som ”årsveckor”
(sabbatsår) så att det alltså rör sig om 70 x 70 =
490 år, vilket beräknat från Jeremias dagar ger
en straffperiod som nu på Daniels tid närmar
sig sin avslutning – räddningen är alltså nära
och Daniel kan känna sig tröstad och hoppfull.
Daniels matematik verkar återanvändas
hos Lukas i Nya testamentet, den fungerar
som en mall när Lukas konstruerar Jesu
barndomshistoria: vi läser där om de första
sex månaderna av Elisabeths graviditet (180
dagar), sedan om hela Marias (270 dagar), och
slutligen får vi 40 dagar extra från Jesu födelse
till hans frambärande i templet = summa 490
dagar! Herrens Messias (den ”smorde”) skulle
komma till sitt tempel, lovade Gabriel (Dan
9:25). Samma ängel figurerar aktivt i Lukas
berättelse två gånger (Luk 1:19 och 26) – och
löftet uppfylls nu, vill Lukas säga, i detta barn.
Jeremias ”år” blev hos Daniel till ”årsveckor”
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och hos Lukas till ”dagar”. Tidsenheter kan
bytas ut, förstår vi, om bara det hemlighetsfulla
mönstret, den heliga underliggande gudomliga
mallen, bevaras. Så tänkte man, så skrev man.
Med detta enda exempel – fler får inte plats
– vill jag illustrera de bibliska författarnas
övertygelse om att Skriften före dem var rik på
andliga meningar som de kunde gräva fram,
likt brunnar i den torra öknen. Under Den
helige andes ledning fördjupar Bibeln Bibeln.
Matteus är särskilt flitig när det rör sig om
att visa hur allt vad Messias gjorde och sade
”uppfyllde” profetiorna i Gamla testamentet.
Det gör han sida upp, sida ner. Den Uppståndne
bekräftar själv (Luk 24:27) att det är med detta
studiesätt som ledstjärna som man ska forska i
det gamla förbundets böcker:
Med början hos Mose och alla profeterna
förklarade han för dem vad som står om honom
överallt i skrifterna.
Gud är författare till de gamla texterna – därför
är det inte konstigt att de kan innehålla mycket
mer än det som de mänskliga författarna hade
i tankarna just då de skrev. Vi märker här en
åtskillnad mellan
1. Den bokstavliga meningen (I Jeremias fall
ovan verkar den ha varit: ”Nu kommer det
straff som folket har förtjänat!”).
2. Den andliga meningen (Daniel inser att
profetian även kan syfta på hans egen tid, och
Lukas på samma sätt med Maria och Jesus).
Gud har liksom inrättat en fördold symmetri
mellan då och nu som trons öga kan upptäcka.
Det nya (andliga) kastar liksom sitt ljus bakåt
och upplyser det gamla (bokstavliga), som
framstår som en sorts skuggbilder i förväg.
Paulus ser Kristus som en ”ny Adam” i
Romarbrevets femte kapitel. I 1 Kor 10:1-6

Fördjupning
				
Påvliga bibelkommissionen
Det stormade rejält kring katolska kyrkan under 1800-talet, i politiskt avseende (se s. 315). Inom
protestantismen var det den liberala bibelteologin som skakade om sinnena. Användandet av
historisk-kritiska metoder på Bibeln ledde till vilda nytolkningar. ”Kan vi fortfarande tro att Bibeln
talar sanning? Bör inte hela trosläran skrivas om?” Samtidigt spreds Bibeln som aldrig tidigare
genom de nygrundade protestantiska bibelsällskapen. Katolska kyrkan försökte här och där kontra
med egna bibelöversättningar som genom passande fotnoter skulle hindra teologisk förvirring. På
en folklig nivå var katolska kyrkan högst bibelaktiv. Läsningen av bibelavsnitten i mässan skedde
vanligtvis både på latin och på folkspråket – med efterföljande långa utläggningar. Det fanns
utmärkta bibelhistorieböcker, grundlig religionsundervisning och mycket bibliskt predikande.
Men de nya, historiskt-kritiskt grundade teorierna skulle också bemötas. År 1902 upprättade
påven Leo XIII den påvliga bibelkommissionen som skulle ge teologiskt säkra uttalanden om
bibelfrågor och hjälpa katoliker att värja sig mot polemiken från ”modernismen”, dvs. från teologer
som ansåg att ”den nya tiden” behövde en ändring av ”den gamla tron”. Påven krävde att de troende
instämmade i bibelkommissionens beslut (som dock inte räknades som ofelbara). Kommissionen
yttrade sig restriktivt men inte extremt. Ett exempel: man sa att Första mosebokens berättelser
om de första människorna måste undersökas utifrån den dåtida världsbilden, dåtidens psykologi
och dess sätt att författa texter, men man fasthöll att de innehåller en historisk kärna (dock utan
att definiera på vilket sätt). Kommissionen bestämde klokt nog att dessa berättelser inte kunde
omskrivas med moderna, naturvetenskapliga begrepp. Hur Adam och Evas materiella existens
ska uppfattas är därmed öppet (jfr s.78f). Men i övrigt var tonen korthuggen och defensiv. Kyrkan
framstod som stel och ovillig till dialog. Läget försurades av att medarbetare nära påven höll koll
på teologer i hela världen för att slå ner vid minsta misstanke om ”modernism”. Vilken teolog som
helst kunde mista kyrkans godkännande. Hemligt angiveri bredde ut sig. Från Sydeuropa kom så
gott som inga bidrag till bibelvetenskapen. I resten av den katolska världen höll katolska teologer
sig till studier av de gammalorientaliska språken, av arkeologi och andra ”ofarliga” vetenskaper.
Det höll inte. En ny öppenhet behövdes. Många insåg att de historisk-kritiska analyserna, rätt
använda, faktiskt behövdes för att skydda bibelläsningen mot att förfalla till ren subjektivism
och mysticism. Sä även påven Pius XII som försvarade de nya metoderna i sin rundskrivelse
Divino afflante Spiritu från 1947. Andra vatikankonciliet (1962-1965) anslöt sig helt till den linjen.
Bibelkommissionens karaktär ändrades: den blev alltmer bara ett vetenskapligt råd. Under följande
decennier såg man ett veritabelt uppsving i den katolska bibelteologin. På alla akademiska nivåer
är katolska experter numera med. Bibelkommissionens dokument Att tolka bibeln i dag (Katolska
Bokförlaget) från 1993 ger en imponerande översikt över de mest skilda bibeltolkningsmetoderna
(inkluderande sociologiska, kulturantropologiska, ja, feministiska och psykologiska metoder).
Det enda som dokumentet vänder sig strikt emot är fundamentalismen, dvs. att man läser Bibeln i
inskränkt form som en sorts simpel faktabok. Vetenskapligheten tillhör det kritiska förnuftet som
Gud har gett oss. Kyrkan avvisar både rationalismen (att allt måste baseras på förnuftargument eller
vetenskap) och fideismen (att en kristen bara ska tro och ignorera förnuftet). Det kan verka som
om kyrkan gjorde en tvärvändning mellan Leo XIII och Pius XII men det var olika ensidigheter
de vände sig emot. Som med väder: är solen för stark tar man fram parasol; ösregnar det - paraply.
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skriver han om ”det gamla” (ökenvandringen
som för en del blev fatal på grund av deras
trolöshet) som exempel på ”det nya” (att även
kristna, fast de är döpta, kan gå förlorade):
”Våra fäder hade alla molnet över sig och gick
alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet
och i havet till gemenskap med Mose. Alla
åt de samma andliga mat, och alla drack de
samma andliga dryck, de drack ur en andlig
klippa som följde dem, och den klippan var
Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd
inför Gud utan blev liggande döda i öknen.
Allt detta är exempel som säger oss att vi inte
skall ha begär till det onda, som de hade.” På
liknande sätt tolkar Paulus kvinnorna Hagar
och Sara i 1 Mos kap. 16 och 21 som en bild av
det gamla och det nya förbundet (Gal 4:21-31;
jfr Rom 9:6-13). Jesus själv ser sin kommande
död avtecknat i förväg i bilden av kopparormen i 4 Mos 21:4-9 (Joh 3:14f). Hebreerbrevet
talar om Gamla testamentets helgedom som
en ”bild” av Nya förbundets tempel i himlen
(Heb 9:9). Petrus jämför Noas ark som räddade människosläktet med dopet i kyrkans tid (1
Pet 3:21). Bibeln lägger därmed själv grunden
till kyrkofädernas sätt att forska i Skriften och
tolka den. Augustinus (se s. 1336) formulerade
principen om de två testamenternas inbördes
sammanhang: Det nya testamentet ligger dolt i
det gamla och det gamla testamentet är uppenbarat i det nya, skrev han.
Inte minst den kristna teologskolan i Alexandria vidareutvecklade det allegoriska (bildliga)
sättet att tolka Bibeln (= att se det skrivna som
bild, typologi, liknelse, symbol för något djupare), inte minst under påverkan av den judiske
filosofen Filons sätt att tänka (se s. 51). Så småningom utvecklades ur den andliga tolkningen
förutom allegorin två sätt till att söka texternas
mening: man skilde mellan texternas moraliska (”Hur lär mig denna text att agera rätt?”)
och anagogiska betydelse (”Vilka himmelska
mål som vi kan hoppas på antyds i texten?”).
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En medeltida vers sammanfattar innebörden
av den bokstavliga, den allegoriska, den moraliska och den anagogiska meningen så här:
”Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quo tendas anagogia.”
(Bokstavens mening ger upplysning om händelserna, allegorin undervisar om vad man
skall tro, den moraliska meningen om vad
man skall göra, anagogin om vart man skall
sträva) (Jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 118;
jfr 115-117).
Detta klassiska sätt att tolka Bibeln vägleder
läsaren men ska inte tas som det enda möjliga.
Katolska kyrkan är öppen för alla sorters seriös forskning i Guds ord. Alla hjälpvetenskaper och medel som kan hjälpa till att kasta ljus
över det gudomliga ordet välkomnas.
Privat, personlig bibelläsning uppmuntras
av katolska kyrkan:
”En sådan kraft och styrka ligger i Guds ord
att kyrkan därav får stadga och livskraft och
kyrkans barn får trosstyrka, näring för själen
och ett rent och outsinligt källflöde för det
andliga livet.” ”För dem som tror på Kristus
måste tillträdet till Skriften stå vidöppet.”...
Kyrkan ”uppmanar eftertryckligt och var för sig
alla kristustroende... att genom flitig bibelläsning
förvärva ’det som är långt mera värt’ än annat,
’kunskapen om Jesus Kristus’ (Fil 3:8). ’Att inte
känna Skriften innebär att inte känna Kristus’.”
Dessa ord ur Katolska kyrkans katekes (nr
131 och 133) citerar Andra Vatikankonciliets
konstitution om uppenbarelsen, Dei Verbum,
nr. 21, 22 och 25 (som i sin tur citerar från
Hieronymus, se s. 47). Detta är alltså i högsta
grad kyrkans lära. Tvärtom vad många tror så
har katolska kyrkan alltid använt och spridit
Guds ord, inte bara genom det skrivna ordet
utan även genom arkitektur (”Bibeln i sten”),
konst (”Bibeln i färger”), folkligt drama och
inte minst i bibelordets rätta hem: i liturgin.

Kyrkoläraren Johannes Chrysostomos, biskop
i Konstantinopel på 300-talet (se s. 1365) ansåg
att varje hem i hans stad, rikt såväl som fattigt,
borde äga Nya testamentet eller i alla fall delar av
det, för ständigt studium. Detta trots att Bibeln
ännu bara kunde skrivas av för hand vilket
gjorde varje exemplar dyrt! Under medeltiden
kunde sådana idéer inte bli verklighet, i stället
fick vi de talande kalkmålningarna i varje liten
lokalkyrka med bibel- och helgonscener som
prästen kunde hänvisa till och predika över,
vackra blyinfattade scener i glas, figurer m.m.
Och nog predikades det: himmel, helvete, Tio
Guds bud och helgonens exempel, omvändelse
och nåd kunde man höra om i timmar. Det
skulle dundras och gråtas. Fromheten var stor,
konkret och äkta. Inte så svag som i vår tid.
Förbjöd kyrkan bibelläsning? Ja och nej
Det har förekommit perioder där bibelläsning
förbjöds för lekfolket inom katolska kyrkan
även om man inte ska övervärdera dessa
förbuds betydelse, ty det pågick ju ständigt
bibelundervisning i alla fall, och ville man veta
något kunde man söka svar. Alltid hade sådana
förbud samma anledning: att hindra heresi och
hot om kyrkospaltningar. Bibelundervisning
under kyrkans kompetenta vägledning har
alltid funnits och den anpassades som ovan
nämnts i hög grad till dem som inte hade
möjlighet att lära sig att läsa. För dem som
själva kunde läsa har vägarna till privat
bibelläsning också stått öppna, vilket inte minst
vår mycket bibellärda Heliga Birgitta från
Vadstena på 1300-talet visar som lär ha ägt en
bibelutgåva på svenska (den har gått förlorad,
vi vet inte vilken som menas). Länge innan
protestanterna på 1500-talet med hjälp av den
nya boktryckarkonsten kunde översvämma
marknaden med sina biblar fanns det katolska
bibelutgåvor på åtskilliga folkspråk, förutom
dem på latin (= dåtidens ”engelska”). På s. 331
ger jag exempel på flera sådana utgåvor.

Under medeltiden uppkom många sekter som
hittade på nya bibeltolkningar och då försökte
kyrkan stoppa spridandet för att släcka de
bränder av förvirring och social oro som
planlöst bibelläsande gav upphov till i hemliga
grupper där människor lärde sig förakta sina
präster och lyssna till självutnämnda bibellärare
i stället. En synod i Toulouse år 1229 förbjöd
lekfolket att läsa Bibeln på modersmålet. Ett
liknande beslut kom i Oxford år 1408 som
underströk att översättningar till folkspråket
skulle godkännas av lokalkyrkan (man vände
sig alltså inte mot folkspråkliga bibelutgåvor
som sådana, utan bara mot dem som gjordes
utan kyrkligt godkännande, en princip som
fortsatt genom århundradena). I Spanien var
biblar på folkspråket dock förbjudna av staten
från ca 1276-1516. Ett mörkt kapitel!
På 1800-talet oroades katolska kyrkan av de
protestantiska bibelsällskapen som spred biblar
eftersom detta kunde främja föreställningar
om att vem som helst skulle kunna tolka Den
heliga skriften precis som han eller hon ville,
oberoende av kyrkans lära. Därför motsatte
sig påven att katoliker tog emot deras utgåvor.
Men katolska biblar fanns att tillgå. Exempel:
på min hylla står Nya testamentet på svenska
med fina kommentarer, i en katolsk utgåva
från 1895. I vår tid litar kyrkan på den enskilde
kristnes förmåga att döma själv. Bibelläsning
främjas och rekommenderas som ovan visat.
Många bibelgrupper använder metoder att
läsa där man var för sig

1. Överväger sin egen livssituation
2. Läser bibelordet
3. Låter ordet tolka/berika/upplysa min
situation.

Sedan delar man med sig till varandra av sina
tankar. Detta är värdefullt och bör främjas.
Men den bok du läser nu har ett annat syfte:
främst att förstå Bibeln som den är. Jag har
mycket på hjärtat. Du har bara läst två procent.
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APOSTOLISKA FÄDER,
KYRKOFÄDER OCH KYRKOLÄRARE
I sagan om den fjärde vise mannen av Henry van Dyke läser vi om den olycklige fjärdemannen
som miste kontakten med sina tre kamrater, kom för sent fram till Betlehem, letade efter Jesus
under 33 år och slutligen hittade Herren just då han korsfästes. Sagan är just en saga, men den
avspeglar något sant: den längtan som finns i varje troende människas hjärta: att få se Jesus,
vilket ju också var de visa männens bön till Herodes (Matt 2:2).

Den första generationen kristna ägde ett
ovärderligt privilegium: de mindes alla hur
Frälsaren såg ut, hur han pratade, log, ja, allt
vad han hade sagt och gjort (jfr 1 Joh 1:1-4).
Andra och tredje generationens kristna kunde
bara avundas dem detta. De var i ett helt
annat läge, men det var fortfarande bättre än
alla senare generationers, ty man hade ännu
åtminstone ögonvittnena hos sig, och dem
kunde man ställa frågor till om Jesus så ofta
man ville. Det kan inte vi.
Apostlarna dog ut, och det blev så småningom
också ont om apostelelever, men kvar fanns
sådana som hade känt aposteleleverna. Dessa
åtnjöt givetvis stort anseende inom kyrkan.
En biskop vid namn Papias från Hierapolis (i
nuvarande Turkiet) skrev omkring år 130 e.Kr:
Om det kom någon som känt de gamle, frågade
jag om de gamles ord: ”Vad sade Andreas, Petrus,
Filippos, Tomas, Jakob, Johannes, Matteus eller
någon annan av Herrens lärjungar. Eller vad
sade Aristion och presbytern Johannes, Herrens
lärjungar? Ty jag antog att bokkunskap inte
skulle vara lika nyttig för mig som en ännu
levande stämma.
(Papiasfragmenten, 2:3)
Ett litet antal texter, i vissa fall bara fragment
som i fallet Papias, från denna efterbibliska
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miljö, d.v.s. fram tills mitten av 100-talet,
har bevarats genom tiderna. Vi kallar deras
författare för de apostoliska fäderna. Materialet
från dessa allra tidigaste kyrkofäder är tyvärr
sparsamt men öppnar dörren på glänt till den
tidigaste kyrkan. Nya testamentet blev till i
samma ”kök” som dessa texter, och i några
fall rentav vid samma tid, och därför bidrar
de till vår förståelse av fornkyrkans liv och tro
på ett sätt som inte kan jämföras med något
annat. En svensk, kommenterad översättning
av De apostoliska fäderna (ett måste att läsa för
alla bibelintresserade) finns hos Artos förlag
(2006). Jag citerar ur den i det följande.
Jag vill nu kort beskriva de äldsta bland dessa
fornkristna vittnesbörd och sedan förklara vad
som menas med kyrkofäder och kyrkolärare.
Didaché (de tolv apostlarnas lära)
Det rör sig om en instruktionstext, ungefär
lika lång som Galaterbrevet, för gemenskaper
i en judekristen miljö. Stilen påminner om
de förmaningar som gavs åt hedningar som
övergick till judendomen (proselyter) men
verket är klart kristet. Titeln ska nog inte tas
bokstavligt, ty författarna – det bör handla om
en grupp – är okända men de kan mycket väl
ha sammanställt äkta material från (några av)
Jesu tolv utvalda män.

Texten verkar ha blivit till mellan år 70 och
90 e.Kr., alltså troligen vid den tiden då de tre
första evangelierna förelåg eller finslipades (se
s. 147f), men ännu innan Johannes version
var klar (Didaché saknar den anti-judiska och
anti-gnostiska polemik som det finns gott om i
det fjärde evangeliet, se s. 178f).
Skriften börjar med att beskriva ”Två vägar”.
Det leder tankarna till Bergspredikan (Matt
7:13, 24-27; jfr 5 Mos 30:19; Ps 1; Ords 12:28;
Jer 21:8; Matt 7:13). De kursiverade orden i
citaten nedan relaterar till paralleller i Nya
testamentet:
”Det finns två vägar: den ena är livets, den
andra är dödens, och det är stor skillnad mellan
de båda vägarna. Detta är livets väg: För det
första: du skall älska Gud som har skapat dig.
För det andra: du skall älska din nästa som dig
själv. Allt vad du inte vill att det skall hända
dig, det skall du inte heller göra mot någon
annan. Läran i dessa ord är: Välsigna dem
som förbannar er och be för era fiender, fasta
för dem som förföljer er… Lärans andra bud
är: ”Du skall inte dräpa, du skall inte bryta ett
äktenskap, du skall inte skända pojkar, du skall
inte begå otukt, du skall inte stjäla, du skall inte
öva trolldom, du skall inte blanda gift, du skall
inte döda ett barn genom vare sig abort eller
barnamord…”
Listan över synder fortsätter – vi märker
att författarna har tagit intryck av den
hellenistiska världen (Grekland, Egypten) där
sådana synder var vanligt förekommande:
”Detta är dödens väg: Först av allt är den ond
och full av förbannelse: mord, äktenskapsbrott,
begär, otukt, stölder, avgudadyrkan, trolldom,
giftblandning, utsugning, falskt vittnesbörd,
hyckleri, obeslutsamhet, svek, övermod,
ondska, självrådighet, själviskhet, oanständigt
tal, avund, förmätenhet, högfärd och skryt…”

Didaché ger oss alltså en morallära, Kristi lag,
som Paulus talar om (1 Kor 9:21; Gal 6:2).
Sedan ges liturgiska föreskrifter om dopet i
harmoni med Jesu befallning i Matt 28:19. Vi
får en längre eukaristisk bön och en instruktion
om hur den heliga oljan (jfr Jak 5:14) ska
välsignas. Dessa liturgiska förordningar kan
utmärkt tänkas gå tillbaka på Jesus själv.
Didaché verkar citera ur Matteus och Lukas
evangelium (Markus känner man tydligen
inte till), men det kan också röra sig om
ännu äldre källor som de två evangelierna
öser ur. Vissa ställen syftar på Första
Korintierbrevet och Första Petrusbrevet.
Didachés författare bör alltså ha haft kopior
av dem. Språket är nytestamentligt men
författarna äger alltså inte det färdiga Nya
testamentet som boksamling, såsom vi gör.
Vi hör om fastboende ämbetsbärare, biskopar
och diakoner (13:15), det är samma uttryck
som Paulus använder (i Bibel 2000 översätts
dessa med ”församlingsledare”, 1 Tim 3:1,
och ”medhjälpare”, 1 Tim 3:8). Dessa valdes
tydligen på något sätt av lokalkyrkan själv, och
författarna slår vakt om respekten för dem:
Insätt alltså åt er biskopar och diakoner som
är värdiga Herren, män som är ödmjuka och
utan penningkärlek, sanna och beprövade, ty de
förrättar både profeternas och lärarnas tjänst
åt er. Förakta dem alltså inte, ty de är de mest
vördade bland er tillsammans med profeterna
och lärarna. (15:1-2)
En särskild sorts ”profeter” nämns också (jfr
t.ex. Apg 13:1; 11:27-28; 21:10-11). Menas
präster (profeterna kallas för ”överstepräster”
i 13:3)? Vi anar en spänning mellan särskilt
begåvade och populära figurer och så de
egentliga ämbetsbärarna. De talangfulla
karismatikerna riskerade tydligen överglänsa
de formella ämbetsinnehavarna, ett problem
vi har i kyrkan i alla tider (tråkiga präster som
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begåvade lekmän inte står ut med och därför
försöker överglänsa). Det talas även om
kringresande ”apostlar” som lokalkyrkan skulle
välkomna (jfr 3 Joh v.3-8). ”Apostel” betyder
här givetvis inte Jesu tolv apostlar utan mer
allmänt (som hos Paulus) utsända förkunnare,
sådana som vi katoliker i dag skulle kalla för
folkmissionärer eller för reträttledare. Texten
reglerar gästfriheten: sådana kringresande
predikanter ska främst bedömas på deras lära
som måste överensstämma med Didaché (jfr
2 Joh v. 9-11; Upp 2:2). Önskar de mer än
ett par dagars försörjning för lokalkyrkans
räkning eller begär de resepenning är de
”falska profeter” (det fanns tydligen gott om
snyltpredikanter som krävde att få äta upp
kristna värdars matförråd, jfr 2 Kor 11:20).
Profeterna fick fritt ”tacka” efter att de formella
delarna av eukaristifirandet var över. Det är
vad vi i dag gör var för sig, tysta en stund efter
mottagandet av den heliga kommunionen,
men i urkyrkan skedde det tydligen högljutt,
lite som hos karismatiska kristna i dag
(10:7). Möjligen har detta extra tacksägande
även inneburit viss andeinspirerad, spontan
predikan, något som verkar ha inskränkts mot
slutet av 100-talet p.g.a. risken för heresi, alltså
villoläror (se exempel i Eusebios Kyrkohistoria,
V:17, Artos förlag).
Didaché var oerhört respekterad. Den citeras
redan i Barnabasbrevet (se nedan). Omkring
år 200 citerar den kristne författaren Clemens
av Alexandria (se nedan) också denna text.
Han räknar den tydligen till Bibelns heliga
skrifter, så gör även Origines (se nedan) ca
250 och sedan många andra, medan Eusebios
(se nedan) på 300-talet avslöjar att det fanns
diskussion om frågan. Från och med 400-talet,
d.v.s. när den nytestamentliga textsamlingen
började bli komplett, såsom vi känner den,
användes Didaché mindre och levde närmast
ett skuggliv inom andra textsamlingar.
År 1873 hittades sensationellt ett fullständigt
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grekiskt manuskript av Didaché tillsammans
med andra viktiga fornkyrkliga dokument.
Forskningen kring denna skrift fyller numera
många hyllmeter.
Clemens (första) brev till korinthierna
Om den helige martyren och påven Clemens
liv skriver jag på s. 1500. Enligt Ireneus (se s.
1216) som kände väl till den romerska kyrkan
på 100-talet, umgicks Clemens personligen
med Petrus och Paulus och var ett gott vittne om
den apostoliska traditionen från dessas dagar.
Tertullianus (se nedan) skrev att Clemens hade
vigts till biskop av Petrus själv. I brevet, som
tillskrivs honom såsom äkta och i dag bedöms
ha skrivits år 96 e.Kr., refererar Clemens själv
till de två stora apostlarnas auktoritet (det finns
även ett ”Andra Clemensbrev” men det anses
vara oäkta). Ignatios (se nedan) verkar citera
vårt clemensbrev omkring år 110 och hans
vän och biskopskollega Polykarpos (se nedan)
gör det med säkerhet. Enligt Eusebios (se
nedan) lästes Clemens brev upp i gudstjänsten
i många kyrkor. Det räknades länge som helig
skrift i Nya testamentet på dessa platser.
Brevet är en väl formulerad förmaning till
lokalkyrkan i Korint (som redan Paulus
hade så stora problem med). Några personer
i Korint hade gjort uppror mot de lagligt
insatta ämbetsbärarna (presbyterna = präster)
och firade nu en egen eukaristi, skilda från
församlingen. Clemens från kyrkan i Rom
ingriper här mot en lokal schism och tar
klart parti för ämbetsbärarna – med många
och långa bibliska argument (från Gamla
testamentet, förstås, Clemens har ju ännu inte
Nya testamentet framför sig som en färdig
bok, även om det märks att han är bekant med
flera Paulusbrev och intressant nog öser rikligt
ur Hebreerbrevet). De skyldiga ska avstå från
sitt uppror eller resa bort, säger han. Tonen är
ändå vänlig, full av tålamod och återhållsam
kritik (Clemens vill ge ”råd” inte befallningar).

Det är avundsjuka som ligger till grund för
konflikten i Korint, menar Clemens. Så var det
genom hela bibelhistorian och det var samma
synd som kostade Petrus och Paulus livet i
Rom under kejsaren Neros fruktansvärda
förföljelse av kyrkan på 60-talet i Rom, skriver
han (se s. 233-234; 1221-1222; Upp 13:11-18):
Vi lämnar nu de forntida exemplen och ser på
kämparna i vår egen tid. Vi vill tänka på de
lysande förebilderna i vår egen generation. På
grund av hat och avund blev de största och mest
rättfärdiga pelarna förföljda och kämpade ända
till döden. Vi vill se på de goda apostlarna: Petrus
som på grund av orättfärdig avund fick lida inte
endast en eller två gånger utan många gånger.
När han på så sätt avlagt vittnesbörd vandrade
han till den plats i härligheten som väntade
honom. På grund av avund och split kom också
Paulus att visa hur man vinner pris för tålamod
och uthållighet. Sju gånger bar han bojor, han
landsförvistes och blev stenad. Han predikade
i öster och väster och blev vida berömd för sin
tro. Han lärde hela världen rättfärdighet, nådde
västerns gräns och vittnade inför de mäktiga,
och så skildes han från världen och nådde
den heliga platsen som en utomordentlig bild i
ståndaktighet. (5:1-7)
Förutom att Clemens här bekräftar vad vi
annars vet om Paulus liv (t.ex. i 2 Kor 11:23-29)
är det intressant att han kan bekräfta att denna
apostel verkligen nådde till Spanien, i enlighet
med sina planer (Rom 15:24-28; jfr nedan
Muratoris fragment v. 6) som i dåtiden ansågs
som ”västerns gräns” (jfr Apg 1:8). Detta vet
Nya testamentet inte om. Dessutom bekräftas
här med all tydlighet de två apostlarna liv,
arbete och martyrium i Rom. De närmare
omständigheterna kring den ”avund” som
ledde till deras död får vi tyvärr inte – Clemens
räknar tydligen med att hans läsare i Korint
känner till detaljerna kring det.
Clemens levde som sagt för tidigt till att kunna

hänvisa till ”Guds ord i Nya testamentet”, ty
den boksamligen var ännu inte definierad.
Däremot kan han hänvisa till ”vår traditions
frejdade och ärevördiga regel” (7:2). Härmed
menas det vidaregivandet av ett formulerat
trosinnehåll som Paulus talar om i 1 Kor 15:3
och 2 Tim 2:2. Tradition är en process som
är identisk med den levande kyrkan själv i sin
apostolicitet: det man har fått traderat traderar
man vidare till nya kristna. Budskapet från
apostlarna förmedlades utan tvivel i brev och
dokument, varav många gått förlorade, men
givetvis ännu mer muntligt (2 Thess 2:15). Att
traditionen kallas för ”regel” visar att den var
normativ och inte fick ändras. Så småningom
fick den form av trosbekännelse (credo) (jfr
Katolska kyrkans katekes, nr. 75-83; 167; 170175; 185-197). Denna apostelelev skriver:
”Apostlarna förkunnade för oss det evangelium
som de mottagit av Herren Jesus Kristus,
och Jesus var sänd av Gud: Kristus är alltså
sänd från Gud och apostlarna från Kristus.
Bådadera skedde alltså i god ordning efter
Guds vilja. När apostlarna nu hade tagit
emot uppdraget och fyllts av vishet genom
Herren Jesu Kristi uppståndelse och styrkts
i tron genom Guds ord gick de ut, fyllda av
den heliga Anden, och förkunnade det glada
budskapet att Guds rike var på väg. I land
efter land och i stad efter stad predikade de
och insatte, efter Andens prövning, de först
vunna till biskopar och diakoner åt dem som
skulle komma till tro. Och detta var inte något
nytt. Sedan länge stod det skrivet om biskopar
och diakoner. Skriften säger nämligen på
ett ställe: Jag skall insätta deras biskopar i
rättfärdighet och deras diakoner i tro.” (42:1-5)
Kyrkans ämbetsauktoritet har alltså gudomligt
ursprung. Sista mening är ett lite fritt citat av
Jes 60:17 från den grekiska bibelöversättningen
Septuaginta (se s. 18), där det ordagrant heter:
”Jag skall sätta dina förmän i frid och dina
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tillsynsmän (epískopoi) i rättfärdighet”
(Bibel 2000: ”Freden skall vara din överhet,
rättfärdigheten din fogde”). I judiska synagoger
hade dessa ”förmän” vissa sociala funktioner,
och det är därför som Clemens ser denna
vers som en profetia om diakonerna i kyrkan.
Clemens har, må vi tro, med egna öron hört
apostlarna berätta om sina möten med den
Uppståndne, och han vet hur de har insatt
ledande män med fullmakt överallt. Att
därmed menas den apostoliska successionen
(Katolska kyrkans katekes, nr. 77; 880-882)
framgår av 44:1-6:
Även våra apostlar visste genom vår Herre Jesus
Kristus att det skulle bli strid om biskopsämbetet.
Då de mycket väl kände detta i förväg insatte de
därför de redan nämnda och stadgade att när
dessa avsomnat så skulle andra beprövade män
överta deras tjänst. Män som insatts av dessa,
eller senare av andra ansedda män med hela
församlingens samtycke, och som oklanderligt
betjänat Kristi hjord i ödmjukhet, lugnt och
värdigt, och som långa tider fått gott vittnesbörd
av alla – av avsätta sådana män från tjänsten
menar vi inte är rätt.
De upproriska i Korint får inte heller på egen
hand göra sig till herrar över liturgin: Därför
bör vi i rätt ordning göra allt som Herren har
befallt oss att göra vid fastställd tid. Han har
ju tillsagt att offren och tempeltjänsten inte
skall utföras godtyckligt och planlöst, utan vid
fastställda tider och stunder (40:1-2).
Av sammanhanget framgår det att Clemens
ser kyrkans gudstjänst med biskop, presbyter
och diakon som en sorts fortsättning av Gamla
förbundets liturgi med överstepräst, präst och
levit. Clemens ämbetsfunktioner är de samma
som vi har i dag i katolska kyrkan (även om han
ibland kallar biskoparna för präster – men det
är de ju också). Hans betoning av att eukaristin
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är ett frambärande av offer motsvarar också
kyrkans lära (jfr Katolska kyrkans katekes,
nr. 1330; 1365-1372; jfr även s. 339 och 522
samt Hebreerbrevet 10:19-29 som knyter
ihop Kristus som vår himmelske offerpräst
med en förmaning att inte försumma kyrkans
”sammankomster”, där man firade eukaristin,
och kränka ”förbundsblodet”, som man ju tog
emot där (jfr Mark 14:24; Matt 26:28).
Ni alltså, som har börjat tvisten, underordna
er presbyterna, låt er fostras till bot och böj
era hjärtans knän. Lär er att underordna er,
lägg bort er tungas storordiga och övermodiga
fräckhet (57:1-2).
Ignatios av Antiokias sju brev
Den helige Ignatios firar vi 17 oktober (se
s. 1460). Själv kallar han sig för Teoforos –
Gudsbäraren. Han efterträdde som biskop
i Antokia en viss Evodius som efterträdde
självaste aposteln Petrus som verkat i den
stora och dynamiska lokalkyrkan där Paulus
och Barnabas fanns innan honom och där
lärjungarna för första gången kallades kristna
(Apg 11:26). Ignatios har knappast känt
Paulus, och inte heller Petrus, men kan mycket
väl ha träffat aposteln Johannes och andra
som sett Jesus. Under kejsaren Trajanus tid
utbryter förföljelser mot kyrkan i Antiokia
som leder till att kyrkoledaren arresteras
och döms ad bestiam (att kastas på arenan i
Rom åt vilddjuren, antagligen i det då precis
nybyggda Colosseum, som offentligt nöje åt
hedningarna). Han förs, antagligen år 110 eller
107 e.Kr., i bojor den långa vägen från Syrien
till Rom, över land och hav, ständigt övervakad
av tio specialsoldater som han i breven kallar
för ”leoparder”. De besvarar varje vänlighet
från den fångne biskopens sida med ännu mer
misshandel (Ign Rom 5:1). Polykarpos brev (se
nedan) verkar säga att Ignatios hade två kristna
medfångar vid namn Zosimos och Rufus.

Representanter från olika kristna lokalkyrkor i
städerna han passerar får lov att träffa fången.
Med deras hjälp författar (dikterar) han
sju brev (och antagligen ännu fler som gått
förlorade), varav ett till sin vän och medbiskop,
apostel-eleven Polykarpos (se nedan). Ignatios
brev till romarna skrivs i Smyrna – en hårt
pressad kyrka som Johannes några få år
tidigare hade hälsat till i Uppenbarelseboken
(Upp 2:8-11) och där Polykarpos nu är biskop.
Ignatios brev till de kristna i Filadelfia, Smyrna
och till Polykarpos skrivs senare, från Troas,
övergångssundet till Europa.
De östliga kyrkorna som Ignatios lämnar
bakom sig plågas av inre strider som man också
märker i Johannes både kritiska och tröstande
ord till tre av dem i Upp 2:1-11; 3:7-13. En plåga
är doketerna (en variant av gnostikerna, se s.
184) som påstod att Frälsaren inte lidit döden
på riktigt utan bara låtit det verka så. Därmed
bortföll hela poängen med frälsningen,
nämligen att Kristi lidande är priset för vår
räddning såsom kyrkan lär. Retoriskt betonar
Ignatios att i så fall är även de bojor han nu
själv bär för trons skull meningslösa: ”Om det
var en skenbild att Herren gjorde detta, då är
det också en skenbild att jag är i bojor. Varför
har jag då överlämnat mig åt döden: åt eld, åt
svärd, åt vilddjur? När jag är nära svärdet är
jag nära Gud; när jag är hos vilddjuren är jag
hos Gud, bara det sker i Jesu namn” (Ign Smyr
4:2). Biskopen gläds åt dem som bevarar den
sanna tron. I samma brev (Ign Smyr 1:1-2)
skriver han:
Jag prisar Jesus Kristus, vår Gud, som har gjort
er så visa. Jag har fått veta att ni har en så
orubblig tro som om ni till kropp och ande var
spikade vid Herrens Jesu Kristi kors och att ni är
fasta i kärleken genom Kristi blod. Ni tror fullt
och fast på vår Herre, han som verkligen är av
Davids ätt till sin mänskliga härkomst och Guds
Son enligt Guds vilja och kraft. Han föddes

verkligen av en jungfru och döptes av Johannes
så att allt som hör till rättfärdigheten skulle
uppfyllas av honom. Han blev verkligen spikad i
sin kropp vid korset för vår skull under Pontius
Pilatus och tetrarken Herodes – det är som frukt
av hans av Gud välsignade lidande som vi finns
till – för att genom sin uppståndelse för alltid
höja sitt standar för sina heliga och trogna,
vare sig de är judar eller hedningar, i kyrkans
enda kropp. Allt detta har han lidit för oss för
att vi skall bli räddade. Han har verkligen lidit
liksom han verkligen har uppstått. Det är inte
som några otrogna säger att hans lidande bara
är en skenbild. De är själva skenbilder, och som
de tänker, så kommer de att få det, utan kropp
och lika demonerna.
Kristna ska inte splittras i grupper utan bevara
enheten, vilket främst sker genom att hålla
sig till den ledande ämbetsbäraren, biskopen,
såsom till Gud, samt delta i den gemensamma
eukaristin. Kristus blev människa på riktigt
och eukaristin är verkligen del i hans kropp
och blod (”odödlighetens läkemedel”). Utöver
doketerna sprider olika judaiserande grupper
oro, antagligen med samma propaganda
som Paulus fick bemöta (jfr Apg kap. 15,
hela Galaterbrevet, Rom 2:17 – 3:31 m.m.).
Dem vänder sig Ignatios emot i breven till
Magnesierna och Filadelfierna. Så skriver han
t.ex i Ign Magn 8:1; 9:1; 10:3:
Låt inte lura er av villoläror eller av gamla
onyttiga historier. Om vi fortfarande lever
enligt lagen bekänner vi att vi inte har fått del
av nåden…
Han vittnar om att kristna definitivt nu firar
söndagen som Herrens dag (jfr Upp 1:10) i
stället för som judarna lördagen:
De som levde efter de gamla ordningarna har
alltså kommit till ett nytt hopp så att de inte
mera håller sabbat utan firar Herrens dag, den
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dag då vart liv gick upp likt solen genom honom
och hans död, fastän några förnekar detta…
Helgonet är så gripet av nådens verklighet i
Kristus att han utbrister:
Det är orimligt att tala om Jesus Kristus och
judaisera. Kristendomen har ju inte kommit
till tro på judendomen utan judendomen på
kristendomen. Till den samlas alla som med sin
tunga bekänner tron på Gud.
Här möter vi för första gången ordet
”kristendomen” (kristianismos). Beteckningen
kan ha bildats av den kreative biskopen själv
som motsats till judaismos (uttrycket ”kristen”
– kristianos – uppfanns just i Ignatios stad
Antiochia av icke-kristna, förmodligen som
ett öknamn, se Apg 11:26, men det antogs så
småningom som beteckning inom kyrkan).
Biskopens språk vittnar inte om en stor
allmänbildning men han har en glödande tro
som påminner om den hos Paulus. Hans brev
är fulla av anspelningar på Paulus brev (särskilt
Första Korintierbrevet och Efesierbrevet) och
det märks förtrogenhet med Matteus, Lukas
och även med Johannes skrifter. Han skriver
originellt, personligt och med starka bilder.
Långa meningar som han dikterar avslutas
aldrig – man anar de störande fångvaktarna
i bakgrunden som nog gjorde skrivandet
svårt. Att Ignatios bestod martyriets prov
och dog i Rom för Kristus och för kyrkan vet
vi av Polykarpos brev (se nedan). I brevet till
romarna – som antagligen skrevs till en grupp
inflytelserika kristna som ville verka för hans
frigivning – ber han att slippa all hjälp:
Jag skriver till alla kyrkorna och gör klart för
alla att jag dör för Guds skull av fri vilja om ni
inte hindrar det. Jag ber er, visa inte en välvilja
mot mig som inte passar nu. Låt mig bli föda åt
vilddjuren så att jag genom dem når fram till
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Gud. Jag är ett Guds vete, och genom vilddjurens
tänder blir jag mald så att jag kan visa mig vara
ett rent Kristi bröd. Locka i stället på vilddjuren
så att de blir min grav och inte lämnar något
kvar av min kropp. På så sätt blir jag inte till
börda för någon efter min död. Då skall jag vara
en sann Jesu Kristi lärjunge när världen inte
längre ser min kropp. Anropa Kristus för min
skull så att jag genom dessa medel blir ett offer
åt Gud.
Roms kristna verkar ha lytt den syriske
biskopens önskan. Inga ögonvittnesberättelser
finns dock om hans öde i arenan, allt vi har
är en fråga i Polykarpos brev (se nedan) om
martyrens död. Så gick Ignatios, kanske med
ovan nämnda kamrater Zosimos och Rufus,
och väl tillsammans med främmande, dömda
brottslingar, starka gråtande män och jämrande
kvinnor, de tunga stegen in i den enorma
arenans häxkittel. Några av offren blundade
nog medan andra knuffades framåt för att de
var stela av panik. Folkmassorna skanderade
sitt öronbedövande hån emot den kristne
hjälten och sitt bifall när vilddjuren smög fram
och med iskalla blickar fixerade sina byten.
Lejon eller björnar kastade sig över helgonet
och satte tänderna i … vetekornet som ville bli
Guds bröd. Vad Gudsbäraren kände innan allt
blev mörkt vet bara Gud. Helgonet hade inget
mer med denna värld att skaffa. Oförglömliga
är den dödsdömdes ord i hans romarbrev:
Min åtrå är korsfäst, och hos mig brinner inte
någon lust till det jordiska. Men det finns ett
levande och talande vatten inom mig som säger
från mitt inre: ”Kom till Fadern!”
			(Ign Rom 7:2).
Säkerligen bad man intensivt i Roms kristna
samlingsplatser när den fasansfulla dagen för
martyrens avrättning stundade. Antagligen
gick någon efteråt till Colosseums skräputgång
för att få utlämnat likdelarna, det sägs att

benrelikerna sändes till Antiochia och därifrån
på 500- eller 600-talet återfördes till Rom, till
kyrkan San Clemente där de ännu vördas. Om
de har undersökts vetenskapligt i vår tid vet
jag inte. Ignatios följande ord i citatet ovan om
vetekornet bekräftar iövrigt det kända faktum
att Petrus och Paulus ledde kyrkan i Rom:
Jag befaller er inte som Petrus och Paulus. De
var apostlar, jag är en dödsdömd; de var fria,
jag är ännu en slav. Men om jag lider skall jag
bli en Jesu Kristi frigivne och skall uppstå i
honom som fri. Men nu när jag är i bojor lär
jag mig att inte önska något. (Ign Rom 4:1-3)
Det tredelade vigda ämbetet vi har (biskoppräst-diakon) talar Ignatios i de sju breven
inträngande om. Vi känner igen det från ovan
nämnda apostoliska fäder och från Paulus: i
Bibel 2000 översätts triaden som bekant med
”församlingsledare” (1 Tim 3:1), ”äldste” (1
Tim 5:17) och ”medhjälpare” (1 Tim 3:8).
I sitt Efesierbrev uppmanar Ignatios läsarna
att vara ”församlade i en enda lydnad under
biskopen och presbyteriet”; Jesus ”är Faderns
vilja på samma sätt som biskoparna, utspridda
till jordens ändar, är i Kristi vilja”; presbyteriet
”är förbundet med biskopen som strängarna
vid en cittra”, församlingen är en kör och Jesus
Kristus är sången; ”man bör betrakta biskopen
som Herren själv” heter det (Ign Ef 2:2; 3:2;
4:1-2; 6:1; jfr 20:2).
I Magnesierbrevet beröms en diakon vid namn
Zotion som ”underordnar sig biskopen som
Guds nåd och presbyteriet som Guds lag”; Jesu
Kristi Fader är den osynlige biskopen, och den
som försöker lura den synlige biskopen genom
hyckleri (jfr Apg 5:4) ska veta att den osynlige
”ser i det fördolda” (jfr Matt 6:3,6,18). ”Liksom
Herren aldrig själv eller genom apostlarna
gjorde något utan Fadern som han är ett med,
så skall ni inte heller göra något utan biskopen

och presbytererna” (Ign Magn 2:1; 3:1-2; 7:1).
I Trallierbrevet nämns adressaternas biskop
Polybios som besökte den fångne Ignatios
i Smyrna. ”Jag kan se hela er församling i
honom” skriver Ignatios. Trallianerna ska
underordna sig biskopen, heter det, och ”inte
företa sig något utan biskopen utan underordna
sig presbyteriet liksom Jesus Kristus”. ”På
samma vis bör alla hedra diakonerna som
Jesus Kristus, liksom de bör hedra biskopen
som en bild av Fadern och presbytererna som
Guds rådsförsamling och som apostlarnas
kollegium. Utan dem kan man inte tala om en
kyrka” (det är därför som det än i dag känns
extra ”komplett”, när vi firar mässa med både
biskop, präster och diakoner kring altaret).
”Den som är inne i altaret är ren, men den som
är utanför altaret är inte ren. Det betyder: den
som gör något utan biskopen och presbyteriet
och diakonerna har inte rent samvete” (Ign
Tral 1:1; 2:2; 3:1; 7:2).
En särställning i denna fråga intar Ignatios
Romarbrev – han är på väg till Rom och där
ska han dö, liksom Paulus och Petrus före
honom. Brevets inledning är extra högtidligt,
kyrkan i Rom presenteras som den kyrka som
”presiderer” (förestår), dels i Rom och dels ”över
kärleksgemenskapen”. Protestantiska teologer
har försökt visa att den kärleksgemenskap
som kyrkan i Rom här sägs presidera över
bara handlade om välgörenhet, inte om att
leda andra kyrkor vilket ju skulle bekräfta den
romerska kyrkans, och därmed dess biskops,
påvens, företräde inom kristenheten.
Vi förstår att protestanterna behöver en sådan
läsning för att bemöta vår lära om påvedömet.
Ingen kan dock till 100 % avgöra vad Ignatios
menade. Den bild hans ord målar upp är en
stor kärleksmåltid (agapé) där den romerska
kyrkan sitter vid bordsändan, på hedersplatsen
bland kyrkor. Hur som helst: ordet ”presidera”
hänvisar till ledarskap. Det går inte att förneka.
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Allt vi annars vet (fast det är inte mycket) om
romarkyrkans prioriterade rang i fornkyrkan
(se s. 300ff) pekar åt den katolska tolkningen.
Observera iövrigt att Ignatios i sina brev även
annars använder ordet kärleksgemenskap om
just konkreta kyrkor (Ign Trall 13:1; Ign Rom
9:3; Ign Fil 11:2; Ign Smyr 12:1). Varför skulle
han nu plötsligt mena något annat med ordet?
Filadelfierbrevet fortsätter raden av varningar
mot splittring: Jag ropade mitt ibland er, jag
talade med hög röst, Guds röst: ”Håll er till
biskopen och presbyteriet och diakonerna!”
(Ign Fil 7:1). Vissa ville omtolka de kristna
grundskrifterna (= ”urkunderna”, han syftar
på delar av Det nya testamentet som tydligen
började ta form) i gnostisk riktning och i
motsats till kyrkans muntliga förkunnelse
som han kallar ”evangeliet”. Om dem skriver
han: ”Jag förmanar er att inte göra något av
stridslystnad utan så som Kristus har lärt. Jag
hörde några som sade: ”Om jag inte finner det
i urkunderna, tror jag det inte i evangeliet”. När
jag sade till dem: ”Det står skrivet” svarade de:
”Det är just frågan”. För mig är urkunderna
Jesus Kristus, de orubbliga urkunderna är
hans kors och död och hans uppståndelse och
tron genom honom.” (Ign Fil 8:2)”. Källan till
Ignatios tro är verkliga, historiska händelser,
inte bara dokument som kan tolkas si eller så.
I Smyrnierbrevet heter det: ”Ni skall alla
följa biskopen, liksom Jesus Kristus följer
Fadern, och presbyteriet liksom apostlarna.
För diakonerna skall ni visa vördnad liksom
för Guds bud. Utan biskopens tillåtelse skall
ingen företa sig något som hör till kyrkan.
Den eukaristi skall anses giltig som förrättas
av biskopen eller av någon som han förordnar.
Där biskopen visar sig, där skall också
församlingen vara, liksom den katolska kyrkan
finns där Jesus är” (Ign Smyr 8:1-2). Vi ser att
redan här – alltså år 107/110 e.Kr. – är uttrycket
”katolska” (universella) kyrkan självklart.
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I 9:1 fortsätter han: ”Det är rätt att erkänna
Gud och biskopen. Den som ärar biskopen
blir ärad av Gud. Den som gör något bakom
biskopens rygg tjänar djävulen”.
Brevet till Polykarpos är ett privatbrev, men
delar av det syftar uppenbart på att läsas upp
i kyrkan i Smyrna som Polykarpos förestår.
Kollegan får uppmuntrande förmaningar i
stil med dem som Paulus skrev till Titus och
Timotheos. Hela hans kyrka får budskapet:
”Håll er till biskopen så att Gud håller sig till
er” (Ign Pol 6:1).
När reformatorerna på 1500-talet ville göra
upp med katolska kyrkans ämbetslära och hela
organisation läste de Ignatios brev med stor
avsky. En sådan ”katolicism” med utvecklad
biskopskyrka kunde man omöjligt tänka sig så
tidigt i fornkyrkan. Protestantiska historiker
gjorde ivriga ansträngningar för att visa att
breven var oäkta, men de har fått ge med sig:
det är i dag ställt bortom allt tvivel att dessa
brev har känts till och vördats i alla tider, ända
från början, om än vissa tillägg gjordes som nu
har rensats bort i moderna, kritiska utgåvor.
Polykarpos brev till filipperna
Om apostelvittnet Polykarpos liv skriver jag på
s. 1052. Där refererar jag också ögonvitttnenas
berättelse om hans martyrium – han brändes
på bål - som jag inte behöver upprepa här.
Det enda brevet som är bevarat av honom är
fyllt med anspelningar på andra texter såsom
Paulus brev till samma lokalkyrka och Första
Petrusbrevet. På minst 40 ställen finns det spår
efter påven Clemens I´s ovan nämnda brev till
korintierna. Det var alltså spridd. Polykarpos
brev är ett svar på ett nu förlorat brev från
Filippi. De kristna där bad Polykarpos samla
hans vän Ignatios brev och se till att de fick läsa
dem. Polykarpos å sin sida ber dem meddela
honom ifall de skulle få nyheter från Rom om

Ignatios och hans vänners öde. Polykarpos brev
skrivs alltså kort efter martyrbiskopens avresa
från samma plats. Han utdelar hårda ord till
gnostikerna och kommenterar personfrågor.
Det finns fler skrifter av apostoliska fäder,
alla troligen från ca 120 – 150 e.Kr. Exempel:
Hermas Herden är en samling uppenbarelser
och fromma förmaningar i en teologiskt naiv
stil. Författaren är bror till påven Pius (149150). Ireneus och Tertullianus räknade det
egendomliga dokumentet som helig skrift.
Barnabasbrevet innehåller utvecklade och
invecklade allegoriska bibeltolkningar och
är nog från Alexandria. Brevet tar starkt
avstånd från judiska bruk. Origenes räknade
brevet med bland de heliga skrifterna.
Papiasfragmenten är korta citat hos olika
kyrkofäder ur en viss biskop Papias fem nu
förlorade böcker, ”Utläggningar av Herrens
evangelium” där han vevade in anekdoter om
apostlarna. De var kända ännu på medeltiden.
Quadratusfragmentet är några få rader ur en
försvunnen försvarskrift för de kristna där den
okände författaren intygar att sjuka och döda
som Herren gav liv och hälsa ”fanns kvar ännu
i vår tid”. Diognetosbrevet är en mycket tidig
försvarsskrift för de kristnas tro och liv.
Kyrkofäderna – de främsta teologerna från
kyrkans ungdomstid
Patrologi eller patristik är vetenskapen om
kyrkofäderna. Framstående lärare har alltid
funnits inom kyrkan. Den tidigaste listan vi
har över ”berömda kyrkliga författare” ger oss
Hieronymus på 400-talet (se s. 47 och 1411).
Kyrkofäder kallar vi de män (kyrkomödrar
fanns ej) som la grunden för kyrkans teologi
under de första seklerna. Deras skrifter var
normgivande och ofta traditionsbildande.
De viktigaste av fäderna, ja, så gott som alla,
är helgon och beskrivs i denna bok på sina

respektive firningsdagar. Några exempel:
Justinos martyren (ca 100–165) s. 1175
Ireneus av Lyon, lärjunge till Polykarpos (ca
130–202) s. 1216
Cyprianus av Kartago (ca 200–258) s. 1371
Hieronymus (347–420) s. 1411
Augustinus av Hippo (354–430) s. 1336
För att räknas som kyrkofader (pater ecclesiae)
måste en tidig kristen författare vara klart
renlärig (vilket inte betyder att han anses vara
ofelbar i alla teologiska delfrågor). Tre kända
kyrkliga författare (inte helgon) som periodvis
föll utanför ortodoxins ramar bör nämnas här:
1. Tertullianus (ca 160-220 e.Kr.)
Tertullianus föddes i nordafrikanska Karthago
som son till en romersk centurion. Under
studieåren (juridik, retorik, språk) i Rom levde
han ett utsvävande liv, ”jag tömde lustens
bägare” skrev han senare. Kristenförföljelser
pågick ståndigt och den unge nordafrikanen
tog djupa intryck av det mod och den fasthet
som de kristna martyrerna visade inför döden.
År 193 omvände han sig till kristendomen och
togs upp i kyrkan. Han var gift med en kristen
kvinna, men blev tidigt änkling. Tertullianus
försörjde sig antagligen som advokat, han var
en duktig affärsman och byggde snart upp
en förmögenhet, och därtill en stor allmän
bildning samt inte minst en utomordentlig
bibelkunskap. År 194 var han tillbaka i
Karthago där han fick en betydande position
som kristen författare och lärare inom kyrkan
fastän han – enligt egen utsaga – aldrig blev
präst. Den senare Hieronymus som beundrade
honom påstår dock att han var präst. Enligt
Hieronymus blev Tertullianus utfrusen av
prästerskapet i Rom. Det var kanske inte utan
skäl: bakom Tertullianus skrifter anar man en
rigid och hårdhänt karaktär, ofta plågad av
huvudvärk, vilket kanske förklarar varför han
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inte passade in i de romerska leden (inte olikt
Hieronymus själv). De kristna kvinnorna
borde gå med slöja, ansåg han. Till sin hustru
skrev han att hon inte borde gifta om sig ifall
han dog, ty Adam och Eva var bara gifta en
gång (men som sagts dog hon före honom).
Antagligen var Tertullianus den rikaste
och överlägset mest utbildade mannen i
kyrkan i Karthago. Han var offentligt känd,
en kristen kulturprofil, en imponerande
gestalt med sitt icke-romerska helskägg, en
skarpsinnig observatör av sin tids händelser,
med en klar blick för svagheterna hos sina
motståndare. Helt i tidens anda kastade han
omkring sig med spott och sarkasm, allt
för att försvara kyrkan (och sig själv). Han
klädde sig å ena sidan i filosofernas enkla
mantel, vilket var ovanligt för en man av hans
klass, och kritiserade å andra sidan de gamla
filosofierna ivrigt: kristen tro och filosofi ska
inte sammanblandas, ansåg han (”Vad har väl
Jerusalem med Athen att skaffa?”). Troligen
har han känt de kvinnliga martyrerna Perpetua
och Felicitas (se s. 1060) som avrättades för sin
kristna tro på Kathagos arena, antagligen år
203. Kristenförföljelserna var inte logiska: när
kejsaren Severus satte igång med en sådan år
198 (i samband med sin förföljelse av judar)
hade imperatorn själv en kristen slav vid
namn Prokulus Torpakion (som Tertullianus
i övrigt var god vän med). Dessutom var
en kristen kvinna amma åt kejsarens son.
Förföljelserna hade social slagsida: bland den
tidiga kyrkans martyrer hittar vi få rika, utan
mest fattigfolk och invandrare. Tertullianus
eget liv var dock en gång i fara. Då författade
han en försvarsskrift för de kristna som vände
sig till prokonsulen Minucius Timinianus
och dennes ställföreträdare Hilarianus (bådas
namn nämns i martyrberättelsen om Perpetua
och Felicitas). Kanske räddade Tertullianus
skrift många kristna liv. Han själv klarade sig.
Ca år 205 anslöt sig Tertullianus tyvärr till
montanisternas sekt som vid den tiden slog
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rötter i Nordafrika. Montanus var en kristen
som någon gång mitt i andra århundradet ville
blåsa liv i det profetiska och andeinspirerade
livet i kyrkan som han ansåg hade förfallit.
Den helige ande talade direkt genom honom
och hans två profetissor, menade han. Kristi
återkomst i härlighet var omedelbart nära
och alla sanna troende skulle samlas i staden
Pepuza i Frygien och invänta den där. Under
Tertullianus påverkan fick sekten allt strängare
regler och splittrades. Han blev ledare för en
liten grupp och dog så, oförsonad med kyrkan.
Sekten, som antagligen ärvde den välbärgade
bibellärarens förmögenhet, bestod under ett
par hundra år. Den helige Augustinus återförde
de sista tertullianisterna till katolsk tro.
Katolska kyrkan kan inte glömma sin begåvade
författare Tertullianus som gav så mycket då
han ännu tillhörde kyrkan. Den språkkunnige
mannen uttryckte den kristna tron, som ännu
var klädd i grekiska ord, på ett latin som
skulle bli normbildande. Hos honom hittar vi
ordet ”trinitas” (på grekiska talade man om
”Trias”) för den heliga Treenigheten. Han är
så vitt vi vet den förste som omtalar enheten i
Gud på latin såsom Guds ”substantia” (väsen,
substans) och de tre som varande ”persona” –
varifrån våra ord om de tre personerna i Gud
kommer (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 252256). Även det latinska ordet sacramentum har
denne man fört in i teologin - för all framtid.
Tertullianus texter är rika på information om
hans egen tid och mycket läsvärda. På svenska
finns bl.a. en bit av hans storslagna försvar för
den kristna tron – ”Apologeticum” – i Svenskt
Patristiskt bibliotek, (bd. I). Lyckligast är ju den
som kan läsa honom på hans eget språk, latin.
I förbifarten vill jag kort nämna Clemens av
Alexandria (d. ca 210). För honom var grekisk
kultur ett förstadium till kristendomen. I bästa
avsikt ville han förena de två. Han uppskattade
Filons allegoriseringsstil (se nedan) och Platon
(s. 1018) men hade en något diffus teologi.

2. Origenes (ca 185 – 254 e.Kr.)
Origenes båda föräldrar var kristna, och
möjligtvis var deras ännu tidigare släkt också
det. Fadern, som hette Leodines och var
skollärare, halshöggs som martyr ca år 202
under kejsaren Severus förföljelser av kyrkan.
Familjen var from, Origenes växte upp med
läsning ur de heliga skrifterna varje dag, och
var ett intresserat barn som ivrigt ställde frågor
om hur skrifterna skulle förstås. När fadern
släpades iväg till avrättning ville Origenes följa
med för att själv dö men modern hindrade det
genom att gömma tonåringens kläder. Nu fick
han som det äldsta syskonet av sju försörja
familjen och gjorde det som lärare. En rik och
ansedd dam – antagligen av gnostisk tro - tog
honom under sitt beskydd.
I kyrkans kateketskola i Alexandria hade alla
lärarna flytt under förföljelsen, och den unge
välutbildade Origenes fick undervisa där och
gjorde det med stor framgång (en del av hans
lärjungar blev martyrer). Biskopen gjorde den
bara 18-årige läraren till skolans ledare. Skolan
erbjöd grundläggande ämnen såsom litteratur,
matematik, astronomi och naturkunskap. De
högre kurserna gick mer in på grekisk filosofi
och gav allegoriska utläggningar av Bibeln (se
s. 34-36), lite i stil med den nedan nämnde
judiske filosofen Filon (s. 51). Eleverna skulle
komma till insikt om hur allförnuftet, det
skapande Gudsordet (Logos), som filosoferna
dunkelt anade, dvs. orsaken bakom och målet
för allt, den innersta hemligheten i varje
människa, är identiskt med Jesus Kristus som
liksom vill födas på nytt i varje människa som
kommer till tro på honom. Filosofin var alltså
en förskola till teologin, något som skulle
bli modell för senare tider. Origenes skarpa,
genomträngande forskaranda gav honom nog
tillnamnet Adamantius, ”den diamantaktige”
(men det kan också ha varit hans familjenamn).
Kurserna var gratis och öppna för både män
och kvinnor.

Närheten till det motsatta könet väckte farliga
frestelser. I en grov bokstavlig tolkning av Jesu
ord i Matt 19:12 valde den unge Origenes att
kastrera sig själv – det sägs att det skedde mitt
under en föreläsning. Denna rabiata aktion,
som leder tanken till sekter som dyrkade
gudinnan Kybele och till gnostikerna (se s.
184), väckte avsky inom kyrkan. Origenes
tog senare i livet avstånd ifrån den. Han
fördjupade sig alltmer i grekisk filosofi och tog
starka intryck framför allt av Platon och hans
idélära (se s. 1018). Han fruktade tydligen inte
att liksom sin far lida martyriet ty han besökte
och hjälpte gärna fångna kristna som väntade
på dom eller avrättning. Han levde strängt
asketiskt och ådrog sig en magsjukdom.
Omkring år 212 beger sig Origenes till
Rom för att lära känna den ansedda och
”ursprungligaste” kyrkan – som han skriver
- och sammanträffar där bl.a. med den helige
Hippolytus (se s. 1310). Den unge asketen är
dock något besviken över ”slappheten” bland
kristna i den eviga staden. År 215/216 äger
ett blodbad på kristna rum i Alexandria.
Origenes beger sig till Caeserea vid havet
(nuvarande Israel). Biskoparna i Heliga
landet uppskattar hans kunskaper och låter
honom utlägga Skriften. Nyheten om detta
ogillas av Origenes egen biskop hemma
i Alexandria som kallar hem honom till
skolarbetet igen. Ca år 218 kallas han till
Antiokia i Syrien där bl.a. kristenförföljaren
och kejsaren Severus egen mor nyfiket
lyssnar till den numera kända föreläsaren.
Efter återkomsten till Alexandria börjar
Origenes bästa tid som kristen författare.
Han hade förmögna finansiärer: en stab av sju
stenografer antecknade ständigt vad han sa.
Under 28 år ägnade sig Origenes åt ett verk som
nästan påminner om vår tidsålders kritiska
textforskning. Han skriver på sin ”Hexapla”, en
sammanställning i kolumner med jämförelse
av sex olika (varierande) utgåvor av de gamla
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bibelhandskrifterna i syfte att konstruera en så
exakt normalvariant som möjligt. Han fick lära
sig hebreiska för detta – något som var ovanligt
för kristna teologer på den tiden. Av detta
gigantiska verk är tyvärr bara delar bevarade,
men kyrkofadern Hieronymus som översatte
Bibeln till latin (den s.k. Vulgata, se s. 20) hade
ännu den kompletta Hexapla framför sig.
Den lärde Origenes hade en riskabel antydan
av gnosticism (se s. 184) och platonism över
sig. Han tänkte sig Treenigheten en aning för
hierarkisk med Sonen och Anden som strikt
underordnade Fadern, detta äventyrade läran
om att de tre personerna har samma gudomliga
natur (som visserligen först fick sin definitiva
formulering hundra år senare, se s. 989ff).
Änglar och människosjälar var pre-existenta,
menade han, och de hade liksom ”fallit ner” i
denna syndiga värld. Vi återvänder till himlen
efter döden, i lite olika takt (det är hans variant
av läran om skärselden) men det finns även
själar som spärras in i en kropp igen som straff
för synderna (en lära som liknar den ickekristna tron på reinkarnation). Den kreative
tänkaren trodde på en sorts universalfrälsning
– i en extremutläggning av Paulus ord i 1 Kor
15:28 – d.v.s. att hela skapelsen, inklusive
demonerna, till slut kommer att återvända
till Gud (den så kallade apokatastatis-läran,
av ett ord som betyder ”återställelse”) vilket
motsägs av ställen som Upp 20:10 och 21:8
(observera dock att Uppenbarelseboken ännu
inte var erkänd överallt såsom tillhörande
Nya testamentet!). Origenes underströk att en
del av det han sade inte tillhörde den kristna
trosläran utan enbart var åsikter, men man
inser lätt varför dessa föreställningar väckte
oro bland biskopar som anade lukten av
heresi. De avvikande lärorna fördömdes under
följande sekler. Varje katolsk förkunnare som
ger sig ut på äventyret att skriva om tron måste
räkna med möjligheten att kyrkan senare hittar
läromässiga fel i alstren. Kyrkan är ju visare än
individualisten. Skulle det ske en gång med
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mina egna skrifter bifaller jag det redan nu på
förhand - jag kommer så att säga att applådera
domen i min grav.
Omkring år 230 kallades Origenes iväg till
Grekland för konsultationer och han reste
dit genom Palestina där biskoparna (utan
att tillfråga hans egen biskop i Alexandria
i förväg) vigde den omstridde teologen till
präst och så tog bort alla hinder för honom att
predika. Origenes biskop Dimetrius förklarade
vigningen för ogiltig under hänvisning till
självstympningen. Den omstridde läraren var
nu ovälkommen hemma i Egypten där han i
princip var exkommunicerad, något som man
i Palestina dock motsatte sig.
För kyrkan i Caesarea i Palestina var Origenes
av största betydelse. Den ofantligt produktive
mannen forskade, skrev och la grunden till
ett kristet bibliotek (som den senare biskopen
Eusebios nog hade stor nytta av, se nedan)
samt en ny, lärd bibelskola enligt förebilden i
Alexandria. Genom allt detta, och genom sin
tilldragande, älskvärda personlighet samt sina
enastående predikningar som förbluffande
klart utlade de dunklaste ställena i Skriften,
påverkade han generationer av teologers sätt
att resonera och predika. Senare skulle de
heliga Gregorios av Nazianz och Basilios (se
s. 989) ge ut en samling med pärlor ur hans
texter, kallad Filokalia (”Kärleken till det
sköna”, svensk översättning på Artos förlag).
Antalet kristna i romarriket växte hastigt
under denna tid, med nya förföljelser som
resultat. Fr.o.m. år 249 påbörjade kejsaren
Decius den fasansfulla förföljelsevågen som
jag berättar om på s. 1371. Även Origenes togs
fast och torterades för att han skulle ge upp
sin kristna tro och fick så gå i sin fars fotspår.
Den lärde mannen släpptes dock, men han
var så försvagad att han inte kunde återuppta
sitt textvetenskapliga arbete. Ett visst tragiskt
dunkel omgärdar Origenes död, ca år 254.
Hans vänner verkar ha fört kroppen till Tyrus
och begravt den där i hemlighet.

3. Eusebios av Caesarea (263 - 339)
En av Origenes lärjungar var en präst vid namn
Pamfilos som i sin tur blev lärare åt Eusebios
som föddes några år efter att Origenes dog
efter misshandeln under förföljelsen. Kyrkan
i Caesarea i Palestina hade blivit ett viktigt
lärdomscenter i Origenes anda. Där skulle
Eusebios bli fornkyrkans krönikör och ge
ut den tidigaste kyrkohistorien vi känner
till (bortsett från Apostlagärningarna i Nya
testamentet).
År 303 spreds den diokletianska förföljelsen
mot kyrkan över riket som jag beskriver på s.
1004. Eusebios fick uppleva hur hans älskade
lärare Pamfilos gick i döden för sin tro efter
tre års fängelse med påtryckningar att ge
upp sin tro. Eusebios själv flydde ut i öknen
men uppspårades och sattes i fängelse. Hans
räddning blev ediktet i Milano år 313 som tillät
kristendomen i romarriket. Vid sin återkomst
var han en hjälte och gjordes till biskop i sin
hemstad vilket han förblev under minst 35 år.
På flera olika ställen i denna bok kan man
läsa om de läromässiga strider kring kättaren
Arius som härjade i kyrkan vid denna tid (s.
122, och s. 1128ff m.m.). För en fredsälskande
”ekumeniker” som Eusebios var det inte lätt att
veta hur man skulle bemöta förnyelsen. Han
verkar ha intagit en kompromisshållning där
han visade sympati för Arius lära ändå tills den
offentligt fördömdes vid konciliet i Nicea (se s.
1128ff), då han var med och skriva under den
korrekta formuleringen att Sonen och Fadern
är av samma väsen, vilket vi sjunger än i dag i
trosbekännelsen. Men troligen förblev han lite
halvariansk på insidan – vi märker det t.ex. när
han talar om Kristus som ”en andra Gud”.
Biskopens entusiasm för kejsaren Konstantin,
som befriade kyrkan från förtryck och aktivt
understödde den, är omåttlig. Denne kejsares

politik beskrivs närmast som Guds rike på
jorden. Ett sådant statsfjäskande är osmakligt,
men med hans bakgrund förstår man varför
han lånade ut sig åt sådana ensidiga överdrifter.
Störst berömmelse har Eusebios som sagts
skördat för sin formidabla kyrkohistoria som
täcker tiden från evangeliets början till ungefär
året 324. Vi bjuds där på en mängd anekdoter
och spännande upplysningar om apostlar,
förföljelser, sektbildningar och strider, vi får
biskopslistor som ska visa budskapets obrutna
succession, kort sagt en mängd ovärderlig
information. Författaren ger i allt, liksom sin
föregångare, evangelisten Lukas, ett hederligt
intryck; dessutom anger han källor så ofta han
kan, nästan som en modern historieskrivare.
Jag hänvisar i denna bok mycket ofta till denna
värdefulla materialsamling av fornkyrkligt
stoff som utan Eusebios nog skulle ha gått
förlorat, och jag uppmanar den intresserade
läsaren att lusläsa hans bok, som också finns i
svensk översättning (bokförlaget Artos).
----------------------Inte kristen, men viktig för förståelsen av den
nytestamentliga tidsepoken är den judiske
historikern Josefus Flavius. Hans liv och
verk beskriver jag på s. 154. En annan för vår
förståelse av efterbiblisk kristen teologi är den
judiska filosofen och skriftlärde
Filon av Alexandria (ca 20 f.Kr – 50 e.Kr.)
Den judiske lärde Filon var som Origenes från
storstaden Alexandria som hade en levande
och stor judisk minoritet. Han föddes några
år före Jesus och dog några år senare än han,
tillhör alltså jungfrun Marias generation. Den
fråga en hel journalistvärld i dag skulle vilja
ställa till Filon är förstås: ”SÅG DU JESUS?”.
Inga av de många skrifter av honom som är
bevarade tyder på det (eller får man tänka den
omöjliga tanken att Filon är = den skriftlärde
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vi möter i Mark 12:28-34, på besök i Heliga
landet?). Tillfällen fanns det annars gott om,
ty Alexandria ligger inte längre bort från
Jerusalem än Stockholm från Lund. Per båt,
häst eller kamel tog man sig dit på ett par
dagar. Filons bror var en av kejsarens viktiga
bankmän och god vän med Herodesdynastin.
Den kände alexandrinaren Filon kan mycket
väl ha avlagt vänskapsbesök hos Jesu furste.
Filon bör åtminstone ha hört nyheten om
Johannes Döparens framträdande och om
Herodes makabra födelsedagskalas (Mark
6:14-29) som urartade och ledde till den
helige mannens halshuggning (deltog Filons
bror i festen?). Med tanke på att Filon annars
intresserade sig för judiska sekter, t.ex. beskrev
han esseerna (se s. 153ff), är hans tystnad
om Jesusrörelsen gåtfull. Kanske avskydde
han den brokiga skaran av medel- och
”laglösa” Jesusanhängare från Galileen. Den
urkristna rörelsen saknade förresten inte vissa
kopplingar till Herodes hov (jfr Luk 8:3; Apg
13:1). Alla personkopplingar kan tänkas, men
vi saknar information. Den enda säkra detaljen
vi har från Filons eget liv är att han i hög ålder
ledde en judisk delegation till Rom år 39/40
e.Kr. som skulle möta kejsaren Caligula och be
om hjälp mot judeförföljelserna i Alexandria.
De möttes av den galne imperatorns vrede och
avvisning men slapp iväg med livet i behåll.

Paulus skriver att Jesus är ”Guds vishet” (1
Kor 1:18-31), den osynlige Gudens avbild, den
förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades
allt… (Kol 1:15-16; jfr 1 Mos 1:1; Heb 1:2)
och i Johannes evangelium används uttrycket
”Logos” (ord) på liknande sätt om Kristus
när det heter att allt skapades genom Ordet
som utgår från Gud och är Gud (Joh 1:1-18).
Det är intressant att se likheter mellan detta
och Filons sätt att skriva. Påverkad som han
var av grekisk filosofi (Platon och stoikerna)
tänkte han sig Gud som den skapade världens
absoluta motsats med en rad förmedlande
”mellanväsen” vars ledande roll innehades av
det gudomliga ”Logos” som han ibland verkar
se som ett personligt väsen, ibland bara som en
anonym kraft. I Logos fanns Sofia och genom
Logos är världen skapad, tänkte han. Nu finns
det dock en stor skillnad också: för Johannes
är Jesus Guds personliga, inkarnerade Ord,
helt på nivå med och oskiljaktig från Fadern
(”Jag och Fadern är ett”, Joh 10:30; 14:10 m.m.)
och enligt det spåret tänkte Filon såklart inte.
Men vi märker att Filon och Nya testamentet
ligger parallella i tid och språk. Världen var
liten redan då. Observera att den nämnde
gamle lärde Syrak var från Jerusalem (Syr
50:27). Därifrån är det inte långt till Galileen.
Förutsättningarna för det kristna talet om
Logos var redan där i den judiska vokabulären.

Inte minst bland judarna i Egypten fanns
det dialog mellan judiskt och hellenistiskt
tänkande. Gamla testamentets senare böcker
(Jesus Syraks bok, Vishetsboken, se s. 125 126) vittnar om detta kulturmöte som ibland
var positivt och fruktbart. Hos Jesus Syrak
möter vi ett sätt att tala om Guds ”förnuft”, på
grekiska ”Sofia” som betyder ”vishet”, såsom
skapelsens fundament, se Syr 1:4-10. Det
bygger vidare på poesin i Ords 8:22-23 där den
symboliska figuren ”Visheten” säger om sig
själv: Herren skapade mig som det första, som
begynnelsen av sitt verk… innan jorden fanns.

Ännu närmare den kristna kyrkan var Filon i
sitt allegoriska, bildliga, sätt att läsa Bibeln som
skulle inspirera senare kristna författare såsom
Origenes och till och med få en kyrkolärare
som Hieronymus att inkludera den gamle
juden i sin lista över antika författarstjärnor
(han verkar ha trott att Filon var en kristen).
Enligt Filon ska Den heliga skriften läsas
symboliskt, vilket smittade av sig på den
tidiga kristna bibelutläggningen. Ett liknande
intresse för den vise mannen hittas inte i den
judiska traditionen. Det är bara vi som har
bevarat Filons texter. Även till glädje för judar.

Kyrkolärarna – heliga röster från alla epoker

Beda Venerabilis (ca 673–735) s. 1163

Kyrkolärare (doctores ecclesiae) kallar vi
ett antal föredömliga kyrkliga författare - i
skrivande stund (år 2018) är de 36 till antalet.
De är här kronologiskt uppställda. De av dem
som både är kyrkofäder och kyrkolärare står
här med fet stil, de fyra kvinnliga står i kursiv:

Gregorios från Narek (951–1003) s. 1056

Athanasios (ca 298–373) s. 1128

Bernhard från Clairvaux (ca 1090–1153)
s. 1322

Efraim Syriern (ca 306–373) s. 1189
Hilarius av Poitiers (315–367) s. 1001
Kyrillos från Jerusalem (ca 315–386) s. 1073
Gregorios från Nazianz (ca 329–390) s. 989
Basilios från Caesarea (ca 330–379) s. 989
Ambrosius från Milano (ca 340–397) s. 1513
Johannes Chrysostomos (344/349–407)
s. 1365

Petrus Damianus (ca 1006–1072) s. 1047
Anselm från Canterbury (ca 1033–1109)
s. 1107

Hildegard från Bingen (1098–1179) s. 1379
Antonius från Padua (1195–1231) s. 1196
Albertus Magnus (ca 1200–1280) s. 1490
Johannes Bonaventura (1221–1274) s. 1336
Thomas av Aquino (1225–1274) s. 1017
Katharina från Siena (1347–1380) s. 1119
Johannes (Juan) av Ávila (1499–1569) s. 1146

Hieronymus (347–420) s. 1411

Teresa av Ávila (1515–1582) s. 1449

Augustinus från Hippo (354–430) s. 1336

Petrus Canisius (1521–1597) s. 1539

Kyrillos från Alexandria (ca 375/380–444)
s. 1212

Johannes av korset (1542–1591) s. 1528

Petrus Chrysologus (ca 380–451) s. 1247
Påven Leo den store (ca 400–461) s. 1481
Påven Gregorius den store (ca 540–604)
s. 1354
Isidor från Sevilla (ca 560–636) s. 1090
Johannes från Damaskus (ca 650–749) s. 1510

Robert Bellarmin (1542–1621) s. 1372
Lorenzo da Brindisi (1559–1619) s. 1241
François de Sales (1567–1622) s. 1011
Alfonsus Maria de Liguori (1696–1787)
s. 1256
Thérèse av Lisieux (1873–1897) s. 1419
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QUMRAN
– DE UNIKA SKRIFTFYNDEN VID DÖDA HAVET
Om ett par tusen år kommer arkeologerna
att hitta bitar av Coca Cola-flaskor överallt
i jordsegmenten från vår tid. Så ofta att det
blir ointressant. När arkeologer i dag i Det
heliga landet skakar sina filtreringsbrädor
efter att ha rotat upp en handfull sand kan de
ha turen att hitta… krukskärvor, krukskärvor,
krukskärvor. Visst är det trevligt att lyfta fram
sådana slit-och-slängbitar som inte har sett
dagsljus sedan Bibelns dagar, men vad man
helst vill hitta är TEXTER. En bibelarkeologisk
sensation av de helt stora – med en flod av
texter – förtjänar en presentation i denna bok:
fynden i grottorna vid Döda havet - Qumran.
Efter Andra världskriget rasade hårda strider
i Palestina mellan olika judiska och arabiska
rebellgrupper om vem som skulle dominera
landet när Storbritannien enligt internationella
avtal skulle dra sig ur. Bomber här, mord där –
hur skulle det bli fred? Mitt i öknen vid Döda
havet rörde sig tre unga beduiner i en trakt
där det finns gott om grottor. En av dem, vars
arabiska namn betydde Vargen (el-Dib), följde
en get, sägs det, och blev nyfiken på en grotta,
han klättrade upp och kastade in en sten. Ett
konstigt ljud hördes – stenen hade träffat en
kruka av keramik. El-Dib och hans vänner
hittade några textrullar i de gamla krukorna
och överlät dem på marknaden i Betlehem
till en kristen diversehandlare som kallades
Kando. Denne sålde dem vidare till ett
kloster. Flera rullar hämtades. Det mesta var
bara bitar av pergament (en del gick troligen
sönder under transporten). Experter insåg
snart att det rörde sig om judiska texter från
antiken. 12 april 1948 var fynden en toppnyhet
i världspressen. Jakten på rullarna började.
Beduiner och arkeologer letade ikapp.
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Det var politiskt högspända dagar. Den nya
judiska staten Israel utropades, och de arabiska
grannstaterna förklarade krig omedelbart.
När de första striderna var över låg Qumran
inom staten Jordaniens område. De jordaniska
myndigheterna bad snart den väl ansedda
École Biblique et Archéologique Francaise,
dominikanfädernas forskningscenter, som
höll till i den arabiska delen av Jerusalem, om
assistans. Samma institution låg bakom den
internationellt ansedda katolska bibelutgåvan
La Bible de Jerusalem (Jerusalem-bibeln).
Under professorn, fader Roland de Vaux
ledning – i samverkan med en jordanisk
representant - började man utforska
grottorna och hittade hundratals texter och
fragment som sorterades och sattes ihop. Den
kände arkeologprästen hade tidigare gjort
förtjänstfulla utgrävningar i Tirsa, Israels
temporära huvudstad omkring år 885 f.Kr.
som kung Simri satte eld på då han belägrades
av sin rival Omri (se 1 Kung 16:18). Patern var
rätt man - ytterst kompetent.
Inom tio år hittades mer än 900 manuskript
i grottorna vid Döda havet (de allra flesta på
hebreiska, vissa på arameiska och ett fåtal på
grekiska). Få kilometer borta utgrävdes – även
där under fader de Vaux ledning - en antik
bosättning (Qumran) som snabbt ansågs
vara platsen för en judisk gemenskap som
texterna måste ha flyttas ifrån i samband med
den romerska arméns framryckning under
slutet av 60-talet e.Kr. som kulminerade med
Jerusalems förstörelse år 70 e.Kr. Qumran
var ett komplex som väl kan ha rymt ett
par hundra invånare. Det hade byggnader
med olika stora rum, många väldigt rymliga
cisterner, förbundna av vattenledningar som

uppenbarligen har uppsamlat det dyrbara
regnvattnet som rann ner från klipporna
bakom bosättningen. Vattnet behövdes för
odlingarna. Platsen ligger som sagt nära intill
den extremt salta sjön, Döda havet, i vilken
inget kan leva. Trappor ned till vattenbassängen
användes antagligen till liturgiska tvagningar
(judarnas reningsriter, kanske en särskild sorts
”dop”). En gravplats med uppskattningsvis
1100 gravar upptäcktes senare intill. Det verkar
vara endast män som begravts där. Några få
gravar utanför fältet verkar innehålla några få
benrester av kvinnor och barn (det är oklart
om de är från samma tid).

Politisk antagonism, organisationsproblem
och ryktesspridning

I dag kan man gå runt mellan ruinerna. Man
ser det som kallas för ”sciptorium” (skrivarsal för att man hittade bläckhorn därinne). Fader
de Vaux slutsatser var 1) att platsen var bebodd
från ca 135 f.Kr. tills ca 73 e.Kr. (med uppehåll
mellan år 31-4 f.Kr. p.g.a. en jordbävning och
eldsvåda), 2) att krukskärvorna från grottorna,
som passade fint med sådana som hittats i
bosättningen, stärkte tesen att texterna kom
därifrån, och 3) att människorna som bodde
på platsen måste ha varit esseer, en grupp
inom dåtidens judendom som beskrivs av
Josefus Flavius (s. 154) från slutet av första
århundradet e.Kr. (läs om dem på s. 153ff).

Det rådde ett spänt läge i Jerusalem med skott
i gatorna. I den västra delen av Jerusalem
som den nybildade staten Israel kontrollerade
pågick också analyser av textfynden, ty
israelerna hade nu skaffat sig tillgång till
några av dem. De Vaux´ team satt i den heliga
stadens östra, arabiska del. Något vetenskapligt
samarbete tvärs över den farliga gränsen kom
inte till stånd.

Trots regelbundna försök att tillbakavisa
dominikanfaderns slutsatser räknas dessa
än i dag som den bästa förklaringen vi äger.
Många av krukorna i grottorna är bevisligen
tillverkade i bosättningen och grottorna ligger
så nära bosättningen att knappast någon hade
kunnat placera krukorna utan godkännande
därifrån. Anläggningen stod tydligen i positivt
förhållande till texternas ägare.
Men varför byggdes Qumran? Vad gjorde
man där? Gåtorna var många. Någon sorts
”klosterlig” esseergrupp bör ha levt på platsen
Så mycket var klart - ansåg fader de Vaux.

Det framskaffades fondmedel som kunde
finansiera en kvalificerad skara medarbetare.
De skulle hjälpa fader de Vaux att få ordning
på manuskripten med tanke på en seriös
vetenskaplig presentation. Jag vill inte tråka
ut läsaren med namnen på alla de som snart
kretsade kring textbitarna, hanterade dem och
diskuterade dem. De fick också en lång svans
av akademiska efterföljare som har vänt och
vridit på fynden och framfört många teser om
dem och kommer att fortsätta göra så.

Fader de Vaux har kritiserats för att inte gilla
den nya israeliska staten. Men det var nog
inte heller lätt när man beaktar de uppenbart
våldsamma omvälvningarna som ägde rum
(israelernas fördrivande av arabiska palestinier
som blev flyktingar sitt eget land, en sorts
andra klassens människor – vilket de är än i
dag). Konflikten har blivit traumatiskt för flera
generationer: kroniska hämndkänslor och
misstänksamhet råder på båda sidor. Jag har
sett vad vanliga turister inte får se: rädslan i
judiska bosättarnas ögon som, beväpnade med
gevär, ledsagar sina barn till dagis, och jag har
även mött palestiniernas elände – t.ex. i Gaza,
i princip ett u-land. Kontrasten mellan de
israeliska levnadsvillkoren och palestiniernas
är slående. Det gör ont att se. Utsikterna till
fred i Det heliga landet, platsen för Guds
uppenbarelse i världen, är dystra.
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Dominikanmunken arbetade på uppdrag av
Jordanien och ägde formellt de texter han
hittade. Han önskade att få arbeta med dem i
lugn och ro. Den ena vetenskapliga boken efter
den andra gavs ut, och intresset var stort (så
utkom t.ex. redan 1959 åtta av skrifterna i dansk
översättning), men en samlad slutrapport
dröjde och det väckte förstås frågor. En av
medarbetarna kunde dock inte hejda sig och
gav ut några av texterna på egen hand. Nu
uppkom det sprickor inom arbetsgruppen.
Ännu värre: fondmedlen började tryta,
medarbetarna fick syssla med annat för att
klara sin ekonomi. De ersattas av doktorander
som alla hade sina egna agendor. Mitt i röran
kom Sexdagarskriget (1967) som gav Israel
övertaget. En israelisk general konfiskerade
viktiga texter hemma hos den ovan nämnde
diversehandlaren Kando i staden Betlehem.
Generalen skrev själv en doktorsavhandling
om dem, och hans son gick i sin fars fotspår
och tog över forskningen. Qumranfynd blev
reguljärt krigsbyte och gavs till israeliska
institutioner. Världsoffentligheten – inte minst
israelerna som naturligt nog såg texterna som
ett judiskt-nationellt arv – pressade på för att
få allt publicerat, även det som ägdes av Ecole
Biblique. Men det släpptes inte. Man anar
någon mänsklig svaghet, oklart vilken, bakom
gardinerna i det respekterade dominikanska
huset. En trött fader de Vaux dog 1971. Vilda
konspirationsteorier uppkom nu (”Vatikanen
döljer texter som avslöjar kristendomen”). Det
spreds negativa omdömen om den avlidne
vetenskapsprästen. Han gjordes till bov, och
hans banbrytande arbete skymdes.
Ryktesspridningen luktade avundsjuka. Den
satte spår. Det finns en orättvis tendens även
i moderna publikationer att hellre leta fel på
de Vaux än erkänna hans insatser. Så kritiserar
man honom för att inte ha använt modernare
utgrävningsmetoder i Qumran – men han
grävde där på 1950-talet då sådana knappt
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hade tagits i bruk. Det påstås även att han p.g.a.
sin bakgrund som klosterbroder gav en allt
för ”klosterlik” bild av Qumrangemenskapen
– men man kom inte på tanken att just hans
bakgrund i en religiös gemenskap gav goda
förutsättningar för att förstå Qumran som en
religiös gemenskap! På samma sätt beskrivs
det som ett problem att många av hans
medarbetare var troende kristna. Vi känner
igen tonen: den sekulariserade världen är
full av fördomar. ”Du kan väl inte undervisa
i religionskunskap om du är katolik, då är du
ju inte objektiv” – sådant kan man få höra.
Troende anses vara ensidiga enbart för att de
är troende. Det är ensidigt – ty är man mer
objektiv om man är ateist? Skulle man inte
lika väl tvärtom kunna se brist på tro som en
nackdel när någon vill förstå religion?
Äntligen publicerades texterna i sin helhet
Israelerna hade resurser. Modernare metoder
sattes in, och 1988 och 1991 utgavs texterna
äntligen, i princip kompletta. Sedan 1994 finns
de på engelska. Många av handskrifterna kan
i dag ses i The Shrine of the Book i Jerusalem,
en imponerande byggnad som till och med
kan sänkas ner i marken om det skulle bli
krig. I turistshopen vid Qumran köpte jag en
engelsk utgåva av texterna. Sedan badade jag
i den döda sjön. Den innehåller 30 % salt.
Man flyter som en kork. Där låg jag på ryggen
och började läsa. Jag är nog den ende som
har studerat dödahavsrullarna i Döda havet.
Vi kan inte med säkerhet veta om absolut alla
textfynden är utgivna eller ens kända eller
hittade. Det man känner till har israelerna
vänligt nog lagt ut på nätet med engelska
översättningar (se http://dss.collections.imj.
org.il). Så sent som år 2017 upptäcktes en ny
grotta, men där var inga texter. Vi vet att det
har rotats i grottorna då och då under tidigare
århundraden. Ovärderliga pergament blev

antagligen till sandaler eller bränsle. Grottorna
är också svåra att hitta. Jag har själv klättrat upp
där till något jag trodde var en av dem. Den
visade sig vara ett hål, en meter djupt. Men
det kanske finns något bakom? Ingångarna
framför många grottor kan ha rasat ihop.
Gud vet hur många hemligheter som ännu är
fördolda!
De flesta av fynden är endast små fragment,
svåra att tolka, ibland får forskarna gissa fram
betydelsen. Ändå ger de enastående bidrag
till vår förståelse av den andliga miljön inom
judendomen uppemot Nya testamentets
tid. Jesus och de första kristna omtalas inte i
texterna, men det finns förbluffande paralleller
till urkyrkans tänkesätt, som vi ska se på nedan.
Dödahavsrullarna innehåller texter från så
gott som alla Gamla testamentets hebreiska
böcker. Esters bok saknas, vilket kan vara
en slump, eller så är det för att den ligger
till grund för Purimfesten som Qumrangemenskapen enligt sina liturgiska kalendrar
inte firade. Pärlan bland alltihop var två
utgåvor av Jesajas bok (en nästan komplett
utgåva och en mindre, fragmentarisk utgåva).
Fram tills dess var det äldsta Jesajaexemplar
man kände till ett drygt millenium yngre!
Jämför man de två böckerna med den senare
versionen ser man hur troget traditionen har
getts vidare. Det är i princip samma text. Det
finns visserligen många små skillnader men de
beträffar mest enkla grammatiska markörer
för hur texten ska uttalas, inte Jesajas budskap.
Vissa detaljer i Qumranversionerna har hjälpt
bibelöversättare att förbättra sina texter. Så läste
man innan dessa fynd den hebreiska versionen
Jes 49:24 som att ”rycka fångarna från den som
har segerns rätt” (1917 års översättning). ”Den
som har segerns rätt?” Qumrantexten talar om
en tyrann, vilket är mer meningsfullt (Bibel
2000 talar nu därför om ”den grymme”). Det
finns fler exempel på sådana förtydliganden.

Delar av Gamla testamentets grekiska böcker
(såsom Tobits bok) fanns också i dessa grottor.
Delar av Jesus Syraks bok fanns på hebreiska
vilket var en sensation eftersom Bibeln bara
känner till boken i grekisk översättning. En
mängd apokryfiskt och pseudo-epigrafiskt
material (se s. 64ff) från ”mellan-perioden”
mellan Gamla och Nya testamentet hittades
också. Kol-14-datering placerar texterna i
samma period som fader de Vaux daterade
bosättningen till (andra århundradet f.Kr. –
ca 70 e.Kr.). Myntfynden på plats bekräftade
också dateringen. Några få av manuskripten är
äldre, från 200-talet f.Kr. eller äldre.
Mycket är skrivet om Qumran även på svenska
men först år 2017 gavs texterna ut på vårt
språk (Mikael Winninge: Dödahavsrullarna –
i svensk översättning, Bibelakademiförlaget).
Från den boken citerar jag nedan. Här lite
smakprov (ur en ödmjuk bön till Gud, en av
de s.k. Tackpsalmerna, 1QH, spalt 9, och 11,
från grotta nummer ett, d.v.s. den som hittades
först). Det är ord som hade kunnat stå i Bibeln:
Inför dig är inget dolt, och inget saknas.
Hur kan en människa söka förklara sin synd,
eller försvara sina missgärningar,
och vad kan en orättfärdig anföra mot en rätt
dom?
Kunskapen tillhör dig Gud, alla rätta gärningar
och sanna råd.
Men onda gärningar och svekfulla verk tillhör
människan.
Du skapade tungans ande och känner dess ord,
du fastställde läpparnas frukt innan de fanns.
Vem är väl jag som har formats av lera?
Vem kan jag jämställas med,
jag som är knådad med vatten?
Vilken kraft äger väl jag?
Jag befinner mig i de ondas land
och får dela uslingars lott.
Den fattige lever sitt liv under mycken oro,
hotfulla olyckor är mig i hälarna,
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då alla dödliga fällor öppnas,
då de ondas alla nät
och uslingars garn läggs ut i vattnet,
då dödens alla pilar viner utan att missa,
skjuts utan att lämna hopp,
då mätsnöret sänks till dom,
då raseriet drabbar de förskjutna
och vreden töms över hycklarna,
då en tid av glödande vrede drabbar allt
fördärvligt,
då dödens snaror dras åt och ingen räddning
finns.
Den mystiska religiösa gemenskapen bakom
texterna
Den stora överraskningen var upptäckten
av texter som tillhörde en hitintills okänd
religiös grupp eller sekt, som man alltså
antar var en sorts esseer, eller åtminstone låg
ideologiskt nära esserna, och som man tror
bodde i bosättningen som utgrävts vid foten av
klipporna, platsen som nu kallas för Qumran.
Texterna visar att denna gemenskap hade
egna regler, egna bibeltolkningar, hymner,
visdomssamlingar, en egen liturgisk kalender
som avvek från den som gällde vid templet i
Jerusalem, samt liturgier som sågs som ett
eko av änglarnas tillbedjan i himlen. Men
också mer magiskt orienterade texter: en sorts
”horoskop” baserande på kroppens utseende
vid födelsen i förhållande till stjärnors och
planeters position, och regler för hur man
uttyder åskvädrets ”röst” m.m. En text angav
utplaceringen av ”skatter” i landet. Det ledde år
1959 till äventyrliga skattjakter – vem vill inte
bli som Aladdin i Tusen och en natt? – men
utan resultat. ”Skatterna” var kanske andligt
menade. Eller så har de redan hittats i svunna
tider då för oss okända unga beduiner följde
efter sina getter, blev nyfikna på grottorna,
kastade in stenar och hörde konstiga ljud när
stenarna träffade krukor av keramik ...
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Sekten var sträng. För att vara ”kultiskt ren”
skulle man leva avskild från ”orättfärdiga
män”, man skulle känna ett ”evigt hat” mot
dem medan man levde där i ödemarken
vid den döda sjön och gjorde bot för landet.
Det strängaste straffet som kunde drabba
en medlem var utstötning ur gemenskapen.
Det hände t.ex. om man överträdde Mose
lag, råkade uttala Guds namn eller förtalade
gemenskapen. Medlemmarna skulle inte
förbarma sig över en utstött (jfr Jud v. 23). Om
man ljög i fråga om sin egendom – härmed
menades förmodligen att man delvis dolde
egendom för gemenskapen (jfr Apg 5:1-11) –
var man oren ett år och fick en minskning på
25 % av den dagliga matransonen. Det fanns
straff för att somna under mötena (10 dagars
botgöring), för att avbryta någon som talade
(10 dagar), för att säga dåraktiga ord (20
dagar; jfr Matt 12:36) m.m. Sabbatsbudet hölls
obönhörligt strikt. Man fick inte ens prata om
att arbeta under sabbaten. En halv kilometer
fick man promenera den dagen, inte ett enda
steg längre. Om ett husdjur föll i en brunn
fick man inte hjälpa upp det på sabbaten (jfr
Matt 12:11). En människa fick man visserligen
dra upp med hjälp av sin dräkt, men utan att
använda stege eller andra redskap. Straffet för
att vanhelga sabbaten var sju års fängelse.
De rituella renlighetsreglerna var strängare
än hos de flesta andra judar. Vätskor ansågs
kunna överföra orenhet, exempelvis om
de hälldes från ett orent kärl till ett rent.
På den punkten låg qumraniterna nära det
saddukeeiska partiet (se s. 153ff).
Begravningsplatsen vid Qumran beräknas
som sagt har rymt ca 1100 gravar. Bara en
del av dessa har undersökts. Benresterna
bär inga spår av våldsam död. I den s.k.
Gemenskapsregeln sägs inget om kvinnor.
Enligt Josefus fanns det både gifta och
celibatära bland esseerna. Det intryck man får

är att gemenskapen i Qumran uteslutande
bestod av celibatära män – de såg antagligen
sig själva som andliga krigare som skulle hålla
sig redo för det sista stora slaget mellan ljus och
mörker (jfr de som är ogifta för Himmelrikets
skull i Jesu och Paulus efterföljd, Matt 19:12; 1
Kor 7:29-31). Möjligtvis var celibatet i Qumran
tidsbegränsat. Gemenskapen hade (enligt en
annan av skrifterna) även en medlemsskara
som bestod av gifta. De höll troligen till inne
i städerna bland andra judar men vidhöll en
kontakt med ”klostret” i ödemarken (eller så
avspeglar de olika livsstilarna olika perioder
i gemenskapens utveckling). Fynd av mycket
stora mängder benrester av djur tyder på att
större folksamlingar har ägt rum, där många
har tältat nära bosättningen. Vid högtider?
Sektens konfliktfyllda samtid märker man
spår av i bibelkommentarernas fiendebilder:
inte minst antydningar om den i bibeln
kände syrisk-hellenistiske diktatorn Antiochos
IV Epifanes som mitt i Jerusalems tempel
uppställde den vanhelgande skändligheten
(1 Mack 1:54, 2 Mack 6:1-7, Dan 11:31 och
12:11; jfr Matt 24:15), d.v.s. ett offeraltare åt
Zeus. Vi märker även spår av Roms erövring
av Heliga landet år 63 f.Kr. och av de alltmer
korrupta mackabeiska härskarna. Sektens
egen tillblivelse kan man också sluta sig till
utifrån texterna. Där läser vi nämligen att
sektens grundare, ”Rättfärdighetens lärare”,
hade råkat i konflikt med ”Den onde prästen”,
också kallad ”Lögnaren”. Denna figur sägs ha
blivit ledare i Israel, vilket knappast kan betyda
annat än överstepräst, och han respekterade
inte Rättfärdighetens lärare utan utsatte hans
grupp för mycket ont, strävade efter lärarens
liv och gjorde Jerusalem och templet orent
genom sin ondska. Men ´sekten blev inte till
enbart på grund av denna konflikt. Det s.k.
”Damaskusdokumentet” berättar att sekten
hade funnits ett par decennier innan den av
Gud fick ”Rättfärdighetens lärare” som ledare.

När han började uppträda blev det dessutom
splittring. En del av gruppen, som var mindre
stränga än han, ville inte ha honom som ledare.
Efter en konflikt flyttade den fromma gruppen
under ledning av ”Rättfärdighetens lärare” ut
i ”Damaskus land” (vilket förmodligen är en
omskrivning av Qumran) där de ingick ett
”nytt förbund” (jfr Jer 31:31f). Platsen som
grävts ut vid foten av klipporna var alltså
troligen dessa fromma och stränga judars hem.
När bosatte sig sekten i Qumran? Vi vet
att judarnas politiska härskare Jonathan
valde att själv ta över översteprästämbetet år
153/152 f.Kr. Det var klart illegitimt, ty hans
släkt - mackabeerna - härstammade inte
från översteprästen Sadoks släkte (se 1 Kung
1:32 ff, Hes 40:46) utan från en viss Hasmon
(familjedynastin kallas därför hasmoneerna).
Detta chockerande traditionsbrott är
troligen den konflikt som texterna syftar
på. ”Rättfärdighetens lärare” var antagligen
en översteprästkandidat av rätt härkomst
och när han förkastades drog han ut i öknen
med sina anhängare och grundade sin rörelse
som vägrade ha kontakt med det ”brottsliga”
Jerusalem där tempelkulten nu ansågs vara
fördärvad. Så gick det troligen till.
Därute inväntade de fromma, såsom ”Ljusets
söner” (jfr Luk 16:8; Joh 12:36; 1 Thess 5:5;
Ef 5:9), Guds ingripande (jfr Jes 40:3). En
kosmisk kamp mellan mörkrets onda ängel
och en god ängel, ärkeängeln Mikael, skulle en
dag – så läser vi - leda till Ljusets söners triumf
över ”Mörkrets söner”. Historien gav dem inte
rätt. Judiska upproret (år 66-73 e.Kr.) och
romarnas invasion gjorde slut på gemenskapen
i Qumran. De romerska angriparna var
skoningslösa. Ingen av invånarna återvände
för att hämta de värdefulla manuskripten i
grottorna. Vi inser varför det blev så: dessa
fromma judar utplånades till sista man.
Kunskapen om grottorna dog ut med dem.
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Urkristendomen och Qumran
– många likheter
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Så står det i Bibeln (Jes 40:3; jfr Mark 1:3).
Jämför detta med ”Gemenskapsregeln”, 1QS,
spalt 8, från grotta nummer 1:
(De skall) ”dra bort från de ondas hemvist och
bege sig ut i öknen för att bana väg åt honom,
såsom det står skrivet: Bana väg för Herren
genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för
vår Gud. Det innebär att studera lagen, vilket
Gud påbjöd genom Mose, för att man skall
kunna handla i överensstämmelse med allt
som under tidernas lopp uppenbarats och i
samklang med det som profeterna genom hans
helige ande har uppenbarat.”
Det har gjorts fantasifulla försök att identifiera
qumranrörelsen med de tidiga kristna.
Jesus, alternativt aposteln Jakob den Äldre,
skulle vara ”Rättfärdighetens lärare” menar
man (det finns även de som tror att det är
Jesus som menas med ”Den onde prästen”).
Sådana teorier tas inte på allvar av andra än
sensationshungriga medier. Men kan urkyrkan
ändå ha varit en del av qumranrörelsen? I så
fall skulle Det nya testamentet såsom vi har
det vara en hellenistisk förfalskning, skriven
av kristna grupper i diasporan (anförda av
Paulus) som ville sudda ut Jesussektens judiska
rötter. Framför allt dateringarna motsäger
dessa spekulationer, ty texterna blev till länge
innan Jesus framträdde, och sambandet med
konflikterna om översteprästämbetet mitt på
100-talet f.Kr. är övertygande. Men hur var
det då med judiskt-kristna splittergrupper
i urkyrkan - kan de ha varit qumraniter av
något slag? En möjlig grupp var de så kallade
ebjonitterna (se s. 66) - namnet betyder ”de
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fattiga” (och så betecknade även gemenskapen
i Qumran sig själv). Vi vet att de omtalade
Paulus som ”den onde mannen”. Tolkade de
”Den onde prästen” i Dödahavsrullarna som
en förutsägelse om Paulus? Ingen vet. De
judisk-kristna sekterna dog ut så småningom.
Nästan alla spår efter dem försvann (se s. 66).
Urkyrkan och Qumran bör ha känt till
varandras existens. Det finns förbryllande
paralleller mellan Dödahavsrullarna och Nya
testamentet. Det syns i ordval, ideal och teman.
Vi är i samma ”ideologiska miljö”. Här några
tänkvärda exempel:
Den kristna rörelsens rötter fanns, precis som
Qumranrörelsen, i ödemarken, där en röst –
Johannes Döparen - ropade de ovan nämnda
gamla orden från profeten Jesaja: Bana väg
för Herren genom öknen, gör en jämn väg i
ödemarken för vår Gud! Detta citat från Jesaja
var centralt i Qumran. Observera även att Jesus
lät sig döpas i Jordan – det var nära Qumran.
En negativ attityd till skilsmässa hittar vi i
Qumran precis som hos Jesus (jfr Mark 10:2-9
m.m.). Egendomsgemenskapen bland de allra
första kristna (Apg 2:44-45; 4:32-35) kan ha
blivit till som en kopia av esseernas livsform.
”Ur-kommunismen” praktiserades nämligen i
Qumran, de mest avancerade medlemmarna
avstod från allt för gemenskapens skull,
de övriga gav två dagslöner i månaden,
om de hade råd, till sektens sociala fond.
Exempel på språklikheter: Saligprisningarna
i Matt 5:1-12 formuleras åttafaldigt enligt
formen ”Saliga är de… / för de ska….”. Formen
fanns också i Qumran, det var tydligen ett
vanligt sätt att framföra ett budskap. Strävandet
efter ”fullkomlig helighet” fanns också båda
i Qumran och i urkyrkan (Matt 5:48) liksom
synen på den egna rörelsen som ”ljusets
söner (jfr Luk 16:8; Joh 12:36; Ef 5:9; 1 Thess
5:5). Gemenskapen uppfattade sig själv som
ett ”nytt tempel” (jfr 1 Kor 3:16f), det sanna
Israel, ett folk av utvalda, med bl.a. tolv ledare,

med en sorts ”biskopar”. Rörelsen såg sig själv
som förutsagd av profeterna. Nu inväntade de
Guds rikes snara ankomst. Den högste ledaren
i Qumran skulle älska medlemmarna som
en fader älskar sina barn och bära dem som
herden bär sina får (jfr Luk 15:4-5; Joh 10:11,
14). Likheterna är i sanning påfallande.
Det finns mer. Den märkliga beteckningen för
gemenskapens plats i öknen var ”Damaskus”
och ska givetvis förstås symboliskt. Den
verkliga staden som heter så spelar en stor roll
i samband med aposteln Paulus omvändelse i
Apostlagärningarna. Finns ett samband? Var
Paulus reträtt till öknens ensamhet (”Arabien”
i Gal 1:17) en reträtt till en kommunitet av
kristna esseer vars symboliska namn Lukas
missuppfattades som det verkliga Damaskus?
En annan sak är talet om ett slutgiltigt
”nytt förbund” (se ovan) som också delades
av både Qumran och kyrkan. Man ingick
redan i det nya förbundet när man inträdde i
”Damaskus” (Qumran): ”De skall skilja mellan
orent och rent och lära ut skillnaden mellan
heligt och icke-heligt, ge akt på sabbatsdagen
enligt de strikta bestämmelserna om den, på
högtiderna och fastedagen i överensstämmelse
med vad de som trätt in i det nya förbundet
i landet Damaskus har uppdagat samt
frambära de heliga gåvorna enligt de strikta
bestämmelserna om dem” (ur den så kallade
Damaskusskriften som man hittade i grotta
nummer fyra). Samma text fortsätter på ett
sätt som ligger mycket nära Jesu förkunnelse:
Var och en skall älska sin broder som sig själv,
ge den fattige och nödlidande och främlingen
sitt stöd, sträva efter sin nästas välgång och
inte vara trolös mot en nära släkting. De skall
avhålla sig från otukt enligt lagen, visa varandra
tillrätta enligt budet och inte hysa vrede från
en dag till nästa. Sedan fortsätter texten dock
med en kultisk renhetsförmaning som Jesus
omöjligt kan ha sympatiserat med, ty Jesus
vågade vidröra ”orena” personer som spetälska
och drog sig inte för att äta tillsammans med

”orena” syndare: De skall hålla sig avskilda från
allt orent enligt lagen därom. Ingen får göra sin
helige ande till något avskyvärt då nu Gud har
gjort en åtskillnad i dessa ting. För alla som
enligt dessa föreskrifter lever fullkomligt heligt
i överensstämmelse med Guds fostran är hans
förbund en försäkran att de skall få leva i tusen
släktled.
Föreställningen om ”de sista tiderna” i Qumran
liknar evangeliernas, d.v.s. att de sjuka då ska
bli friska, de döda uppstå, fattiga höra goda
nyheter etc. Budbäraren om den glädjande
dagen som vi känner från i Jes 52:7 uppfattas
som en furste som har smorts av Anden
(Dan 9:25), han är identisk med tröstaren
från Jes 61:1-3 som ska komma med ”nådens
år” – parallellen till Jesu självpresentation i
Nasaret (Luk 4:18-19) är uppenbar. I fragment
nummer två (4Q521) från grotta nummer
fyra läser vi: Han låter sin ande vila över de
fattiga och ger de trogna ny kraft. De fromma
skall få ära och makt i ett evigt rike när han
befriar de fångna, öppnar blinda ögon, rätar
krökta ryggar… och frambära glädjebud till
de betryckta. Messias ska komma och bringa
läkedom åt Evas barn som är sårade av ormen
i Edens lustgård. Frågan är om det innebar att
Messias tänktes kunna ge förlåtelse för synder.
Det vet vi inte, men det är knappast troligt.
Jesus däremot uppträdde med anspråk på just
denna gudomliga auktoritet, som vi vet, och
det kostade honom livet.
Att ”Ljusets söner”, under ledning av ”Ljusets
furste” och hans änglar en gång ska strida
mot ”Mörkrets söner” är ett tema som ligger
nära Uppenbarelsebokens scenarier. De
godas furste ses som ärkeängeln Mikael
(jfr Upp 12:7; Dan 12:1) eller Melkisedek,
prästkungen som en gång tog emot Abrahams
gåvor (1 Mos 14:18-20) och anses ha blivit
en odödlig himmelsk gestalt. De ogudaktigas
ledare är Satan, ibland kallad Belial (jfr 2
Kor 6:15). Olika Messiasfigurer florerar i
texterna, en jordisk davidsson men även, som
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sagt, en översteprästerlig Messias som kommer
att lida och utsättas för förnedringar innan
han förhärligas. Det talas även om ”Profeten”
som ska komma (jfr Joh 1:21). Bilderna glider
över i varandra. Man tänkte sig att Melkisedek
skulle frambära et försoningsoffer vid den
slutliga befrielsen av Israels från dess synd när
Mörkrets söner förintas. På vissa ställen som
tydligen handlar om Gud sätts Melkisedeks
namn i stället för Guds. Den messianske
prästkungen kan t.ex. döma i Guds ställe
(p.g.a. orden i Ps 82). På ett ställe heter det:
Han skall bli stor på jorden… Guds son skall han
benämnas och den Högstes son skall han heta
(4Q246 – ett fragment från grotta nummer
fyra). Här är närheten till ängeln Gabriels
ord till Maria vid bebådelsen om hennes barn
närmast frapperande (Luk 1:32-35).
Gemenskapsmåltiden hade en central roll.
Under den drack man ”det nya vinet” (jfr Mark
14:25; Matt 26:29). Prästen var den förste som
välsignade bröd och vin. En gång skulle två
messiasser komma, tänkte man, den ena av
dem, en ”prästerlig” Messias, skulle då förestå
ceremonin. Jesu instiftande av eukaristin har
uppenbara paralleller till detta.
En avgörande skillnad mellan Jesusrörelsen
och Qumran…
... finns i Jesu person, ty trots det faktum att Jesu
förkunnelse och den tidiga kyrkan har vissa
likheter med esseerna gör Jesus markeringar
som går tvärt emot hela andan i Qumran.
Den gåtfulla översteprästgestalten Melkisedek
från Salem, staden som senare skulle kallas
Jerusalem, kom till Abraham med bröd och
vin (1 Mos 15:18; jfr Heb 7:1-10). När Jesus – i
nattvardssalen, i just Jerusalem - lyfter kalken
och brödet upprepar han tydligen denne
prästkungs handling framför Abraham, trons
fader. Jesus iscensätter sig själv med denne
prästmessias som modell. Psaltaren säger om
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Messias: Du är präst för evigt i Melkisedeks
efterföljd (Ps 110:4; jfr Heb 5:6 m.m.).
Hebreerbrevet fokuserar mycket på detta
citat som tydligen var centralt i den tidigaste
kyrkans syn på Jesus. Esseerna skulle ha förstått
logiken i detta men också tagit avstånd, ty det
fanns en väsentlig skillnad mellan deras och
kyrkans Messias: vi säger att Jesus överträffar
Melkisedek genom att han frambar sig själv,
sin kropp (d.v.s. allt han är och har). Så är han
både överstepräst och offergåva. Jesu utsaga
om vinet som sitt blod leder tankarna till
Moses instiftande av förbundet med Gud vid
Sinai genom offerdjurens blod som stänktes på
folket (2 Mos 24:8), liksom det senare stänktes
på altaret i templet i Jerusalem. Därmed är
Jesus också en ny Mose (5 Mos 18:18). Men
eftersom det ska vara hans eget blod så syftar
det nya offret på hans egen död – där upphör
parallellen med Mose. Tanken går vidare till
Den stora försoningsdagen, då översteprästen
enligt 3 Mos kap. 16 smorde blodet från
syndoffertjuren och syndofferbocken på altaret
och skickade en levande bock ut i öknen som
skulle ta med sig folkets synder dit ut och gå
under tillsammans med dem. I den så kallade
Tempelrullen i Qumran sägs det att blodet från
syndofferbocken ska lyftas upp i en gyllene
skål som översteprästen håller i handen. Exakt
så uppträdde Jesus i nattvardssalen, men han
kombinerade alltså tanken om det nya vinet
med sitt eget offerblod (och än i dag upprepar
våra präster och diakoner detta upplyftande i
elevationen i varje mässa). Jesu handling liknar
alltså, men går långt ut över vad som sägs i
Tempelrullen i Qumran.
Jesus samlar ännu fler gammaltestamentliga
trådar för att ange sin identitet och uppgift i
världen. Han vet att han är den lidande och
frälsande Gudstjänaren som profeten Jesaja
förutsåg (Jes 53:12). I Jesu eukaristi knyts
detta tema till påsklammet vars blod ströks
på dörrarna hos de hebreer som skulle skonas

från Guds vrede den allra första påsknatten
under befrielsen från Egypten (2 Mos 12:23).
Lukas version av instiftelseorden liksom
den vi får hos Paulus (1 Kor 11:23-25) låter
Jesus tala om det nya förbundet genom mitt
blod (Luk 22:20). Det är även en övertydlig
hänvisning till Guds löften hos Jeremia, där
Gud lovade en framtida, helt ny början med
sitt folk (Jer 31:31 f; jfr Hes 36:25-27). Gud
lovade att själv bli folkets herde (Hes 34:1116), och så uppfattade Jesus sin mission. Jesu
kultstiftande handling sammanfattar all Israels
heligaste teologi kring hans egen person, hans
undergång och uppståndelse. Det sker på ett
originellt och överrumplande sätt. Jesu djärva
anspråk ryms inte inom Dödahavsrullarnas
tänkesätt utan bör ha chockat människorna i
Qumran (ifall de någonsin hörde om dem).

tillhörde den stränga rörelsen i sin ungdom
men exkluderades. Tvivel hade uppkommit
i honom: hur går sektens hårda regler ihop
med vår Guds godhet, han som är sen till vrede
och rik på kärlek och trofasthet (2 Mos 34:6)?
Johannes kände kallelsen att bringa Guds nåd
till syndarna. Därför startade han en egen,
ny rörelse. Var Jesus hans medbroder som
gick samma väg? Bilden av Jesus som en ung
besviken essé skulle kunna förklara varför han
påminner om dem på så många sätt men går
åt helt annat håll i några få, men markanta,
avseenden. Jesu provocerande omfamnande
av orena personer blir meningsfullt som ett
radikalt uppror mot qumranteologin. Delar
av sektens tankar behölls i Jesu nya flock, men
inte rigiditeten i fråga om syndare och andra
”orena”. Så kan Jesu kyrka ha blivit till.

Jesus som han presenteras i Nya testamentet
hade en syn på kultisk renhet och på syndare
som var tvärt emot Dödahavsrullarnas. Han
var det syndiga Israels vän. Jesus höll sig inte
långt ifrån de orena och moraliskt misslyckade
såsom esseerna i öknen gjorde, utan tvärtom:
han uppsökte dem. Hans tanke var att rädda
dem som var förlorade (Luk 19:10). Denna
pastorala kontrast mellan Jesusrörelsen och
Qumran ropar på en förklaring. Varför går
två rörelser, som i mångt och mycket liknar
varandra, så olika vägar? Anar vi en historisk
konflikt, en ”skilsmässa” bakom detta?
Straffet i Qumran för att tala emot ledningen
var utstötning. Johannes Döparen kanske

Står vi här med en extra pusselbit till förståelsen
av urkyrkan eller är alltihop vild spekulation?
Döda havets vatten speglar himlen i dag såsom
den gjorde i forna tider, och solen brinner över
torra ruiner som ligger där för våra fötter nedbrutna rester av något som en gång varit.
Allt här är märkligt tyst - men frågorna kan
inte tystna, och det ska de inte heller. Herren
låter oss inte få svar på allt men han väcker vår
nyfikenhet - ibland sker det genom arkeologin
som får oss att stanna till och tänka.
Det var kanske meningen med de tre unga
beduinernas sensationella fynd i grottorna vid
Döda havet.

Jag vill se kärlek, inte slaktoffer,
kunskap om Gud hellre än brännoffer.
		

(Hos 6:6)
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APOKRYFER:
TEXTER SOM INTE FICK KOMMA MED I BIBELN
Bibelns böcker utgör bara en del av det gamla
och av det nya Gudsfolkets skriftproduktion.
Gamla testamentet berättar om skriftliga källor
som har gått förlorade, som i de historiska
böckerna (t.ex. 2 Kung 15:31; 2 Krön 9:29)
och Vishetslitteraturen (t.ex. Ords 24:23; 30:1;
31:1). I Psaltaren (Ps 82-85) läser vi att vissa
psalmer härrör från ”Asaf ” och ”Korachs
ättlingar” – vilka var de? Guds folk har i forna
tider ägt hela bibliotek med historisk och
sakral litteratur. Det mesta har gått förlorat.
Om övergångsfasen mellan Gamla och Nya
testamentet vet vi mer. I det hårt förtryckta,
desperata judiska folket uppkom en flod
av böcker, brev och uppenbarelser, skrivna
i forna tiders profeters och heliga mäns
namn, med titlar som ”Salomos psalmer”
och ”Jesajas martyrium”. Vi kallar dem för
Gamla testamentets apokryfer (d.v.s. ”dolda”)
skrifter. Dessa skrifter var erkända inom vissa
judiska kretsar. De sensationella skriftfynden
vid Döda havet i vår tid (Qumran, se s. 54)
avslöjade ännu fler sådana texter och en
intensiv religiös kreativitet under de sista 200
åren före Kristus.
När kristendomen växte fram fick den
muntliga förkunnelsen av Jesus som Guds Son
sin skriftliga form: 27 böcker i Nya testamentet
som ansågs vara äkta och normerande, d.v.s.
”kanoniska” (se Katolska kyrkans katekes nr.
120). Men - som Lukas i inledningen till sitt
evangelium visar oss (Luk 1: 1-4) - så fanns
det ”många andra” som höll på med böcker
om Jesus. Lukas vill tydligen inte ge dem
gratisreklam genom att nämna vilka de är, och
man anar hans skepsis mot dem (varför skulle
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han annars författa sin egen Jesusbiografi?).
Lukas syftar väl på sådana evangelier som dem
vi räknar till Nya testamentets apokryfer,
skrifter om Jesus och apostlarna som kyrkan
inte godkände för att de saknade apostoliskt
upphov eller rentav var heretiska.
Vissa apokryfer var allmänt kända i
senantiken och man har hittat exemplar från
den tiden, dock oftast bara som fragment.
Andra känner vi uteslutande till genom citat
hos kyrkofäderna, de normerande teologerna
under kyrkans första århundraden, som oftast
är starkt avvisande till dem.
Kyrkan var källkritisk. Kriterier för urvalet till
Nya testamentet berodde på 1) renlärigheten i
en given text (att den stämde med den läran
som kyrkans biskopar lärde ut på varje plats),
2) att man kunde bekräfta att källorna till
böckerna verkligen var Herrens apostlar, och
3) att böckerna varit i bruk sedan länge och
på många orter. Så utstakade läroämbetet och
traditionen de avgörande gränserna för vad som
skulle få kallas för helig skrift. Bibelböckerna
var sanna för att de stämde med kyrkans lära
– raka motsatsen till protestantismens senare
princip om ”Sola Scritura” (se s. 27).
Vissa apokryfer (se nedan) kan ha sina rötter
redan i Nya testamentets tid, men de flesta av
dem hör hemma i 100-talets grekisk-romerska
värld, och i tiden därefter. De avspeglar inte
den bibliska världens frågor – exempelvis är de
komplett ointresserade av Gamla testamentet.
De citerar Jesusord eller apostlarnas exempel
som stöd för författarnas favoritsynpunkter
– oftast är det rent gnostiska föreställningar.

Gnosticismen är viktig att känna till
innan man ger sig på de nytestamentliga
apokryferna. Denna filosofiska religiositet som
genomsyrade hela dåtidens kultur förklarar jag
på s. 184ff. Läs den artikelns sidor innan du
läser vidare här.
En del apokryfer var knappast avsedda att
bli helig skrift. De var antagligen tänkta som
folklig underhållande uppbyggelselitteratur
någonstans mellan roman och verklighet.
Typiskt ville de fylla ut kunskapsluckor och
svara på sådant som de troende var nyfikna
på som t.ex. ”Vad gjorde Petrus när han var i
Rom?” ”Hur var Jungfru Marias barndom?”. Så
påminner de om judendomens rika mångfald
av legender om Bibelns huvudpersoner, s.k.
midrashim. Men i den kristna kyrkan krävde
man redovisning av texters äkthet – inte minst
när dessa blev populära hos folket - och då fick
dessa texter apokryfstämpel. Utan kontroll,
och med vilt växande traditioner som drog åt
nya håll var kyrkans enhet och lärofundament
hotat. Kyrkan fick kämpa för sin själ. Utan
kyrkans auktoritativa läroämbete hade det inte
gått att fasthålla och skydda den nedärvda,
avgränsade textmassan och skydda den mot
legenderna, den fromma skrivarglädjen och
den folkliga fantasin.
De apokryfiska skrifterna hamnade i de
kyrkliga skräplådorna, men vi kan inte utesluta
att de kan innehålla korrekta upplysningar
om Jesus och hans apostlar, eller rentav äkta
citat. Många av skrifterna ger oss spännande
inblickar i olika heretiska läroutvecklingar och
hjälper oss att förstå de rörelser som den tidiga
kyrkan fick försvara sig emot.
Den brokiga floran av allt det som inte fick
hemortsrätt i Nya testamentet är stor, men alla
skrifter avvisades inte totalt. Jag vill här omtala
några av dessa skrifter – en del citerar jag ur
Bertil Gärtners Apokryferna till Nya testamentet

(Propius förlag, 1993-utgåvan), andra ur
den mer omfattande samlingen på danska
Nytestamentlige Apokryfer (J.L.Christiansen
och H.K.Nielsen, 2005-utgåvan, Det danske
Bibelselskab) som jag översätter till svenska.
Spridda Jesusord utanför evangelierna fanns
det gott om. Vi möter dem även inom Nya
testamentet självt. Säkra exempel är Apg 1:48; 20:35; 1 Kor 7:10; 9:14; 11:24-25; 1 Thess
4:16-17a; Upp 16:15 och (kanske) Rom 14:14
(det kan finnas många fler som är inbäddade i
Paulus brev utan att vi vet om det). Exemplen
i Korintierbrevet har likheter med Jesusord i
Matt 5:32; Mark 10:11-12; Luk 16:18. Vi ser
att Jesusord kunde ploppa upp och betonas
olika i Det nya testamentets olika skrifter.
Utanför Bibeln möter vi Jesusord också ofta
som varianter av evangelieverser. Kyrkofadern
Ireneus (se s. 1216) omkring år 180 e.Kr.
försäkrar att aposteln Johannes lärjungar
intygade att Johannes citerade följande ord
av Jesus (Adv.Haer. V:33:3, här): … De äldsta,
som hade sett Herrens lärjunge Johannes, kom
ihåg att de av honom hade hört hur Herren
undervisade om de sista tiderna och sade: ”Det
skall komma dagar, då det växer vinstockar
som var och en har tio tusen grenar, och på
varje enskild gren kommer det att finnas tio
tusen kvistar, och på varje kvist tio tusen skott,
och på varje skott tio tusen druvklasar, och på
varje klase tio tusen druvor, och varje druva
kommer – när den har pressats – ge tusen
liter vin” (citatet fortsätter med vetekorn som
ger tio tusen ax o.s.v. samt en beskrivning av
djuren som alla kommer att leva vegetariskt,
i harmoni och underordnade människorna).
Här går tanken ju till ställen som Mark 4:8,
men om aposteln Johannes verkligen berättade
detta Jesusord varför är det då inte med i hans
eget evangelium? Troligen för att Jesus i den
boken inte alls talar om temat De sista tiderna.
Men vi hör i Joh kap. 15 om vinstocken vars
grenar vi är – det skulle möjligen kunna vara
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en variant. De andra evangelisterna har inte
heller Ireneus Jesuscitat från Johannes mun.
Kanske kände de till det, men tyckte att
liknelsens proportioner kunde verka löjligt
överdrivna i romersk-grekiska läsares ögon.
Men det kan likväl vara ett äkta, historiskt
Jesuscitat såsom Ireneus påstår.
Det har också funnits hela evangelier som inte
godtogs:
Den helige Hieronymus (se s. 1411) berättar
om några judekristna som han kallar för
”nasareerna” och deras speciella evangelium,
”Hebreerevangeliet”. Det skrevs troligen i
början av 100-talet e.Kr. Aposteln Jakob (den
Yngre, se s. 1141) spelar där en stor roll (vilket
kan vara historiskt korrekt, jfr Gal 2:9). Det
sägs att Jesus efter sin uppståndelse visade sig
för Jakob (jfr 1 Kor 15:7). ”Jakob hade nämligen
svurit att han inte skulle äta något bröd från
den stund då han druckit Herrens kalk och
till dess att han såg honom uppstånden från
de döda”. Den Uppståndne tar ett bröd, hör
vi, välsignar och bryter det och räcker det till
Jakob med orden: ”Min broder, ät ditt bröd,
ty Människosonen har uppstått från de döda”.
Även andra kyrkofäder citerar lösrivna citat ur
detta evangelium som i övrigt har gått förlorat.
Från ungefär samma tid och miljö härstammar
antagligen fragmenten av det så kallade
”Nasareerevangeliet” som här och där citeras
hos olika kyrkofäder, såsom Hieronymus.
Texten verkar ha haft likheter med Matteus
evangelium (Hieronymus påstår att detta,
och även ”Ebjoniterevangeliet” (se nedan),
av många anses vara Matteusevangeliets
ursprungsversion, men det är inte troligt, ty
det verkar starkt bearbetat). Ett smakprov:
Se, Herrens moder och hans bröder sade till
honom: ”Johannes Döparen döper till syndernas
förlåtelse. Låt oss gå och bli döpta av honom”.
66

Men han sade till dem: ”Vilken synd har
jag gjort att jag skulle gå bort och bli döpt av
honom? Det skulle då vara att det jag har sagt
är okunnighet (okunnighetssynd)”.
Denna version bygger vidare på de etablerade
evangelierna. Den vill understryka Jesu frihet
från synd, men är inte en självständig källa.
Ebjoniterna var en judekristen grupp (se s.
60). Även deras evangelium bör ha skrivits i
början av 100-talet. De kände till de kanoniska
evangelierna och vidareutvecklade dem också
på sitt eget sätt. En kyrkofader, Epiphanius från
Salamis, citerar dem. De lutade åt gnosticismen
(Anden förenade sig med Jesus vid dopet, Jesus
själv var innan dess bara en vanlig människa
och det fanns ingen jungfrufödelse). De var
tydligen fientliga mot tempelkultens djuroffer,
ty de citerar Jesus för att säga: ”Jag har kommit
för att avskaffa offren och om ni inte avstår
från att offra skall vreden inte vika ifrån er”.
Var de vegetarianer? Från andra källor vet vi
att aposteln Jakob avstod från kött. Finns här
ett samband? Vi vet inte.
De flesta apokryfiska evangelier hade tydliga
gnostiska drag:
Tomasevangeliet hittades vid utgrävningar
i Naq Hammadi (Egypten) o. år 1945. Det
består av 144 meningar som Jesus ska ha sagt.
Det finns lite oenighet om versindelningen,
jag följer den från de ovan nämnda
översättningarna. Man anser att skriften
författades i mitten av 100-talet, men delar
av den kan ha lika gamla rötter som Bibelns
evangelier. Över hälften av verserna återfinns
även i Nya testamentets evangelier, dock i
annorlunda form. På ett par ställen känns
Tomasevangeliets versioner nästan bättre
– d.v.s. mer ursprungliga – än parallellen i
evangelierna. Ett exempel: I Matt 13:44-52
får vi tre snabba liknelser som handlar om att
hitta Guds rike och satsa allt för det: En man
hittar en dyrbar skatt i marken och säljer allt

för att köpa den, en fiskare fångar en mängd
fiskar i sitt nät… men här byter Matteus
överraskande tema och glider över i en
domedagsliknelse (ett av hans favoritämnen):
de goda fiskarna skiljs nämligen från de
dåliga som kastas i elden, punkt slut. Det är
onekligen en kursändring. Logiskt förväntade
man som läsare att fiskaren hittar en enda fin,
stor fisk (Guds rike) och avstår från de andra
för denna enas skull, liksom skattsökaren och
köpmannen gjorde med sina fynd. Läs och
häpna: i Tomasevangeliets version går det till
precis så: ”Då kastade han tillbaka i havet alla de
små fiskarna. Han valde utan betänkande den
stora fisken”, heter det (v. 8). Tomasevangeliet
ger oss alltså här en version som passar logiskt
bättre in i Matteus sammanhang än Matteus
egen. Citerar Tomas en ursprungligare form?
Det kan verka så, fast det kan ju också vara
så att författaren till Thomasevangeliet har
skapat varianten själv. Det ser vi att han gör i
ett annat fall: i hans v. 53 får Jesus en fråga om
den judiska omskärelsen: är den bra för något?
Jesus svarar slagfärdigt att om den hade varit
till nytta så skulle Fadern i himlen ha låtit sina
barn födas omskurna redan från moderlivet.
Det är onekligen bra sagt men den historiske
Jesus kan omöjligt ha talat så (omskärelsefrågan
förekommer ännu inte i evangelierna, den blir
först till i Apostlagärningarna i samband med
Paulus förkunnelse). Citatet är ohistoriskt.
Vi vet inget om författaren till denna skrift.
Han kanske inte ens var kristen utan en
gnostiker som hade köpt sig ett häfte med ”ord
av vismannen Jesus” på marknaden och gjort
egna tillägg. De från Bibeln mest avvikande
Jesusord i hans text är klart gnostiskt präglade.
Där är vi mycket långt från evangeliernas Jesus.
Redan i v. 1 och 3 betonas ”insikt” (gnosis)
som frälsningsväg, såsom ett övervinnande
av döden. Jesus kallas frälsare, men det saknas
hänvisningar till Jesu död och uppståndelse.
Att Messias är förutsagd i Gamla testamentet

ignoreras helt, det var tydligen ointressant.
Även denna brist är gnostisk. Det talas i v. 50
om människosjälens ursprung i ett ljusrike
(jfr v. 24). Vi märker förakt för det kroppsliga
(v. 80, 112). Viktigast är kanske läran om
upphäva könsskillnaden (v. 22): gnostikerna
ansåg att man och kvinna ursprungligen hade
varit en ”enhet” som hade splittrats av en ond
skapare. Könsskillnaderna orsakade begär och
sexualitet som gav upphov till födandet av nya
kroppar (= fängelser för anden i oss). Jesus
säger i v. 22: ”När ni gör det som är två till ett…
När ni gör det manliga och det kvinnliga till ett
enda, så att det manliga inte är manligt och det
kvinnliga inte är kvinnligt… då skall ni gå in i
(riket)”. På samma sätt (v. 37; jfr 114): ”när ni
klär av er utan att skämmas och tar era kläder
och lägger dem under era fötter som små barn
och trampar på dem”. Det som menas är: när
sexualiteten inte längre spelar någon roll (d.v.s.
är ”död” och varken orsakar begär eller blygsel)
då har man nått till Paradiset.
Nästan samma ideal om ”frihet från
kön” hittar man i ett fragment av det s.k.
Egypterevangeliet där Jesus säger till en viss
Salome: ”När ni trampar på kläderna som
skyler er skam, och när de två blir ett, och det
manliga förenas med det kvinnliga och det är
varken man eller kvinna...”. I Thomasevangeliet
(v. 61) frågar Salome Jesus vem han är, och
hon påstår att han har legat på hennes säng
och ätit vid hennes bord (v. 61). Jesus svarar
med några gåtfulla ord om att vara ”enad” och
”splittrad”. Det som menas är förmodligen att
Kristus, som övermänsklig figur och förebild i
”andlighet”, inte kunde känna jordiska begär.
Möjligtvis är Tomasevangeliet inspirerat av de
judekristna evangelierna som jag beskrev ovan
(eller så är det tvärtom). På frågan om vem
som ska leda lärjungarna när Jesus har lämnat
dem, svarar Jesus i v. 12: ”Jakob den rättfärdige,
för vars skull himmel och jord blivit till”.
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Finns här en tradition som ville göra aposteln
Jakob den Yngre viktigare än Petrus, han
som fick nycklarna till himlen i Matt 16:18f?
Troligen.
Maktfrågan lurar också bakom vissa gnostiska
texter där Petrus ställs i kontrast till Maria från
Magdala, den kvinnliga lärjungen som var
vittne till uppståndelsen. Så t.ex. i ”Evangeliet
enligt Maria”, också från 100-talet, som det
också bara finns kvar fragment av. Där får vi
veta att Jesus älskade denna kvinnliga lärjunge
mer än apostlarna (hon är symbol för den
gnostiska läsaren som har större närhet till
Jesus än vanliga kristna). Maria från Magdala
trädde modigt fram efter att Jesus hade lämnat
det jordiska livet och tillrättavisade apostlarna
som fruktade att gå ut i världen och förkunna
Herren. ”Han har förberett oss och gjort oss till
män”, sa hon. Petrus ber henne meddela dem
vad Herren anförtrodde henne – han älskade ju
henne mest, tillägger han. Då beskriver Maria
en vision i vilken hon förde ett samtal med Jesus
(tyvärr har bara inledningen och avslutningen
bevarats, inte visionens innehåll). Apostlarna
Andreas och Petrus blir upprörda när de hör
Jesu hemliga budskap och vill inte tro att
Herren uppenbarade sådant för en kvinna och
inte för dem. Maria gråter och försäkrar att
hon inte ljuger. Någon påminner Petrus om
hans hetsiga temperament: Herren älskade
Maria mest och männen borde alla skämmas,
sägs det. Texten slutar med att männen fogar
sig och erkänner Maria från Magdalas ord.
Budskapet är klart: ”Petruskyrkans” män –
som är fega och bara tänker på sig själva - bör
acceptera de gnostiska hemliga lärorna.
Maria från Magdala är kvinna men säger alltså
att även hon har blivit en man. Förmodligen
spelar hennes kön en symbolisk roll. Maria
representerar gnostikerna som ”älskas mer” av
Herren än biskoparna i kyrkans ledning.
Att apostlarna sätts på plats av en kvinna
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handlar knappast om jämställdhet utan sker för
att understryka hur de förödmjukas, ungefär
som när Israels fege kung Barak fick inse att
han hade segrat över sin fiende Sisera med
en kvinnas hjälp (Jael, Dom kap. 4). De som i
dag vill se ”feminism” eller ”kvinnliga präster”
i apokryferna och se dem som en motvikt
mot den ”mansdominerade katolska kyrkan”
projicerar nutida frågor in i texterna. Visst kan
det tänkas att några kvinnor (profetissor) hade
stor makt i gnostiska kretsar, men det måste
inte betyda att de övriga kvinnorna där levde i
jämställdhet med männen.
Det gnostiska s.k. ”Judasevangeliet” – även
det från 100-talet – var något av en sensation
när det hittades år 1978 i en gammal grav i
Egypten. Det kom på avvägar och publicerades
först 2006. Texten är skadad och mycket
svår att förstå. Vi läser där om hur Jesus ger
aposteln Judas hemliga läror under den sista
veckan innan sin död. Jesus förutser att de
andra apostlarna kommer att utesluta Judas.
Världen lever i mörker och synd, hör vi: man
dödar barn, män ligger med män, man offrar
djur – allt sådant kom Jesus för att avskaffa.
Spekulationer om stjärnor och krafter som
skapat den synliga världen blandar sig med
löftet om att Judas en gång ska bli mer
framträdande än de tolv som nu snart ska
avvisa honom. Texten vill visa att Judas (en
symbol för gnostikerna) har ett företräde
framför Petrus och hans kyrka – åter märker
vi oppositionen mot den vanliga, katolska
kyrkans ledning. I slutverserna säljer Judas
(den fysiske) Jesus för pengar – förmodligen
ska det förstås positivt: Judas gör sig av det
kroppsliga hos Jesus, det saknar värde, vi
ska lämna det bakom oss. Jesus är ”andlig”.
”Jakobs protoevangelium” (dvs ”evangeliumsinledning”) blev väl också till vid mitten av det
första århundradet. Det är en folklig berättelse,
i biblisk stil, som vill förklara hur Jungfru

Marias föräldrar möttes – vi lär känna deras
namn, Joakim och Anna, och får veta hur
Marias barndom gick till. Maria växte upp
i en sorts internat i templet i Jerusalem. Vi
hör om hennes relation till Josef, födelsen i
Betlehem m.m. Detta evangelium var känt av
kyrkofäderna och populärt bland kristna i Öst
(det kunde läsas vid festerna för Jungfru Maria
och hennes moder Anna), men förkastades
av påven Gelasius I omkring år 500. Skriften
motsäger inte kyrkans lära och innehåller inga
gnostiska drag, men dess bakgrund är osäker,
i den meningen var den ”falsk” och kunde inte
godkännas. Men berättelsen har ett stort värde
genom att den omvittnar att vår katolska tro
om Maria fanns bland kristna på 100-talet:
Jesu ”syskon” är inte barn av Maria (se s. 409).
Marias jungfrulighet framhävs tydligt, hon
är jungfru även efter födelsen av Jesus (jfr
Katolska kyrkans katekes, nr. 499-501). Detta
sista beskrivs med en dramatisk scen (27:3 28:4): en kvinna som bistod Maria vid födelsen
berättar för en viss Salome att ”en jungfru har
fött, något som naturen inte tillåter”. Salome
svarar: ”Så sant Herren, min Gud, lever, om jag
inte får känna med mitt finger och undersöka
henne så kan jag inte tro att en jungfru har
fött”. Men då Salome sträcker fram handen
för att konstatera Marias jungfrulighet faller
hennes hand av, som förtärd av eld. Hon ber
Gud om nåd och lovar att hjälpa de fattiga om
han botar henne. En ängel befaller henne att
vidröra barnet, och hon blir frisk.

och är en barnsligt naiv, närmast skrämmande
berättelse om en pojke med gudomliga krafter.
Hans mänsklige fader Josef har svårt att styra
honom. Jesusbarnet beskrivs som klokt, och
han kan sätta sina lärare på plats. Han slår
ihjäl andra barn för att de retar honom (ett
av barnen uppväcks dock till livet igen när
föräldrarna klagar). Jesus formar fåglar av lera
och klappar i händerna, genast blir figurerna
levande och flyger iväg. Han utför även andra
mirakel innan tolv års ålder. Texten avslutas
med historien om den tolvårige Jesus som
följer med sina föräldrar till Jerusalem (jfr Luk
2:41-52). Ett antal tidiga kyrkofäder, bland
dem redan Ireneus på 100-talet, betecknar
detta evangelium som oäkta och lögn. Vi vet
inte varför det skrevs. Det kanske var en saga.
Om apostlarnas liv författades äventyrliga
legender som behöll en stor läsarskara i många
hundra år, trots kyrkans motstånd:

Detta evangelium måste ha motsvarat en
autentisk nerv i den kristna traditionen. Så
firas sedan gammal tid Marias föräldrar (se
s. 1245) och även Marias överlämnande till
templet som liten (se s. 1499).

Vi hör om dramatiska och underliga scener.
En målare gör ett hemligt porträtt av Johannes
som ser det och förmanar mannen att istället
”måla” med dygdernas färger. Det uppräknas
en lång rad dygder, inklusive att ”tömma
magen” (fasta), men också att skära av sina
könsorgan, d.v.s. krossa sexuella begär.
Enligt författaren till dessa akter såg Jesus
inte likadan ut för alla. Jesus kändes olika vid
olika tillfällen, mjuk eller hård, han kunde

Ett annat apokryft evangelium från
100-talet (eller möjligen senare) är Tomas
Barndomsevangelium. Det har vissa likheter
med indiska legender om Buddha och Krishna

Johannesakterna är antagligen från 200-talet
och bevarade till ca 70 % (i fragment). De
har också gnostisk prägel. Här möter vi den
så kallade doketismen, läran att Herren Jesus
inte verkligen blev människa utan allt bara var
ett ”sken” (han bara verkade vara människa).
Jesus led inte och blev inte korsfäst (gnostiska
texter som den här kan ha spridits till Arabien
och bidragit till Koranens påstående att Jesus
inte dog på korset). Så säger Jesus (i det 101:e
avsnittet): ”Jag har alltså inte lidit något av det,
de säger om mig”.

69

visa sig som en liten man eller som så stor att
huvudet räckte upp till himlen. Jesus kunde
vara immateriell så att det inte gick att ta tag
i honom. Hans fotsteg lämnade inga spår på
marken. En gång när Johannes smög sig bakom
Jesus upptäckte han att Jesu rygg inte såg ut som
en människas - då upptäckte Jesus apostelns
nyfikenhet: som straff drog han lärjungen i
skägget och det gjorde ont i en månad efteråt.
Allt det här skulle ”bevisa” doketismens lära
om att Jesus bara ”låtsades” vara en människa.
Så säger Johannes i avsnitt 104: ”Var därför
också ni övertygade, bröder, om att det inte är
en människa som jag förkunnar för er… utan
en oföränderlig gud, en oövervinnerlig gud”.
Vi ser att dessa akter motsäger den verklige
aposteln Johannes evangelium (Joh 1:14): att
Ordet som var Gud blev människa (kött).
Ordet ”låtsades” inte bli mänskligt kött eller
bara ”kom till” människorna, det blev kött,
en kropp bland kroppar, d.v.s. en av oss, och
Jesus dog för oss på riktigt, och så älskade Gud
världen… (jfr Joh 3:16).
Johannesakterna saknar inte dramatik. En ung
man ville ligga med en annan mans hustru.
Han far förmanade honom att inte göra så och
i vrede mördade ynglingen sin egen far. Sedan
sprang han i väg för att ta livet av sig. Johannes
stoppade honom och frågade om han vill hålla
sig från den äktenskapsbrytande kvinnan ifall
Johannes gjorde hans far levande igen. Det
gick ynglingen med på och så uppväcktes den
gamle. Sedan följer ett makabert avsnitt där
den unge mannen ångrar sina fel, skär av sig
könsorganen och konfronterar kvinnan. Allt
var hennes fel - själv ville han från och med nu
leva i Guds barmhärtighet, förklarar han. Vi
läser att den gamle Johannes ogillade den unge
mannens självkastration, den var en överdrift.
Men indirekt visar detta att självstympning
var ett tema som gnostiska kristna brottades
seriöst med – några av dem tolkade antagligen
Jesu ord i Matt 19:12 brutalt bokstavligt.
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Teman död, vansinne, sexualitet, förbjuden
kärlek och våld upprepas i Johannesakterna:
läsarna ska inse sambanden mellan dem, d.v.s.
att de smutsiga jordiska begären för ont med
sig. Lika bra att ”skära av” dem. Fast kanske
inte rent fysiskt.
Författaren till dessa akter berättar en gullig
detalj (som han kanske har från en verklig
historisk källa): En natt när Johannes skulle
vila på en bädd i ett härbärge stördes han av
vägglöss. Han befallde insekterna att ge sig av.
Nästa morgon sågs en stor mängd vägglöss
vid utgångsdörren. Aposteln tillät dem att
återvända till sin vägg vid bädden, och då
marscherade hela lilleputt-armén dit igen.
En annan anekdot som också mycket väl kan
vara historisk lär att Johannes en dag satt
och förtjust betraktade en rapphöna som
badade i smutsigt vatten på marken. En präst
såg Johannes sitta och titta på hönan och tog
anstöt av att den gamle mannen fann glädje
i detta. Johannes förstod vad han tänkte och
sa att det var prästen själv som borde betrakta
hönan, ty denna präst smutsade ner sig med
skamliga och orena handlingar (vi får inte veta
vilka). ”Rapphönan är din själ” sa aposteln.
Johannesakterna bjuder på många riktigt
underhållande äventyr och slutar med att
beskriva apostelns död, men låt oss lämna
skriften här innan vi drunknar i den.
Folkligt underhållande är även Petrusakterna
– troligen skrivna mot slutet av 100-talet. Det
är ett typiskt exempel på en berättelse som
ska tillfredsställa en nyfiken kristen publik
som vill veta mer än Det nya testamentet kan
berätta. Petrus var central i urkyrkan, och
det var svårt att acceptera att han plötsligt
försvinner i Apg 12:17 för att sedan bara
kort dyka upp igen vid apostelkonciliet i
Apg kap. 15 och därefter aldrig nämns mer.

Alla visste att apostelkollegiets huvud och
talman stod i spetsen för kyrkan i imperiets
huvudstad och där led martyrdöden, men
hur gick det till? Därtill kom ett annat
motiv: Petrus hette ursprungligen Simon
och hans konfrontation med en trollkarl av
samma namn i Apg 13:6 fascinerade många.
Denne Simon från Samaria ansågs allmänt
(även av de tidigaste kyrkofäderna) att vara
upphovsmannen till de tidiga heretiska
(gnostiska) rörelserna som plågade kyrkan.
Början av Petrusakterna har gått förlorad. Där
beskrevs hur Petrus grundade kyrkan i Rom.
Sedan läser vi hur Petrus beger sig till Rom igen
för att stoppa trollkarlen Simon som genom sitt
underliga trixeri hade fått många, även kristna,

att tro att han var ”Guds stora kraft” eller Jesus
själv. Petrus uppsökte nu Simon – som en gång
tidigare hade flytt från honom, det var i Judeen
– men när denne hörde att Petrus stod framför
dörren lät han dörrvakten säga att han inte var
hemma. Därute stod en stor hund, kopplad i
kedja. Petrus släppte den lös och den kunde
då tala med mänsklig röst. Han skickade in
hunden i huset där den förkunnade för alla
att Petrus var därute och ville tala med Simon.
Trollkarlen tappade talförmågan av skräck. En
man vid namn Marcellus som hade ställt upp
en staty av sin guru med titeln ”Åt Simon, den
unge guden” kom ut och kastade sig till marken
för Petrus fötter och bad om hans förbön (han
ångrade sin synd, d.v.s. att han hade gjort en
avgudabild av Simon från Samaria).

Gudabilden på Isola Tiberina
Historien om en sådan gudabild av Simon från Samaria som skulle haft påskriften ”Simoni
Deo Sancto” (åt Simon den helige guden) finns hos kyrkofadern Ireneus (se s.1216) i en
skrift från ca år 180 e.Kr. (Första Apologi, XXVI). Den stod på ön i Tibern. Man trodde
alltså inom kyrkan att statyn funnits på riktigt. På 1500-talet hittades på platsen det som
antagligen menades: en figur med titeln ”Semo Sancus” (som var en sabinsk gud). Ireneus
anger som källa martyren Justinus (se s. 1216). Det var nog han som tolkade bilden som
”Simoni Sanctus”. Det fanns knappast en gudabild av Simon. Men en andlig konfrontation
mellan trollkarlen Simon och aposteln Simon Petrus kan mycket väl ha ägt rum i alla fall.

Inne i huset bråkade trollkarlen nu med sin
hund. Han krävde att den skulle gå och säga till
Petrus därute att han inte var hemma men den
vägrade och kallade honom i stället för både
skamlös och gudlös. Sedan sprang hunden ut
till Petrus, avlade rapport om läget och föll ner
död för hans fötter.
Petrus fortsatte imponera: han tog en torkad
fisk som hängde i ett fönster och frågade om
folket ville tro på honom ifall fisken kunde bli
levande igen. Det lovade de såklart. Aposteln

kastade den torra fisken i en simbassäng
och genast simmade den muntert omkring.
Människor strömmade till, ja, de började mata
fisken som hade återfått livet.
Simon trollkarlen uppträdde sedan med sina
magiska konster. Han fick det att se ut som
om han kunde få lik att röra på sig m.m.
men Petrus avslöjade ständigt hans tricks.
Romarna började tröttna på den samariskea
undergöraren. Bittert lovade Simon att nästa
dag flyga upp i luften till Kristus från Via Sacra
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på Forum Romanum. Petrus kom dit liksom
många andra för att se hur det skulle gå
med det. Simon lyftes verkligen högt upp i
luften, men Petrus bad till Jesus om att han
skulle falla ner igen och bryta benet på tre
ställen (inte dö) vilket omgående skedde. De
besvikna åskådarna kastade nu sten efter den
misslyckade Simon. Någon bar bort honom på
natten till en läkare och där dog han.
Sedan läser vi om Petrus förkunnelse och hur
den ledde till hans död: En romersk prefekt
vid namn Agrippa hade fyra älskarinnor som
lyssnade till Petrus predikan om att avhålla sig
från sexualitet och blev djupt rörda. Nu vägrade
de att ligga med Agrippa, och denna började
trakassera dem för det. En annan kvinna vid
namn Xantippa var gift med en viss Albinus
som hade titeln ”kejsarens vän” (liksom Pontius
Pilatus, se Joh 19:12). Xantippa och ännu fler
kvinnor (och män) lät sig övertalas av Petrus
att avstå från sexualitet så de kunde bli ”heliga”
och ”rena” och ”tjäna Gud”. Det blev stor oro i
Rom på grund av detta. Albinus och Agrippa
kokade av raseri och ville hämnas på Petrus
vars vänner övertalade honom att fly från Rom.
Aposteln flyr alltså, men möter på vägen – vid
Via Appia - Kristus som visar sig, gående på
väg åt andra hållet. ”Vart går du, Herre?” (Quo
vadis, Domine?), undrar Petrus och Herren
svarar att han är på väg in till Rom för att bli
korsfäst. Svaret träffar Petrus djupt i hjärtat
och han bestämmer sig för att återvända och
möter så martyrdöden där, vilket jag beskriver
på s. 1220. Det anti-sexuella budskapet som
förmedlas här var givetvis ren gnosticism, men
anekdoten om Petrus möte med Herren vid
Via Appia och hans korsfästelse uppfattades
tidigt som trovärdig – ett katolskt kapell finns
där än i dag som ska påminna om händelsen.
En berättelse med titeln Paulus och Tekla,
från slutet av 100-talet, vill jag också nämna.
Kyrkofadern Tertullianus, som levde när den
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blev till (se s. 47), skriver att den som författade
berättelsen medgav att den var ett bedrägeri
(KF 7 295). Tekla beskrivs som en typisk
nyomvänd kvinna som efter Petrus predikan
avstår från äktenskap och sexualitet och får
lida mycket för det. Vi hör om att även Paulus
förkunnar att ”det finns ingen uppståndelse
för er om ni inte förblir rena och låter bli att
befläcka era kroppar och bevarar er kyska”
(avsnitt 12). Detta är klart gnostiskt - ett bra
exempel på en lära som den verklige Paulus i
Bibeln varnar emot (se 1 Tim 4:3; 6:20).
Beskrivningen av aposteln Paulus utseende
(avsnitt 3) som jag också kommenterar på s.
189 kan utmärkt väl vara historisk: (Paulus
var) ”liten till växten, flintskallig, med krumma
ben, men med god hållning, sammanväxta
ögonbryn, en något krokig näsa, full av nåd.
Ibland såg han ut som en människa, ibland
hade han en ängels ansikte.”
Är katolska kyrkan gnostisk?
Nej, tvärtom. Gnostikernas negativa syn på
den mänskliga kroppen och på sexualiteten
var okatolsk och obliblisk, även om enstaka
bibelverser – med lite fantasi – kunde feltolkas
åt det hållet (Matt 19:12; 1 Kor 7:1; Upp
14:4 m.m.). Gnostikerna vidareutvecklade
evangelisten Johannes och aposteln Paulus
teologi i en riktning som tappade bort
trons rötter. Den verklige Johannes såg inte
ner på äktenskapet, han lät Jesus påbörja
uppenbarelsen av sin gudomlighet mitt
under en jordisk bröllopsfest (Joh 2:1-11).
Den verklige Paulus rekommenderade
visserligen celibatet framför äktenskapet (1
Kor 7:1, 7), men det hade inget att göra med
att äktenskapet skulle vara ”smutsigt” utan det
gjorde han för att hans lärjungar inte skulle
belastas av familjelivets besvär når förföljelser
och prövningar drog över kyrkan (1 Kor 7:28).
Bland kyrkans tidiga kvinnliga martyrer

(Lucia, Agatha m.fl) möter vi ofta unga
jungfrur som hade vigt sina liv åt Kristus,
men som man ville tvinga att gifta sig med
en hedning. De avvisade detta vilket kostade
dem livet, men deras motiv var inte gnostiska:
de kyska kristna jungfrurna avvisade inte
sexualiteten för att den skulle vara ”smutsig”
utan de vägrade gifta sig för att de redan hade
lovat att leva avhållsamt för Kristus.
Ibland hör man från dem som kritiserar
katolska kyrkan att celibatet skulle vara en
ny form av ”gnostisk sexualfientlighet”. Inget
kunde vara mera fel. De som lovar avhållsamhet
för att t.ex. gå i kloster gör det som en gåva, ett
offer, åt Gud. Inte för att sexualiteten skulle ha
ett lågt värde utan tvärtom för att dess värde
är högt. Vad skulle det vara för gåva, att man
gav Gud något som man såg som värdelöst?
Det vore ju förakt för Gud (jfr Mal 1:8). Nej,
avhållsamhet och celibat för himmelrikets skull
(jfr Matt 19:11-12) är just bevis för kyrkans
högaktning för den kroppsliga fruktsamhetens
gåva. Om någon skulle välja klosterlivet för
att de ser ner på personer som gifter sig, eller
tror sig vara bättre än dessa för att de undviker
sexualitet, så blir de med rätta tillrättavisade
av kyrkan. För gnostikerna var det fysiska
utan värde, en djup avgrund skiljde enligt dem
den goda, andliga, ljusa världen över oss från
den onda, materiella, mörka världen vi lever
i. För kristna däremot är det jordiska en gåva,
en realitet vi visserligen varken ska avguda,
förtrollas eller slavbindas av, men som likväl
är något vi får älska, tacka för och njuta. Vid
sidan om mig, medan jag skriver detta, råkar
det ligga en bok av kardinalen Karol Wojtyla,
den senare helige påven Johannes Paulus II
(se s. 1466), i vilken han utförligt och konkret
beskriver den äktenskapliga sexualiteten som
en vacker och viktig gåva (”Kärlek och ansvar”,
Brombergs förlag, 1980). Han beskriver
makarnas fysiska kärlek, sexologisk forskning
och t.o.m. vikten av att man och kvinna
uppnår orgasm tillsammans under samlaget.

Han skriver rättframt, positivt och sakligt.
Det är nog inte många som vet att en påve
har brytt sig om sådana frågor under många
år (och fortsatt predika om sexualitetens
positiva värde som påve). Den som lär känna
katolska kyrkan på allvar inser att vi är så
långt från gnosticismen som man kan vara.
Kyrkan har givetvis också rymt individer med
kroppsfientliga tendenser i vår långa historia
(och de finns ännu). Gråzoner hittar man i
alla sammanhang. Katolska kristna är som
världens övriga människor, vi brottas med
trosfrågor, med politik, med relationer och
med oss själva. Men vi vet att det jordiska är en
gåva från Gud.
Apokryferna till Nya testamentet rymmer
skrifter om den stora kommande undergången
(s.k. apokalyptiska skrifter), om himmelsresor,
uppenbarelser samt inte minst olika brev som
påstods ha skrivits av en eller annan apostel –
alltihop tidstypiska produkter om man jämför
med den dåtida judiska världens paralleller.
Jag kan inte redogöra för dem alla, men kan
inte låta bli att nämna Thomasakterna. De
blev antagligen till i en gnostisk sekt i Syrien
vid början av 200-talet. Aposteln Thomas
kallas i Johannes evangelium för ”Tvillingen”.
Författaren till dessa akter utvecklar detta till
att Thomas var Jesu tvillingbroder, vilket har
en djup andlig mening: Jesu gudomliga väsen
är något vi alla har inom oss, det gäller att
upptäcka det. Så är det med allt i de gnostiska
skrifterna: det som berättas är samtidigt
menat som en bild av frälsningens mysterium:
läsaren ska känna igen sig (något liknande
har vi i Johannes evangelium där författarens
självbeteckning: ”den lärjunge som Jesus
älskade” – Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20,
24 - förmodligen också syftar på läsaren: han
eller hon ska se sig själv i den rollen). Vi hör
att aposteln Thomas genom lottdragning
bestäms för missionen i Indien. Han vill inte
resa dit, men Jesus visar sig och säljer honom
som slav (Thomas är en duglig timmerman
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och byggmästare) åt en indisk köpman och
då måste aposteln foga sig och följa med
köpmannes skepp till Indien. På vägen dit
lyckades han övertala ett nygift par att leva i
celibat (Kristus är själens sanne brudgum, lär
han dem). Detta tema återkommer också i
denna skrift: aposteln övertalade gifta kvinnor
att sluta ha sex vilket väckte deras äkta mäns
hat mot Thomas och deras önskan att få
honom dödad. Den medbragte slaven fördes
av sin ägare, köpmannen, till en stad i Indien,
och kungen där gav Thomas i uppdrag att
uppföra ett palats. Kungen reste bort men lät
skicka pengar till bygget och Thomas berättade
i brev till honom att bygget fortskred väl. Men
i själva verket fördelade han pengarna bland
nödlidande i folket och byggde ingenting.
Aposteln fastade, undervisade, botade sjuka
och gick alltid omkring i samma enkla dräkt,
oavsett temperatur eller väder. När kungen
till sist kallade Thomas till sig och frågade
om palatset var klart svarade denne att så var
fallet, men byggnaden var osynlig och kungen
kunde först se den efter sin död. Det rasande
majestätet bestämde sig för att låta flå Thomas
och köpmannen levande och sedan bränna
upp dem. Men plötsligt dog kungens bror och
broderns själ kom till himmelen där han såg
den byggnad som Thomas hade byggt (genom
sina goda gärningar). Där ville han nu bo men
änglarna avvisade hans begäran ty palatset
tillhörde hans bror kungen och hade byggts
av aposteln Thomas åt denne, förklarade de.
Då begärde den döde att få återkomma till sin
kropp vilket beviljades. Det förste han ville
när han vaknade upp i sin kropp och fick se
sin bror var att få köpa palatset i himlen av
honom. Då förstod kungen att det var sant
vad den judiska slaven hade sagt och bad
om Thomas förbön. De kungliga bröderna
bistod nu Thomas i hans hjälparbete och
beseglades med helig olja under gnostiska
invigningsböner som bl.a. riktades till ”den
Högstes kraft” (Visheten, på grekiska Sofia)
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som tilltalades som ”de sju husens moder” och
”uppenbararinna”. Sedan tog de emot ”brödet”.
Något dop hör vi inte talas om. Thomas
sjunger till slut en lång vemodig sång om sitt
”fall” ner i den mörka onda världen och hur
han kallades tillbaka till sitt ädla ljusrike av sin
far (ljusguden) och sin mor (visheten), det är
den kända gnostiska ”Pärlhymnen” som jag
redogör för på s. 187. Enligt kristen tradition
kom aposteln Thomas verkligen till Indien och
missionerade där, men givetvis inte i gnostisk
form. De så kallade thomaskristna (den största
gruppen är unierade med katolska kyrkan, de
malabarkristna som har syrisk rit) har funnits
där sedan två tusen år. Thomasakterna kände
till Thomas mission i Indien, men spann in
den i gnostisk filosofi. Legenden om aposteln
som delade ut kungens pengar till de fattiga
kan dock vara sann (jfr diakonens Laurentius
historia från 200-talets Rom, se s. 1302).
Här lämnar jag nu apokryferna. Det fanns
tydligen en marknad för dessa skrifter, en
längtan hos dem som ville ”veta mer”, allt
förpackat som folklig underhållning. Helt utan
litterärt värde är de ju inte. En målgrupp var
utan tvivel kristna som var besvikna över den
etablerade kyrkan, oroliga och sårbara själar,
den sortens hemlösa sökare som känner sig
oförstådda och nyfiket köper nya budskap
som lockar med guld men inte ger annat än
glitter. Apokryferna ville stjäla den kristna
berättelsen och ändra poängen. Fördömandet
av kroppen var rent giftigt för tron, och därtill
ett otacksamt slag i ansiktet på Skaparen
som har gett oss allt och låtit oss kunna bli
medskapare till nytt liv. Närheten attackerades,
mellan man och kvinna, och mellan Gud och
människan. Om Kristus inte blev en verklig,
kroppslig människa så blev Gud inte vår
vän och jämlike, vi är alla lurade stackare,
fortfarande övergivna och utlämnade åt synd
och död. Allt vi får hoppas på då är att hitta en
”lysande insikt” (gnosis) som lyfter oss i håret
ur träsket. Tragiskt, verkligen tragiskt.

Bibelns böcker
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Fördjupning

DE FEM MOSEBÖCKERNA eller
PENTATEUKEN (= ”De fem rullarna”)
Jag var liten och öppnade morfars fars stora,
gamla, tunga bibel som låg där vid pianot.
Den bruna läderpärmen luktade gott. Gustave
Dorés mäktiga träsnitt väckte en känsla av
vördnad och allvar. Som vuxen försökte jag
läsa i Bibeln. Första och Andra Moseboken
var dramatiska: världens skapelse, syndafallet,
Noas ark, Abraham som tror han ska offra Isak,
Mosebarnet i vassen, slavfolket som befrias av
Gud rakt genom havet, Mose krossar tavlorna
med Tio Guds bud när han ser att folket tillber
guldkalven. I Tredje Moseboken tog det stopp.
Blod, ”orenhet”, djuroffer – vad är meningen?
Jag la boken ifrån mig. Min läsare, gör inte
det, då missar du de dramatiska upproren
mot Gud i Fjärde Moseboken, liksom Femte
Mosebokens gripande tal av den döende Mose
om troheten mot förbundet (= ”testamentet”),
som är kärnan i Pentateuken, judarnas Tora.
Mose är Pentateukens huvudperson. Han
var mänsklig: utbildad i all Egyptens visdom
(Apg 7:22), men osäker och kraftlös när han
skulle tala, liksom Paulus (2 Mos 4:10, 2 Kor
10:10); modig men farligt impulsiv som när
han dödar en slavdrivare (2 Mos 2:12) eller
räddar kvinnor från överfall (2 Mos 2:16-22);
tvekande men lydig mot Guds röst, när han vid
den brinnande busken förstår att hans bröder
i Egypten behöver hans ledarskap (2 Mos 3-4).
Förbluffande är hans ursprung: författaren,
medveten om incestförbudet i 3 Mos 18:12,
avslöjar att Mose blev till ur en otillåten
förbindelse (2 Mos 6:20). Ja, Gud kallar ofta
outsiders (jfr Ps 51:7; Mark 2:17) till sin tjänst.
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Ett kors läggs på Moses axlar: ett ”styvnackat
folk” (2 Mos 32:9) som ogärna litar på Gud
och är nära att stena honom (2 Mos 17:4).
Mose ber Gud att få dö för att bli av med sin
börda (4 Mos 11:15). Ändå älskar Mose sitt
folk och ber för dem, alltid redo att förlåta,
inte ett uns av stolthet finns i honom. Mose var
en mycket ödmjuk människa, ödmjukare fanns
inte på jorden (4 Mos 12:3). Han är en ikon av
Jesus som skulle gå korsvägen för sina judiska
bröder och systrar, ja, för hela världen. Mose
förutsade Jesu ankomst (5 Mos 18:15). Men
Guds Son hade en större härlighet än Mose
(Heb 3:3). Med Jesus kom Det nya förbundet
(Testamentet), jfr Jer 31:31-34:
Det skall komma en tid, säger Herren, då jag
skall sluta ett nytt förbund med Israel och med
Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med
deras fäder när jag tog dem vid handen och
förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig
som de bröt, fastän jag var deras herre... Jag
skall lägga min lag i deras bröst och skriva den
i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de
skall vara mitt folk… Jag skall förlåta dem deras
skuld…
Mose skrev och skrev (2 Mos 17:14 och 34:27,
jfr 4 Mos 33:2), allt vad Herren hade sagt (2
Mos 24:4). Antagligen hade han äldre källor
också, muntliga eller skriftliga. Han befallde
att bokrullen med lagen skulle läggas i Herrens
förbundsark (5 Mos 31:24-27). En del av
Pentateuken verkar dock ha omredigerats och
utvidgats under senare århundraden. Det är
omöjligt att avgöra hur mycket som skrevs av
Mose själv. Han bör ha levt på 1200-talet f. Kr.,
och hans huvudmotståndare, den förhärdade
farao, kan mycket väl vara Ramses II vars
mumifierade, mörka lik ligger i Egyptiska
museet i Kairo. Mose själv begravdes – men än
idag vet ingen var graven finns (5 Mos 34:6).

FÖRSTA MOSEBOKEN (GENESIS = ”URSPRUNG”)
Tron på att allt är skapat av (vår) Gud, för
alla människors skull, skilde Israel från dess
grannar, stormakter som Egypten och Babylon,
där gudarna ansågs ha skapat människan av
själviska skäl: som slavar. Adam och Eva ställs
fram som allas – inte bara Israels – urföräldrar.
Därmed är vi syskon. Varje person – inte bara
farao eller kungen – är Guds älskade avbild på
jorden, och det ska krylla av människobarn
överallt (1:27-28; jfr Ps 107:47: familjer stora
som hjordar). Paradiset störs dock genom
djävulens list: våld, avundsjuka och lögn blir en
del av livet. Kapitlen 1-11 beskriver en andlig
miljökatastrof, synden, som växer och river
ner folkmassor i avgrunden (6:5f, jfr 18:20f).

när Jakob av Gud får sitt nya namn Israel två
gånger (32:28 och 35:10). Berättelserna verkar
ha gått olika vägar. När de tio stammarnas rike
i norr (se s. 95f) bröt ihop under assyrierna
år 722/721 f.Kr. flydde många till Jerusalem i
söder. Vid detta möte mellan Nord och Syd på
700-talet syddes antagligen olika traditioner
ihop, och sömmen syns än (t.ex. den mystiska
textkällan som citeras i 4 Mos 21:14). Tillägg
från 500-talet f.Kr. är också tänkbara: det
dåraktiga Babelstornsbygget som skulle räcka
upp till himlen (kap. 11) är troligen en parodi
på ett tempel i Babylon, staden dit judarna togs
i exil år 586 f.Kr. Gamla texter fördjupades av
senare tider - under Andens inspiration.

Detta är inte ”historia” i modern mening,
det är snarare en allmän lära om människan
(antropologi): vi alla är Adam, Eva, Noa. Våra
samhällen driver mot avgrunden. Här motsägs
inte heller Big Bang- eller evolutionsteorin, de
talar ett annat språk (se nästa sida). Här ges
symboliska bilder av Guds nåd: syndarna får
kläder (3:21), mördaren Kain erbjuds skydd
(4:15), Noa får rädda naturen (kap. 6-9).

Berättelserna om patriarkerna (Abraham, Isak
och Jakob) har urgamla rötter. Nomadlivets
strider om brunnar, seder kring äktenskap, köp
av mark, lokaliteterna som nämns – allt passar
in i mitten av andra milleniet f. Kr. De har
också ett eget värde som drama, karaktärerna
övertygar. Vi möter djup, gripande tragik
och mäktig optimism, grundat på Gudstron:
Abraham som bad innerligt för de onda
människorna i Sodom och Gomorra (kap. 18).
Gud lovade honom Det heliga landet, men
han tog det inte med våld. Den första biten
av landet, Saras grav, betalade han för (Kap.
23). Samma fredsvilja ser vi hos Isak, och Gud
belönar den (26:18-33). Eller hos Josef som
utan hämndbegär förlät sina bröder (kap. 45).
Patriarkerna var Kristusbilder, glimtar av den
nye Adam (Rom 5:18), som skulle komma och
återställa människans Gudslikhet (Kol 1:1520, 2 Kor 4:4). En syndig och vilsen värld ropar
på hjälp. Eva som sa nej till Gud måste avlösas
av Maria som säger ja (Luk 1:38). Frälsaren är
efterlängtad (3:15;12:3;26:4;28:14;49:10).

Men berättelserna är inte ”ohistoriska”. Just
för att antropologin i dem omfattar alla
människor inkluderar den logiskt sett också
de allra första. Författaren menar verkligen
att de historiskt tidligaste människorna
var syndare som vi, och det är ju också vår
kristna tro. Poängen är inte att visa ”fakta om
vårt genetiska ursprung”, utan att avteckna
synden som relationsproblem mellan
mänskligheten och Skaparen. Alla händelser
inhyllas i bildspråk. Läsaren förbluffas över
mycket. Människor i kap. 5 blir över 900 år
gamla (varför?). Dubbletter dyker upp, som
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Fördjupning

SKAPELSETRO OCH
UTVECKLINGSLÄRA
– EN MOTSÄGELSE?
Motsäger inte hela Bibelns skapelseberättelse
evolutionsläran och vår tids teorier om jordens
tillblivelse? En ny, aggressiv ateism påstår som
bekant detta. Man vill förlöjliga kristen tro och
framställa den som ”emot vetenskapen”. Inget
kunde vara mera fel.
Vad är utveckling? Guds skapelse står aldrig
stilla. Om en ny ö uppkommer i havet, kan man
se naturens utveckling med egna ögon. Växter
och djur tävlar om platsen till dess en ekologisk
balans har uppnåtts. Vi människor påverkar
naturen överallt och minskar chanserna till
överlevnad för många arter, men ökar dem för
andra (t.ex. genom utsläpp från lantbruket i
sjöar eller plantering av kulturskog). Det sker
alltså på så sätt en ständig utveckling och det är
ett faktum som ingen kan förneka.
Forskaren Charles Darwin ville på 1800-talet
visa att naturen har utvecklats genom att de
”mest lämpade individerna” inom arterna alltid
har slagit ut de svagare. Så – menade han – har
t.o.m. nya arter uppkommit, t.ex. människor
och apor. Utvecklingsläran (evolutionsteorin)
är i dag väl underbyggd, fast många enskilda
bevis i modellen ännu saknas, t.ex. de s.k.
”felande länkarna” mellan nutidsmänniskan
och urtidens aparter. Även teorier om hela
universums uppkomst har framförts. Man kan
t.ex. observera att hela universum ”utvidgar
sig”. Det kan därför tänkas att allt kan ha varit
sammanträngt i en enda liten, oerhört tung
punkt, som ”exploderade” en gång för många
miljarder år sedan. En hisnande tanke!
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Katolska kyrkan avvisar inte sådana teorier,
men lyssnar gärna till argument både för och
emot dem. Gud kan ha valt att skapa världen
och naturen just genom utveckling. Varför inte?
Vi pekar gärna på att även katolska präster –
som samtidigt var vetenskapsmän - har lämnat
viktiga bidrag till utvecklingsteorierna, t.ex:
- Niels Steensen (Steno), dansk naturforskare
som även blev katolsk biskop och helgon (se
s. 1503). Han studerade ”mystiska stenar”
som hittats i bergarter och förstod (redan
på 1600-talet) att det måste vara förstenade
hajtänder (fossiler) och att bergen därför en
gång varit täckta av hav. Han grundade flera
vetenskaper.
- Gregor J. Mendel, forskare och munk i
Österrike på 1800-talet. Vid korsningar av
ärtsorter studerade han hur frönas färg och
former nedärvs och grundade så genetiken –
vetenskapen om gener och ärftlighet – som i
sin tur har bidragit till teorier om hur arterna
utvecklas i naturen. Utan genetiken skulle den
moderna evolutionsteorin stått på väldigt svag
grund.
- Georges-Henri Lemaitre (1894 – 1966),
belgisk astronom och katolsk präst. Han
visade som den förste att universum måste
ha uppkommit genom en sorts ”utvidgning”.
Så kunde han argumentera mot självaste
Einstein som trodde att universum funnits
alltid. Lemaitres tankar bekräftades av senare
forskning och bidrog till bildandet av det som
nu populärt kallas för ”Big Bang – teorin”.
Kyrkan avvisar aldrig rent vetenskapliga hypoteser (om specialfallet Galilei, som kyrkans
fiender ständigt påminner oss om, läs s. 1357),
särskilt inte, när dessa, som utvecklingsläran,
har så mycket som talar för sig (se Katolska
kyrkans katekes, nr. 283ff, 310 och 340).
Varken Bibeln eller dagens vetenskap har dock

alla svar på människans biologiska uppkomst.
Bibelns skapelseberättelse har ett budskap för
alla tider oavsett om man vill dela den dåtida
mänskliga författarens tidsbundna världsbild
(där man ännu föreställde sig att arterna var
konstanta genom alla tider) eller tror på vår
nutida. Budskapet handlar om Gud och vårt
förhållande till honom: vi är skapade med
avsikt och älskade. Inte om naturvetenskap.
Skolbarn i vårt land lär sig ofta naivt och
felaktigt att utvecklingsläran utesluter att
Gud kan ha skapat jorden. Men ingen
naturvetenskap kan eller ska ta ställning till
Gud, det är inte vetenskapens område, lika litet

som att Bibeln vill eller kan säga HUR allt rent
biologiskt har blivit till. Gud skapar som han
vill. Vi katoliker kan bejaka både vetenskapen
och bibeln. Båda har sin rätt. Vetenskapen
undersöker SÄTTET allt blev till på, Bibeln
vill visa SYFTET med allt. Vetenskapen kan
inte ställa frågan ”varför” något kom till, d.v.s.
leta efter avsikter bakom skapelsen. Den ska
reda ut hur olika fenomen hänger ihop inom
vår värld. Skapelsetron är som ett ”steg 2” där
frågan ”Varför?” ställs: ”Varför finns allt?” Det
är två olika - och berättigade - sätt att tala, men
inte två konkurrerande sätt.
Så här kan man visa skillnaderna:

Naturvetenskapen

Kristen religion
ställer frågan:

Hur?

Varför? = avsikt

och letar så efter:
Kausalitet (orsak – verkan)

Finalitet (ändamålsbestämdhet)

och vill veta ett fenomens:
Funktion

Mening

Exempel på relevans för individen:
Vad är jag? (sak)
Hur finns jag till?

Vem är jag? (person)
Varför finns jag till?
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I 1 Mosebokens kapitel 1 och 2 möter vi två
ganska olika skapelseberättelser. I den ena
skapas människan före, i den andra efter
djuren. Det faktum att Bibelns mänskliga
författare obekymrat lät två olika berättelser,
som ärligt talat är svåra att jämka ihop, stå
sida vid sida visar att man inte var ute efter
att ge en motsägelsefri beskrivning av HUR
världen blev till i modern mening utan
mycket mer ville befästa tron på VARFÖR
och genom VEM det skedde (genom Israels
Gud). Så kunde det gamla Israel profilera sin
monoteistiska tro tvärt emot de politiska och
kulturella krafterna (egyptierna, babylonierna,
perserna, grekerna och romarna) som dyrkade
många gudar och som i olika tider förtryckte
Guds folk och ville kväva folkets traditionella
religion och kultur. Att 1 Mos kap. 1 därtill är
starkt poetiskt uppbyggt och 1 Mos kap. 2 fyllt
med rik symbolik (bilderna av äktenskapets
instiftelse, den överflödande trädgården som
bild av fertilitet) understryker att texterna
inte kommer till sin rätt om de reduceras till
faktabeskrivningar i modern mening.
En entydig ”biblisk världsbild” fanns inte.
Den behövdes inte. Bibeln talar på de mest
olika sätten om skapelse: vi möter sådant som
liknar kananeiska skapelsemytermyter om
kaosmonster som dödas av Gud (se Jes 27:1;
51:9; Ps 74:14; Job 26:12) men även abstrakta
spekulationer som tangerar de antika grekiska
filosoferna (tydligast i Vishetsboken).
Både vetenskap och religion söker sanningen,
fast på två olika sätt. Atomfysikern Einstein sa:
”Vetenskap utan religion är blind. Religion utan
vetenskap är lam”. Darwin, evolutionsteorins
grundare, vände sig inte heller mot skapelsetron utan sa: ”Jag har aldrig förnekat Guds
existens. Jag tror att evolutionsteorin mycket väl
kan förenas på ett harmoniskt sätt med tron på
Gud som en personlig skapare”
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FILOSOFISKA FRÅGOR SOM
SKAPELSETRON LEDER TILL
1. Vem har skapat Gud?
Min läsare, du vet att allt i världen blir till av
annat. Men en sådan värld (där allt blir till av
annat) skulle aldrig kunna bli till, den skulle
inte ha en verklig början, ty även den början
skulle ha orsakats av något annat o.s.v. Vi inser:
inget i världen kan ha skapat världen. Men
världen finns. Den har därför nödvändigtvis
ett upphov, en Skapare, som måste vara olik
allt som är skapat. Skaparen kan inte själv
vara skapad utan måste finnas till genom sig
själv. Många säger att de inte vill tro på detta.
Men det handlar här ännu inte om tro utan om
något alla kan inse – fast det hjälper förstås att
vilja tro på Gud för att acceptera det man inser
(Heb 11:1). Med förståndet kan vi inse Guds
nödvändiga existens, som den helige Thomas
av Aquino visade fem vägar till (se s. 1017).
Med ordet ”Gud” menas det som är sådant att
något större inte kan tänkas (så sa den helige
Anselm av Canterbury, se s. 1107; jfr Syr 43:2832). Men hur ”ser Gud ut”? Det är omöjligt,
att ”föreställa” sig Skaparen eftersom våra
föreställningar alltid kretsar kring det vi kan
se och höra, alltså allt det som blir till av annat,
alla saker i vår värld. Vi människor kan, när vi
använder förståndet rätt, klart inse ATT Gud,
den oskapade Skaparen, måste finnas, men inte
HUR Gud är. Guds verkliga väsen kan vi inte
”veta” enbart med vårt förstånd. Därtill behövs
att Gud väljer att visa sig, uppenbara sig, och
det bekänner vi kristna att han gjorde i Jesus.
Insikterna i denna uppenbarelses sanningar är
dock helt föremål för tro (även om de aldrig
strider mot vårt vetande eller förnuft utan
tvärtom harmonierar med dess insikter och
ger dem mening). Hur upptäcker man då att
just Jesus Kristus är Guds uppenbarelse? Man
lär känna honom i Bibeln, i den personliga
bönen och i kyrkans gemenskap.

2. Hur kan Gud vara både allsmäktig och
god när det nu finns så mycket ont i världen?

3. Hur kan vi ha en verkligt fri vilja om Gud
styr världen?

Denna fråga ställs ibland vid allvarligt lidande
(se i Bibeln t.ex. den lidande huvudpersonen i
Jobs bok). Hemska upplevelser skakar tilliten,
den drabbade undrar om Gud är så god som
Jesus säger. Människor vars liv slagits i spillror
ska vi inte ge föreläsningar. De behöver
tyst stöd, empati och fysisk närvaro. Helt
annorlunda blir det när frågan förs fram på
en rent teoretisk nivå. Då svarar vi genom att
avslöja frågans teoretiska orimlighet: ett svar på
teorinivå skulle ju förutsätta att vi människor
kunde genomskåda Guds motiv med allt som
sker på jorden. Vem kan det? Ingen. Och därför
kan man inte med en rent mänsklig måttstock
göra sig till domare över vad ”en rättvis Gud”
borde tillåta eller inte tillåta. Jobs bok är
lärorik i detta avseende: då argumenten tar
slut inser den plågade mannen att han inte kan
genomskåda Guds planer. Han får då frid med
Gud och allt blir bra. Vi ser: det ondas existens
i världen motbevisar på inget sätt den kristna
tron på Gud, men klargör däremot att denna
tro bygger på mer än våra jordiska erfarenheter,
nämligen på Guds ord, Kristus, som vi tar emot
i tro och som lär oss vem och hur Gud är.

Även här måste perspektivet ställas om: Guds
handlande i världen ”konkurrerar” inte mot
vårt eget handlande. Skapelsetron innebär inte
att Gud ”står i vägen” för oss. Gud är på en
annan nivå. Han gör det möjligt att vi finns till
och själva kan handla fritt. På livets teaterscen
är han inte den där motståndaren vi står och
fäktas emot utan han är golvet som bär båda
kombattanterna. Gud önskar och möjliggör vår
självständighet – en befriande insikt! Just för
att Gud finns är vår fria vilja möjlig. Vi har inte
gett oss den själva! Vi har den tack vare Gud.

Här står språket framför en mur. Vad finns
bortom? Gud överträffar såsom Skapare allt
som vi kan tänka eller föreställa oss. Att vi
ändå kan tala meningsfullt om Gud beror på
att det skapade liksom ett konstverk låter oss
fatta något om konstnären (den som skapat
något så stort måste själv vara ”större” - Gud
måste överträffa allt i ”storhet”, ”intelligens”,
”förmåga” o.s.v.). Det skapade talar ett indirekt
språk om Gud. Gud måste i allt överträffa det
skapade. För den troende innebär det en tröst:
vi kan alltid tro på det godas seger, även när
det onda kring oss verkar ha övertaget.

4. Miljön, djuren och klimatet, då?
Skapelseberättelsen lär oss att Gud gav
människan fri vilja och uppdraget att förvalta,
inte fördärva världen. Det är väsentligt för att
tillmötesgå moderna fördomar som påstår att
den kristna skapelseberättelsen med ”Adams
rätt att härska över djuren” har legitimerat
miljöförstöring genom att i vår kultur ”skapa
en likgiltighet mot övriga levande varelser”.
Precis motsatsen är sant: Bibeln vill göra oss
hänsynsfulla mot djuren. Djuren är på många
sätt en välsignelse för oss människor. De är
omedelbara. De kan inte ljuga. De vinner
genast vår sympati. De kan väcka det bästa
i den värsta brottslingen och vara sällskap
för ensamma människor. I många katolska
länder firas särskilda gudstjänster, där husdjur
tas med till kyrkan och välsignas där. Det är
självklart för oss kristna att djuren, ja alla
våra medvarelser, bör behandlas väl (Katolska
kyrkans katekes, nr. 2415 – 2418). Adam är satt
att ”vårda” jorden (1 Mos 2:15). Berättelsen
om Noas ansträngningar för djuren (1 Mos
6:5 - 9:18) talar också sitt tydliga språk.
Mose lag innehåller nog världens äldsta
djurskyddsbestämmelser (se t.ex. 2 Mos 23:12
eller 5 Mose 25:4). Djuren tjänar också många
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gånger Guds syften: t.ex. när den galne profeten
Bileams åsninna vägrar bära honom vidare (4
Mos 22:21-35), när korpen bringar föda till
profeten Elia som är på flykt (1 Kung 17:6)
eller som i Jonas bok där en stor fisk räddar
profeten från att drunkna, varefter alla djuren
i Ninive tar del i folkets stora botgöring och
så blir förebilder för den mänskliga läsaren.
De tre unga männens lovsång i Daniels bok
låter hela skapelsen stämma in i en universell
lovsång – inspiration för många kända psalmer.
Lovsången finns i Daniels bok (i svenska biblar
finns den i ”Tillägg till Daniel” B: 28-67. Den
är ofta med i Kyrkans dagliga bön (tidegärden,
se s. 118-119).
Jesus levde bland de vilda djuren (Mark 1:13),
ett drag vi återfinner i många helgonberättelser
– mest känd är nog de om Franciskus av Assisi
och hans kärlek till hela naturen (s. 1426). I vår
tid har påven av samma namn (år 2015) gett
uttryck för vårt kristna ansvar för ekologin
i encyklikan Laudato Si. Det kommande
Gudsriket beskrivs ibland i Bibeln som ett
tillstånd av paradisisk fred, där djuren samsas
(t.ex. Jes 65:25), såsom det var i paradiset när
ännu ingen åt kött (1 Mos 1:29-30). Några av
de tidigaste kristna, t.ex. aposteln Jakob den
Yngre (se s. 1141) valde att bli vegetarianer,
och många gör det än i dag (men det kräver
inte kyrkan av oss). Det är helt centralt i vår

kristna tro att den materiella världen genom
Guds ords människoblivande har helgats och
upphöjts. Från och med inkarnationen kan
enkla saker som bröd och vin, olja och vatten
bli bärare av vår förening med Gud, vilket sker
i sakramenten.
Människan har dessutom en särställning
i naturen: endast hon kan i bön föra hela
skapelsens talan inför Gud. Endast människan
kan på hela skapelsen vägnar tacka Gud.
Genom oss leds hela naturen till sin
bestämmelse:
Inte bara mänskligheten utan hela kosmos är
bestämt att ingå i Kristi kropp. Denna kosmiska
gemenskap anteciperas i eukaristin… Gud
tar en del av naturen och förvandlar den till
sin kropp. Vi börjar förstå hur stor naturen är
eftersom den kan bli Jesu kropp. Vi lär oss att
behandla naturen med vördnad…
(Wilfrid Stinissen, Bröd som bryts, s. 74)
Du hjälper fröna att växa i krukorna på
balkongen. Du får jord under naglarna, doften
av god mylla och av grönska får dig att må bra.
Det är meningen. Jord är du och jord ska du
åter bli och du ska vörda den så länge som du
trampar omkring här.

”Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar...
Vargen och lammet betar tillsammans,
lejonet äter hö som oxen.
Och jord är ormens föda.
Ingenstans på mitt heliga berg
sker något ont eller vrångt,
säger Herren”.
							Jes 65: 17-18, 25
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ANDRA MOSEBOKEN (EXODUS = ”Uttåg”)
Egypten blev invandrarfientligt. Barnbegränsning infördes: Alla hebreiska pojkar skulle
dränkas i Nilen (utländska flickor togs ofta till
prostitution). Två modiga barnmorskor, Shifra
och Pua, vägrar (likt de barnmorskor i vår tid
som inte vill utföra aborter). De välsignas av
Gud (1:15-22). Hebreerna blir slavarbetare
– som 25 miljoner människor i dag (ILOs
bedömning, september 2017). Försök till
förhandling om arbetsvillkor krossas av den
stenhårde kungen. Gud kastar som svar tio
hårda plågor över egyptierna. Farao låter
folket gå, men förföljer israeliterna till Röda
Havet som öppnar sig för dem. Flyktingarna
går över på torr botten. Egyptierna som
dränkte gossebarnen dränks av vattenmassor.
Israels barn vandrar sedan i öknen, från plats
till plats. Herren är med dem på vägen.
Har detta hänt? Utgrävningar i Sinaiöknen
har inte hittat en enda krukskärva efter de
600 000 man (+ familjer) som nämns i 12:37.
De var nog färre (5 Mos 7:7; jfr Ps 105:12f).
Men i egyptiska källor hör vi om härjande
nomader, ”Shasu”. En sådan grupp hette JHW
(= Gudsnamnet Jahwe i Bibeln?). En farao
tillfångatog på 1300-talet f.Kr. 3600 ”hapiru,”
en hemlös underklass som kan betyda
”hebreer”. De sattes att bygga städer som
Pitom och Ramses, precis som hebreerna i
1:11. Namnet ”Israel” syns på farao Merneptas
självförhärligande stenplatta där han påstod
att ”Israel är lagt öde, hans säd finns inte mer”.
Den är från ca 1210 f.Kr. och kan ses i Kairo.
Var uttåget en blodig fördrivning? Eller skröt
Mernepta bara (det brukade faraonerna göra)?
Vi följer i Andra Moseboken ett vandrande
folk. Gud ger dem vatten och mat (”manna”).
Vid Sinaiberget ges de Tio budorden (kap.

20) och Mose lag. Det är de befriade slavarnas
lag och det märks i lagarna: efter sex år ska
varje slav friges (21:2). Socialt utsatta (änkor,
faderlösa och främlingar) ska skyddas mot
utnyttjande (22:21-23). Man får inte vara
hjärtlös mot djur: Du skall inte koka en killing i
moderns mjölk (23:19 och 34:26).
Synd och omvändelse är centrala teman: folket
ingår förbund med Gud, men bryter det direkt
genom att tillbe en guldkalv. Gud hotar att
överge folket. Då omvänder de sig. Alla lämnar
smycken till liturgiska föremål för Guds
boning, tabernaklet (uppenbarelsetältet, tolkat
kristet i Hebreerbrevet, kap. 7-9). Katolska
kristna känner igen sig i mycket: altare,
prästdräkter, osyrade bröd (som våra hostior),
en helig lampa, vattenkar (vår vigvattenskål),
rökelse, smörjelseolja (vår krisma). Likt en ny
Noa bygger hantverkaren Besalel allt efter Guds
vilja. Mose sätter alltihop in i tabernaklet. Det
låter som när Gud skapade världen i 1 Mos 1. Vi
förstår: det heliga rummet (som våra kyrkor)
är en minimodell av kosmos såsom Guds hus.
Skaparen vill bo hos Adams barn igen. Vi anar
att Gud vill bli människa. Bo ibland oss (Joh
1:14).
Det var om mig han skrev sa Jesus om Mose (Joh
5:46). Jesus gör firandet av uttåget, judarnas
påsk då man läser om lammet vars blod ströks
på dörrposterna i Egypten som skydd mot
dödsängeln, till ram för sitt nya förbund, för
mässoffret. Vårt påsklamm, Kristus, är slaktat,
skriver Paulus (1 Kor 5:7).
Korset är Guds skyddande kärlek. Genom
dopets vatten kommer vi undan syndens och
dödens faraoniska makt.
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TREDJE MOSEBOKEN (LEVITICUS =
”Det som har med leviterna att göra”)
Tredje Mosebokens krav från Gud om renhet
och helighet kan kännas främmande. Vad
menas? Israels folk sa ja till förbundet - och
Gud vill nu se att folket menar allvar. Gud vill
älska och älskas, dela med sig av sin helighet,
sin godhet, sitt värde: Ni skall vara heliga, ty
jag är helig! (11:45). I människornas värld är
gåvor sociala instrument för tacksamhet, och
ibland för reparation av en störd relation.
I gåvan ger man sig själv. Inom det heligas
sfär – inför Gud - heter gåvan offer. Den
intimaste vänskapsformen i Bibelns värld var
måltidsgemenskapen. Därför ska israeliterna
offra matvaror.
Skapade till Guds avbild är vi alla vackra.
Sjukdomar som vanställde denna avbild
(”spetälskan” i kapitlen 13-14) skulle noga
undersökas av prästen och fick inte spridas (i
kristen tolkning tänkar vi på synden som vi
rensas från i dopet och när vi går till bikt).
Livsvätskorna i människan sågs som heliga
och okränkbara: en sädesuttömning som
spilldes (så tolkas 15:18 bäst) eller en ”oren
flytning” (alltså något sjukligt som kom ut ur
lemmen) var ”orent”, liksom blödningar hos
kvinnan (i vanlig eller sjuklig form). Förlust
av dessa kroppsvätskor väckte oro. Att ge livet
vidare – och allt som har att göra med det –
var allt för Gud och hans folk. Buden om detta
är den tidens försök att säkra ett ansvarsfullt,
konstruktivt användande av könsorganen.
Så ska också fördömanden av vilsegången
sexualitet, sex med nära släktingar, med samma
kön eller med djur (tidelag) förstås. Blod från
offerdjur var viktigt: som livssubstans ansågs
det – som i andra gamla kulturer - ha en
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renande kraft. Därför användes djurens blod
i de kultiska handlingarna. Vissa djur kallas
för ”orena” – man får inte äta dem. Varför sägs
inte. I kristen tolkning står de för mänskliga
egenskaper: Jesus jämför en rik människa med
en (högfärdig) kamel (Matt 19:24), Herodes
med en (slug) räv (Luk 13:32). Aposteln Petrus
får i en syn från Gud veta att inga av de verkliga
djuren i sig själva är ”orena” (Apg 10:9-16).
I kyrkans historia tolkas de ”orena” djuren i
bibeln som bilder av hur vi inte ska vara (svinet
glömmer sin herre när det är mätt, rovfåglar
är ute efter att plundra o.s.v.). Vi får äta vilket
kött vi vill, eller vara vegetarianer – som t.ex.
aposteln Jakob den Yngre (se s. 1141) – om vi
vill. Jesus vill ge oss sitt kött och blod (jämför
17:10-14 med Joh 6:55!). I mässoffret ger Guds
Son Israels offerkult en djupare mening.
Vart femtionde år (jubelåret/friåret) skulle
social snedvridning rätas ut. Familjer som
mist sin jord skulle få tillbaka den, ty landet
är mitt, säger Gud (25:8-23), och du skall älska
din nästa som dig själv (19:18). I urkyrkan ägde
man allt gemensamt för att hindra att någon
led nöd (Apg 2:44). Kyrkans andliga skatter,
allt gott som Kristus, Maria och helgonen har
förvärvat, är avsedda för alla. Från år 1300
återupptog kyrkan tanken med Det heliga
året: Genom bot och bikt kan vi nu vart 25:e
år vinna befrielse (avlat) från syndens följder,
de ”straff ” våra synder drar över oss även när
de är förlåtna (se s. 326ff; Katolska kyrkans
katekes, nr. 1471-1479). Vi tar för oss av nådens
rikedomar, för oss själva eller för en avliden vi
vill hjälpa på vägen mot Gud. Så består och
lever Tredje Moseboken vidare som en alltid
aktuell kristen bok.

FJÄRDE MOSEBOKEN (NUMERI = ”Siffrorna”)

Sliten förläggning i Skåne. Slum i Gaza.
Tältläger i Haiti. Flyktingar lever primitivt.
Guds folk på vandring plågades av ökenhetta
och ständig oro. Man organiserade sina
resurser – en kraftsamling inför framtiden.
Det kristna livet avbildas här: Dopets vatten
(Röda havet) har befriat oss från djävulen.
Genom omvändelse och bot har vi förkastat
hans lockelser (guldkalven). I kommunionen
får vi färdkost från himlen (manna). Om
Herren ändå ville låta sin ande komma över
dem alla! utbrister Mose i 11:29 – där har vi
Konfirmationens sakrament. Men vi är ännu
på öknens korsväg – långt från himlen (det
utlovade landet). Prövningar och frestelser
anfaller kyrkan och var och en. Hur många av
oss når fram till målet? I 11:4-34 är alla Israels
barn som besatta av konsumism. De vill sätta
tänderna i riktigt kött. De får som de vill och
många av dem dör (åt de ihjäl sig?). I kap. 14
tappar många förtroendet för den ledare som
Gud har gett dem. De vägrar att gå vidare.
Guds svar är hårt svarar: Ingen av dem ska få
komma in i landet.
Kontrasten mellan prästvigda och lekfolk
genomsyrar boken. Under Korachs uppror
möter ”demokratiska” folkrepresentanter upp
hos Mose och utmanar hans makt. De kräver
prästämbetet (16:10). De anser att de är minst
lika ”heliga” och inser inte att Gudsfolkets
ledning är insatt av Gud. ”Vi är kyrkan” hör
man dem nästan säga. Jorden öppnade sitt gap
och slukade dem (16:32). Den helige Clemens,
tredje påven efter aposteln Petrus, förmanar
i ett brev från ca år 96 e.Kr. med detta
exempel en församling i uppror att besinna
sig (1 Clem 43-44; se s. 40). Han intygar att
apostlarna tillsatte efterträdare, biskopar,

just för att förhindra strid om ämbetet. Lär
er att underordna er tilläggar han (57:2, se
”De apostoliska fäderna”, Artos förlag, 2006).
Vid gränsen till Moabs nation började folket
hora med de moabitiska kvinnorna, som bjöd
in dem till sin guds offermåltider (25:1-2).
Ett avskräckande exempel statuerades. Det
hjälpte föga. Avguden Baal stannade kvar i
israeliternas folktro i hundratals år, liksom
Molok, som många av dem offrade barn till
(Jer 32:35).
Är min hustru otrogen? En ”gudsdom”
beskrivs: kvinnan ska dricka vatten blandat
med jord. Blir hon ofruktsam (5:27) är hon
skyldig. Det är barbariskt (även om syftet
var att hindra våldeskalation mot kvinnor).
Judarna slutade praktisera metoden ca år
100 e.Kr. Vi minns hur Jesus presentades för
en otrogen kvinna. Han vände spjutet mot
männen: Den av er som är utan synd skall kasta
första stenen på henne (Joh 8:7). Vi får också
pärlor: Visionen om den kommande Messias
födelse i Betlehem: En stjärna stiger fram ur
Jakob (24:17). Arons välsignelse (6:22-27).
Kopparormen (21:9, jfr Joh 3:14-17). Komedin
om profeten Bileam som ska förbanna
Israel men bara kan välsigna (kap. 22-24)
– makthavare vill i alla tider styra kyrkans
förkunnelse! Striden med Bileams åsninna
visar Bibelns avsky mot djurmisshandel (2 Mos
23:12). Trots alla djuroffer hade Bibelns djur
långt bättre förhållanden än deras ättlingar i
vår tids slaktfabriker där kalvar tas från sina
mödrar efter födelsen och höns trängas i små
burar. Ja, den mentalitet som ligger bakom
den industriella grymheten mot djur är inte
biblisk. Detta borde vi tala mycket mer om
inom kyrkan!
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FEMTE MOSEBOKEN (DEUTERONOMIUM =
”Den andra lagen”)
Femte Moseboken – och Psaltaren – toppar
citatlistan i Nya testamentet (uppåt 200 citat/
anspelningar). Den återger den döende Moses
förmaningar och är viktig att läsa i kristider
när Guds folk frestas att ge upp sin tro. Denna
”andra lag” vittnar om att vi behöver Gud.
Det sägs - övertydligt – genom formen löfte
om välsignelse kontra varning om undergång.
Ytterst drastiska bilder väljs (kap. 28-29). Att
hjälpa främlingar, fattiga, faderlösa och änkor
(24:10-22), att efterskänka skulder och frige
slavar (15:1-18), att älska Gud, den Ende, över
allt (10:12-21) är livet. Att ägna sig åt magi,
barnamord, fusk, tempelprostitution och
avgudadyrkande (18:9-14) - som folket snart
skulle möta i Kanaan (Vish 12:3-7) - är döden.
Du skall välja livet, säger Mose inträngande
(30:19). Många detaljer förbryllar en modern
läsare: toalettregler (23:12-13), oskuldsbevis
(22:13-21), stenande av trotsiga söner (21:1821). En kristen läsare bedömer alltid lagarna
utifrån frågan: Vad skulle Jesus ha sagt här?
Jesus hänvisade ofta till Moses berömda ord i
6:4-5 (t.ex. i Mark 12:30 och Luk 10:27): Hör,
Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du
skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta,
med hela din själ och med all din kraft. Han
citerade ur just Femte Moseboken varje gång
han avvisade djävulen i öknen (8:3, 6:13 och
6:16) (se Matt 4:1-11, Luk 4:1-13). Jesus ville
bevara Guds lag, även ”det minsta budet” (Matt
5:19) - som antagligen var budet om att skona
en fågelmamma i sitt bo, se 22:6-7. Ofta låter
Jesus kärleken korrigera lagen: enligt 7:2 ska
Israel inte skona sina fiender – Jesus uppmanar
till kärlek mot fiender (Matt 5:44). Mose anger
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i 24:1 ett sätt att bli av med en ”motbjudande”
hustru – Jesus förbjuder männen att göra så
(Matt 19:1-12).
Principen ”öga för öga, tand för tand”, en
skadeståndsnorm (2 Mos 21:24) som redan
fanns på den babyloniska kungen Hammurabis
lagsten från 1700 f.Kr. (som nu står i Louvren i
Paris), får i Femte Moseboken en aggressivare
underton och blir till hämnd (19:21). Jesus
vill vända andra kinden till (Matt 5:38-42), ty
mjukt svar stillar vrede, hårda ord väcker harm
(Ords 15:1). Jesus vill visa att barmhärtighet
är lagens kärna. Exempel: enligt budet i 24:7
om dödsstraff för att röva bort och sälja en
person som handelsvara skulle Josefs bröder,
som sålde honom i 1 Mos 37:28 ha avrättats.
Men Josef förlät dem. Från dessa bröder
härstammar folket – tack vare förlåtelse.
Den fastande Jesus i öknen har tänkt på Guds
löfte till Mose i 18:18: Jag skall låta en profet likt
dig träda fram... ”Är det jag, Fader, en ny Mose?”
Jesus uppträder senare med en myndighet som
förfärar Höga Rådet i Jerusalem. De mäter
honom med andra mått, också hämtade från
Femte Moseboken: Mose förutsade nämligen
också en falsk profets ankomst (i kap. 13).
Att Jesus inte underordnar sig prästerna var
avgörande för domen (17:12). Att han dör på
korset bevisade att han är förbannad av Gud
(21:22-23). Så tänkte de. Men Mose slöt upp
kring Jesus på Förklaringsberget (se Matt
17:1-8). Guds ljus som reflekterades av Moses
ansikte (2 Mos 34:29-35) utgick från Jesus.
Han är lagens hjärta, dess mening, dess tolk.

JOSUAS BOK

Josuas bok är geografi och historia på samma
gång. Utan en bibel med kartor är man snabbt
vilse! Moses efterträdare skulle inta landet
”som flödar av mjölk och honung” (2 Mos 3:8).
Hans namn Josua betyder ”Jahve räddar”. Det
innehåller alltså Guds namn (2 Mos 3:13-14).”
Guds Son skulle 1200 år senare få det (Yeshua,
se Matt 1:21 och s. 994). Jesuspojken måste ha
frågat sig: Varför ska jag heta så? Ska jag bli en
krigare som Josua?
Ca år 1285 f.Kr. drabbade Egypten och hettitriket ihop i Nordsyrien (slaget vid Kadesh).
Båda sidor skröt om seger, sanningen var att
båda riken försvagades. Mykene, en tredje
makt (nuvarande Grekland), vann inpass i
regionen. Arkeologiska fynd visar att handeln
blomstrade. Nu trängde också de mystiska
”sjöfolken” fram från väst som i Bibeln kallas
filistéer. En våg av kaos drog över hela östra
medelhavsregionen. Palats och hamnstäder
eldhärjades. Egypten tappade greppet om
Palestina. Asdod vid kusten brändes ner
och byggdes snabbt upp som filisteisk stad.
Kananeiska städer som styrde landsbygden
med egyptiskt stöd lades öde. Våldet spred
sig. Uppe i norr sattes storstaden Hasor i
brand, i ruinerna av dess kungapalats låg
krossade gudabilder. Enligt Bibeln var det
Josuas verk (11:10-11). Där den ståtliga
staden Megiddo fanns syns än i dag brända
tegelhögar. Lagar av aska har även avtäckts i
Lakish och Afek. Keramikskärvor, lertavlor
och namninskriptioner visar att oroligheterna
pågick många decennier (Bibeln antyder detta
i 11:18). Vem låg bakom? Uppenbarligen
inte bara Josua. Antagligen hakade hans män
på en redan pågående samhällsomvandling

där kananeiska bönder tog chansen och
reste sig mot sina förtryckare. Israel tog hem
slutspelet och kunde dela upp kakan mellan
sina egna stammar. Utgrävningar bekräftar
ibland upplysningarna i Josuas bok, men man
har inte hittat belägg för de två inledande
succéerna: erövringarna av Jeriko och Aj.
Båda städerna verkar ha lagts i ruiner länge
innan Josua drog förbi. Berättelsen om dem
bör nog läsas som en andlig sammanfattning
av Josuas livsgärning. Vi anar glädjen över
Guds mirakulösa hjälp. Jerikos murar störtade
utan kamp (kap. 6). Tiden (d.v.s. solen) ”stod
stilla” tills segern över Givon var i hamn (se
10:13, där iövrigt ”Den redliges bok”, en okänd
källa, nämns). Josua var en modig och skicklig
strateg (jfr kniptångsmanövern vid Aj i kap.
8). Hans framfärd var brutal, men typisk i
en värld där rena darwinistiska mekanismer
avgjorde gränsfrågor. Självklart hade Israel rätt
till en hemvist där de kunde leva i fred. Gud
skyddade dem i strid och gav dem ett hem.
Hade de kunnat skaffa sig det på ett annat sätt?
Svårt att döma. Är vår tids stater bättre?
Många hundra år senare går människor till
Johannes Döparen vid Jordanfloden. De
hoppas säkert att vattnet ska dela sig mirakulöst
som på Josuas tid (kap. 3), och så invarsla en
ny frihetskamp. Där i mängden står en ung
Jesus, som söker sin kallelse. Han stiger upp
ur dopvattnet och ser inte floden utan himlen
själv dela sig över honom (jfr Jes 64:1). Tiden
är mogen: Jesus ska leda Guds folk, inte in i
Kanaan utan upp till Gud. Faderns röst säger
vem han är: Du är min älskade son, du är min
utvalde (Mark 1:11).
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DOMARBOKEN
Visa mig dina sopor och jag ska säga dig vem
du är. Arkeologer har upptäckt att ca 250
små bosättningar uppstod i Kanaans centrala
bergsland omkring år 1200 f. Kr. Där har
intressant nog inga benrester av svin hittats
(förbjuden mat enligt 3 Mos 11:7). Dessa berg
var troligen det tidiga Israels säkraste fästen
(1:34). Härifrån spred sig folket neråt och utåt
(1:19), och här möter vi många av ”domarna”.
Vilka var de?
Israels barn i Kanaan valde ingen till kung
över sig. Ännu levde man med minnena från
ökentiden, då HERREN själv ledde sin flock
(8:23). ”Domarna” var en sorts stamhövdingar
eller kloka ledare som man kunde fråga till
råds och som utlade Moselagen. En av dem
var kvinna, Debora (kap. 4-5). De dök upp
som räddare varje gång israeliterna förföll till
avgudadyrkan, tappade bort sin vänskap med
Gud och därför kuvades av sina fiender.
Förtryckta folk utvecklar gärna berättelser
om hjältar, som vågar sabotera övermakten.
Oövervinnligt starka som Simson (kap. 13-16),
listiga kvinnor som Jael (4:17-22) eller laglösa,
smått galna gängledare som Jefta (kap. 11-12).
I USA minns de svarta ännu Stagolee, en fräck
kriminell som klarade sig ur alla knipor. Ku
Klux Klan ville hänga honom men hans hals
var för stark, så han fick gå.
Domarbokens författare suckar djupt: På den
tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde
vad han själv fann för gott (21:25). Boken visar
oordningens yttersta följder med den makabra
berättelsen om sexualmordet på kvinnan från
Betlehem som hela folket upprördes våldsamt
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över (kap. 19, se parallellen i 1 Mos 19 och
kontrastberättelsen Ruts bok). Författaren
måste ha skrivit efter år 734-732 f.Kr., då en
första del av stammarna i Nordriket (Israel)
deporterades till Assyrien, ty den händelsen
vet han om (18:30-31). Hans värld är det lilla
kungariket Juda på 600-talet f.Kr., landet kring
Jerusalem. Författaren opererar med delvis
urgamla källor (kap. 5 och 9:7-15). Han är klar
förespråkare av kungadömet som institution.
Domartiden är för honom lite som vårt Vilda
västern var, där ensamma, ibland tvivelaktiga
hjältefigurer fick rycka ut som sheriffer.
Den viktigaste domaren är Simson, en nasir,
d.v.s. en man vars liv var helt helgat åt Gud (4
Mos 6:1-21). Han var en hjälte men många
av hans aktioner var personliga vendettor.
Allt gick galet när han gifte sig med den
filisteiska agenten Delila. Han övermannades
och ställdes ut till allmänt åtlöje i filistéernas
avgudatempel, liksom Jesus senare skulle
överlämnas åt romerska soldater. Men i
svagheten blir kraften störst (2 Kor 12:9). Gud
gav Simson ny styrka, han rev ner hela templet
över tyrannerna. Så inledde han den befrielse
som kung David avslutade senare (13:5).
I Nya Testamentet beskrivs Jesus (kanske)
som Simson på några ställen. Matteus skriver
att Jesusbarnet skulle bli kallad ”nasaré” som
”profeterna” förutsagt (Matt 2:23). Vilka
skrifter tänker han på? Menar han ”nasir” med
syfte på Simson, den kändaste av nasirerna?
I Lukasevangeliet hör vi att Jesuspojken var
”stark” (Luk 2:40). Jesus kan ha påmint om
Simson på något sätt, någon kan ha velat ha
med den där associationen i evangeliet, men
den var kanske inte helt lyckad. Tråden följdes
inte upp så vi vet inget säkert.

RUTS BOK
Den betlehemitiska kvinnans fasansfulla öde
i Domarboken kap. 19 är ännu i våra tankar när
vi går till nästa bok, Ruts bok. Där är vi
igen i Betlehem, men vilken kontrast! I en
mansdominerad värld, där livet snabbt kan
bli farligt, inte minst för fattiga kvinnor, lär
Gud oss genom Ruts öde att kvinnor kan
hjälpa kvinnor och att män kan vara kyska,
respektfulla och generösa.
Under en hungersnöd flydde kvinnan Noomi
med man och två söner från Betlehem till de
hedniska moabiterna, dem vars kvinnor enligt
4 Mos 25 förförde Israels unga män till hor
och avgudadyrkan. Moabiterna skulle därför
aldrig någonsin kunna upptas i Gudsfolket (5
Mos 23:3, Esr kap. 9-10, Neh 13:1 ff). Noomis
söner gifter sig med två av dem (och läsaren
vet att detta går emot lagens bud). Sönerna dör
och Noomis man också.
De tre änkorna är nu illa ute. Noomi vill
återvända hem. Hon hoppas kunna sälja
marken hon lämnade efter sig och på så
vis ha lite att leva på. Den ena av de unga
moabitiskorna, Rut, vill inte överge henne. I
svärdottern Ruts ord ekar alla hednafolk som
blivit kristna och så valt att sätta Israels Gud
över allt annat (1:16-17): Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
I Betlehem har en nära släkting till Noomi
(som förblir namnlös) förtursrätt till att köpa
marken. Frågan – bokens centrala tema - är om
moabitiskan Rut har några rättigheter. Lagen
om svågerplikten (5 Mos 25:5-10) innebar att
en avliden israelits broder skulle ta änkan
till sig och ge henne barn. Blev det en son

räknades han som den avlidnes egen arvinge
och familjens ägodelar stannade så inom
släkten. Det ansågs skamligt att vägra uppfylla
denna plikt. En förtvivlad änka, Tamar i 1 Mos
38, som lurades på denna punkt, tvekade inte
att med list förföra sin svärfar för att få de barn
hon hade rätt till. Bibeln fördömer henne inte
(trots incestparagrafen i 3 Mos 18:15).
Moabitiskan Rut lägger sig om natten hos sin
svärmors avlägsna släkting, den gode Boas, och
ber honom ta emot henne enligt svågerplikten.
Han lovar det. Respektfullt rör han henne
inte. Boas lyckas få den närmaste släktingen
att avsäga sig sin rätt till Noomis mark som (i
Boas invandrar- och kvinnovänliga tolkning)
inkluderar förpliktelsen till att ta hand om
Rut. De äldsta i staden applåderar. De jämför
främlingen Rut med folkets stora stammödrar
och med den ovan nämnda Tamar. Från Rut
härstammar sedan kung David (4:1-22) - och
därmed Kristus själv. Men hon är moabitiska!
Boas avbildar Kristus som älskar sitt folk,
oavsett dess bakgrund (Ef 5:25). Gud skriver
rakt med människornas krokiga streck.
Utan Rut ingen David. Utan skökan Rahab
ingen erövring av Jeriko (Jos 2). Utan
äktenskapsbryterskan Batseba, Urias hustru
(2 Sam 12:24) ingen vis kung Salomo (1
Kung 3:12). Utan Tamars list ingen Peres (1
Mos 38:27-29), som Boas själv härstammade
ifrån (4:18-21). Samtliga dessa fyra kvinnor
nämns demonstrativt tydligt i Jesu släkttavla
i Matteusevangeliets början (Matt 1:1-16),
tillsammans med Maria. Inget är omöjligt för
Gud. Så kunde han även låta en jungfru föda
Frälsaren – tvärt emot mänsklig förväntan.
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Fördjupning
TIDSLISTA ÖVER ISRAELS OCH
JUDAS KUNGAR OCH PROFETER
Samuelsböckerna, Kungaböckerna och
Krönikeböckerna vill troget berätta vad
som hänt i folkets historia. De skriver på sin
tids sätt. Böckerna utgår från en teologisk
historiesyn, d.v.s. att det som hänt tolkas i
efterhand som konsekvens av människornas
rätta eller felaktiga förhållande till Gud. Senare
tiders troende ska då, inte minst i kristider,
ta varning av eller hämta uppmuntran ur
det förgångna. I grunden är det inte olikt det
sätt som varje kristen använder när han eller
hon ser tillbaka på sitt liv i ljuset av tron. Och
varje predikan i kyrkan vill på liknande sätt
ge mening åt mänskliga upplevelser utifrån
frälsningshistoriens perspektiv. En sådan
tolkningsprocess har präglat tillblivelsen av
alla Gamla testamentets historiska böcker.
Källfakta tolkades eller präglades av judiska
skriftlärdas reflektioner under sekler tills
böckerna fick sin slutgiltiga, normerande form
några hundra år före Kristus.
Här bedöms alltså kungarna enligt ett gott/ontschema. Vissa kungar beskrivs som särskilt
grova avfällingar från tron på Israels Gud. De
markeras nedanför med fet stil. Det är de vars
synd ledde till att Gud så småningom lät riket
och templet gå under. Andra som var särskilt
trogna mot förbundet och ivriga för Guds lag
står med kursiv stil, liksom namnen på Guds
profeter. Övriga kungar, som inte bedöms eller
som verkade lite grann åt båda håll, skriver
jag med vanlig stil. De allra flesta årtal är
ungefärliga uppskattningar (det är svårt att
få de bibliska kronologierna att passa ihop).
Många kungar har samma eller liknande namn
– det gäller att se upp och hålla isär dem! Läs
den här listan parallellt med Bibeln.
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Abimelek utropar sig själv till ”kung” ca 1100
f.Kr. - se Dom 9:6. Han räknas dock normalt
inte med i kungalistorna.
Saul (ca 1025-1005 f.Kr.) förenar stammarna
under sig. Han lyder inte Guds ord genom
profeten Samuel: han frambär själv offer
fast han inte är utsedd av Gud därtill och
plundrar ett besegrat hednafolk tvärt emot
Guds befallning. Saul förlorar Guds stöd och
begår självmord. Ett hörn av en ganska liten
borg från hans tid har hittats i det man tror var
den tidens Gibea, Sauls hemstad och residens
(nuvarande Tell el-Ful).
David (ca 1005-965 f.Kr.), en slug och modig
strateg, arbetar sig upp vid Sauls hov, sångare
och diktare (jfr Psaltaren). När han får de 12
stammarnas erkännande, intar han Jerusalem
och gör den till sin huvudstad. Han är hängiven
Israels Gud, vill vara rättvis men startar många
blodiga krig. Gud låter honom inte bygga
templet. Han överlever i hög ålder två uppror
från sina söner och lyckas insätta sin favoritson
Salomo till tronarvinge. Han visar vördnad för
sin företrädares, Sauls, ben som låg begravda
långt från hans stam och gör en familjegrav åt
honom i Benjamins område (2 Sam 21:13-14).
Davids dynasti nämns ca 100 år efter hans död
på en arameisk stenplatta som hittades i Tell
Dan 1993. Där omtalas ”JORAM, SON AV
ACHAV, KUNG AV ISRAEL” och ”AHASJA,
SON AV JORAM, KUNG AV DAVIDS HUS”.
Stenplattans omnämnande av ”Davids hus”
tystade de röster som i modern tid har tvivlat
på denna kungens existens. Davids namn
lär i övrigt vara det namn som nämns mest i
Bibeln, näst efter Jesus (nästan tusen gånger).
Davids son Salomo (ca 965-926 f.Kr.) bygger
det första templet, befäster riket, skaffar sig stor
bildning och omåttlig rikedom. Uppbygger
enligt Bibeln även städerna Hasor norr om
Genesaret sjö, Megiddo vid Karmelbergets

fot och Geser (1 Kung 9:15) samt en stor
militäranläggning i Jerusalem (1 Kung 10:26).
Arkeologin har ännu inte lyckats knyta säkra
fynd från de platser Bibeln nämner till Salomos
(eller Davids) tid. Jerusalem verkar vid denna
tid ha varit en by med bara ung. 1000 invånare.
Några forskare tror därför att Bibelns uppgifter
om Davids och Salomos rike är överdrivna,
skrivna i syfte att inge hopp i senare tider, när
Juda rike var litet och hårt trängt (600- och
500-talet f.Kr.). Bibeln är också kritisk mot
Salomo: han, ”den visaste av alla människor”
(jfr 1 Kung 3:12), lät sig på gamla dagar

dåraktigt förledas av sina utländska hustrur till
avgudadyrkande. Han är en varning för alla
tider mot högmod och rikedomens fördärv.
Rehabeam (ca 926-914 f.Kr.) Salomos son,
uppträder plumpt, hårt och arrogant och
orsakar därmed den fatala och permanenta
splittringen i sin farfars rike: det blir ett rike i
norr (Israel, 10 stammar) som leds av hans rival
Jerobeam, och ett i söder (Juda, två stammar)
som han själv får nöja sig med. Sedan är han
enbart kung över Juda rike, liksom alla hans
efterföljare. Davids rike förenades aldrig igen.

Jerobeam och hela det församlade Israel gick till Rehabeam och sade: ”Din far gjorde vårt ok
tungt. Lätta nu vår arbetsbörda, det tunga ok din far lade på oss, så skall vi tjäna dig.” Han sade åt
dem att komma igen två dagar senare, och de gick sin väg.
Kung Rehabeam rådgjorde med de gamla som hade varit i tjänst hos hans far Salomo medan han
levde: ”Vad råder ni mig att svara dessa människor?” De sade: ”Om du böjer dig för dem i dag och
ger efter och svarar dem välvilligt, då kommer de i all framtid att böja sig för dig.” Men Rehabeam
förkastade de gamlas råd och hörde sig för hos de unga som vuxit upp tillsammans med honom
och som nu var i hans tjänst. ”Vad tycker ni att vi skall svara dessa människor?” frågade han dem.
”De begär att jag skall lätta det ok som min far lade på dem.” Då svarade de unga, de som hade
vuxit upp tillsammans med honom: ”Så här skall du säga till dem som klagar på din fars tunga ok
och begär att du skall lätta deras börda, svara så här: Min lem är grövre än min fars lår. Och det
skall ni veta: Om min far lade ett tungt ok på er skall jag göra det ännu tyngre, och om min far
pryglade er med spö skall jag prygla er med skorpiongissel.”
Efter två dagar kom Jerobeam och folket tillbaka till Rehabeam; han hade ju sagt åt dem att komma tillbaka då. Kungen gav dem ett hårt svar. Han förkastade det råd som han fått av de gamla
och svarade så som de unga hade rått honom att göra: ”Om min far gjorde ert ok tungt skall jag
göra det ännu tyngre, och om min far pryglade er med spö skall jag prygla er med skorpiongissel.”
Kungen lyssnade inte på folket; så hade Herren styrt det för att det ord skulle uppfyllas som han
talat till Jerobeam, Nevats son, genom Achia från Shilo.
När israeliterna märkte att kungen inte lyssnade på dem svarade de:
”Vad har vi för del i David?
Vi har inget gemensamt med Jishajs son.
Vänd hem, israeliter!
Sköt ditt eget rike, David!”
Därefter återvände israeliterna hem. Men över de israeliter som bodde i Judas städer var Rehabeam kung.
När Rehabeam skickade fram Adoram, som förestod tvångsarbetena, stenade israeliterna honom
till döds. Kung Rehabeam måste rädda sig upp i sin vagn och fly till Jerusalem.
Så bröt Israel med Davids ätt. De är skilda åt än i dag.
							(1 Kung 12:3-19)
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Sydriket (Juda rike kring Jerusalem)

Nordriket (Israel)

Rehabeam (kung från ca 926 - 910 f.Kr.), (1
Kung 11:43 – 12:19; 14:21-31; 2 Krön 9:31 –
12:16) tillåter avgudadyrkan, till och med
homosexuell tempelprostitution. År 924 f.Kr.
härjar den egyptiske farao Shishak i Palestina
och rövar bort allt av värde från Salomos
tempel. Fälttåget bekräftas av Shishaks inskrift
som kan ses i Karnak (Luxor) men platsen
Jerusalem nämns inte (var den bara obetydligt
liten på den tiden?).

Jerobeam I (ca 926 - 910 f.Kr.) (1 Kung 12:20
– 14:20): Oppositionspolitiker i exil redan på
Salomos tid (1 Kung 11:26-40). Tar ledningen
över de tio nordliga stammarna som bildar
”Israel” och avsäger sig kung Rehabeam i
Jerusalem. Bygger en guldkalv i Betel och Dan
som hans folk ska tillbe. Förmanas förgäves av
en Gudsman från Juda, som förutsäger Judas
kung Josias framkomst 300 år senare som ska
ödelägga avgudaaltaren (1 Kung 13:2f).

Aviam (ca 914 - 912 f.Kr.) (1 Kung 15:1-8; 2
Krön 13:1 – 14:1) fortsätter sin fars linje. För
krig mot nordriket Israel.
Asa (ca 911-871 f.Kr.) (1 Kung 15:9; 2
Krön 14:2 – 16:14): Visar bort de manliga
tempelprostituerade och försöker även få bort
avgudabilderna. Tar strid mot sin egen mor för
detta. I krig mot Israels kung Basha köper han
till sig araméernas hjälp norrifrån.

Nadav (ca 909 f.Kr.) (1 Kung 15:25-32):
Jerobeams son. Han och hela resten av Jerobeams släkt utrotas av:
Basha (ca 909-886 f.Kr.) (1 Kung 15:33 –
16:6): Regerar från Tirsa. Fortsätter avgudadyrkandet. Varnas av en profet.
Ela (ca 885 f.Kr.) (1 Kung 16:6-14): Son till
Basha. Hans tjänare Simri dödar honom och
varenda karl i hans släkt, som Bibeln säger det.
Simri (ca 885 f.Kr.) (1 Kung 16:15-20): Regerar
7 dagar. Belägras av överbefälhavaren Omri
och bränner sig själv inne i palatset i Tirsa.
Dominikanfadern Roland de Vaux (se s. 54ff)
har i vår tid lokaliserat platsen (Tell el Fara´a
nära Nablus). Utgrävningarna bekräftar eldens
ödeläggelse av staden och ett halvhjärtat försök
till återuppbyggnad, varefter platsen tappade i
betydelse. Fem års inbördeskrig följde mellan
kungakandidaterna Tivni och Omri.
Omri (ca 885-874 f.Kr.) (1 Kung 16:2228): Ger upp Tirsa efter 6 år. Ökar avgudadyrkandet. Bygger sig en präktig huvudstad
på Samariaberget, på en konstgjord platå - en
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(Juda)

(Israel)
arkitektonisk gigantansträngning. Murrester
från denna tid syns ännu. Den blev Nordrikets
närmast ointagliga maktcentrum. En dekadent
aristokrati växer fram här (Am 3:9-12 och 6:18 samt Hos 8:1-7 och Mik 1:1-9). Assyriska
källor bekräftar Omris betydande makt. Hans
militära och ekonomiska framgångar förtigs
i Bibeln. En viss kung Mesha av Moab skrev
senare på en stenplatta ca. år 840 f.Kr. (nu i
Louvren i Paris), att han hade återtagit land
som Omri erövrat (= det nederlag som antyds
i 2 Kung 3:27?).

Joshafat (ca 871-848 f.Kr.) (1 Kung 22:41-51; 2
Krön 17:1 – 21:1): Höll fred med Israel. Lierar
sig med Israels kung Ahasja om en gemensam
handelsflotta, som dock förliser (Israel och
Juda blev aldrig betydande sjömakter).

Achav (ca 873-853 f.Kr.) (1 Kung 16:29 –
22:40): Omris son. Ger allt mer plats åt Baaloch Asheradyrkandet. Gifter sig med den
hedniska prinsessan Isebel. Profeten Elia
framträder som får Gud att skicka tre års torka
som straff, han blir förföljd och måste gömma
sig, medan Isebel gör allt för att utrota alla
Guds profeter (1 Kung 18:4). Elia, den siste av
dem, efterlyses internationellt, men går rakt
till Achav och utmanar alla 400 statsavlönade
Baalsprofeter till en andlig kraftmätning på
Karmelberget. Där visar sig Gud vara starkast.
Folket massakrerar då hovets baalstjänare och
regnet återvänder. Achav dör senare i strid.
Achasja (ca 853-852 f.Kr.) (1 Kung 22:52 – 2
Kung 1:18): han var Achavs son och en lika
ond avgudadyrkare som sin far. Vid denna
tid far Elia till himlen och Elisha tar över hans
profetämbete.

Joram (ca 848-841 f.Kr.) (2 Kung 8:16-24; 2
Krön 21:2-20): Gifter sig med en dotter till
Israels kung Achav. Under några år har Juda
och Israel var sin kung med samma namn
(som dessutom är svågrar). Judas kung Joram
nämns på Davidstenplattan (se ovanför). ”Han
gick bort, saknad av ingen” (2 Krön 21:20).

Joram (ca 852-841 f.Kr.) (2 Kung 3:1 –
9:26): Också son till Achav. Tar bort sin fars
baalstod, men inte mer. Lyckas inte erövra
Moabs huvudstad (läs om Mesha-stenplattan
ovanför). Såras i hård kamp mot araméerna.
Profeten Elisha låter härföraren Jehu smörjas
till kung för att utrota Achavs släkt. Jehu gör
statskupp och låter döda Joram och Judas kung
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(Juda)

(Israel)

Achasja (ca 841 f.Kr.) (2 Kung 8:25 – 9:29;
2 Krön 22:1-9): Hjälpte Israels kung Joram,
hans morbror, mot araméerna. Tog hand om
honom när han sårades och dödades med
honom vid Jehus kupp. Lika otrogen mot Gud
som sin israelitiske kollega och vän. Nämns på
Davidstenplattan (se ovanför).

Achasha på en gång. Vid denna tid skriver en
arameisk kung stenplattan där Joram själv och
kung Davids dynasti nämns (se ovanför).

Atalja (ca 841-835 f.Kr.) (2 Kung 11:1-16; 2
Krön 22:10 – 23:21): Achasjas mor. Hon vill
döda alla andra i släkten som skulle kunna ta
makten från henne. Men hennes avlidne son
Achashas spädbarn Joash göms hemligt i Guds
tempel i Jerusalem. När han är sju år gammal
anför översteprästen Jojada en statskupp som
gör pojken till kung och dödar denna Atalja,
hans farmor. Jojada får folket att vilja återvända
till Gud. Baals tempel rivs.

Jehu (ca 841-813 f.Kr.) (2 Kung 9:1 – 10:36):
Efter kuppen dödar Jehu alla efterkommande
till Achav och, med list, många baalsdyrkare.
Baals tempel i Samaria görs föraktfullt till en
latrin. Men guldkalvarna i templen i Betel
och Dan som Jerobeam I hade ställt upp,
låter han vara kvar. En assyrisk obelisk visar
och berättar hur Jehu måste betala tribut till
assyrerkungen Salmanassar III. Bibeln tiger
om denna förödmjukelse.

Joash (ca 835-796 f.Kr.) (2 Kung 11:2 – 12:21;
2 Krön 22:11- 24:27): Följer sin vägledare,
översteprästen Jojada, men bara så länge denne
lever. Samlar in pengar till reparation av Guds
tempel. Måste lämna ut alla tempelskatterna åt
araméerna för att undgå att Jerusalem erövras.
Han kommer sedan under dåliga rådgivares
inflytande, och främjar avgudakulten. Prästen
Jojadas son Sakarja kritiserar detta, men stenas
till döds. Joash själv dödas av sina män.

Joachas (ca 813-797 f.Kr.) (2 Kung 13:1-8),
Jehus son: Gör inga religiösa förbättringar.
Araméerna härjar. Joachas blidkar Gud, så
landet inte helt går under, men tar inte bort
avgudabilderna. Israels militära styrka är
på historisk bottennivå: 50 hästar och 10
stridsvagnar plus fotfolket.

Amasja (ca 796-767 f.Kr.) (2 Kung 14:1-20;
2 Krön 25:1-26): Fortsätter sin fars, Joashs,
relativa trohet mot Gud, men folket offrar till
avgudarna. Avrättar sin fars mördare, men inte
deras barn, av respekt för Moselagen (5 Mos
24:16). Inleder ett oförsiktigt krig mot Joash av
Israel där han tas till fånge. Jerusalems tempel
och palats plundras. Muren skadas. Flyr från
en sammansvärjning till Lakish i söder, men
hittas och dödas.
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Joash (ca 797-782 f.Kr.) (2 Kung 13:10-13):
Son till Joachas och precis likadan som han.
Den döende profeten Elisha vill uppmuntra
honom genom att lova kommande segrar över
araméerna. Kungen är inte entusiastisk, men
vinner ändå. Elisha dör. En död man som
läggs i graven med Elishas ben blir levande
– ett tidigt bevis för tron på att Gud kan
förmedla nåd genom reliker, heliga personers
ben (2 Kung 13:20-21). Enligt assyriska källor
betalade Joash tribut till assyrerkungen AdadNirari III.

(Juda)

Asarja (Ussia) (ca 767-739 f.Kr.) (2 Kung 15:17; 2 Krön 26:3-23): Ska ha varit kung i hela 52
år (men det är svårt att få ihop med den övriga
kronologin). Han gjorde vad rätt var i Guds
ögon. Levde många år tillbakadraget i palatset
eftersom han vad drabbad av spetälska.

(Israel)
Jerobeam II (ca 782-747 f.Kr.) (2 Kung
14:23-29): Fortsätter avfallet från Gud, men
besegrar araméerna och tar tillbaka vissa
städer. I Samaria har det i vår tid hittats
keramikskärvor med Jerobeams namn på (det
är kvitton för olivolja- och vinleveranser från
det kringliggande lantbruket) samt ett sigill
tillhörande en av hans tjänare. Spår av hans
byggaktivitet syns i utgrävningarna i Megiddo
och Hasor. Alla fynd tyder på välstånd och
framgång - Bibeln medger motvilligt hans
succé (2 Kung 14:25-27). Profeterna Amos och
Hosea träder fram med sina kritiska budskap
från Gud.
Sakarja (ca 747 f.Kr.) (2 Kung 15:8-12): Jehus
ättling i fjärde och sista led (2 Kung 10:30).
Dödas efter ett halvt år av:
Shallum (ca 747 f.Kr.) (2 Kung 15:10-15):
Denne dödas efter bara en månad i Samaria av:
Menahem (ca 747-742 f.Kr.) (2 Kung 15:1422): Under hans tid angriper den assyriske
kungen Pul (i assyriska källor = Tiglat-Pileser
III, se 1 Krön 5:26) landet. Menahem driver
in en skatt som ska säkra att assyrierna låter
honom själv sitta kvar på tronen. Assyriska
källor bekräftar att han betalade tribut till
Tiglat-Pileser. Var mycket brutal.
Pekachja (ca 742-740 f.Kr.) (2 Kung 15:23-26):
Menahems son. Dödas av:

Jotam (ca 739-734 f.Kr.) (2 Kung 15:32; 2
Krön 27:1-9): Ussias son, följer sin fars linje,
men folket offrar fortfarande till avgudarna.
Araméerna och Israel ingår förbund mot Juda.
Profeterna Jesaja och Mika stärker tron och
hoppet på Gud.

Pekach (ca 740-731 f.Kr.) (2 Kung 15:25-31):
Nordrikets undergång närmar sig: assyrierna
för bort en del av befolkningen i landets norra
delar. Assyriska källor bekräftar att ”landet av
Omris hus” är ödelagt och plundrat och att
Tiglat-Pileser avsatte honom. Bibeln säger att
Pekach dödades av:
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(Juda)

(Israel)

Achas (ca 734-728 f.Kr.) (2 Kung 16:1-20;
2 Krön 28:1-27): Härmar Israels kungars
avfall från Gud. Offrar sin son till avgudarna.
Arameerna och Israel försöker erövra Juda.
Achas kallar på hjälp från assyrierna – emot
profeten Jesajas råd - som krossar Aram och
förbereder överfall och utplåning av Nordriket
Israel. Achas anpassar templet i Jerusalem så
att det liknar ett avgudatempel i Damaskus för
att behaga den mäktige assyrierkungen.

Hosea (ca 731-722 f.Kr.) (2 Kung kap. 17):
Siste kungen i Nordriket (Israel). Kuvas av
assyrierna, vars källor säger att det var de som
hade insatt honom och att han betalade tribut
till dem. Bibeln berättar hur han konspirerar
med Egypten mot Assyrien, men vi hör inget
om hans död. Han bara går under med sitt folk
och försvinner … ty:

.... år 722/721 f.Kr. krossas Nordriket Israel av den assyriska övermakten under Sargon II efter
tre års belägring av den nästan ointagliga huvudstaden Samaria. De tio stammarna förs bort och
försvinner ur historien (arkeologer uppskattar att det berörde ca 20 % av invånarna, d.v.s. hela den
ledande och kunniga eliten). Annat folk från trakterna kring Babylon och norra Syrien (2 Kung
17:24) flyttades in i deras land. I Juda fortsätter kungarna av Davids ätt (se nästa sida).

Genom alla sina profeter och siare hade Herren inpräntat detta hos Israel och Juda: ”Lämna era
onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag jag gav era fäder och sände till er genom
mina tjänare profeterna.” Men de lyssnade inte, de var lika styvnackade som sina fäder, som inte
trodde på Herren, sin Gud. De förkastade hans lagar, förbundet han hade slutit med deras fäder
och de varningar han gett dem; de följde det som var tomhet och blev själva idel tomhet, de gjorde
som folken omkring dem fast Herren hade befallt dem att inte göra som de. De övergav alla bud
som Herren, deras Gud, hade gett dem, och de gjorde sig gjutna beläten, två tjurkalvar, de gjorde
en asherapåle, de föll ner och tillbad himlens hela härskara, och de tjänade Baal. Sina söner och
döttrar offrade de på bålet, de bedrev svartkonst och spådom och hängav sig åt det som var ont
i Herrens ögon och väckte så hans vrede. Därför blev Herren så förbittrad på israeliterna att han
drev dem bort ur sin åsyn; kvar blev endast Judas stam.
Men inte heller Juda höll de bud som Herren, deras Gud, hade gett dem utan följde samma bruk
som Israel. Då försköt Herren hela Israels folk, han förödmjukade dem och utlämnade dem åt
plundrare. Till sist stötte han dem ifrån sig.
När Herren rev bort Israel från Davids ätt gjorde israeliterna Jerobeam, Nevats son, till kung, och
denne lockade dem att avfalla från Herren och förledde dem till svår synd. Israeliterna begick
samma synder som Jerobeam hade gjort sig skyldig till och upphörde inte med dem. Slutligen
drev Herren bort Israel ur sin åsyn, som han hade hotat med genom alla sina tjänare, profeterna.
Så fördes israeliterna bort från sitt land till Assyrien, där de ännu är kvar.
							(2 Kung 17:13-23)
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(Juda)
Hiskia (ca 728-699 f.Kr.) (2 Kung 18:1 – 20:21;
2 Krön 29:1 – 30:33; Jes kap. 36-39): Han var en
förebild i att få bort avgudafigurer och -platser.
Förstörde till och med Moses kopparorm (4
Mos 21:4-9) för att folk hade börjat tillbe den.
En stor flyktingström från Nordriket gör att
Jerusalems befolkning blir femton gånger
större. Arkeologiska fynd visar en kraftig
utveckling av stad och land, tecken på läsoch skrivkunnighet, handel och ny byggstil.
Juda blir dock alltmer beroende av assyriernas
ekonomiska och kulturella dominans i hela
regionen.
Hiskia gör uppror mot assyrierkungen
Sanherib som sedan härjar landet brutalt och
belägrar Jerusalem. Det sker ca. år 701 f.Kr.
Hiskia ber till Gud. Profeten Jesaja försäkrar
honom att Gud ska skydda staden. Tusentals
av Sanheribs soldater dödas av Herrens ängel
och han reser tillbaka till Ninive. Där dödas
han. Assyriska källor bekräftar belägringen, de
berättar att de höll Hiskia ”som en fågel i bur”
men de nämner ingen seger eller förklarar
varför belägringen avbröts, vilket tyder på en
reträtt som de inte var alltför stolta över. En
grekisk historiker från 400-talet f.Kr., Herodot,
talar om en epidemi i assyriernas läger.
Hiskia hade anlagt en underjordisk tunnel som
skulle förse staden med vatten från den dolda
Gihonkällan utanför murarna (2 Kung 20:20, 2
Krön 32:2-4 och v. 30). Den kan ha räddat Judas
rike vid assyrierkungen Sanheribs belägring,
ty assyrierna hade utan tvivel strypit detta
vattenflöde om de hade upptäckt källan. Den
600 meter långa gången (med en minnesplatta
i mitten som Hiskija lät sätta upp) upptäcktes
1838. Man kan gå genom den, i kallt vatten
upp till knähöjd - en fascinerande resa bakåt
i tiden. Spåren efter arbetarnas hackor är kvar
i väggen.
Efter Hiskias kom hedendomen till makten i
Juda. En ond tid för Guds trogna började.
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(Juda)
Manasse (ca 699-643 f.Kr.) (2 Kung 21:1-18;
2 Krön 33:1-20): Hiskijas son, återupprättar
under sin långa, ogudaktiga och blodiga
regeringstid hedendomen på alla möjliga sätt.
Gud bestämmer sig nu för att även Sydriket
Juda ska gå under. Assyriska källor nämner
Manasse som leverantör av byggmaterial till
Ninive. Han sägs ha gett gåvor åt den assyriske
kungen och hjälpt honom erövra Egypten.
Enligt 2 Krön 33:10-20 omvände han sig på
äldre dagar till Gud, men nu stod domen fast:
Juda rikes dagar var räknade.
Amon (ca 642-641 f.Kr.) (2 Kung 21:19-26; 2
Krön 33:21-25): Tar efter sin far Manasse i allt
ont. Dödas av sina egna män. Hans unge son
insätts som kung.
Nu kommer en kort tid av religiös uppgång för
Guds folk i Juda genom en god och helig kung
som påminner om kung Davis i sin trohet mot
Gud. Men inte ens denna nya förbättring kan
avvärja den annalkande katastrofen:
Josia (ca 641-609 f.Kr.) (2 Kung 22:1 –
23:30; 2 Krön 34:1 – 35:27; observera även
förutsägelsen om honom redan i 1 Kung
13:2f; Jer 25:3, 36:2): Bara åtta år gammal
blir han kung. 18 år senare hittas ”Lagboken”
under reparationsarbete i templet (= Femte
Moseboken?). Lagen läses upp och folket
ingår åter förbundet med Gud, som de inser
att de har svikit i århundraden. Josia ivrar som
ingen annan för Gud och dyrkandet av Gud i
Jerusalem framför alla platser. Han förstör alla
avgudaföremål som hans far och farfar ställt
upp i templet, alla offerplatser i landet, de
tempelprostituerades rum i templet, platsen i
Hinnomdalen för offrande av barn till avgudar,
solgudsvagnar, husgudar m.m. All personal
som arbetat med detta avskedas eller dödas.
Andeskådare och spåmän utrotas. För första
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(Juda)
gången sedan domartiden firas nu påskens
högtid till minnet av uttåget från Egypten (jfr
dock 2 Krön 30:1-5 där det påstås att redan
Hiskia, se ovan, återinförde påskfirandet).
Många teologer anser i dag att mycket i Bibelns
böcker från 1 Mos till Kungaböckerna skrevs
klart vid Josias hov (av skrivaren Shafan? Se
2 Kung 22:8ff). Profeterna Jeremia, Nahum,
Sefanja och (kanske) Habakuck och Jona
verkar vid denna tid.
Josias kulturrevolution var genomgripande:
sigill och sigillavtryck från denna tid
visar att bildförbudet genomdrevs (2 Mos
20:4). Men man har ändå hittat figurer av
fruktbarhetsgudinnan Astarte i privata hem på
alla större orter i 600-talets Juda. Många tillbad
dem tydligen där hemma i hemlighet. Den nya
väckelsen var givetvis bra, men den kom för
sent: Guds dom över Juda stod fast. Josijas
reformer, liksom en rad nya landerövringar
norrut, gav en tid hopp om ett nytt storrike.
Expansionen var möjlig för att stormakten
Assyrien försvagas i regionen. Men Egypten
accepterade inte ett nytt, starkare Juda. Josia
dödades vid Megiddo av farao Neko II.
Joachas (Shallum, ca 609 f.Kr.) (2 Kung 23:3134; 2 Krön 36:2-4; Jer 22:10-12): Josias son. Han
ville återupprätta hedendomen, men fördes
bort till Egypten av farao Neko II efter bara tre
månader på tronen. Farao insatte Joachas son
Eljakim men ändrade dennes namn till:
Jojakim (ca 609-598 f.Kr.) (2 Kung 23:36
– 24:6; 2 Krön 36:5-8; Jer 22:13-19; 36:1-2,
21-32): Ville också återinföra hedendomen.
Babylonierna börjar tränga tillbaka egyptierna
från regionen. Jojakim blir deras vasall ca år
606 f.Kr. men gör uppror mot dem efter tre
år, litande på hjälp från Egypten, som dock
aldrig kommer. Han dör innan babyloniernas
rasande hämnd mot honom slår till.
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(Juda)
Jojakin (el. Jekonja) (ca 597 f.Kr.) (2 Kung
24:8-16; 25:27-30; 2 Krön 36:9-10; Jer 22:2430): Jojakims 18-åriga son. Han regerar bara tre
månader. Babyloniernas kung Nebukadnessar
intar Jerusalem år 597 f.Kr. utan kamp och
plundrar Salomos tempel. Alla stadens bildade
eller rika invånare, inklusive kungen själv och
Hesekiel, som sedan ska bli profet, förs i exil till
Babylon. Där benådas exkungen ca år 560 f.Kr.
och får äta med vid hovet.
Sidkia (597-586 f.Kr.) (2 Kung 24:18 – 25:7;
2 Krön 36:11f; Jer 32:1f; 34:1f; 37:1 - 39:7):
Jojakins farbror, insatt av babylonierna. Gör
uppror. Vid Nebukadnessars hämnd (= den
andra erövringen av Jerusalem, år 587/586
f.Kr.) tas allt av värde bort, templet och hela
staden bränns ned. Spår av askan syns överallt
under markytan i Jerusalem. Kampen var
hård: ända in i privatbostäder har man hittat
pilspetsar. Alla Sidkias söner huggs ned och
han själv får sedan ögonen utstuckna och
förs tillsammans med hela folket, förutom
några få fattiga, till exilen i Babylon. Han
försvinner ut ur historien, vi får alltså inte
veta något om hans död – liksom det var
med Israels siste kung Hosea (se ovan). Vissa
andra (bl.a. profeten Jeremia) flyr till Egypten.
En gammal tradition (2 Mack 2:4-8) säger att
Jeremia gömde Förbundsarken i en grotta i
berget Nebo, ingen vet var. Under exilstiden
förkunnar profeterna Hesekiel, Obadja, ”Den
andra Jesaja” (Deuterojesaja = Jes 40-55) och
(kanske) Joel hopp och framtidstro. Resten
av profetböckerna (Haggai, Sakarja, Malaki,
Daniel) hör efter allt att döma hemma efter
exilen, under persisk och syriskt herravälde
(ca 500-100 f.Kr.). Möjligtvis är delar av
Sakarja och Daniel äldre… Med Jerusalems
förstörelse år 587/586 f.Kr. avslutades folkets
”experiment” med jordisk kungamakt. Tanken
var god men allt ödelades av mänskliga brister.
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Sidkia bröt med kungen av Babylonien, och under hans nionde regeringsår, på tionde dagen i
tionde månaden, kom den babyloniske kungen Nebukadnessar tågande mot Jerusalem med hela
sin här. Han inringade staden och kastade upp en vall omkring den. Belägringen varade ända
till kung Sidkias elfte regeringsår. På nionde dagen i fjärde månaden, när hungersnöden blivit så
svår att folket inte hade någonting att äta, inleddes stormningen av staden. Under natten lämnade
kungen och alla soldaterna den omringade staden genom en port mellan de båda murarna invid
den kungliga trädgården. Han tog vägen mot Jordandalen, men den kaldeiska hären förföljde
honom och hann upp honom i öknen vid Jeriko. Då övergav alla hans krigare honom och skingrades. Kaldeerna grep honom och förde honom till den babyloniske kungen i Rivla. Denne rannsakade Sidkia och lät inför hans ögon avrätta hans söner. Därefter fick Sidkia ögonen utstuckna.
Han slogs i bojor och fördes till Babylon.
På sjunde dagen i femte månaden – det var i kung Nebukadnessars nittonde regeringsår i Babylonien – kom Nebusaradan, som var befälhavare för livgardet och en av den babyloniske kungens betrodda män, till Jerusalem. Han brände ner Herrens hus och kungens palats, ja, alla hus i
Jerusalem, alla stormanshus, stack han i brand. Och de kaldeiska trupper som stod under hans
befäl rev ner murarna runt Jerusalem. De soldater som var kvar i staden och de som deserterat till
den babyloniske kungen fördes bort av gardesbefälhavaren Nebusaradan, liksom de kvarvarande
hantverkarna. Men av de fattigaste i landet lämnade han kvar några som skulle bruka vingårdar
och åkrar.
								(2 Kung 25:1-12)

Slutade Davids dynasti där?
Nej. Gud höll sitt löfte:
Guds Son blev människa, JESUS, av Davids
ätt (Rom 1:3). Kristus, d.v.s. ”den smorde”
(= Kungen), återupprättar i Nya testamentet
Gudsfolket såsom kungar och präster, ett heligt
folk (1 Pet 2:9), öppet för människor av alla
nationer, inte bara judar. Tron på att han själv
efter sin uppståndelse och himmelfart leder
det nya folket genom sin kyrka på jorden
fram till sin återkomst, är ett sätt att se Guds
löften till David (2 Sam 7:12-13; Luk 1:32) som
uppfyllda. Så bekräftas Guds orubbliga trohet
trots människors misslyckande.
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FÖRSTA OCH ANDRA SAMUELSBOKEN
Hanna, en barnlös kvinna, gråter inför Gud i
helgedomen i Shilo. Hon blir bönhörd och så
föds Samuel till världen, den store profeten
som kommer att smörja Saul och David till
Israels första kungar. Tacksam ger hon pojken
till den gamle prästen Eli, och så växer han upp
i Herrens hus. Platsen för Shilo är lokaliserad
till Khirbet Seilun, ca tre mil norr om Jerusalem.
På ett litet platt område längst uppe på kullen
kan helgedomen ha stått.
Den religiösa miljön i Shilo var rutten.
Elis söner, också präster, tog girigt för sig
av offergåvorna. De låg med kvinnor nära
helgedomen och utnyttjade så sin prästroll å
det grövsta. Gud talade direkt till Samuel, och
pojken fick uppleva hur de båda bröderna och
fadern Eli - som inte hejdade dem - dog en ond
bråd död. Det dystra Shilo är en kontrast till
slutet av Andra Samuelsboken där kung David
köper mark till Förbundsarkens framtida hem:
templet i Jerusalem.
En präst hos samarierna, ett folk som alltid
har konkurrerat med judarna om att vara det
sanna Israel, förklarade en gång för mig deras
uppfattning: det var fel av kung David att
föra arken till Jerusalem: Gerisimberget (där
jag mötte honom, nära Nablus) var den plats
där Gud skulle tillbes, sa han. Enligt deras tro
var det redan fel av Eli att ha arken i Shilo, dit
den ställdes efter Josuas landtagning (se Jos
18:1). Jag fick se en kopia av den samariska
Pentateuken som ska ha tillhört Aron, Moses
bror. Den gammalhebreiska textformen gick
inte att ta miste på. I dess version av 5 Mos 27:4
står det att Gud vill ha offer på Gerisimberget,
annorlunda än det står i judiska och kristna
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biblar. Jag valde att inte säga emot (med tanke
på min Herres ställningstagande i Joh 4:2124). Solen stekte över byns offerplats, där
man än i dag offrar djur åt Gud, helt enligt
Moselagens föreskrifter. Stora grillgaller
med sot och fett, längs rännor som ska leda
bort offerdjurens blod, låg på marken bland
modernt tuggummipapper och skräp från den
senaste festen. Det är Gamla testamentet live.
Samarierna består i dag bara av några hundra
personer. Kan de ha rätt? Är vi kristna och
judar på fel spår?
Är Samuelsböckerna propagandaskrifter som
en gång skulle legitimera att Förbundsarken
hamnade i Jerusalem? En sorts politiska alibi,
d.v.s. Davidpartiets friskrivning av sin hjälte
från allt ansvar för sin föregångare, Sauls,
undergång? Man får medge att Saulporträttet
inte är vackert. Vad sägs t.ex. om att Sauls
hemstad är Gibea, där kvinnomördarna
från Dom 19 bodde, medan hjälten David
härstammar från Betlehem, där den oskyldiga
kvinnan bodde? En tillfällighet? Läsaren kan
själv upptäcka fler detaljer som polariserar
David och Saul, hjälten och skurken.
Nej, här handlar det om mer. Samuelsböckerna
har nyanserade personbeskrivningar. De lär
oss hur maktmänniskor lätt korrumperas av
snikenhet, girighet och självöverskattning.
Saul, som går emot Guds vilja och visar sig
ovärdig kungamakten, vill inte acceptera att
han tappat Guds stöd. Han utvecklas till en
paranoid despot som till sist tar sitt eget liv.
Även hjälten David har sina fel. Han som
noga och ödmjukt ville följa Guds lag, blir
äktenskapsbrytare och mördare. Men Guds

favorit ångrar sig (se hans psalm 51 i Psaltaren)
och däri syns hans storhet. Han lär sig att
förlåta, även sina fiender (Absalon i 2 Sam
14 och Amasa i 19:13-14). Davids karaktär
är upplyst av Guds nåd. Han var som ung en
trogen tjänare vid Sauls hov, även efter att Saul
kastat sitt spjut mot honom (1 Sam 18:10 ff).
Han tog hand om dem som fick lida på grund
av Sauls hat mot honom (1 Sam 22:22-23). Två
gånger skonade han Saul (1 Sam kap. 24 och
kap. 26). Ofta sökte han Guds vilja i bön innan
han gjorde något (t.ex. 2 Sam 2:1), han älskade
Gud och dansade otvunget och glatt framför
Herrens ark (2 Sam 6:12-22).
Vad gjorde Saul för fel? När den gamle profeten
Samuel inte ankom till slagfältet i tid frambar
kungen själv, som ”lekman”, offret som skulle
ge seger (1 Sam 13). Dessutom tog han för sig
av ett krigsbyte som Gud hade förbjudit (1
Sam 15). Då bröt profeten Samuel med Saul.
som han själv hade smort till kung. Här faller
domen. Guds ande viker nu ifrån kungen, och
när det går upp för honom vet hans förtvivlan
inga gränser. David smörjs till kung av Samuel.
David får sedan framgång i allt och Saul
förföljer honom. Scenen där David skonar sin
sovande fiendes liv och ropar ”Varför förföljer
du mig?” (1 Sam 26:18) upprepas nästan
ordagrant tusen år senare av den uppståndne
Jesus, när Sauls namne Saulus (= Paulus)
störtar till marken under sin fanatiska jakt på
kristna vid Damaskus (Apg 9:4).
Men ännu fler trådar väver Gamla och Nya
testamentet här in i varandra: på sitt livs afton
ansätts David av förräderi från sina söners
sida. En av hans rådgivare, Akitofel, är en sann
Judas. Läs texterna i 2 Sam 15:12, 16:23, 17:14
och 17:23 och i 2 Sam 20:8-10 och jämför dem
med Judas i Nya testamentet: Matt 27:5 och
Apg 1:18. Likheterna är slående. David gråter
på Olivberget över sveket, så som Jesus senare

ska göra på samma plats (2 Sam 15:30, Luk
19:41). David hånas av dem som hatar honom
men vänder andra kinden till och sätter sitt
hopp till Gud (2 Sam 16:5-13).
Det myckna och råa våldet som bedrivs i
Samuelsböckerna, ofta på Guds uppdrag,
verkar stötande för kristna läsare. Gud önskar
fred och inte krig: människor ska smida
om sina svärd till plogbillar och sina spjut till
vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot
varandra och aldrig mer övas för krig – så hör
vi senare Gud tala genom profeterna (Jes 2:4,
Mik 4:3). Men Gudsfolket i Israels bergland på
1000-talet f.Kr. var en fattig flock mitt bland
mäktiga hednafolk som ville krossa dem och
deras religion. De fick bemöta våld med våld.
David är krigare från barnsben. Han är den
modige lille herden som riskerar sitt liv för sin
fars får när han bekämpar björnar och lejon
(1 Sam 17:34-37, jfr Joh 10:11). Trots allt blod
han skaffar sig på händerna är David också
skonsam där det är möjligt. Han gråter över
sina fienders död (2 Sam 1:11-12), hämnas
inte på mannen som tog hans hustru (2 Sam
3:14-16), räddar sin fiendes barnbarn (2 Sam
9), benådar hellre än fördömer (2 Sam 14) och
kan inse sina fel och omvända sig, vilket också
hans stora sångskatt, Psaltaren, vittnar om.
På Jesu tid väntade man på en messias som
skulle vara som David. Det finns slående
likheter mellan Jesus och David. Men Guds
Son står långt över David, han är på en annan
nivå, vilket Jesus också säger själv i Mark
12:35-37. Samuel, pojken från Shilo, som
blev kungamakare, påminner om Johannes
Döparen i Nya testamentet. Att Samuel genom
valet av David indirekt också banade vägen för
världens frälsare visste han nog inte. Än i dag
har många inte insett vem Jesus är. En dag ska
alla få veta det.
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FÖRSTA OCH ANDRA KUNGABOKEN
Jag skall vandra mitt ibland er och vara er
Gud, och ni skall vara mitt folk (3 Mos 26:12).
När ministranter, diakoner och präster går i
procession in i en katolsk kyrka, går rökelsen
först – precis som Gud gick framför Israels
barn i en eld- och molnpelare på vägen fram
till Sinais berg (2 Mos 13:21). Kyrkorummet
avbildar universum sett med trons ögon: som
Guds hus. Centrum är altaret, mötesplatsen
mellan gudomligt och jordiskt, mänskligt. Här
frambär vi våra gåvor – bröd och vin – och får
tillbaka Guds gåva: hans egen Son. Altaret är
som Sinaiberget, där Guds Ande steg ner.

de två stentavlorna med Tio Guds bud: Guds
meddelande, hans ord, det etiska, är i centrum.
Sammanfattat: vår Gud är inte en bild som
människorna kan förfoga över eller projicera
sina idéer på. Gud är sanningen, orubblig, och
sanningen ska vördas. Inför den tillber man.
Templet är byggt enligt förebilder som Gud
visade Mose på Sinaiberget (2 Mos 25:40).
Mose såg alltså ett annat, himmelskt, tempel
som inte var byggt av människohand (Vish
9:8, Heb 8:5). Det jordiska templet är ett
temporärt tält på vår jordiska vandring mot
det himmelska Jerusalem (Upp 21).

Skapelsen i 1 Mos 1-2 fulländades när kung
Salomo byggde sitt tempel i Jerusalem. Först
då avslutades den vandring som började med
urföräldrarnas förvisning från Paradiset och
gick genom slaveri, öken och prövningar.
Salomo kröns med enastående vishet av Gud
- flera av vishetsböckerna i Bibeln tillskrivs
traditionellt honom. Han regerar ett rike i
fred med sig själv och sin Gud (1 Kung 4:20).
Salomos tempel, som avlöste tabernaklet
(tälthelgedomen i öknen) skilde sig från andra
religioners tempel genom att understryka
Israels Guds transcendens, hans upphöjdhet.
Förhallen in till det Allraheligaste var ovanligt
lång: den gav en känsla av avstånd till Gud. I
det allraheligaste fanns det ingen gudabild:
detta templets Gud överträffar ju allt vi kan
föreställa oss. ”Guds tron” längst därinne var en
låda, arken, med figurer av två keruber (änglar)
- motivet finns också i Egypten, men i Salomos
tempel var änglarna överdimensionerade: 10
m på bredden. Det gav en känsla av storhet.
Framför allt: ingen bild av Gud – vår Gud
syns inte utan hörs: i förbundsarken fanns

En katolsk kyrksal har likheter med Salomos
tempel, även om vår inrättning mer avser att
peka framåt i tid (mot himmelen). Vi har ofta
en förhall (vapenhus). ”Havet” (1 Kung 7:23
ff) motsvarar vår dopfunt, där vi renas från
synd, liksom minivarianten vigvattenkaret.
Förbundsarken motsvaras av vårt tabernakel,
där Guds heliga Närvaro (i de konsekrerade
hostiorna) finns. Moses två stentavlor är
för oss Gamla och Nya testamentet, som
vi läser upp ur i gudstjänsten. Salomos
högtidliga invigningsbön (1 Kung 8:22-53)
motsvarar våra heliga kyrkoinvigningsböner.
Ljusstakarna, rökelsen, borden, skålar, kärl,
nästan allt har sina motsvarigheter. Även vi
(d.v.s. biskopen) inviger altaret med heliga
oljor, krisma och katekumenolja (jfr 2 Mos
29:36). Krisma är också den olja som de döpta
och varje konfirmand smörjs på pannan med.
Vi smörjer också tolv ställen på väggarna med
krisma till ära för de tolv apostlarna, liksom
det himmelska Jerusalem har tolv grundstenar
som bär apostlarnas namn (Upp 21:14, jfr
2 Mos 24:4). Ställena markeras med kors
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(kallade apostla- eller konsekrationskors). I
altaret läggs det alltid någon helgonrelik (jfr
Upp 6:9-10), vilket knyter vår gudstjänst till
förbönerna, ropen, från dem som gått före oss
till Gud (jfr Upp 5:8; 6:9-11). En mängd fler
detaljer kunde läggas fram.
Guds boning, Guds rike på jorden, utsätts
för våld (jfr Matt 11:12). Kungaböckerna kan
läsas som historien om templets allt större
vanhelgande. En lång rad plundringar slutar
med att templet bränns ned av babylonierna
år 587/586 f.Kr (vi påminns om hur våra egna
Gudshus och kloster misshandlades under
reformationen, eller i vår tid då det närmast
hela tiden sätts eld på eller sprängs bomber
i kyrkor någonstans på jorden). Inre angrepp
på Jerusalems helgedom förekom i form av
uppställning av kananeiska fruktbarhetsgudar,
ja, till och med orenande genom
tempelprostitution. Många av Gudsfolkets
smorda kungar tillät eller rentav främjade den
tidens urholkning av tron, Gudsglömskan.
Medeltidens kristna Europa bestod av stater,
som ville återupprätta det sakrala kungadömet
i kristen form. Kungen sågs dock – liksom
Israels gamla kungar – inte som en gudomlig
figur såsom farao i Egypten. Inför Gud var han
inte större än vilken tiggare som helst. Han fick
inte förhäva sig över sina kristna bröder eller
skaffa sig onödig militärmakt eller rikedom (se
”Kungalagen” i 5 Mos 17:14-20). Han skulle i
allt främja Guds lag.
Även Sverige är från början, såsom kungarike,
en sådan kristen – katolsk – konstruktion.
Monarkins gamla funktion som kristen
samhällsmarkör är i dag nästan borta, vilket är
en följd av att de världsliga intressena tog allt
större plats från kyrkan efter reformationen.
Detta påminner om det gamla Israels situation.

I kungaböckernas början möter vi en gammal, frysande David. Han kanske fryser,
darrar, av rädsla (1 Krön 21:30) för att han
inser att Gudsfolkets kungaprojekt efter hans
död kommer att råka på avvägar. ”Statskyrkosystemet” kommer att kapsejsa på grund av
människornas begär och likgiltighet mot Gud.
Så blev det också. När samhällets ledare tappade
legitimitet i de fromma kretsarnas ögon,
blev de informella religiösa ledarna med sina
kritiska röster, profeterna, allt viktigare som
opposition. De dyker ständigt upp i texterna.
Vi såg redan i Samuelsböckerna hur Davids felsteg kritiseras av den vise siaren Natan (2 Sam
12). Liknande kritik av maktmissbruk framförs
av den modige profeten Elia (1 Kung 21). Han
och hans efterföljare Elisha predikade med stor
kraft den gamla Gudstron mot makthavarna i
Nordriket på 800-talet. Av dessa två helgon lär
vi att Gud hjälper den fromme: naturkrafter
(1 Kung 17:1) och djur (1 Kung 17:6) är på
deras sida. Fyllda av Guds ande bistår Elia och
Elisha änkan och den faderlöse (1 Kung 17:1024 samt 2 Kung 4:1-7). De skaffar likt Mose
mirakulöst fram dricksvatten (2 Kung 2:1922) eller mat (2 Kung 4:42-44, jfr Mark 6:3044). En sjuk general från Israels värsta fiender i
norr återfår hälsan (2 Kung 5). En fiendearmé
luras i en fälla, men mot sedvanan krävs inte
att de besegrade ska dödas utan de ska få all
omsorg de behöver, vilket gör slut på kriget
(2 Kung 6:8-23). Mycket annat kan nämnas
såsom att Elishas reliker utverkar under från
graven, 2 Kung 13:21.
Vad vill Gud säga genom att leda historien åt
detta håll? Det blir klart att Gud förbereder
något annat åt sitt folk än ett ordinärt jordiskt
kungarike. En annan och bättre ordning är på
ingång. Messias blir olik alla sina företrädare.
Men hur?
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FÖRSTA OCH ANDRA KRÖNIKEBOKEN
Krönikeböckerna återger Samuels- och
Kungaböckernas berättelser på sitt eget,
kompletterande sätt. Författaren kallar vi
för Kronisten. Vem var han? Nehemja (se 2
Mack 2:13)? Verket slutar vid befrielsen från
den babyloniska exilen genom perserna (ca
år 538 f.Kr., se Esr 1:1-4 = 2 Krön 36:22-23).
Perserkungen Kyros religiösa toleranspolitik
är arkeologiskt bekräftad av en lercylinder
från Babylon som Kyros intog år 539 f.Kr.
Kronisten skriver alltså tidigast ca år 530 f.
Kr. Hans ansträngande långa släktslistor vill
ge sammanhang och identitetskänsla. Vi har
i katolska kyrkan något liknande: den helige
Ireneus (se s. 1216), kan ange listan över
påvar i Rom från apostlarna till hans egen tid
(ca år 180 e.Kr.): Linus, Anacletus, Clemens,
Evaristus, Alexander, Sixtus, Telesforus,
Hyginus, Pius, Anicetus, Soter och Eleuterius.
Jag själv känner som vigd diakon till min
vigningssuccession många hundra år bakåt i
tiden. Den apostoliska successionen är en viktig
identitetsmarkör i katolska kyrkan. Vad de var
är vi. Vi hör ihop. Ungefär så tänkte Kronisten
i Gamla förbundet också om sitt folks rötter.
Författaren har ett helt bibliotek av källor. Dels
Kunga- och Samuelsböckerna, men även för
oss helt okända texter som ”profetens Natans
krönika”, ”Achias från Shilos profetior” och
”Siaren Iddos syner om Jerobeam, Nevats son”
(2 Krön 9:29). Han har lite inkonsekvenser här
och där: från Samuelsböckerna ärver han t.ex.
problemet om vem som dödade jätten Goliat.
Enligt 1 Sam 17 dödades jätten ju av den unge
David, men 2 Sam 21:19 anger betlehemiten
Elchanan som Goliats besegrare. Kronisten
säger nu att Elchanan dödade Goliats bror
(1 Krön 20:5) – en fin lösning, men Davids
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bragd nämns inte ens! En annan sak: Liksom
Kungaböckerna (2 Kung 23:22-23) påstår
Kronisten att den första påsken i Jerusalem
sedan Samuels dagar firades av kung Josia (2
Krön 35:18), men i 2 Krön 30:5 (och v. 26)
har han redan sagt att Hiskia firade påsken tre
generationer innan.
Ibland är kronisten väldigt exakt: liksom
Kungaböckernas författare vet han om den
långa vattentunnel som kung Hiskia lät
hugga ut i klippan så att Jerusalem kunde
klara belägringar (2 Krön 32:1-4 och v. 30).
Kungaböckerna i sin tur säger sig veta det från
”Krönikan om Judas kungar” (2 Kung 20:20).
Tunneln upptäcktes i modern tid. Jag har
gått igenom den. I väggarna ses märken efter
arbetarnas hackor från 700-talet f.Kr. Mitt
inne i berget möttes kungens två arbetslag från
var sitt håll. Upphetsningen blev stor: man
hackade extra ivrigt åt alla sidor för att bryta
igenom (det syns i väggen). Takhöjden brydde
man sig inte om (med mina 195 cm fick jag
bittert ont i ryggen där. Hiskias män hade
bråttom och tänkte inte på framtida pilgrimar
med annorlunda kroppslängd).
Evangelisten Matteus tar över kungalistan i 1
Krön 3:10-19 för Jesu släkttavla i Matt 1:1-17.
Men Matteus plockar bort fyra namn så det
blir 14 generationer av kungar. 14 är summan
av de hebreiska bokstävers talvärde som ingår
i namnet David (dwd, där d=4 och w=6, alltså
4 + 6 + 4 = 14). Detta rabbinska tolkningssätt
kallas för gematri och Matteus verkar välja
det för en sanning han vill visa: att Jesus är en
ny David. Att saxa bort några kungar för den
poängen var inget problem. Fusk? Nej, Bibeln
är inspirerad av Gud, men Gud ändrar inte

författarnas tidsbundna stil. Han tar dem som
de är. De måste inte skriva enligt 2000-talets
uppförandemallar för historiker.
Kronisten själv utelämnar domartiden och
uttåget ur Egypten (hans egen tids virrvarr
räcker för honom). Han har överseende med
negativa drag hos Judas kungar. Till och med
den maximalt onde kung Manasse omvänder
sig på gamla dagar, berättar han (2 Krön
33:10-20). Kronisten vill med denna detalj
säga till sina samtida som ännu sörjer över
katastrofen år 587/586 f.Kr: ”Det finns även en
chans för oss, vars synder drog förstörelse över
Jerusalem!” Davids och Salomos gyllene tid var
enbart positiv i hans ögon. Deras synder ska nu
glömmas. Deras makt och rikedom överträffar
vad Samuels- och Kungaböckerna berättade
(jfr t.ex. 1 Kung 7:26 med 2 Krön 4:5).
Arkeologin bekräftar tyvärr inte Bibelns bild
av en glansfull tid i Davids och Salomos tid.
Vi äger inte heller någon utombiblisk text
från samtiden som omtalar deras storrike.
I Jerusalem har man inte hittat något från
just den perioden som bevisar den rikedom,
militärstyrka och samhällsorganisation som
Bibeln låter oss förvänta. Jerusalem har
knappast varit mer än en svårt tillgänglig
bergsby, i ett påfallande outvecklat land med
tjocka skogar och öken. Det är svårt att tänka
sig att utvecklade och befästa städer i hela
landet på Davids tid skulle ha styrts härifrån.
Å andra sidan visar fyndet av en stenplatta i
norra Palestina år 1993 med Davids namn
(se s. 90) att man mindes den legendariske
kungen drygt 100 år senare. Som en betydande
hövding kan han ha dominerat ett antal
stammar, och väl också bott i Jerusalem. Men
Bibelns storslagna siffror om hans huvudstad
har mest symbolvärde, får vi tro.

Nordriket utplånades år 722/721 f.Kr.
Arkeologin vittnar om stora förändringar:
en ström av flyktingar tog sig till Jerusalem
vars befolkning blev femton gånger så stor.
Sydriket Juda befolkades nu mest av bofasta.
Tydliga spår av byråkrati, handel och teknik
avslöjar ett samhälle i rasande utveckling.
Fruktbarhetsgudarna var omåttligt populära
(det har hittats spår av religionsblandning, där
Jahhe dyrkades som gudinnan Asheras ”make”).
Men när prästerna på den unge kung Josias
tid, ca år 623 f.Kr., under reparationsarbeten
i templet i Jerusalem hittade en gammal
bokrulle (= Femte Moseboken?) förändrades
maktbalansen radikalt till de Jahvetrognas
fördel (2 Krön 34:14-18). Trots denna väckelse
gick Juda rike ändå under. Kronisten vill
förklara varför. Därför skrev han sitt verk.
Stilen är pedagogisk. Kronisten var antagligen
lärare inom en dynamisk rörelse som ville
ad fontes (tillbaka till källorna), kanske som
Neokatekumenatet eller Taizé i vår tid. Han
lägger en stämning av glädje, enighet och
frivillighet in i sin historia (se 1 Krön 12:3913:8, 29:1-9, 2 Krön 7:8-10). Han nämner
påfallande ofta sångare och musikinstrument
(t.ex. 1 Krön 15:16.28, 23:5, 25:6-7, 2 Krön
20:27-28, 29:25-28). Kung David, diktaren
och harpspelaren (se Psaltaren), är en tydlig
förebild. Vi märker en längtan efter en ledare
som kan återupprätta gemenskapen mellan
Gud och hans folk. Davids andlighet är mallen
för den kommande Messias. Gud lovade David
en evig tronarvinge som skulle vara som en
son av Gud (1 Krön 17:11-14). Men löftet står i
krass kontrast till det kungarike, vars nedgång
Kronisten såg och recenserade. Vi kristna
inser: Messias, Davids son, måste vara Gud av
Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Det är
precis vad ärkeängeln Gabriel meddelar Maria
ett tiotal generationer senare (Luk 1:32-33).
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ESRAS BOK
Mina ögon är söndergråtna,
mitt inre i uppror.
Min livskraft har runnit bort,
ty mitt folk går under.
Barn och dibarn förgås
på stadens gator.
(Klag 2:11)
Babylonierkungen Nebukadnessars förstörelse
av Jerusalem var skoningslös. Spår av aska
hittar man i hela området. Bibeln anger olika
siffror om dem som fördes bort i fångenskap
till Babylon (2 Kung 24:14.16, Jer 52:28-30).
Arkeologer bedömer att deporteringarna (år
597 och 586 f.Kr.) drabbade uppemot 20 000
personer, 25 % av Judas befolkning, alla som
var något eller kunde något, som man säger.
Många flydde till Egypten (2 Kung 25:26).
En dåtida lertavla från Nippur nära Babylon
nämner matransoner till krigsfångar. Där
finns judiska namn med, bl.a. ”Jaukin” kungen
av ”Jahud” (Jojakin av Juda).
Borta i Babylon bearbetades katastrofen
teologiskt: Gud har straffat oss, sa man, men
han vill också hela oss (Klag 3:31-33). ”Den
lilla kvarlevan” (Jer 31:6-7) i exilen samlade,
studerade och omskrev de gamla skrifterna
och skapade gudstjänstformer som kunde
ersätta tempelkulten. Profeten Jeremias brev
till fångarna i vilket han uppmanar till tålamod
(Jer 29:4-7) ger oss intressanta detaljer från
fångenskapen som att judarna fick bygga
hus och anlägga egna trädgårdar. Jeremias
sekreterare Baruk skickade tröstande ord
tillbaka till Jerusalem (Baruks bok). Smärtan
efter katastrofen skriks ut i Klagovisorna.
Författaren till Jes 40-55, ”Deutero-Jesaja”
(Den andre Jesaja), tröstar sina medfångar
med hoppfulla budskap från Gud.
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Profeten Hesekiel, också han deporterad,
stärker moralen med drastiska predikningar
(Hes kap. 36 ff).
Här kommer Esras bok in. Den berättar hur
allt förvandlades när den persiske kungen
Kyros gjort slut på Babylons makt år 538
f.Kr. Kyros toleransedikt (1:2-4) lät judarna
återvända hem till Jerusalem och bygga upp
sitt tempel igen. Serubabbel, barnbarn till
judarnas problematiska kung Jojakin (jfr Jer
22:24-30 med Hagg 2:21-24), byggde genast
ett offeraltare där. När grunden till det nya
templet lagts jublade folket, men de gamla som
ännu mindes det första templets glans grät
(3:10-13). Vi läser om trakasserier från andra
befolkningsgrupper och om sega juridiska
tvister. Profeterna Haggai och Sakarja driver
med glödande optimism på tempelbygget
som avslutas ca år 515 f.Kr. Några år senare är
det då som Esra själv anländer till Jerusalem
med fullmakt från den persiske kungen att
genomdriva Moselagen. Esra förfäras över
blandäktenskapen som hotar den religiösa
identiteten. Han lyckas få judiska män att
skicka bort sina hedniska fruar och barn.
I kyrkan gör vi ju inte så (1 Kor 7:12-14), men
Esra hade en andlig poäng: i valet mellan Gud
och världen kan det bli ett antingen-eller, även
i familjefrågor. Gud är alltid viktigast, vilket
Jesus också bekräftar (jfr Matt 8:21-22, 10:3237 och symboliskt i 5:29-30 och andra ställen).

NEHEMJAS BOK
När jag som diakon i dag möter en katolsk man
som är gift och har barn med någon av annan
tro, så börjar jag inte direkt slå och dra honom
i håret. Men det gjorde Nehemja med de judar
i Jerusalem som stiftat familj med kvinnor ur
hednafolken som bodde i landet (13:25). Det
var en etnisk överlevnadsfråga för den svaga
judiska församlingen efter den babyloniska
exilen (586 – 538 f.Kr.) att alla höll strikt ihop.
Nehemja var munskänk hos persiske kungen
(d.v.s. han provsmakade kungens mat – en
hög förtroendeposition). När han hörde om
att judarna i Jerusalem som återvänt från
Babylon levde oskyddade, bad han kungen
att få resa dit. Kungen gjorde honom till
ståthållare över Juda och försåg honom med
nödvändiga skyddsbrev. Framme i Jerusalem
red han hemligt runt på natten för att bese
den ödelagda muren som skulle skydda
judarna och det återuppbyggda templet mot
trakasserier från ”landets folk”. Han fick igång
reparationsarbetet på muren. En samarisk
ämbetsman ville förhindra arbetet. Nehemja
satte upp vakter att skydda arbetarna, som
fick bygga med ena handen medan de höll ett
vapen i den andra. Några fattiga judar råkade
i ekonomiska bekymmer, blev skuldsatta och
till och med slavar. Nehemja tillrättavisade
skarpt de förnäma och rika bland judarna och
fick dem att efterskänka alla skulder.
Nehemjas murbygge anmäldes till perserkungen som en förberedelse till uppror, men
Nehemja byggde klart muren. Esra, som
kommit till staden några år tidigare (se Esras
bok) läste upp Moselagen för alla. Tillsammans med Nehemja undervisade han om
Lövhyddofesten och genomförde att alla judar
skulle bo i provisoriska små hyddor under sju

dagar som minne av befrielsen från Egypten,
med läsningar ur Moselagen varje dag. Så
hade israeliterna inte gjort under tiden från
Josua, Nuns son, till denna dag (8:17) – d.v.s.
under hela domar- och kungatiden! Stormän,
leviter och präster skrev under på en
överenskommelse om att hålla lagen.
Esras stränga krav om skilsmässa från
hedniska hustrur (se Esr kap. 10) fasthölls inte
av Nehemja i längden (Esra lyckades väl inte
genomföra dem helt) men alla förpliktade sig
att inte låta sina barn gifta sig med de hedniska
invånarna i landet (vilket hade äventyrat den
religiösa identiteten och sammanhållningen i
den nya gemenskapen, se 10:30).
I Nehemjas bok spelar ingen ättling av David
någon roll längre. Judarna som hade återvänt
till Jerusalem satsade nu inte längre på en
kungadynasti. Man vill ha ett teokratiskt
samhälle med tempelkulten i centrum
och prästerna som ledare, under skydd av
perserriket. Messias skulle komma från Gud.
När och hur Gud ville. Vi anar en massiv
besvikelse hos folket över historiens gång.
Katolska kyrkan förkastades som bekant i
Sverige vid reformationen på 1500-talat. Likt
Nehemja har vi fått ”smyga” tillbaka med
moraliskt stöd från utländska stormakter. Steg
för steg har vi fått bättre rättigheter, byggt den
juridiska ”muren kring templet” som säkrar
att vi kan slå rot i detta land igen. Det tog tid.
Först så sent som 1977 blev det t.ex. helt fritt
att bilda kloster i Sverige. Det tål tänkas på.
Gudsfolkets frihet är inte säkrat för alltid.
Diskriminerande lagar kan återkomma. Det
visar historien. Båda judarnas och vår.
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TOBITS BOK
Efter Israels och Judas undergång (700respektive 500-talet) spreds Guds folk ut bland
folken, till diasporan (förskingringen), där
de blev en sorts andraklassens medborgare.
Överlevnadsstrategin blev: att flitigt lära sig
Moselagen, lovprisa Gud och hålla buden. Man
var lojal mot de främmande makthavarna, men
stack ut och var ett lätt byte för förakt. Blicken
vändes uppåt: drömmen om templet fick
himmelska drag (13:15-18). Ibland verkade
Gud smärtsamt långt borta. Tobits bok handlar
om en god men plågad israelit, som skickar
sin son Tobias ut i världen. Främlingen Asarja
(vars namn betyder ”Gud hjälper”) är i själva
verket ärkeängeln Rafael som leder ynglingen
till den unga Sara vars sju brudgummar alla
dödats av en demon. Demonen förjagas och
de två unga får varandra. Rafael, läkedomens
ängel, låter Tobias bota sin far från blindhet.
Tobits bok är som ett filmmanus, byggd på
Jesu åtta saligprisningar i Matt 5:3-12:
1. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör
himmelriket: Tobits fromhet och välgörenhet
kostar honom jobb, ägodelar och hem. Men
aldrig klagar han på Gud.
2. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade:
israeliter lever i nöd, ja, dödas utan rätt till
begravning. Tobit sörjer och begraver dem –
med risk för sitt liv.
3. Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet: Tobit
hämnas inte på dem som skymfar honom.
Han tillrättavisar inte ens sin hustru som, likt
Jobs hustru (Job 1:9), hånar honom för hans
fromhet.
4. Saliga de som hungrar och törstar efter
rättfärdigheten, de skall bli mättade: Tobits bok
förmanar ständigt till trohet mot Moselagen.
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5. Saliga de barmhärtiga, de skall möta
barmhärtighet: Tobit förkroppsligar de sju
klassiska barmhärtighetsgärningarna: att ge
de hungrande mat, ge de törstiga att dricka,
ge kläder åt dem som inte har det, ge hemlösa
husrum, hjälpa dem som är i fängelse, besöka
de sjuka och ge de döda en värdig begravning
(Matt 25:35-36/ Katolska kyrkans katekes, nr.
2447).
6. Saliga de renhjärtade, de skall se Gud: det
råder en enkel, öppen tillit mellan fader
och son, Tobias ber med sin brud till Gud
innan de ligger med varandra (8:4-9).
7. Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds
söner: det finns inte tillstymmelse till krigisk
mentalitet hos Tobit och Tobias. Det är Gud,
inte några vapen, som räddar (genom ängeln).
8. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens
skull… Saliga är ni när man skymfar och
förföljer er och på allt sätt förtalar er: Tobit
förlöjligas av grannar liksom den unga Sara
kränks av sina egna anställda. Men när nöden
är störst är hjälpen närmast.
Fanns Tobit? Boken avspeglar realistiskt de
problem som fromma diasporajudar hade.
Vem Tobit var vet vi inte (författaren själv?)
Boken erkändes inom diasporajudendomen
och sedan av kyrkan. Judar i Palestina godtog
den inte som helig skrift, och inte Luther
heller, fast den ibland är med som ”tillägg” i
protestantiska biblar och kallas ”apokryf ”.
Boken andas profetia. Likt en skiss antydar den
i förväg det kristna budskapet: Fadern (Tobit)
sänder sin Son (Tobias) till världen. Sonen,
ledsagad av Anden (Rafael), befriar sin brud,
kyrkan (Sara), från Djävulens (Asmodaios)
makt och för henne till himlen (hem).

JUDITS BOK
I Judits bok möter vi den ”assyriske” kungen
”Nebukadnessar”. Titeln är oprecis: Han var
Babylons kung och levde i tiden efter Assyriens
tillbakagång (500-talet f.Kr.). Är figuren en
symbol för ”alla Israels gamla förtryckare i ett”?
Eller ett öknamn för 300-talets perserkung
Artaxerxes III vars två generaler, Holofernes
och Bagoas, underligt nog också är med i Judits
bok? Handlingen i korthet: den judiska staden
”Baityloua” vägrar kapitulera inför Holofernes
belägring. Judit som litar på Gud går modigt
till hans läger och väcker syndigt begär hos
honom (se 12:11-12). När han druckit sig full
och har somnat hugger hon av hans huvud.
”Assyrierna” flyr - Judits stad är räddad.
Judarnas botgöring känner vi katoliker igen
(säcktrasor, späkning, fasta, bön och aska på
huvudet, 4:9-11,10:3). Som en annan Heliga
Birgitta läxar Judit upp översteprästen och
hans män som i förtvivlan gett Gud en frist
på fem dagar att ingripa, annars tänker de
överlämna sig till slaveriet (7:29-31, 8:12-17).
Hon är listig som sin förfader Simon (9:2-4)
då han hämnades våldtäkten på sin syster
Dina (1 Mos kap. 34). Hennes metod (lögn
och förförelse) är svår att försvara moraliskt,
men motivet är gott. Judits bok tolkas bäst
symboliskt: vi är belägrade av synden (1 Mos
4:7) och djävulen (1 Pet 5:8). Gud lovade
redan Eva en kommande frälsning i ”protoevangeliet” (= 1 Mos 3:15). Vi minns Guds
stränga ord till ormen i Paradiset:
Jag skall väcka fiendskap mellan dig och
kvinnan, mellan din avkomma och hennes: de
skall trampa på ditt huvud och du skall hugga
dem i hälen.

Med ”trampa på” menas krossa. Tidiga
kristna såg Jungfru Maria som Evas motsats.
Kyrkofadern Ireneus (se s. 1216) vars lärare
hade lyssnat till apostlarna själva, skrev: ”Den
knut som orsakades av Evas olydnad löstes
upp genom Marias lydnad. Vad jungfrun Eva
band genom sin otro, det löste jungfrun Maria
genom tron”. Maria, full av nåd (Luk 1:28),
avbildar segern över Satan. Marias fullkomliga
JA till Gud (Luk 1:38) är ett enda stort NEJ till
ormen som fick Eva på fall. Varken hjältinnan
Judit som dödade Holofernes (13:8, se även v.
18) eller Jael som dödade Sisera (Dom 4: 21,
se även 5:24) var syndfria. Men de är skuggor
av Maria som skulle komma (Luk 1:52 och
1:42). Hon är en gåva från Gud, han som
avväpnade härskarna och makterna och utsatte
dem för allas förakt när han triumferade över
dem genom Kristus (Kol 2:15, jfr Heb 2:1415). Judits bok som ”krigslegend” är en nyckel
till förståelse av läran om Maria (jfr t.ex. 9:3
med Luk 1:52!). Djävulen som inte kunde
besegra Guds Moder (få henne att säga nej till
Gud, alltså synda) vänder istället sitt rasande
gap mot Marias barn, kyrkan (Upp 12:17).
Förföljelse, ja, förintelse av Gudsfolket är
djävulens mål (6:4). Det syns ännu mer i nästa
bok, Esters bok.
Martin Luther tog ut Judits bok ur Bibeln.
Protestanterna räknar den därför inte som
helig skrift, maximalt som ”nyttig läsning”,
och de kallar den för en ”apokryfisk” skrift.
Inte heller judarna godtar boken, fast vissa av
dem läser ur Judits bok vid Chanukkafesten,
ljusfesten till minne av tempelreningen (se s.
113).
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ESTERS BOK
Esters bok försågs tidigt med tillägg. Den
fullständiga texten (= den vi katoliker erkänner
som helig skrift) är den grekiska versionen,
förkortat Est Gr. Den finns i Bibel 2000 i
”Tillägg till Gamla testamentet”. Extrakapitlen
har bokstäver (A-F).
En tolv månader lång skönhetsbehandling och
en natt med mäktige persiske kungen gjorde
den vackra judinnan Ester till ny drottning.
Hon äcklades av samlivet med kungen för
att han var hedning (C:26-27), men hennes
position skulle göra henne till sitt folks
räddare, en kvinnlig Josef (jfr 1 Mos 42 ff).
Bakgrunden är som saxat ur Tusen och en
natt: Esters fosterfar Mordechai är en trogen
anställd vid hovet som två gånger har räddat
kungens liv genom att avslöja mordkomplotter
(A:12-16, 2:21-23). Han hatas av den onde
Haman, rikets andreman. Mordechais vägran
att falla på knä för Haman, av religiösa skäl,
gör Haman rasande, han vill döda den ärlige
juden, ja, utrota alla judar i riket. Ester går
modigt till kungen och omintetgör planen.
Judarna besegrar sina fiender och glädjen över
denna triumf firas än i dag i judarnas Purimfest.
I nidingen Haman möter vi renodlat hat mot
judar, baserat på deras framgångar och trohet
mot Guds lag.
”Argumenten” i 3:8 och B:4-7 är kusligt lika
nazitidens. På våra kyrkbänkar sitter det än i
dag människor som minns det judiska ghettot
i Warszawa som belägrades av tyskarna
1943, svälten därinne, massakern… Tanken
går även bakåt till judarnas långa historiska
korsväg i kristna samhällen. Lidandet är för
ont, för mäktigt, vi kan inte ens fatta det.
Livet bakom lås och bom i överfyllda ghetton,
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tvångsdopen, utvisningarna, konfiskerandet
av egendom, spott, hån, korsfarartidens okontrollerade folkmassor, pogromer i Öst och
Väst, gaskamrarna i Auschwitz… Påvarna i
Rom hade under medeltiden försökt begränsa
övergreppen (sedan Gregorius den Stores, se
s. 1354, försvarstal för judarnas rättigheter
på 500-talet). Rom och påvens del av Italien
blev lite av en oas för judiska flyktingar.
Men judar diskriminerades ändå, i stort sett
överallt. Det stämmer att judar hade hjälpt
till under antikens förföljelser av kristna, men
de onda rykten som spriddes om kristna då
(ritualmord på barn, kannibalism, gudlöshet)
riktades nu mot judarna efter att folkopinionen
i romarriket fått nya, kristna förtecken. Man
glömde att Jesus själv var jude, att hans bödlar
var romerska soldater, att han själv förlät dem
för att de ”inte visste vad de gjorde” (jfr Luk
23:34). Solidaritet med judar har dock alltid
funnits: när detta skrivs är det exakt 70 år sedan
6000 judar räddades över Öresund. I små båtar
hjälptes danska judiska familjer i säkerhet från
tyskarna (hjälparna tog dock fett betalt!).
Påven Pius XII bedöms (av judiska experter)
att ha räddat uppemot 800 000 judar undan
nazisterna genom sina nätverk i Rom (absurd
nog har han senare anklagats för att ha svikit
judarna, se s. 1400). Den första Ester räddade
sitt folk i Persien i forntiden. Tanken går till de
många judar, och kristna, som inte räddades
när perserna några århundraden senare, innan
deras omvändelse till Islam, förföljde dem. Läs
om de persiska pogromen mot kristna, på s.
1083ff. Esters bok är också deras bok. I dag är
kristendomen världens mest förföljda religion.
Kristna mördas, kyrkor raseras, medierna
tiger mest. Var finns det nu en Ester som (likt
Pius XII) kan rädda Guds folk?

FÖRSTA OCH ANDRA MACKABEERBOKEN
Alexander den store, elev till filosofen
Aristoteles (se s. 1018f) erövrade land efter
land. År 333 f.Kr. besegrade han perserna med
sin effektiva makedonska armé och kunde gå
söderut genom Palestina och inta Egypten.
Där lät han sig firas som solguden Amons
son och pekade ut var den nya storstaden,
Alexandria, skulle byggas. Hellenismen Alexanders grekiska mentalitet och kultur ville inte förinta orientens gudar utan smälta
ihop dem med västerlandets. Den sortens
”tolerans” kunde bara krocka med judarnas
monoteism (Jes 45:18-25). Hellenismens Way
of life utmanade Bibelns folk, men dialogen var
oundviklig. Dialogen kom - och skapade vår
västerländska civilisation.
Vad hjälper det en människa om hon vinner
hela världen men måste betala med sitt liv?
(Matt 16:26): Alexander dog ung, hans
världsimperium delades år 281 f.Kr. mellan
generalerna. Palestina hamnade på gränsen
mellan det ptolomeiska (egyptiska), det
hellenistiska i väst och det seleukidska
(syriska) hellenistiska riket i norr. I början
kom Jerusalem under egyptisk kontroll. I det
egyptiska Alexandria ägde judarna en hel
stadsdel. Där översattes Gamla testamentets
böcker till grekiska, Septuaginta (förkortat
LXX = 70, d.v.s. ”de 70 lärdas översättning”,
som sedan blev bas för kyrkans bibel, se s.
18). Grekisk bildning (filosofi, retorik m.m.)
blev ett ideal för många judar vilket har satt
spår i Gamla testamentets vishetsböcker.
Judendomen räckte utåt, var med överallt.
Många judar antog grekiska (”internationella”)
namn (så till exempel flera av Jesu apostlar).
Omkring år 200 f.Kr. övertog seleukiderna

(syrierna) Jerusalem från egyptierna. När
seleukidkungen Antiochos III år 190 f.Kr.
förlorade ett slag mot den nya stormakten i
Väst - Rom - försökte han plundra Jerusalems
tempel för att få ihop pengar. Skattindrivaren
Heliodoros skickades dit. Enligt 2 Mack 3:2425 skrämdes han på flykt av änglar. Heliodoros
utnämning bekräftas av en stenplatta från år
178 f.Kr. I grottorna vid Tel Maresha, söder
om Jerusalem, hittade en turist år 2005 en
del av denna platta (jag grävde senare där
med bibelelever, men vi hittade tyvärr bara
krukskärvor). Heliodoros mördade sin kung
och ändlösa konflikter om tronen följde. År
175 f.Kr. blev Antiochos IV Epifanes kung.
Han startade en brutal tvångs-hellenisering
som nästan gjorde slut på judendomen
(jämförbar med de tvångs-sekulariseringar vi
kristna har upplevt i 1900-talets diktaturer):
en bildningsreform i grekisk anda infördes.
Under dödshot förbjöds omskärelse, sabbaten,
högtiderna och offren åt Gud. Bokrullar
med toran, Mose lag, brändes. Mitt i templet
uppställdes den vanhelgande skändligheten
(1 Mack 1:54, 2 Mack 6:1-7, Dan 11:31 och
12:11), d.v.s. ett offeraltare åt Zeus, en chock
som ekar ända in i Jesu värld (t.ex. Matt 24:15).
Första och Andra Mackabeerboken berättar på
var sitt sätt om en from familj som startade ett
uppror mot religionsförföljelsen. Fem tappra
bröder – kallade mackabeerna (”hamrarna”)
– ledde sitt folk steg för steg till frihet från
den syriska stormakten. Profeten Daniels
bok skrevs förmodligen under dessa år som
en uppmuntran till denna motståndsrörelse.
År 164 f.Kr. lyckades det för mackabeerna att
inta Jerusalem. Judas rensade och återinvigde
templet med en åtta dagars ljusfest som

113

judarna firar än i dag (Chanukka). När den
femte och siste av bröderna – Simon – fick
makten var Juda så gott som oberoende och
i vänskapsförbund med de nya stormakterna
Rom och Sparta. Simon mördades av sin son
och efterträdare Johannes Hyrkanus (134-104
f.Kr.). Där slutar Gamla testamentets historiska
berättelse, 3-4 generationer före Jesu födelse.
Mackabeerna gjorde ett stort misstag. De tog
på sig översteprästämbetet. Det var illegitimt,
ty de härstammade inte från Sadoks släkte
(se 1 Kung 1:32 ff, Hes 40:46) utan från en
viss Hasmon (familjedynastin kallas därför
ofta för hasmoneerna). Detta var en skandal
för fromma judar, ett brott mot traditionen.
Hyrkanus efterträddes av sin son Aristobul,
som dog kort därefter. Dennes änka, Salome
Alexandra, gifte sig med hans broder Alexander
Janneos som titulerade sig kung (103-76)
och utökade riket till samma storlek som på
Davids tid. Efter hans död var Salome regent,
den enda kvinnan förutom Atalja (2 Kung
8:26; 2 Krön 22:10-12) som suttit på Judas
tron. År 63 f.Kr. la romarna (Pompejus) beslag
på Jerusalem. Julius Caesar insatte en viss
Antipater till romersk prokurator. När Caesar
dödades störtades Antipater men hans son
Herodes (”den Store”) lyckades få kungatitel
av romarna. Den romtrogne diktatorn levde
länge. Heliga familjen tvingades fly undan
honom som vi vet från Det nya testamentet
(Matt 2:16-18).
Bakom mackabeerupproret stod olika grupper (1 Mack 2:42-43). Men i 1 Mack 7:12-14
märker vi att ”De fromma” (hasider/chasidim)
redan tidigt distanserade sig från upproret
och nöjde sig med att få fri religionsutövning.
Från dem kom fariseerna, en sorts lekmannabroderskap. De uppträder ofta i Nya testamentet i diskussioner med Jesus. Det gör
även saddukeerna, en präst-aristokratisk
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grupp som möjligtvis kunde skryta med att
härstamma från Sadok. En tredje grupp –
esseerna - vände sig besvikna bort från de
falska, illegitima översteprästerna och isolerade
sig i öknen för att invänta Guds frälsning (läs
mer om de religiösa och ”partierna” och om
Herodesdynastin på s. 153ff). Det man i dag
tror var ett centrum för esseerna vid Döda
Havet (Qumran) har utgrävts. Sensationella
textfynd i berggrottorna däromkring (Dödahavsrullarna) avslöjar likheter med urkyrkan
(läs mer s. 54ff). De är symptomatiska för en
desperat stämning i folket: det uppkom ett
vimmel av apokalyptiska (”uppenbarande”)
böcker under gamla hjältars namn (Adam, Noa,
Henok m.m. se s. 64f). ”Världens undergång
är väl nära? Guds änglaarméer måste ingripa!”
- ungefär så har grundstämingen i det besvikna
folket varit.
På tröskeln till Marias och Josefs tid glöder
en längtan efter Messias, mitt under sociala
spänningar och ekonomiskt förtryck genom
den nya främmande stormakten, Rom.
Messianismen är vid kokpunkten.
Andra Mackabeerboken vittnar om Gudsfolkets
tro på värdet av bön och uppoffringar för avlidna
(2 Mack 12:38-45). Denna tro är självklar för
katoliker, men kan ha bidragit till att Martin
Luther, och de samfund han gav upphov till,
uteslöt Mackabeerböckerna ur Bibeln.
Ortodoxa kristna erkänner i övrigt en
Tredje Mackabeerbok (den handlar om hur
judar, bosatta i Egypten, räddades från en
förintelsekampanj, där de skulle trampas ihjäl
av upphetsade krigselefanter).

JOBS BOK
”Jag tror inte på Gud. Jag dricker dyra viner
och säljer sportbilar medan tusentals människor svälter, och Gud stoppar mig inte. Han
finns inte.” Mannen som jag möter på en finfin
restaurang ger mig sin version av det så kallade
teodicé-problemet (”hur kan en allsmäktig och
god Gud tillåta att det finns oskyldigt lidande?”,
se Katolska kyrkans katekes, nr. 309-314, se
även Ps 10:4-5; 14:1; 36 samt Vish 1:16-2:22).
Som man sår får man skörda… eller?
Motgång och medgång - det beror väl på om
vi följer Guds bud eller inte? Det är i alla fall
uppfattningen bakom ställen som 5 Mos 30,
Ps 37:3, 25 och Ords 4:4. Vi kan alla drabbas
av lidande trots vår godhet, men då ingriper
Gud, t.ex. genom en ängel (som i Tobits bok).
En enda hjälte kan räcka (Judits och Ester
bok). Det går väl för de goda och illa för de
onda – den uppfattningen bekräftas också i
Ordspråksboken, Salomos vishet och Jesus
Syraks vishet, men ifrågasätts i Predikaren
och Jobs bok, som konstaterar att livet ändå
inte är så enkelt. Bibelns vishetslitteratur ger
faktiskt plats åt olika synsätt.
Jobs bok är ett tankeexperiment: Tänk dig en
man som enbart gör Guds vilja. Han gör till
och med bot för andra (1:5 – viktigt i katolsk
fromhet, såsom i läran om avlaten, se s. 326ff).
Job är oförvitlig på alla sätt, men mister ändå
rikedom, barn och hälsa (att han kan ha
funnits på riktigt tyder Hes 14:14, 20 på).
Hur förklarar man Jobs tragik? Före katastrofen
möter vi Satan (namnet betyder ”åklagaren”)
som träder fram inför Gud efter en resa till
jorden där han letade fel på människor. Gud,
vår försvarare och domare (jfr Rom 8:3-39),

pekar stolt på den fromme Job som håller
sig ifrån allt ont. Satan väser att Job bara är
så för att han har fått allt. Gud ger då Satan
rätt att testa Jobs trohet med plågor. Läsaren
informeras alltså om tvisten i himlen som blir
orsak till allt ont som drabbar Job.
Men här är det centrala problemet: Job
informeras inte. Sjuk, utblottad, psykiskt
nedbruten, utan förklaring sitter han på
jorden, hånad av sin fru. Tre vänner dyker upp.
De vill trösta Job men kan inte låta bli att vilja
leta fel på honom. Han måste ha syndat! Kan
en människa ha rätt emot Gud? (4:17). Job vet
att han är oskyldig och vill inte ”försvara” Gud
med lögn (13:7) - som ifall någon skulle bikta
något som han eller hon inte hade gjort. Gud
själv ingriper i slutet av boken och lär Job att
han inte kan förstå Guds vägar (= det enda bra
svaret på teodicé-frågan, jfr Vish 12:12-14).
Job accepterar det obegripliga och välsignas då
mer än någonsin.
Vi får tillitsfullt närma oss Gud, även när
livet känns meningslöst. Vi behöver empati
och tröst, men inte ”förklaringar” som att
”din sjukdom är ett straff från Gud”. Den
rättfärdiges lidanden är många (Ps 34:20),
men de kan även vara sonande (Jes 53:1-12).
Guds Son valde att uthärda skam och död för
vår skull (Matt 16:21, 2 Kor 5:21, Heb 12:2-3).
När vi tåligt bär oförklarliga slag som drabbar
oss och uppoffrar dem till Gud hjälper vi Jesus
att bära korset (Kol 1:24, Gal 6:17, 2 Kor 13:4).
Var och en får smaka på prövningar. Jobs
ödmjuka accepterande av sitt eget Getsemane
öppnar honom för ny nåd. I detta läge blir han,
och läsaren som följer honom, en Kristusbild.
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PSALTAREN
Observera att i denna bok kommenteras alla 150 psalmer för sig från s. 235

Ilska över orättvisor, klagan, ständiga smärtor,
nedstämdhet, ånger över personliga misstag,
fruktan för fiender men också tacksamhet,
innerlig kärlek till Gud, ändlöst jubel och
lovprisning – allt detta är Psaltaren. Den är
Bibelns stora bönbok ”för alla människor i
alla situationer i alla tider” (Katolska kyrkans
katekes, nr. 2597). Guds ord blir där våra ord.
Vi prisar, tackar, bönfaller Gud med hymner
han själv lägger i vår mun och som en gång var
i Jesu mun. I denna böneskola ber vi verkligen
med Kristus och lär oss tänka som han.

psalmer, vallfärdspsalmer, vishetspsalmer,
messianska, profetiska, kollektiva, individuella
psalmer o.s.v. Ofta överlappar de olika
formerna varandra. Psalmerna har utan tvivel
betts på olika sätt i deras ursprungliga miljö.
Det finns psalmer som säkerligen har sjungits
högt och kraftfullt av olika körer i templet och
andra, som mer har karaktär av stilla eftertanke
och reflexion i den enskilda bönevrån. Ja, här
finns alla varianter av bönens liv.

I Psaltaren kan vi identifiera fem samlingar
som man ibland kallar för ”böcker” – så bildar
Psaltaren en motsvarighet till Pentateuken (de
fem Moseböckerna). Det rör sig om avsnitten
Ps 1-41 (= ”Bok 1”), Ps 42-72 (= ”Bok 2”), Ps
73-89 (= ”Bok 3”), Ps 90-106 (= ”Bok 4”) och
Ps 107-150 (= ”Bok 5”). Denna indelning är
dock en rent litterär sak. Den berör inte vårt
användande av Psaltaren i det liturgiska livet.

En fråga som har diskuterats är varför så
många psalmer börjar med klagan och så
hastigt slår om i jubel och lovprisning. Det har
föreslagits att dessa psalmer skulle ha blivit
till i religiöst-juridiska sammanhang, där en
bedjande i trångmål, t.ex. en anklagad person,
har inväntat någon form av (orakelliknande)
gudsdom – den friade personen kunde då
efteråt be dessa böner och så uttrycka sitt tack.
En enklare förklaring ger oss vårt andliga liv
gott om exempel på: vardagens svåra möten,
alla risker vi måste ta, glädjen över att klara sig
– i allt det möter vi nådens goda vändpunkter
och firar dem med lovprisning. Den bästa
upprättelsen får vi när vi modigt och ärligt
bekänner våra synder och får dem förlåtna
av Gud. Steget in i biktstolen är tungt, men ut
kliver vi med stor lättnad.

Man kan dela in psalmerna på många sätt
enligt form, innehåll och stil: klagopsalmer,
tacksägelser, lovsånger, liturgier, undervisande

Psalmerna är gamla, vissa (t.ex. Ps 74:12-15)
liknar kananeiska böner från tiden innan år
1200 f.Kr. (det har hittats sådana paralleller i

Allt i psaltaren leder tankarna till något ur
1) Jesu liv,
2) kyrkans liv, och
3) ditt eget liv.
Smaka långsamt på varje vers, så får du se.
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utgrävningarna i Ugarit (i dag: ruinerna i Ras
Shamra vid den nordsyriska kusten). Men
många av psalmerna är utan tvivel yngre, ja,
vissa ligger nära texterna från Qumran som
började skrivas under 100-talet f.Kr. (se s. 54).
Bibeln själv anger kung David som författare
till omkring hälften av psalmerna och det
är inte alls omöjligt. I många av dem hör
vi om hans lidande. Davids bönepoesi gav
identifikationsbilder för Jesus, ”Davids son”,
och för urkyrkans tolkning av honom som den
lidande Messias (t.ex. Ps 34:20-21; 118:22; jfr
Luk 24: 44). Vart tredje citat från Det gamla
testamentet i det nya är från Psaltaren!
Det sägs ibland att Psaltaren inte avspeglar
tron på uppståndelsen/ livet efter döden.
Men exempel som Ps 16:10; 49:16 och 73:26
gör det, liksom Jesu undervisning (Luk 24:4446), se paralleller som 1 Sam 2:6; 5 Mos 32:39.
I mässan möter vi psalmerna direkt efter dagens
första läsning. I denna bok kommenteras de
inte tillsammans med läsningarna utan var för
sig i en särskild del som börjar s. 235. Vilken
psalm du möter varje dag i mässan kan du se
via www.katolskakyrkan.se, eller kln.se eller
liknande hemsidor på andra språk.
Vissa psalmer kan verka frånstötande men
de är bara ärliga. De speglar sidor inom oss
som vi inte vill se, såsom hämndkänslor.
Som kristna vill vi inte heller gärna tänka att
vi har ”fiender”. Men demonerna, de onda
andarna som stör, lockar och hotar oss är
definitivt våra fiender. Dem kan vi tänka på
när vi ber de mer krigiska psalmerna. Så har
även klostertraditionerna tolkat dessa verser.
Vissa avsnitt eller hela psalmer är dock för
osmältbara för nutidsmänniskor.

År 1971 omfördelades psalmerna i kyrkans
bönbok så att de spreds ut över fyra veckor.
Då togs (efter ett personligt beslut av påven
Paulus VI) de allra mest fientliga psalmerna
inte med (Ps 58, 83, 109). Man kan förstås själv
be dem om man vill, men de är borttagna från
liturgin. Känslorna i dessa ”mörka” utrop blir
enklare att acceptera när man förstår att de
kommer från pressade, förtryckta människor
i en annorlunda tid (Ps 109:22).
Psaltarens psalmer är tänkta att både sjungas
(psalmos betyder på grekiska strängaspel) och
tyst betraktas. Munkar och nunnor skulle
förr i världen helst kunna psalmerna utantill.
De skulle ”idissla” dem, d.v.s. betrakta dem
upprepade gånger och så hämta ny näring
ur dem (ruminatio på latin). Psalmerna bes
lämpligen fördelade över dygnet, helst enligt
det fyraveckorsschema som kyrkan föreslår
(se de nästa två sidorna). Då blir dessa böner
till hållplatser som får tiden att stå stilla. När
vardagen flätas in i tidegärdens ”strängaspel”
flätas även frälsningshistorien in där – i våra
egna handlingar och upplevelser, segrar och
synder, svårigheter och glädjeämnen.
Man kan även göra sig en egen personlig bok
med utvalda favoritverser, t.ex.
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig
(Ps 23:1). Ur djupen ropar jag till dig, Herre (Ps
130:1) Tacka Herren, ty han är god, evigt varar
hans nåd (bl.a. Ps 107:1).
Psaltaren innehåller 150 psalmer. Skulle man
göra ett urval av de mest välkända och älskade
psalmerna blev det nog dessa: 1, 6, 8, 22, 23, 27,
31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 51, 63, 65, 88, 90, 91,
102, 103, 121, 130, 131, 137, 143 och 139. Lär
känna dem, meditera dem - gärna tillsammans
med barn!
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Sju gånger om dagen prisar jag dig
Sju gånger om dagen prisar jag dig, heter det
i Ps 119:164. I katolska kyrkan motsvarar
det de bönetider, som hålls i klostren och av
präster och många hängivna lekmän, Kyrkans
dagliga bön, också kallad för Tidegärden eller
Breviariet:
Läsningsgudstjänsten: Här finns de psalmer
som inte ingår i de övriga tiderna och en
längre läsning ur Bibeln och kyrkans andliga
tradition, t.ex. kyrkofäderna. Den kan firas när
som helst på dygnet, tidig morgon är utmärkt.
LAUDES - kyrkans morgonbön: Psalmer (se
psalmcykel på motstående sida), bibelläsning,
Sakarias lovsång (Luk 1:68-79), förböner,
Fader vår och välsignelse.
Ters, bön vid ”tredje timmen” (ca kl. 9):
Samma psalmer varje dag (Ps 120; 121; 122),
kort bibelläsning.

Sext, bön vid ”sjätte timmen” (ca kl. 12): Olika
psalmer, alternativt Ps 123; 124; 125 (som är de
samma varje dag). Kort bibelläsning.
Non, bön vid ”nionde” timmen (ca kl. 15):
Samma psalmer varje dag (Ps 126; 127; 128),
kort bibelläsning.
VESPER – kvällsbön: Psalmer (se psalmcykel
på motstående sida), bibelläsning, Marias
lovsång (Luk 1:46b-55), förböner, Fader vår
och välsignelse.
Completorium, bön inför natten: Samma
psalmer varje vecka (Lö: Ps 4 och Ps 134. Sö:
Ps 91. Må: Ps 86. Ti: Ps 143:1-11. On: Ps 31:26; 130. To: Ps 16. Fr: Ps 88. Kort bibelläsning.
Simeons lovsång (Luk 2:29-32). Bön om skydd.

Herre, öppna mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov
Med dessa ord ur Psaltaren (Ps 51:17) inleds alltid dagens första bönetid
Under årets gång ”rullar” fyraveckorsschemat
oförändrat. På viktiga minnesdagar, fester och
högtider görs dock anpassningar till dagens
tema. Under advent, jul, fastan och påsken
färgas psalmval och böner starkt av den
aktuella tidens tema.
Om du inte har tillgång till Kyrkans dagliga
bön eller ett annat katolskt Psalterium på
svenska eller annat språk – som bok, app eller
på nätet – kan du här på nästa sida hitta de
psalmer (och andra hymner ur Bibeln) som
ingår i de två viktigaste bönetiderna, Laudes
och Vesper.
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Vilken av de fyra tidebönsveckorna vi är i just
nu kan du räkna ut med en almanacka: ”Första
veckan” blir det alltid när Första advent börjar,
likadant när Första söndagen i fastan tar vid,
när Påsksöndagen inleder påsktiden och när
Första veckan ”under året” börjar. Därifrån
fortsätter det rullande fyraveckorsschemat.
Är du ändå osäker och vill kontrollera om
du har hittat rätt vecka, kan du alltid leta
upp tidegärden på nätet, t.ex. på engelska
eller andra världsspråk (engelska, sök på:
”Divine Office” eller ”Liturgy of the Hours”).
Oblatfäderna i Sverige presenterar tidegärden
på svenska online på www. oblates.se (söka
under ”breviar”). Där hamnar man alltid rätt.

Böner ur Psaltaren och andra Bibelböcker för romersk-katolska kyrkans ordinarie liturgiska
morgon- och kvällsbön (psaltarpsalmer anges med fet stil):
MORGONBÖN
(LAUDES)

”Första veckan”

”Andra veckan”

”Tredje veckan”

Söndag (=
veckans början)

63:2-9; Till Dan
B:34-65b, 33; 149

118; Till Dan B:29- 93; Till Dan B:3434; 150
65b, 33; 148

118; Till Dan B:2934; 150

Måndag

5:2-10, 12-13; 1
Krön 29:10-13; 29

42; Syr 36:1-7, 1316; 19:1-7

84; Jes 2:2-5; 96

90; Jes 42:10-16;
135:1-12

Tisdag

24; Tob 13:1b-8;
33

43; Jes 38:10-14b,
17b-20; 65

85; Jes 26:1-4, 7-9,
12; 67

101; Till Dan B:3-4,
6, 11-18 ; 144:1-10

Onsdag

36; Judit 16:1b-2,
13-15; 47

77; 1 Sam 2:1-10;
97

86; Jes 33:13-16;
98

108; Jes 61:10-62:5;
146

Torsdag

57; Jer 31:10-14;
48

80; Jes 12:1b-6; 81

87; Jes 40:10-17;
99

143:1-11; Jes 66:1014a; 147:1-11

Fredag

51; Jes 45:15-25;
100

51; Hab 3:2-4,
13a,15-19; 147:1220

51; Jer 14:17-21;
100

51; Tob 13:8-11,
13-14b, 15-16b;
147:12-20

Lördag

119:145-152; 2
Mos 15:1-4,8-13,
17-18; 117

92; 5 Mos 32:112; 8

119:145-152; Vish
9:1-6, 9-11; 117

92; Hes 36:24-28; 8

KVÄLLSBÖN
(VESPER)

”Första veckan”

”Andra veckan”

”Tredje veckan”

”Fjärde veckan”

lördag (=
”Söndagens
första vesper”)

141:1-9; 142; Fil
2:6-11

119:105-112; 16;
Fil 2:6-11

113; 116:10-19; Fil 122; 130; Fil 2:6-11
2:6-11

Söndag (=
”Söndagens
andra vesper”

110:1-5, 7; 114;
Upp 19:1b, 2a, 5b,
6b, 7

110:1-5, 7; 115;
Upp 19:1b, 2a, 5b,
6b, 7

110:1-5, 7; 111;
Upp 19:1b, 2a, 5b,
6b, 7

Måndag

11; 15; Ef 1:3-10

45 (räknas som två 123; 124; Ef 1:3-10 136 (räknas som
ps.); Ef 1:3-10
två ps.); Ef 1:3-10

Tisdag

20; 21:2-8, 14;
Upp 4:11; 5:9,
10, 12

49 (räknas som två 125; 131; Upp
ps.); Upp 4:11; 5:9, 4:11; 5:9, 10, 12
10, 12

Onsdag

27 (räknas som två 62; 67; Kol 1:12-20 126; 127; Kol
ps.); Kol 1:12-20
1:12-20

139:1-17, 23-24
(räknas som två
ps.); Kol 1:12-20

Torsdag

30; 32; Upp 11:1718b; 12:10b-12a

72 (räknas som två 132 (räknas
ps.); Upp 11:17som två ps.);
18b; 12:10b-12a
Upp 11:17-18b;
12:10b-12a

144 (räknas som
två ps.); Upp 11:1718b; 12:10b-12a

Fredag

41; 46; Upp 15:3-4

116:1-9; 121; Upp
15:3-4

145 (räknas som
två ps.); Upp 15:3-4

135 (räknas som
två ps.); Upp
15:3-4

”Fjärde veckan”

110:1-5, 7; 112;
Upp 19:1b, 2a, 5b,
6b, 7

137:1-6; 138; Upp
4:11; 5:9, 10, 12
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ORDSPRÅKSBOKEN
Ordspråksboken ger oss tidlös livsvisdom.
Högmod går före fall (16:18) – vem tänker inte
på faraos öde i 2 Mos? Den som gräver en grop
faller själv däri (26:27) - bovar som Haman i
Esters bok visar det. Boken är en samling av
samlingar – kloka råd (inte bud) som Israel
har samlat på sig under århundraden. Likt vår
tids poesialbum eller populära böcker som
Khalil Gibrans ”Profeten” vill denna samling
ge livshjälp. Ta dig tålmodigt genom de många
råden, smaka på dem, välj dina favoriter –
och låt dig inte avskräckas av råd som känns
främmande från vår tid: under bön och med
Den helige Andes nåd hittar du alltid en god
mening i de gamla verserna.

förutom Gudsfruktan (1:7; 9:10; 15:33) även
självbevarelse (6:1-5; 17:18), att undvika
orättvisor mot nästan (13:23, 21:6; 29:5
m.m.), barmhärtighet mot fattiga (22:9;
28:27) samt självkritik (3:5-7). Människor kan
vara motsatsen av vad de utger sig för (13:7).
Vi väljer ofta fel väg i god tro (14:12). Bäst är
att vara varken rik eller fattig (30:7-9). Att gå
Vishetens väg är ett långsamt växande, som
gryningens ljus (4:10-13, 18). Våldets väsen
beskrivs skrämmande tydligt i 1:10-19. Hat
skapar konflikter, kärlek täcker över (10:12, jfr
1 Kor 13:4-7; 1 Pet 4:8; Jak 5:20). Dödsstraff
bör förhindras, Gud ska nog straffa i sinom tid
(24:11-12). Vi ska överlåta allt till honom.

Råden är flexibla, allt beror på situationen.
Äkta vishet är inte ”färdiga svar” utan konsten
att tolka och tillämpa ”ordbilderna” (Joh 16:25)
på olika fall. Den behövs särskilt när råden
verkar motsäga varandra (jfr 10:4 med 10:22
eller 26:4 med 26:5).

Livsträdet från Paradiset (1 Mos 2:9 och
3:24) nämns ofta (3:18; 11:30; 13:12; 15:4).
Kyrkofäderna såg det som en bild av Kristus,
Guds vishet (1 Kor 1:30). Nya testamentet har
hela 58 anspelningar på Ordspråksboken,
varav 5 direkta citat. Att kärleken till Gud
och nästan hänger ihop sägs i 14:31 och 17:5.
Godhet även mot fiender beskrivs i 25:21 (jfr
Luk 6:27, Rom 12:20 och 2 Mos 23:4-5).

Medan de historiska och profetiska böckerna
handlar om förhållandet mellan Gud och hans
folk, så är det här den enskilde troende som i
alla vardagens utmaningar står inför Gud. Även
om Gud inte nämns ofta så är allt i denna bok
ställt under mottot: Gudsfruktan är kunskapens
begynnelse (1:7; 9:10; 15:33). Observera att
”Gudsfruktan” handlar inte om rädsla (jfr Syr
34:16;1 Joh 4:18-19).). Gudsfruktan, vishetens
början, är samma sak som att sätta Gud före
allt (jfr 5 Mos 6:4-5). Med Gud lyckas vi (Ps
18:30) – det är vad ”fruktan för Gud” betyder
och det är bokens budskap.
I vår strävan efter lycka är det lätt att gå
vilse, fallgropar lurar överallt. Det behövs
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Den unge mannen varnas ofta för ”den
främmande kvinnan”, d.v.s. otrohet och
äktenskapsbrott (5:3-23; 6:23-7:27; 22:14).
Han varnas för vin och sena kvällar (23:29-35),
samt för prostituerade (23:27; jfr Syr 19:2-3) – i
vår tid ingår givetvis även internetporr i det.
Att hitta en egen hustru är lycka (18:22), men
inte om hon är ”grälsjuk” (19:13; 21:9, 19). Ett
porträtt av en duktig, effektiv och vis hustru
avslutar boken (31:10-31).
Ordspråksboken återger gåtfulla källor: ”De
visa” (24:23), ”Aguel” från Massa i Nordarabien

(30:1) och en klok kvinna som är ”moder till
Leguel” (31:1). Vilka var de? Två samlingar
av ”De visa” har fogats in, 22:17-24:22 och
24:23-34. Vilka visa? Den första samlingen
har påfallande likheter med den egyptiska
vishetsboken Amenemopes lära av vilket ett
papyrusfragment finns på Medelhavsmuseet i
Stockholm, och som många tror är från tiden
1100-1000 f.Kr. (det kan dock vara yngre).
Om det stämmer skrevs Amenemopes bok
innan kung Salomos tid, han som anges
som Ordspråksbokens författare i 1:1. Kände
Salomo till den egyptiska vishetslitteraturen?
Salomo var den visaste mannen i alla tider,
det vet vi (1 Kung 3:11-12), en stor författare
av visdomsord (1 Kung 4:32). Genom sitt
äktenskap med en egyptisk prinsessa (som
givetvis tog med sig sin kultur till hans hov,
se 1 Kung 7:8) bör Salomo ha mött egyptisk
litteratur.
Stora delar av Ordspråksboken är dock från
tiden efter Salomo. De har sammanställts vid
kung Hiskias hov (ca 728-699 f.Kr.) (se 25:1).
Enskilda delar, t.ex. inledningen, kan vara
mycket yngre. Vilka delar kan Salomo själv
tänkas ha författat? ”Den andra samlingen”
(10:1 – 22:16) står uttryckligen under hans
namn. Ja, där har vi kanske Ordspråksbokens
”salomoniska” kärna från 900-talet f.Kr.
Kan vissa textbitar i Bibeln ha utombibliskt
ursprung? Tanken väcker motvilja hos en
del: ”Bibeln är väl inspirerad av Gud, inte
av hedendomen!” En del kyrkofäder antog
att egyptisk och grekisk visdom hade lånat
sitt material från Bibeln. I så fall vore ovan
nämnda Amenemopes lära yngre än Salomo
och inspirerat av honom. Det kan inte helt
uteslutas, men problemet är att det mesta i den
texten också finns i urgamla egyptiska böcker
som med säkerhet är långt äldre än Bibeln.

För oss moderna katolska kristna är dock
Ordspråksbokens släktskap med de övriga
religionernas visdom inget problem. Vi tror
på den hjälpande nåden (Katolska kyrkans
katekes, nr. 2000): Gud bistod i alla tider
människor där de stod mellan rätt och fel,
gott och ont, mitt i alla praktiska problem.
Han visade alla folk en väg, för att de skulle
söka Gud och kanske kunna treva sig fram till
honom – han är ju inte långt borta från någon
enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss
och är till, som också några av era egna skalder
har sagt: Vi har vårt ursprung i honom – så
säger Paulus till greker och citerar därmed en
av deras diktare (Aratos, vars ord syftade på
Zeus). Ett hedniskt citat blev därmed till en del
av Bibeln, Guds ord! Kyrkofadern, den helige
Justinos från 100-talet e.Kr. (se s. 1175) talade
om ”logos spermatikos”, Ordets utsäde, d.v.s.
sanningar av kristen karaktär som Gud genom
sin Ande har gett åt sanningssökare i alla tider
(Justinos ”Andra apologi”, kap. 7-13). Allt klokt
som dessa har sagt tillhör oss kristna, skrev
Justinos ordagrant. Paulus ord ”allt tillhör er”
(1 Kor 3:21) kan tillämpas här.
Israel – d.v.s. Salomo och hans efterföljare –
frambringade egna ordspråk men inte utan
dialog med grannkulturerna. Gud inspirerade
folket att låta en del av det gamla Mellanösterns
livskunskap upptas i Den heliga skriften.
Även vi får känna igen Guds röst i allt som
är klokt var vi än hittar det, i Österns gamla
religiösa traditoner, i indianska folks myter, i
de afrikanska kulturernas seder och bruk och
även i våra nordiska, förkristna sägner – och
respektfullt bevara alltihop åt de kommande
generationerna. Vishet finns i allt. Vi blir kloka
av gamla folksagors symbolspråk lika väl som
av nya filosofier, vetenskapliga upptäckter och
tänkesätt. Jorden är rik på fruktträd som vi får
plocka av, om vi bara alltid kommer ihåg att
hålla oss till Herrens och hans kyrkas bud.
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Fördjupning
STRIDEN OM ORDS 8:22: KYRKANS
FÖRSVARSKAMP MOT ARIANISMEN
En enskild vers i Ordspråksboken (8:22)
orsakade ett andligt inbördeskrigs inom kyrkan på 300-talet e.Kr.
Utlösande var en extrem tolkning av Paulus
brev. Paulus skriver att Jesus är ”Guds vishet”
(1 Kor 1:18-31), den osynlige Gudens avbild,
den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom
skapades allt… (Kol 1:15-16; jfr Joh 1:1; 1
Mos 1:1; Heb 1:2). Hur tänkte han? Paulus
kan (bl.a.) syfta på just Ords 8:22-23 där den
symboliska figuren ”Visheten” säger om sig
själv: Herren skapade mig som det första, som
begynnelsen av sitt verk… innan jorden fanns
(jfr också Syr 1:4-10; Upp 3:14).
Tidiga kyrkliga författare som Justinos
Martyren (s. 1175), Tertullianus (s. 47) och
Origines (s. 49) hade sett detta som en bild av
Guds Son som utgick (”avlades”) av Fadern
före allt, före all tid, som vi säger, d.v.s. i
Guds evighet. Guds Son är själv Gud och så
kan det aldrig ha funnits en tid, då han inte
fanns till, ty Gud, hans ord och hans vishet
kan omöjligt ha haft en tidsmässig början.
Det är kyrkans lära än i dag: Guds son, säger
vi, är född, icke skapad, och genom honom
blev allting till av det som är (Joh 1:3). Ordet
trädde in i tiden, i skapelsen, som människa.
Jesus är såsom människa skapad, vid en given
tidpunkt, men som Gud är han evig, han
har framgått av Fadern, men inte vid någon
tidpunkt. Han är förutsättningen för skapelsen,
inte en del av den. Vore Ordet skapad skulle
Kristus inte vara Gud på riktigt. Det skulle
ha stora konsekvenser. Då vore vi inte frälsta
genom hans människoblivande, hans död och
uppståndelse, ty endast Gud kan frälsa.
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Det var året 318 e.Kr. som kristenheten
chockades genom prästen Arius (Areios) lära
i Alexandria om att Sonen, Guds vishet, enligt
Ordspråksboken 8:22 måste vara en skapad
varelse och inte verkligen Gud av evighet.
Därmed undergrävdes poängen med inkarnationen: Att Gud själv verkligen blivit en
av oss såsom Nya testamentet lär (t.ex. Joh
1:1-18). Arianismen, vars huvudmotståndare
var den helige Athanasios (se s. 1128),
fördömdes snabbt som villolära (kyrkomötet
i Nicea, år 325) men spreds ändå (under
kejserligt beskydd) till stora delar av kyrkan.
När de germanska folken antog den arianska
religionen, och därtill erövrade stora delar av
södra Europa, såg det mörkt ut för katolska
trons framtid. Deras imperium gick dock
under och på 500-600-talet lyckades katolska
kyrkan omvända de sista arianska stammarna.
Kyrkans högsta läroämbete bejakade aldrig
den arianska tolkningen. Påven i Rom, den
helige Dionysius, hade redan omkring år
262 e.Kr., i ett brev till sin namne, biskopen i
Alexandria (också han är helgonförklarad),
varnat för försök att feltolka Ords 8:22. Att
”skapa” betyder inte alltid att ”göra” påpekade
påven. Många skriftställen belägger att Sonen
är född (d.v.s. ”avlad”, = av samma natur som
Fadern, alltså evig, se t.ex. Ps 2:7 som exempel
på denna bild) men inte att han är ”gjord”. Jesus
själv sa att han och Fadern var ”ett” (Joh 10:30)
och att han är i Fadern och Fadern i honom
(Joh 14:10).
Arianismens nederlag räddade kristendomens
kärnutsaga: Att Gud själv verkligen, helt
och hållet, blev människa för vår skull.
Ifrågasättandet dök dock snart upp igen med
islams uppkomst, liksom det aktualiserats i vår
tid av sekten Jehovas Vittnen vars lära ligger
nära Arius. Mer om fornkyrkans stora, osaliga
strid kan läsas på s. 989ff och 1128ff och den
dyker även upp på andra sidor i denna bok.

PREDIKAREN
(LATIN: ECCLESTIASTES, HEBREISKA: KOHELET)
Att vara kristen betyder inte att man måste
känna sig tvärsäker och alltid ha svar. Tvärtom:
vi får liksom Predikaren ifrågasätta och kritiskt
undersöka allt. Vår värld är inget Paradis och
vi är inte ”sura gubbar” eller ”pessimister” utan
realister när vi påpekar det.
Predikaren skriver att allt är ”tomhet”
(ordagrant: vindfläkt, d.v.s. förgänglighet/
absurditet). Han inser att det inte går bättre för
den gode än för den onde (9:2 = parallell till
Jobs bok), att många får stå ut med förtryck
och orättvisor (4:1-2) och att Guds verk är
obegripliga (8:17; se Jes 55:8-9). En plan för
världens gång kan man inte se. Njut livet och
var verksam, säger han, snart nog gör döden
slut på allt. ”Detta sätt att betrakta döden ger
vårt liv en prägel av brådska; tanken på vår
dödlighet får oss att komma ihåg att vi bara
har en begränsad tid för att förverkliga vårt
liv till vårt förfogande” (Katolska kyrkans
katekes, nr. 1007). De kända orden från kap. 3
om att allt har sin tid… en tid för födelse, en
tid för död (o.s.v.), feltolkas ofta som att ”man
kan ta det lugnt”. Predikaren menar tvärtom:
Handla rätt NU. Genom att kung Salomo (1
Kung 3:11-12) ställs fram som författare till
boken (1:1) tröstas läsaren: Inte ens Salomo,
den visaste och rikaste människan, hade svar
på allt eller slapp känslor av otillräcklighet och
meningslöshet.
Så varför oroa sig? En närmast franciskansk
glädje anas bakom dysterheten. Varken arbete
eller grubblande ska överdrivas: Vem av er kan
med sina bekymmer lägga en enda aln till sin
livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder?
Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar

inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens
Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.
Jesu budskap i Matt 6:27-29 liknar Predikarens
(jfr 4:6).
Det är mycket lätt att missuppfatta denna
bok. T.ex. de ”kvinnofientliga” orden i slutet
av kap.7: ”Bittrare än döden är kvinnan…”
Det hebreiska ordet ”bittrare” kan också
översättas med ”starkare”. Förmodligen citeras
här ett påstående som avvisas. Författarens
motpåstående är att ”bland tusen” hittar han
bara en enda man men ingen kvinna. Läs: även
om han kunde leva genom tusen generationer
skulle han aldrig hitta en kvinna som var
starkare än döden (odödlig). Kvinnor är lika
bräckliga som män (d.v.s. ”vindfläktar”). Men
kvinnan är mannens lycka (se 9:9).
Denna djupt mystiska bok är ett poetiskt
konstverk. Den inledande (1:2) och avslutande
(12:8) satsen om tomhet har på hebreiska
siffervärdet 216 (varje bokstav hade en siffra
som man adderade) och boken som helhet
har exakt 216 verser (när slutordet 12:9-14,
ett senare tillägg, tänks bort). ”Tomhet” har
på hebreiska siffervärdet 37 och ordet självt
förekommer 37 gånger. Boken är tematiskt
uppdelad i två delar, med 111 verser i varje
(1:1-6:9; 6:10-12:14), vilket är 3 gånger 37.
Predikarens bok – antagligen skriven under
200-talet f.Kr. – sammanfattar en hel världs
”varför?” inför döden och tillvarons gapande
gåtfullhet. Det är tydligt att en uppenbarelse
från Gud behövs. Svaret ges i Jesu uppståndelse.
Med tron på den förstår vi varför det är värt att
leva och lida och satsa på hoppet (1 Kor 15:32).
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HÖGA VISAN (= SÅNGERNAS SÅNG)
Ytligt betraktat är Höga Visan en poetisk dialog,
där ett ungt par, darrande av kärlekslängtan,
söker varandra, förlorar kontakten och förenas
igen. Den citeras ofta vid bröllop (särskilt 8:67). Vissa moderna teologer väljer – i vår tids
anda - en rent bokstavlig (sexuell) tolkning,
eller leker rentav med den obibliska tanken
att boken förhärligar ”kärlek utan äktenskap”.
De missar bokens djup. Höga Visan är ingen
dikt om ”fri kärlek”. Den jordiska kärlekens
intima lycka inom äktenskapet avbildas i Höga
Visan, men boken vill mer. Djupast sett är den
en analogi (liknelse) om Gudsfolkets och den
enskilde troendes relation till Gud.
Bokens titel ”Sångernas sång, av Salomo” (1:1)
visar att temat är vishet, andlig oöverträffad
lärdom (”det bästa av det bästa”), jfr hur
Visheten också kläds i kärlekspoesi i Syr
24:14-22. Vi får inte en klassisk morallära
(som i Ordspråksboken) eller en grubblande
föreläsning om livets bräcklighet (som i
Predikaren). Vi lär oss om föreningen med
Gud, själens brudgum. Vi ser att vägen dit går
genom en upplevelse av förlust, en andlig natt,
där den Älskade verkar försvinna (3:1-4; 5:28). ”Sjuk av kärlek” (5:8) stannar själen kvar,
likt den heliga Maria Magdalena vid sin tros
grav även när alla andra lärjungar har gett sig
iväg. Hon gråter: Jag söker men finner honom
inte (3:1); De har flyttat bort min herre, och jag
vet inte var de har lagt honom (Joh 20:13).
Själen, bruden, som är redo att öppna hjärtats
dörr med händer som dröp av helig myrra (5:5;
Mark 16:1), möter alltså tomheten: Gud är borta
och smärtan över hans frånvaro är outhärdlig
(5:6-8). Hon misshandlas nu av gatans väktare
(= får del av Kristi lidanden). De sliter av
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henne sjalen. Den helige 1500-talsmystikern
Johannes av Korset (se s. 1528) tolkar detta så
att bruden måste fly, frigjord från sitt gamla jag.
Först när hon i ångestfylld kärlek beger sig ut
i natten finner hon Gud. Även han söker efter
henne (Joh 20:14 f; jfr Ps 119:176; Luk 15:4-5).
Jesus står dag och natt vid hjärtats dörr (Upp
3:20). Han öppnar för den som bultar (Matt
7:7 ff; Luk 12:36).
Synderskan i Luk 7:38 kysste oupphörligen Jesu
fötter. Kyrkan gör likadant vid korshyllningen
på Långfredagen. Hon har gjorts ren och vacker
genom badet (5:3) - dopet - och vill ta emot
kyssar ur hans mun (1:2) - kommunionen. Hon
skräms av världens okyskhet (den obevakade
vingården, 1:6, som rävar härjar i, se 2:15; jfr
4:12), och hon uppmanar till att kärleken inte
väcks ”förrän den själv vill” (2:7; 3:5; 8:4) –
strikt kyskhet och avhållsamhet så länge själen
inte är mogen för det stora steget.
Israels profeter liknade Gud vid en man som
inte kan annat än älska sin kvinna (Hos kap.
1-3; jfr Jes 54; Jer 2-3; Hes 16). I Nya testamentet
upphöjs äktenskapet till ett tecken (sakrament)
på Kristi hängivna kärlek till kyrkan (Ef 5:3132). Vår relation till Gud avskaffar inte, utan
fullkomnar och humaniserar den fysiska,
äktenskapliga kärleken. Då vill den inte främst
söka sitt eget (1 Kor 10:24), den blir tålmodig
och mild (1 Kor 13:4-7), självutgivande och
trogen (Ef 5:25-31). Denna kärleks pilar är
”en låga av Jahve” (så kan 8:6 översättas).
Reservationslöst störtar sig de två unga in i
denna eld. Vår tids gränser (preventivmedel) är
otänkbara. Höga Visans ohämmade kärlekspar
vill ha barn, skapa ett paradis (1 Mos 1:28).
Det är så självklart att det inte sägs.

SALOMOS VISHET (= VISHETSBOKEN)
Vishetsboken tillhörde den grekiska Bibelutgåvan (Septuaginta, se s. 18) som användes
av judarna utanför Palestina. Så kom den
med i den kristna Bibeln. De hebreisktalande
rabbinerna i Palestina godtog dock inga
grekiska texter. Kanske irriterades de också
av kristna som citerade denna bok. Martin
Luther (och så alla protestantiska biblar) följde
rabbinerna och uteslöt den (Luther ogillade
nog ord som ”Vi kommer inte att synda” i
15:2; jfr dock 1 Joh 5:18). De tidigaste kristna
använde boken flitigt (spår märks t.ex. i Matt
27:43; jfr Vish 2:13,18-20), så till exempel den
helige Clemens (se s. 40 och 1500), den tredje
påven efter aposteln Petrus (jfr 12:12 med
1 Clem 27:4-5, se ”De apostoliska fäderna”,
Artos bokförlag). Senare kyrkofäder citerade
den ofta (Augustinus mer än 800 gånger!).
Bokens stil och språk placerar den i Alexandria
(Egypten) omkring år 100 f.Kr. Judarnas tro
utmanades av dåtidens relativism, hellenismen,
i vilken grekisk filosofi och egyptiska myter
hade hög status och gärna blandades ihop.
Författaren vill ge ett bibeltroget svar på detta.
Elegant inför han två rollfigurer, den vise
kung Salomo (1 Kung kap. 3; 2 Krön kap. 1)
och hans (symboliska) kvinnliga ledsagare,
”Visheten”. Så ges en poetisk motbild till
grekiska filosofer och till vishetsgudinnor.
Grekiska begrepp förenas med biblisk tro (t.ex.
de fyra kardinaldygderna, 8:7, jfr Katolska
kyrkans katekes, nr. 1805-1809).
Själens ”ankomst” till kroppen i 8:20 har inget
med reinkarnation (”själavandring”) att göra.
Enligt kristen tro är varje människa en unik,
icke-upprepbar person och själen återföds
inte. Författaren vill bara förtydliga vers 19, för

versen skulle nämligen kunna missuppfattas
som att kropp och själ inte skapas tillsammans.
De psykologiska sambanden mellan ateism
och orättvist våld (1:16-2:24) och mellan
dyrkan av avgudabilder och moraliskt förfall
(14:12-31) ligger öppna för författarens blick.
Han stärks av folkets historia (kap. 10 ff), inte
minst av tanken på förfädernas befrielse från
slaveriet i Egypten, det land som han och
många andra judar nu åter lever i (kap 16-19).
Hoppet om evigt liv för de rättfärdiga (t.ex.
kap 3) är en tröst. Belöning och straff efter
döden spelar en stor roll i boken. Vi hör inte
som i den samtida Daniels bok om världens
undergång. En tydlig messiasförväntan ser vi
inte heller. Men den rättfärdiga människans
plågor genom de gudlösas ondska i 2:12-22
och 4:7 - 5:7 är som ett direkt porträtt i förväg
av Jesus. De judiska kretsarna i Jerusalem som
stödde dödsdomen mot Jesus måste ha känt
obehag, när kristna visade dem denna text.
Paulus tyckte om boken, en rad jämförelser
tyder på det (jämför t.ex. 12:12 och 15:7 med
Rom 9:19-23 och insikten om Guds existens
i 13:1-9 med Rom 1:19-23, se även s. 1017).
Boken kan ha hjälpt Paulus att inse att Guds
Messias skulle komma för att lida, och att Jesus
är Guds Ord (9:1) d.v.s. den som tillsammans
med Guds Ande (1:7; 9:17) har del i Faderns
gudomlighet (Treenigheten, jfr t.ex. 7:26 med
Heb 1:3). Vishetsboken - Gamla testamentets
yngsta bok - är som en bro till Nya testamentet,
skräddarsydd för det som skulle hända direkt
därefter: Guds uppenbarelse i Jesus Kristus.
Boken är en törstande växt, redo för regnet.
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JESUS SYRAKS VISHET (= ECCLESIASTICUS)

Ecclesiasticus betyder ”den kyrkliga” --- var den en ”nybörjarbok” i fornkyrkan?

Jesus Syrak, en välsituerad (38:24, 34b – 39:11)
och berest (34:9-13) lärare från Jerusalem
(50:27), ca år 180 f.Kr., hade en sonson som
översatte hans bok till grekiska (= versionen i
Bibeln) och gav den ett förord. Den ingick i de
grekisktalande judarnas bibel (Septuaginta, se
s. 18) och så var den helig skrift för kristna,
flitigt utlagd i kyrkan men avvisad av de judiska
auktoriteterna i Palestina (och den räknas inte
som Guds ord i protestanternas biblar, fast den
ibland tas med som ”nyttig läsning”). Jesu ord i
Matt 11:28-30 visar släktskap med 6:24-25 och
51:26-27, liksom ställen om förlåtelse (28:2/
Matt 6:14) varningar mot rikedom (31:1-11/
Matt 6:24 f) och mot tungan (37:18/ Jak 3:1 f).
Vishetsböckerna ser gärna Visheten som en
kvinna (Ords 2:1-22; 8-9; Vish 6:12-9:11),
kanske för att de skrevs av män som insåg
värdet av kvinnors råd: från en god moder
(4:11-19; 15:1-6) som även beskrivs som en
”härskare” i Jerusalem (24:11), från en syster
(Ords 7:4; Höga v 4:9) eller från den vackra
livspartnern (24:14-22). Visheten är som en
välkomnande maka, en säker hamn för en
trogen man: Den som gör bruk av mig undgår
synden (24:22, jfr 1 Kor 7:2).
Vi möter dåtidens kvinnoideal. Kvinnan bör
vara fysiskt stark (26:17; jfr Ords 31:25). Hon
är bättre för mannen än en vän (40:23). Utan
henne är han bara en trist, rotlös landstrykare
(36:26-28). Men kvinnor kan liksom män
vara både onda och goda (25:13-26:18), t.ex.
begå sexuella synder (23:16-27). Är hustrun
klåfingrig bör mannen låsa in sina värdesaker
(42:6).
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Den tidens familjer var självförsörjande företag
med familjefadern som självklar chef. Tydligt
ledarskap skulle säkra flockens överlevnad.
Mor och Far ska vördas och lydas (3:1-16).
Riset bör användas (22:6), särskilt på lata
söner (30:1f). Öm omsorg är också självklar
(se 30:7). En tonårsdotter ska tyglas, annars
”sätter hon sig på första bästa stake” (26:12).
Slaven får inte vara sysslolös, ett samhälle utan
slaveri kunde man inte föreställa sig (33:2530), men slaven kan dock behandlas som en
broder (33:31-32) – en tanke vi även möter hos
Paulus (Filem 15-16; jfr Gal 3:28).
Den vise mannen bör lita på sig själv (32:23;
37:13), förbli oberoende i allt (33:20-23) och
gärna unna sig själv vad som är gott (14:4-16).
Han måste bistå fattiga (3:30 - 4:6), ty att räcka
en stödjande hand är lagens mening (29:1).
De som är rika syndar genom att förnedra de
fattiga (13:1-23). Guds straff drabbar de onda
(27:25-29), och det sker redan i detta livet
(9:12). En vedergällning efter döden verkar
Syrak inte känna till (liksom i t.ex. Job 7:9; Ps
6:6; Pred 9:10 - jfr dock Jon 2:3; Ps 130).
För Syrak är visheten detsamma som att
hålla Moselagen (19:20). All vishet kommer
från Herren (1:1): Judarnas Gudsfruktan är
överlägsen allt hellenistiskt tänkande, den är
själva vishetens början (1:14), vishetens fullhet
(1:16) och vishetens rot (1:20). Gudsfruktan
är inte samma sak som rädsla, tvärtom, ty den
som fruktar Herren är inte rädd för något, hans
mod sviktar aldrig, ty Herren är hans hopp
(34:16; jfr 1 Joh 4:18-19). Bibeln kan till och
med säga att vi ”fruktar” Gud därför att det hos
Gud finns förlåtelse (Ps 130:4).

Fördjupning
OM PROFETERNA
Kyrkan och Bibeln och all helighet bland
människor är Den helige andes verk. Profeter
var (och är) personer med en särskild gåva att
känna denne Ande och kunna förmedla vad
Gud vill säga.
Det gamla Israels olika hedniska grannfolk
hade också ”profetism”, ofta i extatisk form.
En egyptisk reseberättelse från ca 1100 f. Kr.
visar en fenicisk ”profet” i aktion: hieroglyfen
utgörs av en streckgubbe som trillar bakåt
med uppåtvända armar. Vi vet att avguden
Baals profeter dansade vilt och sargade sig
med knivar (1 Kung 18:28). Även Israel
kände till Andens hänryckning (t.ex. 4 Mos
11:24-29), men det extatiska elementet var
inte avgörande, viktigare var det etiska. Kung
David hade ”siare”, de som senare kallades
för profeter (1 Sam 9:9): Natan konfronterar
honom med hans synd (2 Sam 12). Senare
kungars ”hovprofeter” är av ett annat slag: de
uppträder oftast som kungarnas fega ja-sägare.
Fyra hundra sådana avlönade rådgivare lovar
kung Achav succé i krig mot araméerna.
Endast den ärlige Mika säger sanningen från
Gud: att det kommer att gå illa (1 Kung 22).
Elia är som denne Mika, en ensam, förföljd,
Gudstrogen profet (1 Kung 17-19), liksom
sin efterträdare Elisha. De vänder sig mot
avgudadyrkan och social orättvisa (t.ex. i 1
Kung kap. 21) liksom Guds profeter efter
dem. I vår tid dag skulle de troligen tala mot
sekularisering och abort. Kärleken till Gud och
medmänniskan i nöd är enligt Kristus kärnan i
lagen och i förbundet med Gud (Luk 10:27 ).
Detta var profeternas agenda. De förkunnade
Kristi lära i förväg.

De profeter som har egna böcker i Gamla
testamentet kritiserar missförhållanden i
sin tid (läs dem parallellt med Kunga- och
Krönikeböckerna). Så liknar de vår svenska
Heliga Birgitta på 1300-talet (s. 1434). Bibelns
profeter, inspirerade av Guds Ande, såg dock
även utöver sin egen tid, de anade en strålande
framtid. Gudsfolket skulle bli välsignat med
alla Andens gåvor, med liv och förlåtelse i
ett nytt förbund. ”testamente” (Hes 11:19;
36:25-28; 37:1-14; Jer 31,31-34; Joel 2,28-29
- i vissa biblar = Joel 3:1-2). De berättade att
Messias skulle komma, i ringhet … ridande
på en åsna (Sak 9:9), beredd att sona folkets
synder (Jes 53:1-12). Kyrkan skulle grundas
och bli Gudsfolkets välsignelse till alla folk på
jorden (1 Mos 12:3; Jes 2,2-4; Jes 49,5-6). Den
uppståndne Jesus bekräftade att profeterna
syftade på honom (Luk 24:44). Den bibelläsare
som vill kan känna igen Jesu anletsdrag i löftet
om det gudomliga barnet (Jes 7:14; 9:6; 11:110), om födelsen i Betlehem (Mik 5:2-4), om
Messias lidande som ”Guds lamm” (Jer 11:19)
eller ankomst som domare (Mal 3:5).
På Jesu tid ansågs den profetiska anden ha
utsläckts i folket. Den kristna kyrkan bevisade
på pingstdagen att så inte är fallet (Apg kap 2).
Urkyrkan hade äkta profeter, såsom Agabus
(Apg 11:28; 21:10). Vi i dag tvekar att följa
Andens vink. Gudsmän som Mose och Jeremia
var rädda som vi (2 Mos 4:13; Jer 1:6) men ändå
redo att följa Andens vink. Maria överträffade
alla. Hon lyssnade till Guds ord (Luk 1:26-38),
begrundade (Luk 2:19), bevarade (Luk 2:51)
och handlade genast efter det (Luk 1:39) – hon
som den Högstes kraft vilade över (Luk 1:35).
Marias profetia om sig själv, att hon skulle
prisas salig för all framtid (Luk 1:48), blev
sann. Det är klart för vem som helst som ser
ljusen framför hennes bild i en katolsk kyrka.
I tidslistan över kungarna (s. 90ff) nämner jag
också de bibliska profeterna.
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JESAJA
Advent är levande ljus, doft av kanel och
grankvistar – och läsning av profeten Jesajas
bok (sången ”Det är en ros utsprungen”
bygger på Jes 11:1 och 7:14, oxen och åsnan
vid julkrubban är från 1:3). Jesaja – ”den
femte evangelisten” – var full av glädje över
det gudomliga barnet han såg i anden som
skulle bli Messias (7:14; 9:2-6; 11:1-10; kap.
35; 40:3-5; 52:7-10; 55:1-11; 60:1-7; 66:7-14).
I Jesajas förutsägelse om det stora tecknet från
Gud, att ”Jungfrun skall bli havande och föda
en son” (7:14 i den grekiska Bibeln, se s. 18),
kände urkyrkan igen Maria (Matt 1:22-23; jfr
Mik 5:2-3). Judiska lärda kontrade med att
den hebreiska originaltexten sa ”ung kvinna”
och inte ”jungfru.” Men att en ung kvinna
får barn är inget ovanligt ”tecken”. Det sker
ständigt. Och även om Jesaja inte själv menade
”biologisk jungfru” kan Gud ha gjort det: varje
ord i Skriften är inte bara människors utan
också Guds. Profetordens djup begrips först
helt och hållet när de uppfylls.
Även Kristi lidande förutsågs av Jesaja. I
”Sångerna om Guds tjänare” (42:1-9; 49:1-9;
50:4-9; 52:13 – 53:12) utlovas något ”helt nytt”
(42:9; jfr 65:17; 66:22): en mild och kraftfull
laglärare som ska samla och trösta Gudsfolket.
Han misshandlas och dödas för att sona allas
skuld. ”Tjänaren” kan inte bara ses som folket
Israel, han är en enskild person. Han bär
folkets straff, i ”vårt ställe”, vi ”friköps” (52:3,
9; jfr 63:9). Figuren förblir en gåta för judarna.
I Nya testamentet läser vi att en etiopisk
konvertit till judendomen läste 53:7-8. Han
begrep inte vem Jesaja syftade på. Diakonen
Filip steg upp i vagnen och berättade att det
var Jesus som profetian menade (Apg 8:26-39).
Jesaja själv var präst i Jerusalem. Ca år 739 f.Kr.
överväldigades han av en vision när han bad
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i templet (kap 6). Sedan kommenterade han
i Guds namn fyra decenniers politik (läs om
denna tidsperiod i 2 Kung 15:1-7, 32 – 16:20;
18:1- 20:21 samt i 2 Krön 26:1 – 32:33):
A. Kap. 1-5: Kritik av sociala/religiösa samhällsförhållanden omkring år 739 f.Kr.
B. 7:1 – 8:10: Nordrikets (Israels) angrepp med
araméerna på Sydriket (Juda) 734/733 f.Kr. för
att tvinga det med i ett uppror mot assyriska
imperiet. Jesaja uppmanar kung Ahas att vägra
delta. Nordriket krossas senare av assyrierna.
C. Kap 30-31: Kung Hiskia vill år 716-711
f.Kr. delta i ett nytt uppror (tillsammans med
Egypten). Jesaja avråder igen: Egypten är inte
att lita på, påpekar han.
D. Kap 10:5 f och 14:24 f: När den assyriske
kungen Sanherib belägrar Jerusalem år 701
f.Kr. lovar Jesaja Hiskija hjälp från Gud. Han
får rätt. Juda överlever.
I kap. 40-55 (och redan i 13, 14 och 21) känns
det som att vi förflyttas till 500-talets värld. Vi
hör om persernas kung Kyros och om slutet
för judarnas exil i Babylon. I kap. 56-66 verkar
vi vara i 400-talets Jerusalem hos hemvända
judar. Många forskare vill påstå att kap. 4066 inte skrevs av Jesaja. Man talar om ”Den
andre” och ”Den tredje” Jesaja (Deutero- och
Tritojesaja). Men Jesajas bok berättigar inte
till några säkra slutsatser av denna sort. Hela
verket kan utmärkt ha skrivits av Jesaja själv
på 700-talet f.Kr. Detaljer i kap. 40-66 kan
möjligen sedan, under Den helige andes
inspiration, ha ”uppdaterats”, dvs. applicerats
på senare tiders händelser, såsom befrielsen
från den babyloniska fångenskapen. Bibeln
”omläser” ofta Bibeln på sådant sätt. Man
behöver dock inte konstruera teorier om ”extra
författare” till boken för att förklara detta.

JEREMIA
Kung Hiskias död ca år 699 f.Kr. blev en
katastrof för Judas Jahvetrogna. Hiskias son
Manasse härskade sedan i över 50 år och
främjade allt hedniskt (2 Kung kap. 21). En
legend säger att profeten Jesaja sågades till
döds. Manasses son och efterträdare Amon
dödades av egna män. Amons då 8-årige
son Josia blev kung. Josias generation – som
också är Jeremias - gav Jahve-rörelsen en
kraftig comeback, inte minst när en gammal
lagrulle (= Femte Moseboken?) hittades under
reparationsarbeten i templet. Kungarna efter
Josia tillät dock återigen sammanblandningen
med hedniska avgudar, till exempel kulten av
”himladrottningen” (7:18; 44:15-23).
Vi katolska kristna tilltalar Jungfru Maria
som ”Himlens drottning”, men inte som en
gudinna: Guds Sons moder och hans vänner
är bara människor, men Gud vill låta dem
”härska med honom” i himlen (se Luk 22:30;
Upp 22:5). Där ber de nu för oss.
En besviken Jeremia (2 Krön 35:25) vände sig
skarpt emot hela folket och de nya kungarna.
Dessa var Joahas, Jojakim, Jojakin (Jekonja/
Konja) och Sidkija (läs i 2 Kung 22-25 samt 2
Krön 34-36).
Den förföljde och bittre Jeremia påminner om
Elia (1 Kung kap. 19). Det är intressant att det
var just dessa två som Jesus senare associerades
med (Matt 16:14). Jesus kände givetvis till
denna profets öde, Jeremias fångenskap (20:12; 33:1) och det misslyckade mordförsöket
mot honom (38:6). Hans exempel måste ha
stärkt Jesu beslut att satsa allt. Jesus anklagar
människorna i templet med just Jeremias ord
(7:11; jfr Jes 56:7; Matt 21:12-13). Paulus,
ständigt förföljd, såg också sin kallelse i ljuset

av Jeremias och hans lidande (1:5; jfr Gal 1:15).
Många av kyrkans helgon kunde instämma. I
slutet av denna bok möter du dem.
I Jeremias bok blandas ord från olika tider
ihop. Profeten brottas smärtsamt med Gud
(= ”privata dagboksanteckningar”? – se 11:18
-12:6; 15:10 - 16:3; 17:14-18; 18:18-23; 20:7-18).
Den klarsynte mannen ser folket svika sin Gud
och drar slutsatsen att allt kommer att krossas
av babylonierna som Guds straff. Därför lever
han – som Jesus – i livslångt celibat (16:2; jfr
1 Kor 7:25-26). I dramatiska tal och tecken
förutser han den kommande undergången.
Han betraktas som landsförrädare (kap. 26;
38:28). När katastrofen väl har inträffat fylls
han dock av hopp: framtiden tillhör dem
som deporterats till Babylon, de kommer att
återvända (kap. 24 och 29-31). Jeremia anar,
liksom Jesaja gjorde för honom, Messias vid
horisonten (23:5-6; 33:15-17), liksom ett nytt,
helt annorlunda förbund (testamente) mellan
Gud och människor: … detta är det förbund
jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger
Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och
skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras
Gud och de skall vara mitt folk... Jag skall förlåta
dem deras skuld… (jfr 31:33-34).
Efter Jerusalems fall lyckades några judar
få med sig Jeremia till Egypten, den gamle
profeten vars domsord hade uppfyllts (43:5-7).
Spårlöst försvann helgonet ut ur historien.
Jesus lyfte beslutsamt kalken i nattvardssalen.
Den var det nya förbundet genom mitt blod, sa
han (Luk 22:20). Därmed gjorde han anspråk
på att uppfylla vad Gud lovade genom Jeremia.
Insåg den trogne profeten redan på 500-talet
f.Kr. att Messias skulle göra så? Bara Gud vet.
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KLAGOVISORNA
”VARFÖR?” Detta rop anger stämningen i
Klagovisorna. Vi är i tiden efter Jerusalems
och templets undergång genom babylonierna
(år 597 och 587/586 f.Kr.) Denna katastrof
gjorde judendomen till en religion i exil, en
utsatt och hotad minoritet i främmande länder.
Även andra folk och stammar har upplevt
detta; vi påminns om Klagovisorna varje gång
svält, våld, krig eller naturkatastrofer gör att
människor mister nära och kära, måste fly från
allt de känner, mister livet eller förs bort.
Varje kristen människa är Guds stad, Guds
tempel. När vi ber för avlidna blir Klagovisorna
levande. Vid betraktelser över Kristi lidande
(på fredagar eller i fastetiden) väcker dessa
klagosånger i oss sorgen över våra synder som
Jesus oskyldigt straffades för. Jungfru Marias

känslor under sin sons kors - när såg ni en
plåga sådan som min (1:12) – ekar i hymnen
Stabat Mater på Jungfru Marias smärtors dag
(se s. 1370; bönen finns i bönboken Oremus,
s. 219). Klagovisorna uttrycker förlust och
uppgivenhet. Vi chockas över undergångens
följder (2:20; 4:10). Smärtan vänds inåt och blir
till känslan att ha misslyckats, att ha straffats av
Gud. Från 3:22 vaknar en ödmjuk och modig
tillit till Gud - trots allt. Traditionellt tillskrivs
denna bok profeten Jeremia, ögonvittnet som
förutsade Jerusalems ödeläggelse (jfr 2 Krön
35:25). Till ett heligt liv hör mycket sorg (Matt
5:4; Luk 6:21). Augustinus (se s. 1336) har sagt:
”Ju heligare och ju mer fylld av god längtan en
människa är, desto mer kommer hennes bön
att vara fylld av tårar”.

BARUK

(inklusive JEREMIAS BREV = Baruks bok, kap. 6)
Baruks bok följer i katolska biblar direkt efter
Klagovisorna och innehåller dessutom den
text som kallas för ”Jeremias brev”. Judar –
och med dem protestanter - räknar inte boken
Baruk och Jeremias, två grekiska texter, som
heliga skrifter (mycket tyder dock på att de
faktiskt fanns på hebreiska i början och att
åtminstone några judar i antiken läste Baruk
vid vissa högtider).
Baruk var Jeremias trogne följeslagare och
sekreterare (Jer 32:13; 36:4). När kung Jojakim
rev sönder och brände Jeremias bokrulle
(Jer 36:21-32) fick Baruk skriva om alltihop.
Efter Jerusalems förstörelse år 587/586 f.Kr.
mördades den babyloniske ståthållaren i Juda
(Jer 41:16-18). En grupp judar tog Baruk och
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Jeremia, under tvång verkar det som, med sig
till Egypten (Jer 43:5-7). Vad som sedan hände
med dem där vet vi inte. Baruk måste ha rest
vidare till judarna i Babylon. Enligt 1:1-10
skrev han där denna bok och reste sedan (år
581 f.Kr.) tillbaka till Jerusalem.
Kap 6 (Jeremias brev) förutsätter sådana kunskaper om babylonisk avgudadyrkan som väl
bara ett verkligt ögonvittne kunde ha. Stilen
är annorlunda än Jeremias stil där utbrott
och starka känslor brukar blandas in (liksom
hos Paulus). Detta kapitel kan ha skrivits av
Baruk själv eller en annan lärjunge, ”i Jeremias
namn.”
Ingen vet när.

Fördjupning
STRIDEN OM HELIGA
BILDER – BILDSTORMARNA
(IKONOKLASTERNA)
Jeremias brev (= Baruks bok, kap 6 i katolska
Biblar) talar (som Paulus i Rom 1:18-23) om
bilddyrkan som en dårskap som inte kan
ursäktas. Här ekar Bibelns bildförbud (2 Mos
20:3-6; 5 Mos 4:15-16; jfr Syr 43:27-28). Det
är lätt att förstå varför många i fornkyrkan
var skeptiska mot bilder – de tidiga kristna
pressades ju också ständigt att dyrka kejsarens
bild. Men en egen kristen bildkonst växte trots
allt fram. På tidiga kristna gravar i Rom ser
man symboler och scener från bibelhistorien.
När kyrkan fick sin fulla frihet år 313 e.Kr.
blommade kyrkokonsten upp. Kristus-, Mariaoch helgonbilder syntes i kyrkor, verkstäder,
överallt. Man hälsade dem med vördnad.
Islams militära frammarsch fr.o.m. 600-talet
e.Kr. hotade den kristna världen, men dess
strikta bildförbud väckte nog också respekt.
Det kan ha bidragit till att det i kyrkan i Öst på
700-talet uppkom en rörelse som ville stoppa
Kristusbilder eftersom ”Kristi gudomlighet
inte kan avbildas” – det var antagligen
också en reaktion mot fromma folkliga
överdrifter (Kristusbilder ”som inte gjorts av
människohand”, ikoner som ”fallit ner från
himlen” eller som det ”droppade blod” ifrån
o.s.v.). En kristen kejsare i Bysans förbjöd rakt
av heliga bilder år 730 e.Kr. Bildanhängarna
(särskilt munkarna bland dem) förföljdes nu.
Berättelser om fängelse, tortyr och brutala
avrättningar vittnar om konfliktens allvar
och omfattning. Konstskatter förstördes för
all framtid. En allmän kyrkosynod år 787
e.Kr. bejakade trotsigt de heliga bildernas

berättigande – liksom påven i Rom. Först
mitt på 800-talet lade sig striderna. Man
insåg att Kristi människoblivande innebär att
han både kan och bör visas som bild, liksom
Maria och helgonen. Bilden är inte samma
sak som personen men ändå förbunden med
den. Att förakta bilden är att förakta den som
avbildas. Vi får vörda, men inte tillbe bilderna.
I sig själva är bilder maktlösa (liksom vår
tids ”undergörande medaljer”), men de kan
vara frälsningssymboler, vägvisare till det
de föreställer och i den meningen ”heliga”
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2129-2132). Om
och när Gud vill kan han göra under genom
dem, som med Elishas ben (2 Kung 13:21),
Petrus skugga (Apg 5:15) eller tygbitar som
Paulus berört (Apg 19:11-12). Gud upphör
aldrig att använda fysiska nådemedel, vilket
kyrkans långa helgonhistoria klart vittnar om.
Kyrkans myndigheter granskar dock kritiskt
alla påståenden om mirakel.
Guds ord vill inte bara höras utan även synas,
upplevas. På Malta har jag sett hur folket
stämmer upp ett jubelskri när den lokala
helgonbilden bärs ut ur kyrkan i procession,
i lätt vaggande takt som vore den levande.
Många nordbor känner avsmak för sådant och
för alla katolska processioner. Man anser att
de är ren ”avgudadyrkan”. Det är fel. Vi vördar
Gud i allt. Katolska kyrkan kräver inte att
någon ska ha heliga bilder (man kan utmärkt
vörda det som bilderna föreställer utan bilder),
men ingen får förakta de troende som gör så.
Bildstormarna i Bysans ville lägga beslag på
kloster och tvinga munkarna att bli soldater
– i statsmaktens intresse. I vår kultur såg
protestantismen till att kalkmålningar och
helgonaltaren försvann ur kyrkorna. På många
kyrkväggar dök senare minnestavlor över
lokalsamhällets rika och mäktiga upp i stället.
Så kan det gå. Politik finns med i allt.
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HESEKIEL
Hesekiel var präst som Jeremia. Båda måste
ha jublat över den fromme kungen Josias
reformer och expansionspolitik omkring år
620 f.Kr. Dessa blev möjliga därför att Assyrien
försvagats (2 Kung kap 22-23; 2 Krön kap.
34-35). Men Babylon, den nya stormakten
i norr, tvingade Juda att betala tribut. Josias
efterföljare, kung Jojakim, vägrade i förlitan
på stöd från Egypten. Då gick allt galet.
Nebukadnessar plundrade Jerusalem år 597
f.Kr. Samhällseliten deporterades till Babylon.
Hesekiel drogs med. Där borta blev han profet.
Hesekiel daterade sina uppenbarelser. Därför
vet vi att han verkade mellan år 593 och 571
f.Kr. En rolig detalj är brödreceptet i 4:9 (brödet
görs på surdeg, det är gott!). Han predikade
med provokativa symbolhandlingar (kapitlen
4; 5; 12; 37). Han jämför, precis som Hosea och
Jeremia före honom, Gudsfolkets avfall från
Gud med en kvinnas otrohet mot sin make.
Men Hesekiels ord är hårdare, trotsigare, mer
avslöjande, ja, faktiskt stötande. Domen över
folket i kap. 16 är outhärdlig läsning.
Vissa rabbiner ville avskaffa och förbjuda
Hesekiels ”farliga” bok (också på grund av
profetens svårtolkade Gudsvision i kap. 1-3
och hans oroväckande syn på Mose lag, som
till exempel i 20:25).
Hesekiel förutsåg liksom Jeremia Jerusalems
totala undergång. År 587/586 f.Kr. kom
den efter ett nytt uppror mot Babylon. Men
därefter ändrade han ton och förkunnade (som
de andra dåtida profeterna) en kommande
frälsning. Fångarna borta i Babylon skulle bli
stommen i ett nytt folk. De som nu är får utan
herde (jfr 34:5) ska få se att Gud själv ersätter
Judas odugliga ledare, skrev han, Gud ska själv
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bli deras herde (34:11,15). Hesekiel anade den
kommande herde-Messias (17:22; 34:23; 37:2225). Hade Hesekiel upplevt den kristna påsken
hade han förstått allt som Gud lät honom se:
synen med de dödas ben som vaknar till liv
(37:1-14) blir verklighet vid Jesu uppståndelse
(Matt 27:52-53). Det är tal om en ny skapelse
(2 Kor 5:17).
I påsknattens mässa läsas Guds löften från
36:24-27:
Jag skall hämta er hos de främmande folken,
samla in er från alla länder och föra er till ert
eget land. Sedan skall jag bestänka er med rent
vatten och göra er rena… Jag skall ge er ett nytt
hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall
ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er
ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag
fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och
håller er till mina stadgar och lever efter dem.
Prästens aspergil – som är en vigvattenskvast
eller en perforerad kula i änden av ett handtag
- bestänker oss med vigvatten, sådant vatten
som det vi döptes med. Hesekiels mäktiga
vision om det livgivande vattnet som rinner
fram ur det nya templets sida och ända ner
i Döda havet (47:1-12) får sin förklaring i
dopet, där dödens makt sköljs bort.
I generationerna som följde efter Hesekiel
växte otåligheten: När griper Gud in? Många
insåg att löftena från Herren handlade om mer
än bara Juda rike: Gud ville bana väg för en
helt ny värld. Nästa bok, Daniels bok, lästes i
sådana kretsar. Nya testamentets sista bok har
stora likheter med symbolerna från Daniel och
Hesekiel (jfr t.ex. 47:1-12 med Upp 22:1-2).

DANIEL
Profeten Daniels bok utgörs av hebreiska och
arameiska delar och därtill de grekiska avsnitt
som togs bort av protestanterna (liksom av
judarna) och som brukar kallas ”Tillägg till
Daniel”. I en katolsk bibel är alltihop med.
Tillägget ”Till Dan B” har där sin plats efter
3:23 och ”Till Dan A och C” efter kap. 12.
Vem var den vise Daniel? En sådan nämns
respektfullt i Hes 14:14; 28:3 men även i en
kananeisk text redan omkring 1100 f.Kr. från
Ugarit (han kallas där ”Dan´el”). Daniels bok
börjar senare, i babyloniska fångenskapen (år
597 f.Kr.). Daniel och tre vänner ska tjäna i
kungliga palatset. Som en andre Josef (1 Mos
kap. 41) tyder han kungens drömmar, men de
tre förtalas och döms. Daniels vänners lovsång
i lågorna (Till B:28-67) sjungs ofta i kyrkans
tidebön. De tre räddades mirakulöst, ty Gud
härskar överallt: han överger inte sina trogna.
I bokens andra del (kap. 7-12) förs vi snabbt
framåt i världshistorien. Förtryckande riken,
symboliserade av djur, ska uppstå och gå
under, får vi veta. Till slut ska Gud rädda sitt
folk. Judarnas kommande historia efter exilen
kan utmärkt ha uppenbarats för Daniel redan
i Babylon, men Gud har troligen inspirerat
en senare författare som flera hundra år
senare fick gåvan att blicka tillbaka och tolka
allt som hänt i den vise Daniels anda. Hans
penna verkar skriva kring år 168 f.Kr. då den
grekiske kungen Antiochos IV Epifanes ville
utrota all judisk religion (läs 1 Mack kap. 1).
Profetians ”fjärde djur” (7:7) är tydligen detta
grekiska välde. Vi får kodad politisk satir:
det komiska, skrytande ”lilla hornet” i 7:8 är
den uppblåste kungen (jfr även 8:9). Bokens
ärende är dock långt större, ja, universellt:
Gud själv (”den uråldrige”, 7:9-28) och hans
änglar sammanträder. Daniel ser … i synerna

om natten hur en som liknade en människa
kom med himlens skyar; han nalkades den
uråldrige och fördes fram inför honom. Åt
honom gavs makt, ära och herravälde, så att
människor av alla folk, nationer och språk
skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det
skall aldrig upphöra... Det är Människosonen
som menas i t.ex. Mark 14:61-62; Matt 25:31
f. När ska Människosonen komma? Daniel
får hjälp av ärkeängeln Gabriel som i 9:24
omtolkar en profetia från Jeremias bok (Jer
25:11-12; 29:10) om ”70 års” strafftid (= exilen
i Babylon) till ”70 årsveckor” (7 x 70 = 490
år). Det stämmer ungefär med tiden mellan
Jeremias första tröstbudskap och befrielsen,
d.v.s. återinvigningen, av Jerusalems tempel
som skedde år 165 f.Kr. (1 Mack 4:36-61).
Vem är Världsfrälsaren? Det har evangelisten
Lukas ett svar på. Lukas verkar omtolka de ”70
veckorna” som 490 dagar. I hans kap. 1-2, lovar
Gabriel prästen Sakarias en son, och 180 dagar
senare lovas Maria samma sak. Nio månader
därpå (270 dagar) föds Jesus - som 40 dagar
gammal bärs fram i templet. Summa: 490.
Lukas målar en elegant ikon av siffror.
Urkyrkan tolkade ivrigt Daniels bok (se
Uppenbarelseboken). Det kan vi också göra:
Susanna (Till A) visar oss kyrkan, befriad
genom dopet (badet), försvarad mot syndarna
av Kristus (pojken Daniel). Den ”gudomliga”
ormen som besegras av Daniel (Till C)
föregriper djävulens nederlag inför Kristus.
Daniel i lejongropen räddas mirakulöst –
det är vår uppståndelse som antyds. Kyrkans
många martyrer genom historien har tänkt på
Daniel och Kristus när de modigt gick ut till
vilddjuren i arenan eller steg upp på bålet. De
gick med Herren genom korset till Paradiset.
Där ber de nu för oss. Med alla Guds profeter.
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HOSEA

Efter de fyra stora profetböckerna följer de
tolv små. Mitt på 700-talet f.Kr. träder Hosea
fram i Nordriket (Israel) när Jerobeam II är
kung (se s. 95). Hosea slutar när Hiskia regerar
i Sydriket (Juda). Det motsvarar perioden i 2
Kung 14:23-20:21/ 2 Krön 26:3-32:33. Liksom
sin samtida, profeten Amos, vänder han sig
till Israel och inte till Juda i söder. Hosea får
en märklig befallning från Gud att gifta sig
med en prostituerad kvinna (kanske rentav
en tempelsköka från ett avgudatempel). Det
är ett steg som få män skulle vara beredda
att ta, och genom tiderna har man frågat
sig om det verkligen kan ha hänt eller om
berättelsen är en ren liknelse. Men alla är
överens om meningen med denna profetiska
symbolhandling: Gud älskar sitt folk trots dess
ständiga avgudadyrkan (= andlig prostitution).
Även när sveket upprepas (3:1), förblir Gud
sin ungdomskärlek trogen och vill börja om
med henne ”i öknen” d.v.s. platsen för det
ursprungliga förbundet. Så vittnar boken
också om den äktenskapliga trohetens värde,
om det band som inte ens otrohet kan upplösa
(Kristi ord tolkas som bekant så att han tillåter
separation i omöjliga relationer, men inte
formell skilsmässa, se Matt 19:9 och Katolska
kyrkans katekes, nr. 1614-1616; 1649-1651).
Bibelns Gud har aldrig definitivt förkastat
Israel, trots allt som detta folk har fått lida
för sin otrohets skull. Guds kärlek består. Nya
testamentet bekräftar detta (se t.ex. 1 Joh 4:721). Gud beskrivs som folkets fader (kap 11),
hans kärlek är ett centralt tema hos denne
tidiga profet som lever med traditionerna
från ökentiden om befrielsen från Egypten.
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Hoseas skandalösa äktenskap vittnar om en
Gud som älskar syndare. När denne Gud blev
människa drog han sig inte för att umgås med
tullindrivare och opassande kvinnor (Matt
21:31-32; Luk 7:36-50; Joh 8:1-11 m.m.). I
Jesus ville Gud börja om med sitt avfälliga folk.
I en ny öken inleddes en ny exodus (2:14-23; jfr
miljön i Mark 1:1-13).
Hosea profeterade under decennierna före
katastrofen i 722/721 f.Kr. - året då Nordriket
Israel invaderades av assyriska armén och
befolkningen fördes bort i fångenskap. Det var
mitt under en ekonomisk blomstringstid, då
många lockades av de kananeiska avgudarna
(2:8,13; 10:1, 13:6). Hosea vände sig särskilt
mot präster, profeter och kungar som hade fått
folket att ”hora” med Baal eller hade blandat
ihop Baal med Israels Gud genom att framställa
Jahve i en tjurs gestalt och göra detta till Israels
officiella kult. Hosea satte Israels historiske
Gud upp emot folkets senare naturgudar. Han
såg med fasa undergången nalkas (14:1), men
därefter ett nytt och slutgiltigt förbund som
skulle komma (14:5-9; jfr Jer 31:31-34). Folket
skulle då bli talrikt som havets sand – enligt
löftena till Abraham (1 Mos 22:17). Vi kristna
vet att dessa universellt formulerade löften
också skulle inkludera hednafolken, alltså avse
även oss (1:10; 2:23; Rom 9:25-26; 1 Pet 2:10).
Äktenskapsbilden är känslostark. Den tas upp
igen av profeter som Jeremia, Hesekiel och
”Den andre Jesaja” (Deuterojesaja), i Höga
Visans kärlekslyrik och i Nya testamentets tro
på Kristus som det nya Gudsfolkets, kyrkans,
brudgum (Ef 5:25-33).

JOEL

När vandringsgräshoppor går ihop blir de arga
och hungriga och ger sig på markens grödor.
Och de blir snabbt många: en svärm krypande
eller flygande individer kan täcka hundratals
kvadratkilometer. Den åttonde plågan som
Gud sände över Faraos Egypten åt upp allt i
sin väg (2 Mos kap. 10). Den helige påven
Gregorius den store (se s. 1354) kallade dessa
små djur för Kristi vapenbröder i kampen mot
hedningarna. Genom dem visar Gud sin styrka
mot de högmodiga och mäktiga som inte har
sin tillflykt hos Gud. Så kommer han också att
göra vid tidens slut (Upp kap. 9).

27), får vi veta. Ålders- och sociala skillnader
ska bli utan betydelse, alla får visioner och kan
profetera. Ett fruktansvärt, kosmiskt mörker
ska dessutom inleda Herrens dag, men var och
en som åkallar Herrens namn skall bli räddad
(2:28-32). Detta regn av karismatisk nåd från
ovan ska omgående leda till en dom över alla
folkslag, alla ska stå till svars för vad de gjort
mot Guds folk. Det blir krig: plogbillar skall
smidas om till svärd, vingårdsknivar till lansar
(3:10; jfr tvärtom i Jes 2:4; Mik 4:3). Herren ska
ryta som ett lejon och himmel och jord bäva
(3:16).

Författaren till Joels bok bör ha levt någon
gång efter 500-talet f.Kr. då det fanns ett nytt,
återuppbyggt tempel (det stod klart kring år
515) men inte längre någon kung i Jerusalem.
Likt förödande gräshoppssvärmar ser han i
anden soldater komma norrifrån (han tänker
kanske på perserna?). De ska tränga in och
förstöra allt. Herrens dag kommer – vem kan
uthärda den? (2:11). Kan domen hejdas? Ja,
kanske, vill han säga, om vi NU omvänder oss
till Gud, fastar och sörjer över våra synder.
En dag av botgöring utropas, där både barn
och gamla deltar. En inre sorg och smärta
ska rena folket, som även Jesus lär oss (Matt
6). Joel säger: Slit sönder era hjärtan, inte era
kläder (2:13). Han ser i förväg Gud gripas av
medömkan och fördriva fienden från norr.
Har folket lidit hunger och brist ska det få
desto mer skörd. Då ska de inse vem Gud är.

Liksom hos övriga profeter får vi bilder
av överströmmande frodighet (bergen ska
drypa av saft, kullarna flöda över av mjölk,
3:18), vilket visar att texten ska tolkas andligt,
den visar Den helige Andes stärkande makt
i ett troende hjärta och pekar fram mot hela
världens slutgiltiga bestämmelse. ”Alla” (2:28)
– d.v.s. alla klasser och folkslag – kommer att
beröras av denna förvandling (Rom 10:13).

En storslagen vändpunkt kommer i 2:18. I
kommande dagar ska Guds egen Ande utgjutas
över hela folket (jfr 4 Mos 11:29; Hes 36:26-

Guds löften om Anden syftar på pingstdagen
(Apg kap. 2), ”ur-konfirmationen” då det nya
Gudsfolket, den kristna kyrkan, uppeldad
av Jesu Ande, trädde fram för världen. Den
allra första apostoliska predikan tog sin
utgångspunkt i profeten Joels ord (Apg 2:14
ff). Konfirmationens sakrament utrustar den
kristna människan med samma Andes sju
gåvor (jfr Jes 11:2 och Katolska kyrkans katekes,
nr. 1845). Den som med öppet sinne tar emot
denna gåva har full del av löftena till Joel och
kyrkans första pingst och kommer att märka
Andens nio frukter i sitt liv (Gal 5:22-23).
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AMOS
Amos är samtida med Hosea (jordbävningen i
1:1 är nog den som geologiskt kan dateras till
ca år 750 f.Kr., se även Sak 14:5). Dessa två män
profeterade i Nordriket (Israel) i decennierna
innan den stora katastrofen år 722/721 f.Kr.
då assyrierna erövrade landet och bortförde
befolkningseliten. Amos var egentligen från
Juda, där han höll djur och arbetade med
fruktodling (7:14). Han var inte ”professionell”
profet, inte upplärd i någon profetkrets, men
hade helt enkelt av Gud fått befallning att
bege sig upp i Nordriket Israel och profetera
mot överklassen och kungahuset där. Han
trädde fram mitt i kungens helgedom i Betel.
Prästen Amasja försökte jaga bort honom,
men Amos stod fast (7:10-17). Han visste sig
kallad, inte av någon människa utan av Gud,
lika karaktärsfast och säker i sin sak som den
senare Paulus (Gal 1:10-20; 2:2).
Nordriket Israels imponerande huvudstad
Samaria var byggd på en kulle och var nästan
ointaglig. De arkeologiska fynden vittnar om
överklassens lyxliv där och den starka militära
närvaron (stora stallar för krigshästar och
elfenbensutsmyckning). Amos förkunnelse är
en skarp kritik av de sociala missförhållandena,
de rikas förtryck av fattiga, deras falska viktmått
(8:5) och övergrepp mot undersåtarna. Rika
levde i vackra stenhus med dyra möbler på
bekostnad av fattiga (6:4-6). Även överklassens
kvinnor får här sin dom (4:1-3). Upplösningen
av trohetsförbundet med Gud har lett till
alltihop, lår oss Amos. Det var också ett tema
i Hoseas bok. Hela kulten av Jahve har tappat
sin mening, den har frigjorts från förbundets
moraliska förpliktelser, särskilt mot de svaga.
Jahve avvisar, ja, hatar folkets gudstjänster
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(5:21-24). Varför? De riktas i grunden inte till
honom utan till en inbillad gud. Att folket inte
fruktar den sanne Guden är obegripligt med
tanke på hans storhet och makt: Amos ord om
universums Herre som skapar stjärnor och
naturkrafter har stor poetisk skönhet (4:13).
Jahve, inte Baal, är herre, vill han säga
”Herrens dag” ska komma över Israels fiender
(och israeliterna applåderade säkert Amos
domsord mot fienderna i 1:3 – 2:3). Men den
dagen ska lika väl bli en ”mörkrets dag” för
det trolösa Gudsfolket (5:18-20; 9:1-10). Jahve
är som ett rytande lejon, redo att slå till mot
orättvisorna (3:8,12; 5:19). Befrielseteologin i
Latinamerika med sin antikapitalistiska kritik
av Mammonsamhället citerade (citerar) gärna
Amos, de forntida böndernas vrede språkrör.
Det hade han gillat. Tanken går till den helige
ärkebiskopen Oscar Romero (s. 1079).
Amos var Guds profet och måste också nämna
Guds barmhärtighet. Slutet för folket blir
lyckligt. Amos anar Messias. ”Davids förfallna
hydda” ska resas upp (9:11), bergen ska ”drypa
av druvsaft” (9:13). Att detta Gudsrike skulle ta
sin början i Jesus, i Jesu kropps uppståndelse
och i hans kyrka, det visste Amos nog inte
(men kanske såg han en glimt av den mörka
Långfredagen framför sig, jfr 8:9-10). Amos
förkunnelse ligger mycket nära Jesu egen. Den
drabbar var och en av oss som vill reducera
Gud till en coach för våra personliga intressen
och framgångar, som söker spiritual wellness
och inte sanning och som vill att ”religionen
ska löna sig” (1 Tim 6:5; jfr Matt 6:24). Alla
vi ”anständiga kristna” är utmanade av Amos:
dyrkar vi Gud eller dyrkar vi hemligt Baal?

OBADJA
Denna mikroskopiska bok med domsord över
Gudsfolkets grannar, edomeerna, ger bäst
mening om man ser den som en text från tiden
efter Jerusalems undergång år 587/586 f.Kr. då
edomeerna njöt av att se Judas nederlag och
fräckt tog för sig av de bortförda judarnas
ägodelar.
Vem var Obadja? Det finns 12 personer med
detta namn i Gamla Testamentet. Det är
omöjligt att säga vilken som menas, och kanske
menas ingen av dem. Hade författarnamnet
inte stått där hade texten kanske blivit till en
del av en annan bok. Det finns många ställen
där den skulle ha passat in utmärkt. Texten
påminner om Klag 4:21-22 och om Hes 35:1415 och Ps 137:7. Släktskapet med Jer 49:7-22
kan inte ignoreras, men hur det ska förklaras
– därom tvista de lärde. Obadjas textstycke
står nu en gång där som en egen bok. Därmed
tjänar den till att göra ”Tolvprofetboken” (de
små profetböckerna från Hosea till Malaki) till
just 12 böcker, en helig siffra, som bekant.

Andligt tolkat handlar Obadjas bok om
världsliga begär, bedrägeri och skadeglädje,
frestelser som till sist slår tillbaka mot den som
ger sig hän åt dem. Detta tema känner vi igen
från Bibelns allra första berättelser där rivalitet
förekommer som tema, såsom mellan Jakob
(= Israel) och Esau (= Edom), de två bröderna
vars ättlingars strider på 500-talet Obadjas bok
alltså vittnar om (jfr 1 Mos 25:19-26) – men
givetvis också i många andra sammanhang i
Bibeln.
Obadjas bok förekommer inte i mässans
ordinarie läsningar, varken på vardagar eller
på söndagar. Inget hindrar dock att man
undantagsvis, av pastorala skäl, kan välja en
bit ur den istället för den gällande läsningen.
I en möjlig framtida nyordning av lektionariet
kommer den lilla boken kanske att få en plats.
Till dess läser vi den var för sig privat.

137

JONA
Berättelsen om profeten Jona, som slukas av en
stor fisk, saknas inte i någon barnbibel. Vi läser
att Gud vill skona den stora staden Nineve från
straff för att han bryr sig om djuren och barnen
(= de ”som inte ens kan skilja på höger och
vänster”, 4:11). Barn och djur omvänder sig
tillsammans med de vuxna (3:8). Alla räddas,
precis som djuren och människorna i Noas
ark. Jona är själv som ett barn: olydig mot
Gud flyr han så långt bort han kan, blir vred
när Gud förlåter dem han hatar, är missnöjd
och gnällig (kap. 4). När barn hör att Jona vill
kastas i havet för att få stormen att lägga sig, så
skrattar de hjärtligt.
Boken bär på ett djupt allvar. Assyrien, där
Nineve en tid var huvudstad, underkuvade
brutalt Nordriket (Israel), intog dess huvudstad
Samaria och förde bort befolkningen i bittert
fångenskap år 722/721 f.Kr. Assyrierna var
det mest fruktade och hatade folket i dåtidens
värld. Att Gud skulle straffa dem var väl
självklart? När Nineve senare föll genom
babylonierna, år 612 f.Kr., jublade alla (se
Nahums bok). Men Jonas bok har ett svårsmält
budskap till skadeglada ”Jonas”-typer i alla
tider: Guds godhet gäller alla människor, även
de värsta, och även dina fiender. Gud styr allt
och önskar att skona alla (jfr Vish 12:16). Han
kan göra så att även ovilliga människor gör det
som är rätt.
Är Jonas bok historisk? Jesus verkar förutsätta
det (och en viss Jona från 700-talet f.Kr.
nämns i 2 Kung 14:25). Jesus gör profetens
tre dagar i fiskens buk till en bild av sin egen
grav. Nineviternas omvändelse och botgöring
ser han som en förebild i tro (Matt 12:40-41).
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Paulus måste som barn ha hört om profeten
som flydde från Gud till Tarshish (namnet lät
lite som hans egen stad Tarsos). Jonas öde blev
också den vuxne Paulus öde då Gud stoppade
honom vid Damaskus (Apg kap 9), liksom
senare då han som skeppsbruten drev omkring
på havet och bad, som Jona i kap. 2 (se 2 Kor
11:25). Den fanatiske farisén fick som Jona lära
sig om hedningarnas frälsning. Inte för att Gud
ville förkasta judarna, tvärtom: hedningarnas
räddning skulle sporra judarnas avund (Rom
11:11 f). Vi räddas för att även de skall få
förbarmande (Rom 11:31). Jonas bok var i
den tidiga kyrkan den mest kommenterade
av alla de tolv små profeterna. Bilden av
Jona som befrias från fiskens buk finns vid
många fornkristna gravar. Bokens öppenhet
mot hedningarna gjorde intryck. Den helige
biskopen Cyprianus av Karthago (se s. 1371)
blev kristen av att läsa denna bok.
När skrevs boken? Ingen vet. Vissa uttryck
pekar på persisk tid (400-talet f.Kr.). Vid
hamnen där Jona reste bort (Joppe = nutidens
Jaffa) låg i antiken ett skelett av en stor val.
En flora av legender och sagor bör ha växt
kring den. Att hamna i gapet på en vit haj är
fullt möjligt, och det finns de som sparkar
sig loss, men… tre dagar inne i fiskens buk,
är det möjligt? Den helige Augustinus (se s.
1336) ställde motfrågan: ”Vilket är lättast - att
överleva i en fisk eller att väckas till liv från en
grav?” Hur som helst ska scenen tolkas andligt:
Bibelns grundtema är att inget är omöjligt för
Gud. Det är en tröst, inte minst för den som
känner sig långt från Gud, på syndens botten,
hopplöst fången av misstag som Jona, eller lika
ovärdig Guds nåd som hedningarna i Nineve.

MIKA
Mika var profet i Sydriket (Juda) under
kungarna Jotam, Achas och Hiskia (alltså
mellan ca 739 – 699 f.Kr. se s. 95f; jfr 2 Kung
15:32 – 20:21 / 2 Krön kap. 27 - 32). Han är
samtida med Jesaja, som han måste ha känt
(texten i 4:1-3 är identisk med Jes 2:2-4, och
passar in perfekt på båda ställen). I Nordriket
Israel verkade vid den tiden Hosea och Amos.
Mika gjorde intryck på kung Hiskia (Jer 26:1819).
Assyrierna kom från norr och ödelade Israel.
De förde bort stora delar av befolkningen
år 722/721 f. Kr. Enligt Mika förtjänar inte
Juda i söder bättre. På grund av folkets
ondska kommer även Jerusalem att bli en
ruinhög (3:12), förutser han. Mika var bonde
(”böndernas profet”) och han vänder sig som Amos gjorde i norr – mot de sociala
orättvisorna i landet. Överklassen tar land och
hus från de fattiga, man lurar dem med falska
vikter, och man fuskar med vågen (6:10-12).
De förmögna styr priserna som de vill och
skapar ett samhälle där alla blir varandras
fiender (7:2-3). De följer ”Omris lagar”
(6:16, d.v.s. lever som det ödelagda Samarias
grundare, Israels legendariske, ogudaktige
kung från 800-talet, se 1 Kung 16:23-28). I sin
självgodhet tål de inte någon profetisk kritik.
De vill inte höra på något ”negativt” – hellre
på positiva inbillningar och på nonsens (2:67, jfr de berusade i Jes 28:7-13 och Am 2:12).
Överklassen avlönar lögnprofeterna (3:5, 11).
Mikas sarkasm är skarp: Kom det en som ljög
och pratade i vädret: ”Vin och öl predikar jag
för dig” – det vore en profet för detta folk (2:11).

Mikas sociala samhällskritik blev senare också
urkyrkans (Jak 5:1-6).
Trots fördärvet ska Jerusalem en gång bli
pilgrimsmål för alla folkslag, lovar profeten.
Där ska de smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar (4:3).
Såg Mika Jesus och hans kyrka i anden? Hans
ord i kap. 5 (jfr Matt 2:6) om en ny Davids
födelse ekar i våra öron när vi firar jul: Men
från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland
Judas släkter, skall jag låta en härskare över
Israel komma. Ja, folket skall vara utlämnat
till dess hon som skall föda har fött. Maria –
”hon som skall föda” - reste nog helt medvetet
till Betlehem för att uppfylla Mikas ord. Hos
visste: Guds rike anländer i det gudomliga
barnet som Mika och Jesaja förutsåg (Jes 7:14;
9:6; 11:1-10).
Jesus kom för att möta korset. På Långfredagen
sjunger vi under korshyllningen Improperierna,
även de inspirerade av Mikas ord (6:3-4, med
Jes 5:2-4):
Mitt folk, mitt folk,
vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig?
Svara mig!
”Mitt folk” är de judiska makthavare som
har dödat den rättfärdige (Jak 5:6). Men är
vi bättre? Paulus säger: Gud har gjort alla till
olydnadens fångar för att kunna förbarma sig
över alla (Rom 11:32). Mika skulle instämma,
mer än någon annan.
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NAHUM
Nahums namn har grundbetydelsen ”Gud
tröstar”. Det är nog meningen med hans bok
fast den kan verka hård och fördömande. Så
vitt jag vet citeras denna profet ingenstans i
Nya testamentet. I gengäld hör vi Nahums
glädjefulla ord från 1:15 (i vissa biblar 2:1)
om ”budbäraren” vars steg hörs, när han
”kommer över bergen” vartenda år i Juldagens
mässa genom läsningen från Jesaja (se Jes
52:7). Nahums bok handlar om assyrierna,
det våldsamma imperiet som dominerade
Mellanöstern från 700-talet tills slutet av
600-talet f.Kr. Huvudstaden Nineves fall år 612
f.Kr. gjorde slut på förtrycket vilket många hade

längtat efter. Även Jona skriver om Nineve,
men skillnaden mellan de två profeterna är
stor: Jona förkunnar Guds barmhärtighet,
Nahum jublar över Guds dom. Nineve står för
en ond del av världen som vänder sig mot Gud,
i trotsigt uppror, berusad av en hänsynslös
frihet, av de fattigas blod, av avgudadyrkan,
lyx och sanslöst begär. I Uppenbarelseboken
(Upp 17) ser aposteln Johannes en sådan
världsmakt – ”skökan Babylon” – gå under i ett
framtida inferno. Att längta efter detta, att be
för att det ska ske, är urkristet (Apg Upp 6:10).
Förtryckta människor känner lättnad när
deras plågoandar dör. Det är mänskligt.

HABACKUK
När det assyriska riket försvagades mot slutet av
600-talet f.Kr. tävlade Egypten och Babylon om
överhögheten över Syrien och Palestina. Vid
floden Karkemish år 605 f.Kr. föll avgörandet:
Babylon besegrade egyptierna. Habackuk ser
i en vision ”kaldéerna” (babylonierna) rycka
fram mot Jerusalem, men han ser även Guds
hjälp i fjärran. Detta skrevs före år 597 f.Kr.
då babylonierna erövrade och plundrade
den heliga staden samt förde bort kungen
och samhällseliten till Babylon (= den första
deporteringen, den andra var år 587/586 f.Kr.).
Habackuk är samtida med Jeremia och måste
ha känt honom. Båda har lidit under kung
Sidkias svek mot de goda reformer som kung
Josia genomförde på 620-talet (läs 2 Kung kap.
22-25/ 2 Krön kap. 34-36).
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Habackuk ser ett alltmer våldsamt och rättslöst
samhälle kring sig som glömmer Guds lag.
Gud svarar att han tänker ingripa. Habackuk
ger sig hän åt förtröstan på Gud. Vad som än
kommer: Troheten räddar den rättfärdiges liv
(2:4) (= Den som är trogen mot lagen räddas).
Så heter det i den hebreiska Bibeln. Samma vers
(2:4) återges i grekiska Bibeln (Septuaginta, se
s. 18) med att den rättfärdige ska leva genom
min trohet (= Guds trofasthet). I den formen
läste Paulus den (Rom 1:17; Gal 3:11), men
ville poängtera den rättfärdiggörande tron mot
judekristna, som sa att kristna bara kunde bli
frälsta genom Mose lag. Tre olika, men möjliga,
versioner av versen Hab 2:4! Martin Luther gav
versen en fjärde betydelse i sitt stormangrepp
mot katolska kyrkans ”gärningsrättfärdighet”
(se s. 201). Men med honom är vi långt från
Habackuks och Paulus värld.

SEFANJA
Efter den Jahvetrogne kung Hiskias död ca
år 699 f.Kr. (då förmodligen även den store
profeten Jesaja dog) följde en lång och plågsam
tid för Guds folk. I över 50 år härskade
despoten Manasse (2 Kung 21:16). Juda rike
blomstrade men hedendomen, blandningen
av Jahvereligionen med Kanaans avgudakult,
offrandet av små barn och mycket annat
ont främjades. När Manasse dog, och efter
honom hans son Amon, gjordes den bara
åttaårige Josia till kung. Vem skulle han stödja?
Partikampen kunde börja igen.
När profeternas långa tystnad från Manasses
tid vid makten äntligen kan brytas verkar det
vara Sefanja som börjar (direkt efter honom
följer Jeremia, Nahum och Habackuk, och
de kände nog alla varandra). Sefanja sägs
härstamma från självaste Hiskia (1:1). Det bör
ha gett hans röst en viss tyngd. När den unge
kungen Josia blivit vuxen och har bestämt sig
för en reform (2 Kung 22-23/ 2 Krön 34-35)
som syftade till att återställa Israels gamla
religion, såsom Hiskia hade försökt hundra år
innan (2 Kung 18 ff / 2 Krön 29-31), bör Sefanja
ha spelat en viktig roll i sammanhanget. I hans
kretsar värnade man om den gamle Jesajas
profetior. Det märks i boken.
Sefanjas ord bärs av moraliskt allvar och
vissheten om Guds kommande straffdomar.
Tröttheten, besvikelsen, avskyn för allt det
som tyrannen Manasse lämnat efter sig
kommer fram i kap. 1 där ”allt” ska bort ”från
jordens yta” (1:2). Allt avguderi, våld, alla
ekonomiska orättvisor, allt ruttet inflytande
från grannfolken, allt spott över Israels Gud,
allt ska ge vika för Herrens dag som kommer.
Klagan, bitterhet, vånda ska drabba jorden.

Domen blir mörk – en töcknets och dunklets
dag (1:15). Vi kristna anar vad Sefanja såg i
förväg: på Långfredagen skulle senare Kristus
dra detta mörker över sig när han bar våra
synder på korset och gjorde Vredens dag till
Förlåtelsens (Matt 27:45; Mark 15:33). Så
förenade Jesus Guds rättvisa med Guds kärlek
- till vår fördel.
Sefanja ser en messiansk framtid för alla folk:
Då skall jag förvandla folken, så att de alla talar
med rena läppar, åkallar Herrens namn och
tjänar honom skuldra vid skuldra (3:9).
Guds folk ska inte gå under: En arm och ödmjuk
skara ska överleva, de som tar sin tillflykt till
Herren. Den hjorden ska beta och vila tryggt
utan att skrämmas av någon (3:12-13; jfr Luk
12:32). Allt blir bra: Herren, din Gud bor hos
dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje
över dig i sin översvallande kärlek (3:17).
Den lilla gruppen, framtidens folk, arvingarna
till Guds löften, blev de som ärvde Sefanjas
hopp. Vi tänker på hur Jesus samlade Guds
fattiga kring sig. Han säger i Matt 5:3-5:
Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet.
Vi kristna anar även konturerna av Guds
Moder i 3:14: Jubla, dotter Sion. Vem kunde
de profetiska orden passa bättre in på? Heliga
Maria, Guds Moder, Herren, din Gud, bor
hos dig och i dig (jfr 3:17; Katolska kyrkans
katekes, nr. 722). Må han även bo i oss!
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HAGGAJ
Babylonierna erövrade och förstörde Jerusalem
år 597 och 587/586 f.Kr. Hela samhällseliten
fördes bort i fångenskap. Templet och Davids
kungarike fanns inte mer. De fångna fick
återvända på 530-talet för att återuppbygga
Guds tempel, men arbetet försvårades av de
folk som börjat dominera trakten, främst
samarierna (Esr 4:4-5, 24). Bygget ställdes in,
ingen trodde på det. Åren gick, sommar och
vinter, regn och sol drog över de övergivna
stenblocken som husbyggarna ratade (jfr Ps
118:22; Matt 21:42). År 520 framträdde Haggaj.
Tillsammans med Sakarja (se nästa sida)
fick han fart på arbetet igen (Esr kap. 5 och
6:14). Fyra månaders predikan gav resultat:
Serubbabel, som perserna insatt till guvernör,
översteprästen Josua och folket övertygades
om projektet. Bokens dateringar är exakta: i
vår tideräkning innebär det att Haggaj började
predika 29 augusti (vilket kusligt nog också
blev datumet för templets förstörelse år 70
e.Kr.). Han slutade 18 december samma år,
520 f.Kr.

de första som återvände från exilen (han är
nog = ”Sheshbassar” i Esr 1:8, 11; Esr 2:2;
3:2;). Han kan ha avslutat tempelbygget (jfr
Esr 6:15 med Sak 4:9). Haggaj ser Serubbabels
insats för bygget som en ”reparation” av hans
fäders brott, i den messianska tiden ska han bli
Guds utvalda sigillring (2:24). Men Serubbabel
blev aldrig kung, utan försvann spårlöst ur
bibelhistorian. Varför? Gud hade sagt genom
profeten Jeremia att Jojakin, Serubbabels farfar,
skulle förkastas om han så ”vore en sigillring
på min högra hand” (Jer 22:24), ”ingen av
hans efterkommande ska lyckas bestiga Davids
tron” (Jer 22: 30). Spänningen mellan Jeremia
och Haggaj är krass. Jeremias ord står också i
kontrast till Guds löfte till David om en evig
efterträdare (2 Sam 7:12-16). Hur får vi ihop
det?

År 1997 var jag vid Jakobsbrunnen nära Nablus.
Mitt bland stenblock satt där en liten ortodox
munk med långt skägg och sålde souvenirer.
Fjorton år senare satt han fortfarande där, nu
i en mäktig, strålande vacker kyrka. Den hade
han samlat pengar till. Munkens ansikte lyste.
Så tror jag att Haggaj såg ut när han efter fem
års bygge såg Jerusalems nya tempel!

För oss kristna står Serubbabel där i raden av
heliga byggare (Noa, Mose, Salomo) vars liv
pekade fram mot den sanne Messias, Jesus som
skulle bygga ett tempel, inte av döda utan av
levande stenar (1 Pet 2:5). Jesus är uppfyllelsen
av löftet till David. Han skulle få ”Davids
tron” (Luk 1:32). Men är inte Jesus precis
som Serubabbel en ättling till den Jojakin (=
Jekonja i Matt 1:11-12) vars efterkommande
skulle förkastas av Gud? Matteus löser knuten:
Jesus var inte Josefs fysiska utan adopterade
son. Så uppfylls löftet till David trots domen
mot Jojakins släkte (jfr Mark 12:35-37).

Serubbabel, Haggajs hjälte, var äkta barnbarn
till Jojakin, tonårskungen som fördes bort
till Babylon år 597 f.Kr. (2 Kung 24:15), och
alltså av Davids ätt (Esr 3:2, 8; 5:2; Matt
1:12; Luk 3:27). Serubbabel var därmed en
tänkbar framtida kung. Han var också bland

Lukas ger ett annat svar: han låter Serubbabel
härstamma från en annan linje än Jojakins linje
(nämligen från ”Ner” i Luk 3:27). Så undviker
han den krassa motsägelsen. Två förklaringar,
samma poäng. I Bibeln är poängen (meningen)
alltid viktigare än bokstaven.
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SAKARJA
Profeten Sakarja predikade samtidigt som
Haggaj (se förra sidan och Esr 6:14) - fast
under längre tid än han. Folket var fritt men
man kände sig som slavar - landets frukter
måste lämnas till perserna (Neh 9:36-37).
Förtvivlan låg nära. Sakarja talar mot denna
uppgivenhet.
Davidsättlingen Serubbabel och översteprästen
Josua prisades i Haggajs bok och prisas
också här i början. I 4:1-14 talas det om två
”smorda” - bara de två kan menas. I 6:11 talar
den hebreiska grundtexten om två kronor
(det syns inte i Bibel 2000). Makten skulle
tydligtvis delas mellan en kung och en präst.
Men vi hör bara om översteprästens kröning.
Serubbabel som skulle bli kung verkar ha
raderats bort. Varför? Dog han? Faktum är
att Gudsfolket regerades av översteprästerna
från denna tid. Någon kung var inte aktuell
längre. Här uppfylldes Guds ord till Jeremia
om Serubbabels farfar, Jojakin: Ingen av hans
efterkommande ska lyckas bestiga Davids tron
(Jer 22: 30).
Sakarjas bok är rätt svårtolkad, många detaljer
är osäkra (ibland får vi hjälp genom Nya
testamentets sätt att använda bokens citat). I
kap. 1-8 verkar en ung, optimistisk Sakarja tala,
som delar tempelbyggarnas ideal. I de följande
kapitlen verkar det vara en äldre, bitter Sakarja
som för pennan. Han har sett avgudadyrkan,
liturgiskt slarv och även lögnprofeter (13:35) smyga sig in. Folket behöver renas och
återinvigas åt Gud. Herrens dag kommer med
säkerhet. En mängd åsyftningar på andra
texter i Gamla testamentet flätas in här och var.
Intrycket är rörigt (är alltihop bara lösa papper
som har samlats efter Sakarjas död eller rentav

upphittade papyrusbitar från tidigare profeter
som har samlats i denna bok?).
Vilka var folkets onda herdar i kap. 11?
Korrupta överstepräster som förtryckte de
fromma? Vi anar en god herde från Gud som
avvisas av folket (11:4-14). Gud låter rentav en
herde dö (13:7) - Sakarja verkar se profetiska
glimtar av Jesus som skulle komma.
Jesus såldes av Judas för trettio silvermynt (=
ersättningspriset för en dödad slav, 2 Mos
21:32; jfr Matt 26:15; 27:9; 21:38; Joh 1:9-11;).
Jämför Sakarjas bild i 11:12-13 med Matt 27:9
(observera dock att Matteus felaktigt tror att
hans citat är från Jer 32:6-15). Guds Son skulle
genomborras på korset (12:10; jfr Joh 19:37
– jämför även 13:1, med Joh 19:34 – dopets
vatten och blodet i eukaristin). Mycket låter
som Jesus (jfr 8:16-19 med Matt 6:16 och Jak
1:27).
Sakarjas bok och Uppenbarelseboken har
också likheter, t.ex. hästar (1:8; 6:2-3/Upp 6:24; 19:11-12), olivträd och lamphållare (4:1-14/
Upp 11:4), ljus- och vattensymboler (14:7-8/
Upp 21:25; 22:1, 5).
Jesus har noga genomtänkt sin messianska
entré i Jerusalem på Palmsöndagen (jfr Matt
21:1-11; Joh 12:15). Han regisserade den direkt
utifrån Sak 9:9. Så visade han vem han var:
Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter
Jerusalem! Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given. I
ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en
ung åsnehingst.
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MALAKI

Vi är i tiden efter templets återuppbyggande
år 515 f.Kr. Prästerna slarvar med liturgin
och med folkets undervisning (1:6-2:9, jfr
Neh 13:29). Äktenskap med avgudadyrkare
återkommer (2:10-16; jfr Neh 13:23-27).
Folket bryr sig inte om att betala tionden (3:612; jfr Neh 13:10-13). Man är uttråkad och
frågar om det lönar sig att följa Herrens vägar
(3:14). Malaki avslöjar folkets synd. Herrens
dag är nära! Överraskande är Guds ord i 1:11:
Från öster till väster är mitt namn stort bland
folken, och överallt frambär man rökelseoffer
åt mitt namn, rena offer, ty mitt namn är stort
bland folken, säger Herren Sebaot.
Menar Gud att hednafolken genom sina
avgudar dyrkar honom? Omöjligt, för
äktenskap med hedniska kvinnor förbjuds
strängt i 2:11. Menas de offer som frambärs av
judar i andra länder (diasporan)? Vi känner
bara till två judiska tempel förutom det i
Jerusalem, ett i Heliopolis och ett i Elefantine
(båda Egypten). De var olagliga enligt 5 Mos
12:4-7, 14. I Elefantine offrade prästerna både
till avgudar och till Jahve! Menas judarnas
böner till Gud i andra länder (”läpparnas
offer”)? Inget i texten stödjer den tolkningen
och varför skulle dessa offer vara ”renare” än
offren i Jerusalem? Återstår bara en messiansk
framtidstolkning: Den kristna kyrkan som
överallt, i alla tider, kommer att frambära ett
offer vars renhet inte kan överträffas, ty gåvan
är ingen ringare än Guds egen Son som blivit
människa. Han offras oblodigt på altaret av
präster som Melkisedek (d.v.s. icke-israelitiska,
jfr 1 Mos 14:18; Heb 7:11 f). Malakis ord i 1:11
ekar i mässans Tredje eukaristiska bön:
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Du upphör inte att samla ett folk åt dig, för att
från solens uppgång till dess nedgång det rena
offret skall frambäras åt ditt namn. Malaki
har redan en fot i Nya testamentet: Se, jag
sänder min budbärare, han skall bana väg för
mig. Plötsligt skall han komma till sitt tempel,
den härskare som ni ber om, den förbundets
budbärare som ni begär. Se, han kommer, säger
Herren Sebaot… Se, jag sänder profeten Elia till
er innan Herrens stora och fruktansvärda dag
kommer. Han skall vända fädernas hjärtan till
barnen och barnens hjärtan till fäderna… (3:1
med vers 23 som i Bibel 2000 kallas 4:5).
Elia ska bana väg för ”mig” (= Gud själv och
hans dom) och Messias ska komma till ”sitt”
tempel. Den kristna tolkningen ser dessa två
verser som ett och samma budskap: Gud själv
ska komma som människa (jfr t.ex. Mik 2:12;
4:7; Hes 34:11 ff). Två gamla bedjare förstod
detta genom Anden när de såg Maria bära den
nyfödde Gudssonen till templet (Luk 2:22-38).
Hela jorden kommer att inse det när Messias
återkommer till den stora domen. Enligt Jesus
var Johannes Döparen den ”Elia” som skulle
röja vägen för honom (Matt 11:7-14). Han
gick före Jesus ”med Elias ande och kraft” (Luk
1:17; jfr Luk 1:76).
Läsaren ser att vi nu stiger ut ur Gamla
testamentet. Det var Guds mening från början.
Vi lämnar en värld som längtade efter det
förlorade paradiset men inte kunde återskapa
det. Alla de gamla hjältarna står där och
blickar framåt, frågande. Vi går med dem till
stallet i Betlehem där två kvinnohänder räcker
oss Guds lösning.

MATTEUSEVANGELIET

Stjärnan över Betlehem ledde de vise männen
till Jesusbarnet i Marias famn. Vår ledstjärna
är Matteus. Han öppnar stallets dörr, med
honom träder vi in i Nya Testamentet. Matteus
är enligt urkristen tradition identisk med
tullindrivaren från Kafarnaum (9:9-13), en av
romarnas hatade skatteindrivare som pressade
folk på pengar (typiskt för hans evangelium
är att många olika myntsorter nämns). Jesus
kallade den pengakäre publikanen och han
ändrade sitt liv.
Den omvände syndaren ger oss Jesu lära,
en ”handbok”, ja, en stridsskrift (se kap. 23)
som försvarar tron på hans Messias och
proklamerar det Gudsrike som profeterna
längtat efter, såsom förverkligat redan nu i
kyrkan. Skickligt för han ihop Jesuscitat till
fem stora ”tal”:
1. Bergspredikan (Kap. 5-7):
Om Guds bud, om förlåtelse, bön och fasta,
om att hjälpa nödlidande, att inte oroa sig, inte
döma m.m. Vi får bönen Fader vår (6:9-13)
och ”Den gyllene regeln” (7:12), ja, en ny lag (jfr
Gal 6:2; 1 Kor 9:21). Scenen är ett berg liksom
när Mose lag gavs (2 Mos kap. 19 ff). Jesus visas
som den nye Mose (jfr 5 Mos 18:18). Denna
predikans judiska miljö är tydlig – likheterna
med judarnas Talmud är många.
2. Utsändningstalet (Kap. 10):
Anvisningar till dem som sänds ut i Jesu namn.

3. Liknelsetalet: (Kap. 13)
Detta tal är centralt i Jesu förkunnelse.
Den kristnas hjärta ska vara som en god,
iordningställd mylla som Guds Ord kan
planteras och växa i.
4. Talet om rätt kyrkoordning: (Kap. 18)
Varningar mot makttänkande inom kyrkan
och hänsynslös behandling av barn. Syndare
ska tillrättavisas kärleksfullt.
5. Domstalet mot fariséer och skriftlärda
och om de sista tiderna: (Kap. 23-25)
Om falsk och ytlig religiositet, om framtida
kaos och Jesu återkomst som Världsdomare.
Ofta hänvisar Matteus till ord från Gamla
testamentet som ”skulle uppfyllas”. Genom
hela boken presenteras Jesus i ljuset av sådana
texter (t.ex. 1:22; 2:15; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35;
21:4; 26:54; 27:9). Vi märker en entusiastisk
författare som gör allt för att visa att Jesus
verkligen är den utlovade Messias, Gudsfolkets
kung, att Guds löften äntligen har blivit
verklighet. Matteus är så, med Jesu ord, en
skriftlärd som ur sitt förråd kan ta fram både nytt
och gammalt (Matt 13:52). Läsarna förväntas
känna till alla de 60-70 gammaltestamentliga
citaten han väver in, boken är en kom-ihågbok för redan bibelsprängda. Intressant nog
ger han inga förklaringar av judiska seder (som
Markus gör): läsarna är helt klart judekristna.
Hans bok kan delas in i tre delar:
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A. Jesu mänskliga och gudomliga bakgrund
(1:1- 2:23):
Jesusbarnets släkttavla ”bevisar” (med judiska
talsymboler, se s. 405) att Jesus är legitim
arvtagare till Guds löften till David (2 Sam
7:12-16) och till Abraham (1 Mos 12:2-3).
Det är han per adoption (via Josef), ty Gud är
hans far. Vise män från hednavärlden leds till
Bethlehem (Davids stad). Jesu rike skulle bli
för alla folk.
B. Jesu framträdande i Galileen (3:1–18:35):
Observera att mycket händer i just Kafarnaum,
Matteus egen stad. Likt Mose och Elia fastar
Jesus 40 dagar i öknen. Mirakel sker. Jesus
samlar 12 apostlar för sitt nya Israel, liksom
patriarken Jakobs 12 söner konstituerade det
gamla. Petrus får en oerhörd beslutsrätt (16:1819; jfr Joh 21:15-19) som än i dag förvaltas av
påven. Det får även apostlakollegiet (18:18).
C. Jesu framträdande i Judéen och Jerusalem
(19:1 – 28:20):
Det blir konflikter med judarnas ledare. Som
en ny kung David rider Jesus in i Jerusalem på
Palmsöndagen och likt en ny överstepräst Aron
renar han templet (kap. 21). Jesus instiftar Det
nya förbundets offermåltid: eukaristin (26:2629). Likt en brudgum vid ett judiskt bröllop
bryter han brödet (sin kropp) och räcker det
till sin brud (kyrkan) samt delar kalken (sitt
blod) med henne. På Långfredagen avrättar
det gamla Israels ledare Messias och dömer
därmed sig själva. Gud bekräftar ”brottslingen”
genom uppståndelsen.
Nu är Messiasriket grundat. Det har en kung,
en lag, ett förbund, en överstepräst, en kult. Vid
sin himmelsfärd ger Jesus därtill sitt folk ett
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land: världen. Alla folk, judar och hedningar,
ska nu döpas i den treeniga Gudens, i Faderns,
Sonens och Den helige andes namn. Varje döpt
människa tillhör detta rike, här och i himlen.
Matteus skriver några decennier efter Jesus,
en tid då den judiska frihetslängtan kokade
över i väpnat uppror mot Rom. Bakom
det låg drömmen om Riket, d.v.s. Guds
ingripande och återupprättande av en judisk
nationalstat. På 60-talet krossades upproret
i blod. Jerusalem, inklusive det påkostade
templet, blev en ruinhög. Matteus ser det
sanna Riket förverkligat i Messias kyrka, där
judar och hedningar försonas. Urkyrkans nej
till upprorslinjen kunde inte sägas tydligare.
Medan det jordiska Jerusalem valde att gripa
till vapen mot det hedniska imperiet satsade
urkyrkan på att omvända världen.
Matteus bok lär ha funnits i en första utgåva
på arameiska (judarnas vardagsspråk), men
vår version i Bibeln är tydligen författad på
grekiska, och nästan alla hänvisningarna till
Gamla testamentet citeras ut Septuaginta, d.v.s.
den grekiska, inte den hebreiska Bibeln (se s.
18).
I åren efter Jerusalems undergång (år 70)
reorganiserades judendomen av fariseerna.
”Heretiska” grupper såsom de kristna uteslöts.
Skilsmässan blev ett faktum. Matteus bok kan
läsas som en protest mot detta: Vi kristna är i
själva verket den sanna judendomen!
Aposteln Petrus var viktig för Matteus, lika
viktig som Paulus var för Lukas - läs om
Petrusämbetets utveckling från Matteus dagar
tills i dag från s. 300. Om författaren själv –
den skriftlärde som blev himmelrikets lärjunge
(13:52) - sägs lite mer i helgonkalendern på s.
1390.

Fördjupning
MATTEUS, MARKUS, LUKAS – HUR
BLEV DERAS BÖCKER TILL?
I Nya testamentet hittar vi fyra olika evangelier,
d.v.s. berättelser om Jesus – eller bättre
”porträtt” av Jesus. De tre första – Matteus,
Markus och Lukas – har parallell struktur och
stora likheter. Dessa tre författare ser på Jesus
på samma sätt. De kallas för de synoptiska
evangelierna (från grekiskan: ”sam-seende”).
Den fjärde – Johannes – skriver annorlunda
(hans texthistoria diskuterar jag inte här utan
på s. 180).
Evangeliernas författare träder i sina böcker
inte fram vid namn, och de redovisar tyvärr
inte sina kyrkliga källor. Men självklart visste
man i fornkyrkan vilka de var.
Clemens, Papias och Ireneus vittnesbörd
Den helige biskopen Ireneus av Lyon (se s.
1216) skrev omkring år 180 e.Kr.:
Matteus författade ett evangelium bland
hebréerna på deras språk samtidigt som Petrus
och Paulus förkunnade evangeliet i Rom och
grundade församlingen där. Efter deras död
överlämnade Markus, Petrus lärjunge och tolk,
en nedteckning av Petrus förkunnelse till oss.
Lukas, Paulus följeslagare, samlade i en bok
det evangelium som Paulus förkunnade. Även
Johannes, Herrens lärjunge som vilade vid
hans bröst framlade sitt evangelium medan han
vistades i Efesos…
Flera decennier innan Ireneus ord – ca år 125
- skrev biskopen Papias i Egypten om frågan.
Han var vän till den helige Polykarpos (Ireneus
lärare, se s. 1052) och hade, skriver Ireneus,
själv lyssnat till aposteln Johannes (som

troligen är identiskt med den mystiske ”gamle”
som står som författare till Andra och Tredje
Johannesbrevet i Nya testamentet) och gett
ut en samling Jesuscitat av vilken fragment är
bevarade. Papias skriver:
Detta sade ”den gamle”: När Markus blev Petrus
tolk, skrev han noga ned allt han upptecknat av
Kristi ord och gärningar, dock inte i ordning.
Ty han hade varken hört eller följt Herren men
följde senare Petrus. Denne undervisade i korta
berättelser, men inte för att göra en ordnad
framställning av Herrens ord. Därför gjorde sig
Markus inte skyldig till något fel när han bara
nedtecknade en del allteftersom han mindes.
Men en sak var han angelägen om, nämligen att
inte utelämna något av det som han hört eller
återge det fel… Matteus sammanställde Jesu ord
och gärningar på hebreiska. Var och en tolkade
dem efter sin förmåga.
Ännu en generation tidigare (90-talet) vet
vi att den helige Clemens, den fjärde påven i
Rom, som bör ha känt både Petrus och Markus
personligen, skrev att
…Petrus predikade ordet offentligt i Rom
och förkunnade evangelium genom Andens
ingivelse. Då uppmanade hans många åhörare
Markus att skriva ned det som sagts eftersom
han hade följt med Petrus en lång tid och kom
ihåg vad han sagt. Han gjorde så och lämnade
evangeliet till dem som bett om det. När Petrus
fick veta detta gav han inga råd vare sig för att
hindra eller uppmuntra honom. Då Johannes
såg att den kroppsliga sidan blivit tillgodosedd
i de andra evangelierna skrev han på sina
lärjungars uppmaning ett andligt evangelium,
ledd av Guds ande.
Allt detta återges av kyrkohistorikern Eusebios
(se s. 51). Han skriver omkring år 325. Själv
sammanfattar Eusebios sina källor så här:
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I Petrus åhörares sinnen lyste trons glans så
starkt att de inte nöjde sig med att lyssna
en gång för alla och få det gudomliga ordet
enbart i muntlig form. Åter och åter bönföll de
Petrus följeslagare Markus, vars evangelium
vi äger, att han skulle skriva ned den muntligt
meddelade läran, och de gav sig inte förrän de
övertalat honom. På så sätt åstadkom de att
det som kallas Evangelium enligt Markus blev
skrivet. När aposteln fick veta detta genom en
uppenbarelse av Anden, blev han glad över
människornas stora iver och bestämde att
skriften fick läsas i kyrkorna. Clemens har
återgett berättelsen om detta i sjätte boken av
”Lapptäcket” och hans vittnesbörd bekräftas av
biskop Papias i Hierapolis. Petrus omnämner
Markus i sitt första brev som han ska ha skrivit
i själva Rom.
Den nämnda boken ”Lapptäcket” har gått
förlorat, men Eusebios kände alltså till den.
Eusebios skriver ytterligare om evangelisterna
Matteus, Johannes och Lukas:
Matteus hade tidigare förkunnat ordet för
hebreerna, men när han ville bege sig till andra
folk, skrev han sitt evangelium på modersmålet
för att genom denna skrift ersätta sin närvaro
hos dem som han nu lämnade. Johannes hade
ständigt använt sig av muntlig förkunnelse
men när sedan Markus och Lukas gett ut sina
evangelier, sägs det att han slutligen beslöt sig
för att skriva, och detta av följande orsak. De
redan nedskrivna evangelierna hade nått alla,
också honom, och han hade godkänt dem och
bestyrkt deras sanning. Men där fattades en
beskrivning av vad Kristus gjorde i början av sin
förkunnelse… Det sägs att Johannes på begäran
ska ha berättat om den tid som de tidigare
evangelisterna utelämnat och vad Frälsaren
då gjorde, alltså händelserna innan Döparen
spärrades in…
Varför Lukas skrev sitt evangelium berättar han
själv i inledningen. Många andra hade alltför
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brådstörtat gett sig på att skriva om det han
ägde fullständig kännedom om.
Ovan nämnda citat finns i Eusebios Kyrkohistoria (Bok V 8:2-4; Bok III 39:15-16; Bok VI
14 6-7; Bok II 15; Bok III 24:6-15, utgiven på
svenska på Artos förlag).
Evangelierna i fornkyrkans tradition
Vilka de ”många andra” författarna var
som Lukas talar om (Luk 1:1-4) vet vi inte.
Möjligtvis blev dessas versioner förkastade
av kyrkans auktoriteter såsom bristfälliga
och därefter fick Lukas, som hade rest
med Paulus länge, i uppdrag att skriva. De
Jesusberättelser, som kyrkan inte godtog, kan
ha växt vidare och blivit till de många s.k.
apokryfiska evangelierna (Petrusevangeliet,
Thomasevangeliet, Nasareerevangeliet, eller
Judasevangeliet m.m. – se s. 64f - varav en
del kan läsas på svenska i Apokryferna till Nya
testamentet, utgivna av Bertil E. Gärtner).
Matteus ska ha författat sitt evangelium på
”modersmålet”. Det är nog vardagsspråket
arameiska som menas, inte den högtidliga
hebreiskan som användes liturgiskt. Eusebios har hört att det ”hebreiska” Matteusevangelium spreds ända till Indien (av aposteln
Bartolomaios) och bevarades där (Bok V 10:3).
En sådan text är inte bevarad till vår tid. Allt vi
har från Matteus är – liksom i resten av Nya
testamentet – enbart grekiska handskrifter.
Eusebios kan i sin Bok VI:25:4-6 även citera
kyrkofadern Origenes uppfattning (200-talet)
om evangeliernas tillkomst. Denna mycket
bibelkunniga präst skrev:
… såsom jag genom traditionen fått veta om de
fyra evangelierna som är de enda oomstridda
i Guds kyrka i hela världen. Först skrevs det
som är enligt den forne tullindrivaren, sedan

Jesu Kristi apostel Matteus, som skrev det på
hebreiska för dem som kommit till tro från
judendomen. Det andra är enligt Markus,
han som skrev efter Petrus anvisning… Det
tredje är enligt Lukas. Detta av Paulus prisade
evangelium har han skrivit för hednakristna
(Origenes tänker på Paulus ord i Rom 2:16 och
2 Tim 2:8, förf.). Sist kommer evangeliet enligt
Johannes.
Så vitt vi vet fanns det inte någon text i
kyrkans början som kunde ses som ett
”grunddokument”. Jesus författade antagligen
ingenting och den första förkunnelsen var utan
tvivel rent muntlig. Missionsbefallningarna i
Matt 28:19-20/ Apg 1:8 kräver inte att något ska
skrivas. Det fanns en muntlig tradition (2 Tess
2:15; Joh 21:25) men den fick så småningom
kompletteras med skrifter för att budskapet
skulle bevaras oförvanskat. I syfte att slå vakt
om de muntliga och skriftliga traditionerna
gavs läroämbetet vidare från apostlarna till
deras efterträdare, biskoparna (2 Tim 1:6).
De evangelier som skrevs blev till genom att
författarna ”valde bland det rika stoff som
förelåg i skriftlig eller muntlig tradition eller
också gjorde de sammandrag eller förtydligade
sin framställning med hänsyn till situationen i
församlingarna” (Katolska kyrkans katekes, nr.
126). Berättelserna om Jesus blev därmed till i
kyrkans mitt (se s. 17ff) och kunde godkännas
av ännu levande apostoliska vittnen eller
deras utpekade efterträdare som mindes
apostlarnas undervisning. De sammanfattade
och presenterade traditionen om Jesus på ett
sätt som var anpassad till de ursprungliga
läsarna och deras frågor. Evangelierna har
var sin struktur som inte måste ses som
historisk i sträng modern mening. Tänk på
att biskop Papias från 120-talet uttryckligen
säger (se ovan) att Markus inte fick ”en ordnad
framställning” av Petrus – den fick Markus
alltså själv sätta ihop. Man gjorde så gott man
kunde – under svåra förhållanden.

I den tidiga kyrkan måste man ha känt stor
vördnad för evangelisterna. Trots olikheterna
mellan evangelierna motstod kyrkan frestelsen
att göra en enda harmonisk ”standardtext”.
När heretikern Marcion omkring år 150 ville
skära bort delar av Lukasevangeliet och Paulus
brev (som han föraktade såsom ”judiska
tillägg”) för att få fram ett ”rent” evangelium,
avvisades han. En generation senare skrev
syriern Tatian en evangelieharmoni av de fyra
evangelierna där skillnaderna slätades ut, men
inte heller den slog igenom. När utmaningen
från Islam uppkom på 600-talet e.Kr. stod
kyrkan inför en ny religion med bara en enda
version av sitt budskap, Koranen. Muslimer
kunde triumferande peka på skillnaderna
i evangelierna och säga: ”Se, hur era texter
motsäger varandra” – och så gör de än. Inte
heller då föll kyrkan för frestelsen att tvinga
fram en enda version. Man accepterade
skillnaderna från början och såg dem inte
som motsägelser. Varje ord av de heliga
evangelisterna bemöttes med vördnad. Det
man läste skulle förstås genom bön och Den
helige andes nåd, inte genom meningslöst
ifrågasättande.
Den synoptiska frågan – tvåkällshypotesen –
den s.k. Talkällan ”Q”
Tanken att evangelisterna kan ha använt
varandra som källor möter vi redan hos den
helige kyrkofadern Augustinus (se s. 1336) i
början av 400-talet. Han sa liksom Eusebios
(se ovan) att Matteusevangeliet var äldst och
att Lukas och Markus byggde på det som källa.
Den förklaringen levde man med under många
hundra år. Man oroades märkligt nog inte av
frågan om varför Markus i så fall skulle ha valt
att förkorta aposteln Matteus text och tagit bort
så mycket värdefullt av Jesu undervisning, som
t.ex. Bergspredikan! Och hur kunde Lukas ha
så stora mängder material som inte fanns hos
Matteus? Så förblev läget fram till modern tid.
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I den s.k. upplysningstidens anda växte den
moderna historieskrivningens forskningsideal
fram. Alla forntida texter skulle nu undersökas
med nya, källkritiska ögon. Så även Bibeln.
Denna lovvärda idé ledde på 1830-talet till
en helt ny hypotes, tvåkällshypotesen, enligt
vilken Markusevangeliet ligger till grund för
Lukas- och Matteusevangeliet – tvärt emot
Augustinus gamla teori. Den revolutionerande
slutsatsen byggde på följande observationer:
- Så gott som allt som står hos Markus
ingår i de något större evangelierna som
Matteus och Lukas skrev.
- Överallt där Matteus och Lukas följer
Markus har de samma ordningsföljd. Men
där de avviker från Markus har de det inte.
De bygger alltså på Markus.
Ett kuriosum: Lukas följer Markus ordning
av händelser fram tills Mark 6:45. Allt vad
Markus sedan berättar fram tills Mark 8:26
verkar Lukas inte känna till. Men det gör
Matteus. Det kallar man för ”den stora luckan
i Lukasevangeliet”. Det verkar som att några
pergamentblad har försvunnit i Lukas arkiv.
Någon kanske har tvingats fly hals över huvud
och försökt ta med sig de farliga texterna. Då
kunde det lätt hända att ett par sidor kom bort.
Lukas beroende av Markus bekräftas indirekt
av denna miss.
Om det här stämmer är Markus källa till
Matteus och Lukas. Augustinus och kyrkans
tidiga tradition hade då fel. En annan källa,
utanför Markusevangeliet, måste dock också
ha funnits, ty Lukas och Matteus har mycket
gemensamt som Markus inte har. Ett exempel
är Jesu dialog med djävulen i öknen i början
av hans verksamhet (Matt 4:1-11; Luk 4:113). Även Jesu Bergspredikan i Matt kap. 5-7
återfinner vi i liknande form i Luk 6:20-49.
Visserligen är denna predikan hos Matteus
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längre än hos Lukas, men mycket av det som
Lukas inte har med just där dyker upp på
andra ställen i hans evangelium. Den enklaste
förklaringen till dessa likheter är att Lukas och
Matteus öser ur en gemensam källa. Den kallas
för Talkällan. Den förkortas Q (från tyskan;
Quelle = källa). Observera att Q är en rent
hypotetisk konstruktion. Ingenstans har man
hittat en konkret text som skulle kunna vara
Q – framtidens arkeologer kanske hittar den.
Förresten: ”Q” har inget att göra med Qumran
(s. 54), något bibelstuderande kan få för sig.
Talkällan kallar vi alltså det källmaterial
som Lukas och Matteus har gemensamt och
som inte finns hos Markus. Men var Q en
enda källa eller fler (jfr de gåtfulla orden om
andra författare i Luk 1:1-4)? Fanns Q i en
standardiserad form eller i olika versioner?
Q verkar ha varit mest en rad ord av Jesus,
inte händelser. Lukas och Matteus är mycket
överens om ordalydelsen i sina Q-avsnitt,
medan de fysiska omständigheterna beskrivs
på lite olika sätt. Exempelvis är Döparens
predikan i Matt 3:1-12 nästan identisk med
Lukas version, Luk 3:1-18 (ett annat tydligt
exempel är Matt 24:43-51 / Luk 12:39-46;
exempel på divergenser ger jag på s. 175). Man
var alltså främst mån om Jesu ord – de fick inte
ändras, men ramen kring dem kunde tydligen
målas upp lite olika. Om Q har funnits i en
hebreisk/arameisk urform vet vi inte, men så
var nog inte fallet, ty när Jesu ord hos Matteus
och Lukas överensstämmer exakt så gör de det
på grekiska. Den Q-utgåva de arbetade utifrån
måste ha varit en grekisk - och en skriven - text.
Utgår vi från tvåkällshypotesen (och därmed
bortser från fornkyrkans teorier) ser vi att
Matteus och Lukas har använt Q på helt olika
sätt: Matteus går hårt fram, han klipper sönder
Q och klistrar in delarna på passande ställen i
samband med de teman han vill ta upp. Lukas
är försiktigare, han lägger in det mesta av

materialet i två stora ”block” (Luk 6:20 – 8:3
och Luk 9:51 – 18:14), vilket antagligen ligger
närmare ordningen som den var i Q.
Talkällan Qs omfattning är omdiskuterad. Det
rör sig i alla fall om följande material:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johannes Döparens predikan (Matt 3:7-12
/ Luk 3:7-17)
Jesu frestelser i öknen (Matt 4:2-11 / Luk
4:2-13)
Bergspredikan (enligt Lukas hölls den på
en slätt) (Matt kap. 5-7 / Luk 6:20-49)
Officeraren från Kafarnaum (Matt 8:5-13
/ Luk 7:1-10)
Verop och saligprisningar (Matt 11:21-27
/ Luk 10:13–15,21 f)
Orden om Beelsebub (Matt 12:22-30 /
Luk 11:14-23)
Orden om demonen som återvänder
(Matt 12:43-45 / Luk 11:24-26)
Orden mot fariseerna (Matt 23:4, 23-25,
29-36 / Luk 11:39-51)
Veropen mot Jerusalem (Matt 23:37-39 /
Luk 13:34 f)
Talet om de sista tiderna (Matt 24:26-28,
37-41; Luk 17:22-37)
Liknelsen om talenterna (Matt 25:14-30 /
Luk 19:12-27)

Både Matteus och Lukas ”stramar upp”
Markus berättelse genom att förbättra
språket och stilen. De plockar även bort
onödiga detaljer, många av dessa är mänskligt
gripande men det syns klart att de inte behövs
för berättelsernas poäng, såsom att Jesus i
båten sov med sitt huvud på en kudde (de
”bortplockade” detaljerna finns i Mark 3:9,2021; 4:26-29; 5:3-5; 6:20, 52; 7:2-4; 32-36; 8:2226; 9:20-24; 10:49-50; 12:32-33; 14:51 m.m.).
Missförståeliga formuleringar undviks som
när Markus skriver att Evjatar var överstepräst
på Davids tid (Mark 2:26; jfr Matt 12:4 och Luk
6:4 – det var Evjatars far, Achimelek, som var

det, enligt 1 Sam 21:1-9; 22:20) -- eller att Jesus
inte ”kunde” göra underverk i Nasaret (Mark
6:5; jfr Matt 13:58 och Luk 4:23-27).
De tre evangelierna har också var sitt särstoff,
d.v.s. sådant som de andra två inte har. Hos
Markus är det nästan ingenting (ca 30 verser,
däribland 4:26-29). Matteus har ca 330 helt
egna verser och Lukas inte mindre än ca 550
(så gott som halva hans bok). Särstoffet ger
varje evangelist en egen prägel. Varifrån kom
särstoffet? Det går inte att reda ut trådarna.
Evangelisterna visste nog svaren, men skrev
inte om dem.
Källproblemen – väl belysta men inte lösta
Tvåkällshypotesen har stort förklaringsvärde.
Det är också den hypotes som de allra flesta
teologer resonerar utifrån i dag – om än med
olika grader av entusiasm. Ett problem är
naturligtvis att den motsäger antaganden som
sträcker sig ända tillbaka till fornkyrkan. Den
påvliga Bibelkommissionen (se s. 35) ställde
sig år 1912 avvisande till tvåkällshypotesen.
Förmodligen sågs hypotesens ignorerande av
fornkyrkans vittnesbörd som avgörande. Det
måste ha känts hårt för de katolska teologer
som var övertygade om att hypotesen var
korrekt. De fick nu inte försvara den. Kring
mitten av 1900-talet hade hypotesen ändå
slagit igenom inom katolska teologkretsar – i
samband med påvens tydligare accepterande
av historisk-kritisk forskning på Bibeln.
En präst har berättat för mig att det kändes
som att man ”inte behövde ljuga längre”.
Bibelkommissionens åsikter hade i en period
kanske fått för stor auktoritet i kyrkan. I
vår tid råder en annan frihet inom katolsk
bibelvetenskap. Läs om det på s. 35.
Men är det synoptiska problemet nu löst?
Bibelkommissionen hade kanske rätt i
någon grad, ty tvåkällsteorin är allt annat än
säker, dess svagheter betonas i dag allt mer.
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Ett avslöjande exempel: på några ställen
avviker Matteus och Lukas tillsammans från
Markustexten såsom vi känner den, d.v.s. de
gör det på samma sätt mot Markus. Det kan i
och för sig bortförklaras med att de möjligen
använde en annan utgåva av Markusevangeliet
än den vi har nu (en ”Ur-Markus” har många
kallat denna tänkta källa) men det kan också
betyda att vårt Markusevangelium skrevs
efter Lukas och Matteus i alla fall. Allt kan
faktiskt tänkas. Lukasevangeliet kan utmärkt
bygga på Matteus på så sätt att Lukas medvetet
arrangerar Matteus material så att det passar
till hans hednakristna läsare. Markus – den
kortare texten – skrevs då möjligen för att
”försona” de två olika evangelierna genom att
bara betona det som var gemensamt för dem.
Att Matteus därmed skulle vara äldst passar
dessutom fint med att fornkyrkliga texter
som har bevarats från de första två seklerna
citerar Matteus långt mer än de andra tre. På
andraplatsen kommer Lukas, på tredjeplatsen
Johannes och allra sist Markus. Hur förklarar
tvåkällshypotesen denna svaga position för
Markus om hans bok var äldst? Än mer: man
kan inte framvisa en enda handskrift av ”Q”.
Att tvåkällshypotesen motsäger fornkyrkans
upplysningar om hur det gick till har alltid
gett den en dålig bismak, det är inte direkt
uppmuntrande. Hur kan man egentligen våga
tro att man i dag vet bättre än de visste då?
Tvåkällsteorin påstod i all sin enkelhet att
Matteus = Markus + Q + Matteus särstoff
Lukas = Markus + Q + Lukas särstoff
Denna stela modell håller på att mjukas upp
i vår tid. Forskarna blir allt mer medvetna
om att det måste ha funnits kommunikation
mellan evangelisterna under processens gång
och att många personer troligen var inblandade
i samlandet av berättelser och formuleringen
av läran (jfr Luk 1:1-4 och ”vi” i Joh 21:24).
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Ungefär så här kan man tänka i dag:
Aposteln Matteus kan mycket väl ha skrivit ett
evangelium som var en arameisk urform av
Q plus vissa särstoffdelar. Dokumentet spreds
snabbt över hela kyrkan (för att man visste
att författaren var en äkte apostel) genom en
standardiserad grekisk översättning. Den
kan han själv ha gjort någonstans i Syrien
på 50-talet samtidigt som Markus i Rom
skrev det utkast som har kallats för ”UrMarkus”. Matteus (tillsammans med några
medarbetare) kan sedan ha skrivit om sin text
på det grekiska språket under intryck av ”UrMarkus” och så gett oss den text vi nu har.
Lukas kan ha författat sitt verk i Rom ca år
60 med hjälp av samma ”Ur-Markus” och sitt
särstoff (från Paulus) plus den första grekiska
Q-utgåvan från Matteus skrivbord – plus
Matteus färdiga omarbetade version. Lukas
var ju mycket noggrann. Slutligen kan Markus
själv ha gjort vissa ändringar i sin egen urtext
(t.ex. lagt till Mark 16:9-20) någon gång efter
år 70 (Jerusalems förstörelse) vilket förklarar
varför hans bok i sin nuvarande form avviker
lite från den ”Ur-Markus” som de två andra
alltså verkar ha använt. Genom att tänka i
sådana termer av kommunikation räddar vi
tvåkällshypotesen men får också nickande
bifall från fäderna i den gamla kommissionen.
Teorier kommer och går. Fornkyrkans röster
står fast genom alla tider. Den bild de ger
oss är samstämmande. Det var kyrkan och
hennes tradition som gav oss evangelierna. De
är kyrkans böcker, och kyrkan är deras hem.
Hur vi än vänder på frågorna återvänder vi
alltid till kyrkan. När allt kommer omkring får
vi lita på de ansvarige ledarna i antiken som
trots förföljelser och motgångar lät budskapet
skrivas ner och som godkände versionerna av
det och sände ut texterna överallt – med fara
för sina egna liv, och för vår skull! Varför skulle
vi inte lita på dem? Det är den verkliga frågan.

Fördjupning
JUDISKA ”PARTIER” I JESU VÄRLD:
FARISEER, SADDUKEER, ESSEER,
HERODIANER, SELOTER OCH
DIVERSE MESSIASKANDIDATER
I Nya testamentets värld möter vi några
(fast inte alla) av de grupper som var
dominerande i judendomen på Jesu tid. Hur
kom de till?
Gamla testamentets historiska böcker
avslutas med mackabeerupproret mot
det syriskt-hellenistiska imperiet i norr
(seleukiderna) (läs inledningen till
Mackaberböckerna på s. 113). Guds folk
uppnådde genom Judas Mackabaios och
hans bröders frihetskamp en allt större
självständighet under 100-talet f.Kr. Bakom
upproret stod det olika grupper (1 Mack
2:42-43), men det var inte alla av dessa som
gillade revolutionens gång: i 1 Mack 7:12-14
märker vi att en grupp, kallad ”De fromma”
(hasider/chasidim), redan tidigt ville nöja
sig med att få fri religionsutövning inom
det hellenistiska väldet och inte fortsätta
slås för politiskt oberoende. Det innebar att
dessa distanserade sig från mackabeernas
politiska ambitioner. Från dem kom –
tror man - fariseerna. De var stort sett ett
lekmannabröderskap även om det fanns
präster bland dem också. De uppträder
ofta i Nya testamentet i diskussioner med
Jesus. Det gör även saddukeerna, en prästaristokratisk grupp som möjligtvis skröt
med att på något sätt härstamma från
Sadok, den präst som under Salomos tid
blev överstepräst i Jerusalem efter Evjatar
(1 Kung 2:26, 35) och som alla senare
överstepräster skulle härstamma ifrån för att
anses vara legitima. Enligt 1 Krön 6:3-12 (jfr
2 Sam 8:17; 1 Sam 14:3) var ju Sadok ättling

till Aron, den förste översteprästen, Moses
bror. Saddukeernas parti innehade ibland
översteprästämbetet, men inte alltid. Den
ende överstepräst som vi med säkerhet vet
var en sadduké är Hannas, Kajafas svärfar
som nämns i Joh 18:13f.
Politiskt
och
religiöst
mackabeernas tid

kaos

på

I Mackabeerböckerna läser vi om förvirrade
förhållanden kring översteprästens ämbete.
Under det syrisk-hellenistiska väldet började
allt gå galet. Jason, bror till den rättmätige
översteprästen Onias (III), skaffade
sig genom mutor till den främmande
stormakten sin brors ämbete (2 Mack 4:7).
Genast – år 175 f.Kr - satte han igång med
att göra kulturen grekisk och inskränka
alla judiska bruk. En idrottsanläggning
(”gymnasium”) byggdes, där unga judiska
män tränade naken friidrott och kampsport
och lärde sig helleniska idéer. Men när Jason
skickade en viss Menelaos iväg för att betala
skatt till de utländska makthavarna, lyckades
denne i sin tur muta dem till att han själv
kunde bli överstepräst. Men Menelaos var
inte av Sadoks släkt! Jason återtog makten
genom ett blodbad men fick ändå fly (2
Mack 5:8f) och gick under. Onias III, hans
bror, var redan mördad och hans son,
Onias IV, hade flytt till Egypten och byggt
en konkurrerande helgedom i Leontopolis.
Den fruktansvärda religionsförföljelsen
som följde därpå i Judeen och som syftade
till den judiska religionens fullständiga
förintelse blev droppen som fick den folkliga
vreden att rinna över. Den framprovocerade
Mackabeernas uppror som lyckades och
gav befrielse, steg för steg, från den syriskhellenistiska stormakten i nord. Jerusalem
var fritt! En viss Alkimos som påstods
vara av Arons släkt (1 Mack 7:14) – blev
överstepräst en kort tid (162-159). Han
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godtogs av några av de ovan nämnda hasideer,
men han svek dem grundligt genom att låta
döda en mängd av dem.
Nu blev det splittringar. Dödahavsrullarna
i Qumran (se s. 54) verkar antyda att en
icke-namngiven sadokidisk, alltså legitim,
kandidat – han kallas för ”Rättfärdighetens
lärare” – förkastades när mackabeerdynastins
nye politiska härskare Jonathan chockade alla
fromma judar genom att välja att själv axla
översteprästämbetet. Det skedde år 153/152
f.Kr. och var klart olagligt, ty mackabeerna
härstammade med absolut säkerhet inte från
Sadoks släkte (se 1 Kung 1:32 ff, Hes 40:46)
utan från en viss Hasmon (familjedynastin
kallas därför hasmoneerna). Detta nya brott
mot traditionen, utövat av den släkt som nyss
befriat folket, fick, tror man, ”Rättfärdighetens
lärare” att dra ut i öknen med sina anhängare
och grunda esseernas parti som vägrade ha
kontakt med det ”brottsliga” Jerusalem där
tempelkulten nu ansågs vara genomfördärvad.
Därute inväntade dessa, såsom ”ljusets söner”,
Guds ingripande (den utgrävda bosättningen
Qumran vid Döda havet var antagligen deras
centrum, se s. 54; jfr Jes 40:3). En kosmisk
kamp mellan mörkrets onda ängel och en god
ängel, ärkeängeln Mikael, ska en gång – så läser
vi i Dödahavsrullarna - leda till Ljusets söners
triumf över mörkrets söner. Gemenskapen
i ödemarken var själv ett ”nytt tempel” (jfr 1
Kor 3:16f). Men inte alla oppositionella blev
sådana esseer. En grupp valde att gå i exil i
Egypten och ansluta sig till det ovan nämnda,
konkurrerande templet i Leontopolis.
Från och med nu var alltså hasmoneerna
överstepräster. Jonathans bror Simon tog
över efter honom. Efter Simon gick hans
son, Johannes Hyrkanus, ännu längre än sin
farbror och kallade sig inte bara furste och
överstepräst utan även profet. Han efterträddes
av sin son Aristobul, som dog snabbt. Dennes
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änka, Salome Alexandra, gifte sig med hans
broder Alexander Janneos som titulerade sig
kung (103-76). Han utökade riket till samma
storlek som på Davids tid. Vid den tiden
var saddukeerna det dominerande partiet i
judarnas höga råd, Synedriet (Sanhedrin). De
stödde hasmoneernas välde och var öppna för
en positiv kontakt med den grekiska kulturen
men försökte samtidigt framstå som dem som
slog vakt om ”det riktiga prästämbetet” (deras
namn låter ju som ”Sadok”, se ovan). Hur de
fick ihop den ekvationen är inte helt klart. En
oppositionsgrupp – det verkar vara de tidiga
fariseerna – förtrycktes med brutalt våld.
Alexander Janneos lät korsfästa 800 sådana
under anklagelse för förräderi. Efter hans död
var Salome regent, den enda kvinnan förutom
Atalja (2 Kung 8:26; 2 Krön 22:10-12) som
suttit på makten i Juda (år 76-67 f.Kr.). Hon
gjorde slut på förföljelsen av oppositionen –
fariseerna fick därmed säte i Sanhedrin och
blev så en del av makteliten. På Jesu tid var
deras inflytande lika stort som saddukeernas.
Josefus Flavius
– vår viktigaste källa utanför Bibeln
En huvudkälla till kunskap om de dominerande
partierna på Jesu tid – saddukeerna, fariseerna
och outsiderrörelsen esseerna - är den judiska
historikern Josefus Flavius (ca 37 – 117 e.Kr.)
som själv var farisé. Han växte upp i tiden
omedelbart efter Jesus. Under det judiska
upproret mot Rom ledde han försvaret av
Galileen, det var på våren år 67 e.Kr. Han
tvingades gömma sig i en grotta men förråddes
av en kvinna och togs till fånge av romerna.
Josefus hade utan tvivel mist livet om han inte
hade trätt fram och ”profeterat” att romerska
fälttågets ledare, Vespasianus, en dag skulle bli
kejsare i Rom. Josefus förblev fånge till år 69
e.Kr. då hans profetia gick i uppfyllelse. Han
fick nu den nye kejsarens gunst, antog kejsarens
romerska släktsnamn Flavius, och skrev sina

böcker om det judiska upproret, i vilka han
lyckas beskriva judarnas splittring, men också
deras (och sin egen) tapperhet, samtidigt som
han skrev smickrande ord om Vespasianus och
dennes son Titus (den fältherre som förstörde
templet i Jerusalem år 70 e.Kr.). Dessutom skrev
han om judarnas historia, från skapelsen till
det judiska upproret. Josefus ger oss värdefull
information om esserna, saddukeerna och
fariseerna, som han för sina grekisktalande
läsares skull kallar för ”filosofiska” riktningar.
Han är ögonvittne till Jerusalems undergång,
en eminent historisk källa. Han berättar även
- mycket läsvärt - om sig själv.
Esseerna – en klosterliknande gemenskap
som inväntade världens undergång
Ordet ”esseer” kommer antagligen av ett ord
som betyder ”from”. Denna rörelse nämns
konstigt nog aldrig i Nya testamentet, och
när Josefus sitter och skriver om den är den
förmodligen redan upplöst (efter judiska
krigets ödeläggelser). Josefus ger oss en bild av
en kärleksfull gemenskap av asketiska personer
som förkastar alla njutningar såsom syndiga.
Det använder inte ens olja (som man smörjde
huden med). De ser ner på äktenskapet, skriver
han, fastän de inte förkastar det som sådant
utan bekräftar dess betydelse för släktens
fortplantning. De tror att knappt någon kvinna
är trogen mot sin man och försöker se till att
kvinnorna behärskar sig. De är omsorgsfulla
mot barn – även främmande barn tar de
hand om och lär upp i sin egen lära. De äger
allt gemensamt, är gästfria mot varandra och
går i vita kläder. De får inte tala om världsliga
ting före soluppgången, de tvättar sig ofta
rituellt (en sorts dop) och ber bordsbön inför
sina gemenskapsmåltider. Det råder mycken
tystnad bland dem, och när någon av dem
talar lyssnar de andra tålmodigt. De lyder
sina överordnade, visar inte sin vrede, svär
inga eder och utövar stor barmhärtighet. Nya

kandidater antas först efter en prövotid och
efter löften, och de får inte komma i beröring
med sådana som varit med länge och tillhör
en högre grad. Alla studerar flitigt uppbyggliga
skrifter och (vad vi i dag skulle kalla för)
naturmedicin. De är stränga men rättvisa
när de dömer varandra. De tror på belöning
åt goda själar efter detta liv och straff för de
onda – och därför, skriver Josefus, visade de
bara leenden och förakt inför de romerska
soldaternas förfärande tortyrmetoder under
det judiska upproret. De blir mycket gamla
och vissa av dem tror sig kunna förutsäga
framtiden.
Dödahavsrullarna som hittades från och
med ca år 1947 har bidragit kraftigt till vår
bild av esseernas sekt. Inom gemenskapen
dominerade sådana som kallades för ”Sadoks
söner” – vilket väl var en sorts överstepräster.
De ständiga tvagningarna (dagliga dop)
hängde ihop med självbilden: ett prästerligt
folk måste vara kultiskt rent liksom prästerna i
Mose lag. Man hade en egen liturgisk kalender
som avvek från den officiella i Jerusalem, och
egna riter. Man kände sig förbunden med
änglarnas gudstjänst i himlen och gjorde
ställföreträdande, sonande bot för hela landet.
Det är en gåta varför esseerna aldrig nämns i
Nya testamentet. Deras lära var hemlig, men
Josefus kände till dem väl och det bör de första
kristna också ha gjort. Var de så tysta att de
helt undvek debatter med andra? Är det därför
som Jesus tiger om dem? Jesus ställer sig klart
i motsats till fariseerna och till saddukeerna –
men han nämner aldrig esseerna! Det fanns
förunderliga likheter mellan denna sekt och de
kristna (läs om Dödahavsrullarna på s. 54ff).
Vissa tror att de kristna helt enkelt var esseer,
eller att i alla fall Johannes Döparen var det,
han som ju uppträdde i öknen med sitt dop
– i övrigt inte långt från Qumran. Vi kan inte
utesluta överlappningar mellan urkyrkan och
Qumran. Det är uppenbart att Jesus liksom
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esseerna önskade att skärpa lagens bud (se
t.ex. Matt 5:17-48). Men Jesus gör samtidigt
motsatsen till esseerna: han mjukar upp lagens
bud genom att sätta barmhärtigheten framför
allt, och han isolerar sig inte från syndare utan
beger sig på väg till dem och uppsöker de
förlorade fåren (Luk 15:4f). Det är fullt möjligt
att Johannes Döparen och Jesus själv – eller
många av deras lärjungar - kan ha haft en tidig
”Qumran-period” i sina liv där de kände sig
dragna till den klosterlika isolationen (= Jesu
frestelse i ”öknen”? Jfr Matt 4:1-11). Men Guds
kärlek ledde dem åt motsatt håll: till insats för
de förlorade fåren av Israels hus (Matt 10:6;
15:24). De drevs av övertygelsen att tiden nu
var mogen då Gud skulle uppfylla sitt löfte om
att bli herde för sitt förvillade folk (Hes 34:11f).
Det är svårare att se den unge Paulus,
ärkefarisén, som f.d. essé. Hans teologi blev
den dominerande i urkyrkan – den skymtas
bakom nästan allt i Nya testamentet. Paulus
grekisktalande diasporakristna hade knappast
en relation till den stängda judiska sekten. Det
kan förklara deras frånvaro i evangelierna.
Men nog har Jesus haft debatter med dem.
Gåtan kvarstår: varför ignoreras denna rörelse
i Det nya testamentet?
Fariseerna – en populär ”broderskapsrörelse”
med lagens bud i centrum
Om fariseerna – som Josefus själv tillhörde –
skriver han att de tolkar de religiösa lagarna
strängare än saddukeerna gör. De tror liksom
esseerna på belöning och straff efter döden,
de är förenade i vänskap med varandra och
eftersträvar alltid enighet, motsatt saddukeerna
som är hårdare och mer reserverade, till och
med mot varandra. Fariseerna accepterar
vid sidan om Lagen (Moseböckerna) även
förfädernas muntliga traditioner (Josefus
menar här nog profeternas skrifter och de
rabbinska lärarnas utläggningar). Mose lag, sa
156

fariseerna, innehåller 613 bud, dvs. 365 förbud,
så många dagar som året har, och 248 påbud,
så många ben som finns i människokroppen.
Så ska hela människan alla dagar hålla alla
bud. Fariseerna var folkets andliga ledare och
folket lydde dem gärna. Med deras många
praktiska regler för vardagslivet lyckades de
genomtränga även enkla människors liv med
lagens anda. Grundidén var: Om hela Israel en
enda timme kunde hålla hela lagen, så skulle
Messias vara här! Det kristna budskapet var
tvärtom: Messias är här, därför ska ni omvända
er (jfr Matt 3:2: 4:17; Mark 1:15).
Också detta parti såg sig själv som ”det sanna
Israel” som skiljde ur sig från andra judar och
från hedningarna (namnet ”fariseer” betyder
förmodligen ”de avskilda”). Man är inte
automatisk äkta jude genom födelsen, ansåg
de, man blir det genom att ta på sig lagens ”ok”.
Guds folk är ju menat att vara ett prästerligt
folk (2 Mos 19:6) och denna renhet måste gå att
upprätthålla i allt. Buden anpassades smidigt
till många små detaljer i vardagen. Att noga
observera Moselagens renhetsföreskrifter,
att betala tionde – gärna lite mer än 10 % –
och framför allt hålla sabbatsvilan, skapade
yttre markörer som avgränsade det utvalde
folket från alla andra. Den unge Paulus
var entusiastisk anhängare till de fariseiska
visionerna (Fil 3:5; Apg 23:6).
Efter Jerusalems undergång år 70 e.Kr. blev
fariseerna den officiella judiska ortodoxin,
en ”mobil” judendom som nu kunde fungera
överallt, oberoende av det förlorade templet.
Allt man behövde var en samlingsplats,
synagogan, och lagens textrullar. Därför kunde
detta parti - bättre än de andra, de kristna
undantagna - överleva krisen när templet inte
fanns längre och bli judendomen med stort ”J”.
Längre tillbaka, på Jesu tid, var fariseeerna
ännu svagt representerade i Galileen, Jesu

hemtrakter. Först senare under det första
århundradet stärktes deras position där. Jesus
stod möjligtvis närmare fariseerna än vad Nya
testamentet visar. Exempelvis delade han deras
tro på uppståndelse, änglar, ytterst domen och
mycket mer. En rad exempel tyder på stor
närhet mellan den ursprungliga Jesusrörelsen
och fariseerna:

•

•
•
•
•
•
•

Fariseerna tar för givet att Jesus ska följa
just deras regler och förbluffas när han
inte gör det (t.ex. i Mark 7:5). Jesus borde
i deras ögon vara ”en av oss”.
Några fariseer visar god vilja mot Jesus
(jfr Luk 7:36; Joh 3:1f).
Fariseer varnar Jesus mot fursten Herodes
mordplaner mot honom (Luk 13:31)
En farisé (Nikodemos) tar omsorgsfullt
hand om Jesu lik (Joh 19:39)
En farisé röstar för tolerans gentemot den
kristna urkyrkan (Apg 5:34)
Fariseer – kanske många - blev kristna
efter uppståndelsen (Apg 15:5; 21:20)
Paulus kallar – även i hög ålder, som
apostel – sig själv för farisé (Apg 23:6).

Varför blir detta parti då ”bovarna” i
evangelierna? Många i dag anser att urkyrkans
dokument ska läsas i ljuset av skilsmässan
mellan synagoga och kyrka som pågick just
när de skrevs och var smärtsam. Det fanns ett
behov att distansera sig, även polemiskt, och
då blev fariseerna – det enda kvarvarande
och dominerande judiska partiet - symbolen
för alla som hade motverkat Jesus. Men den
historiske Jesus kan som sagt ha stått dem nära.
Kanske utbildades Jesus i ungdomen en tid
bland dem. Något hände och han blev bittert
besviken - men han behöll deras mindset och
stil i viss grad.
Fariseernas parti hade allvarliga problem med
Jesus. Precis som de ville han helga vardagen,
men medan de ville helga på ett defensivt

sätt (undvika vissa handlingar och personer)
gjorde han det på ett offensivt sätt (tog kontakt
med orena och syndare för att ”smitta” dem
med godhet). Hans obekymrade gemenskap
med dessa offentligt föraktade personer var
en skandal. Jesus förhöll sig chockerande fritt
i förhållande till de kultiska renhetslagarna
(jfr Mark 7:2). Värst av allt var dock hans
antydningar om att själv vara Guds närvaro på
jorden i egen person med rätt att förlåta synder
och tolka lagens bud i eget namn. Det var för
fariseerna otänkbart, blasfemiskt, ja, bortom
allt förnuft. Enstaka fariseer lutade mot Jesus,
men själva partieliten var utan tvivel emot
Jesus och önskade hans död. Det förhandlade
de med herodianerna (se nedan) om (Mark
3:6).
Saddukeerna – överklassens prästparti med
”liberal” världsöppenhet
Josefus berättar att saddukeernas ”filosofiska
riktning” helt förkastar tanken om ett liv
efter döden (samma sak sägs om dem i Nya
testamentet, t.ex. Mark 12:18). Gud bryr sig
inte om vad som händer efter döden, ansåg de.
De avvisade lärorna om änglarna, om själens
odödlighet och om de dödas uppståndelse
(jfr Matt 22:23-33; Apg 23:8). Goda och
onda handlingar i livet beror enligt deras lära
helt på människornas eget fria val. De var
stränga i sina domar. Av saddukeerna är inga
skrifter bevarade (om nu inte Jesus Syraks bok
stammar från deras kretsar, vilket några tror).
Vi känner faktiskt bara till dem genom deras
motståndares ögon (som t.ex. Josefus).
Saddukeerna hade stabila förbindelser i
överklassen (fast inte alla saddukeer var rika
och inte heller alla präster). De godtog som
sagt enbart Lagen (i princip Moseböckerna).
Det är oklart hur de såg på profeterna, men
de förkastade alla muntliga traditioner som
fariseerna höll sig till. Renhetsreglarna verkar
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de ha tolkat strängare än fariseerna. Så ansåg
fariseerna t.ex. att om någon hällde vätska från
ett kultiskt orent kärl i en stadig ström (d.v.s.
vattnet droppar inte utan rinner utan avbrott)
ner i ett rent kärl så blev detta kärl inte orent
på grund av det. Det ansåg saddukerna att
det blev – och om det mottagande kärlet var
orent då blev ett hällande kärl också orent om
strömmen var stadig (orenheten ”smittade”
alltså också uppåt längs strömmen - intressant
nog en uppfattning som även finns omvittnat i
Dödahavsrullarna från Qumran). Frågan hade
allvarlig betydelse vid vardagens måltider, där
saker och ting lätt kunde bli orena, t.ex. genom
att någon som nyss haft orena flytningar
(menstruation eller sädesavgång) eller vidrört
ett lik, hade råkat komma i beröring med dem
(jfr 3 Mos kap. 15). Det gällde alltså att se upp
och vara noggrann. Där ansåg saddukeerna att
fariseerna var för slarviga. I praxis betydde det
att de såg ner på dem såsom potentiellt orena
genom sitt sätt att umgås med kärl. Liksom
fariseerna i sin tur såg ner på Jesusrörelsen
(Mark 7:1ff) som var ännu mer ”orena”.
Givetvis betydde frånvaron av spekulationer
om ett liv efter döden för saddukeerna att
det jordiska och politiska blev extra viktigt –
de var ”realpolitiska” och rätt så öppna mot
den hellenistiska kulturen och det romerska
imperiet. Hur detta gick ihop med den
nitiska rituella renhetspraxisen kan man ändå
undra. Politiskt kan saddukeerna jämföras
med kristna i vår tid som i iver efter politisk
korrekthet vill ”öppna kyrkan” för tidens
liberala idéer: ”Vi lever i världen i dag och
ska inte vara annorlunda än andra”. Men
saddukeerna gick under. Det tål att tänkas på.
Saddukeernas parti uppstod förmodligen
bland rika prästfamiljer som stannade kvar i
Jerusalem år 153/152 f.Kr. när mackabeerna
som ovan nämnts stal översteprästämbetet
och de radikala och traditionstrogna flydde.
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Saddukeerna gick inte ens i opposition när
Johannes Hyrkanus började kallade sig för
”profet”. De räddade sin tempeltjänst och sin
status genom att vara försiktigt öppna mot den
nya politiken. Johannes Hyrkanus erövrade
Samarien och förstörde det tempel som
samarierna hade byggt där. Hyrkanus behövde
nu en ”minimal” trosbekännelse som kunde
förena det nya riket, judar och samarier, och
det var kanske därför som han favoriserade
saddukeernas parti. Även mot söder erövrade
han områden: det gamla Israels grannfolk
edomiterna tvingade han att omskäras rituellt
enligt judiskt bruk. När sedan Hyrkanus son
Aristobul år 105/104 f.Kr. erövrade Galileen
stod saddukeerna på höjden av sitt inflytande.
Det glömdes aldrig hos folket: prästpartiet var
opopulärt i det Galileen som Jesus växte upp i,
men de hade stort inflytande där.
Så hittar vi inte heller några försonande drag
hos de saddukeer vi möter i evangelierna. De
har inte som fariseerna en Nikodemos, en
Josef från Arimataia eller en Gamaliel som
bemöter Jesusrörelsen positivt (Joh 7:45-52;
Mark 15:43; Apg 5:33f). Jesus säger dem rent
ut att de varken kan skriften eller vet något om
Guds makt och att de tar grundligt miste (Mark
12:24-27). Detta parti har förmodligen varit
Jesu verkliga fiender. Jesu våldsamma kritik av
tempelverksamheten (t.ex. Joh 2:13 f) har de
utan tvivel känt sig träffade av. Trots detta kan
Jesus ha lärt sig ett och annat av denna rörelse
också (exempelvis argumentet mot fariseernas
absurda korban-regler i Mark 7:9-13). Hade
Jesus goda relationer till några saddukeer?
Vi ska vara försiktiga med att utesluta något.
Sakarias, Johannes Döparens far, Jesu släkting,
var präst vid templet (Luk 1:5f) och en av
lärjungarna, det är väl Johannes, hade goda
kontakter till översteprästen (Joh 18:15-16).
Källorna tiger. Vi får nog aldrig svar på frågan.
När romarna förstörde templet i Jerusalem år

70 e.Kr. försvann saddukeernas materiella och
andliga fundament. De gled ut ur historien
– många av dem dog under försvaret av
Jerusalem där de gick ihop med seloterna (se
nedan). När den andra judiska revolten (år
132-135 e.Kr.) krossades var allt hopp ute om
ett nytt tempel. Många blev väl ungefär som
sekulariserade judar i vår tid, utan religiös
hemvist. En del blev möjligen kristna (jfr
Apg 6:7). Eller så var det bara deras namn
som försvann – liksom fariseernas – och
de absorberades helt av den nya, rabbinska
judendomen som gav den judiska religionen
ny form efter den nationella katastrofen.
Herodianerna: stödparti åt härskarfamiljen,
Roms trogna marionetter
Ordet herodianer betyder Herodesanhängare.
Markus nämner detta ”parti” två gånger –
Mark 3:4-6 och 12:13-17. I båda fallen märker
man politiska undertoner. Jesu fråga i Mark
3:4 huruvida det ska vara tillåtet att bryta
sabbaten för att rädda liv eller att döda syftar
möjligtvis på en pågående debatt om huruvida
sabbaten kunde upphävas när det var krig
(herodianerna var knutna till den högsta
politiska makten som kunde föra krig) eller ej.
Många ansåg - liksom mackabeerna hade gjort
(se 1 Mack 2:29 -41) - att det vore orimligt
att låta bli att försvara sig bara för att det var
sabbat. Jesu fråga visar hur långt han stod
från herodianernas diskussioner: de ville ta
liv (kriga) på sabbaten, han ville ge liv (bota).
I det andra fallet – Mark 12:13-17 – testar
herodianerna tillsammans med fariseerna
hur Jesus står i frågan om de påtvingade
skatterna till kejsaren. För de flesta judar var
det outhärdligt att betala skatt direkt till den
hedniska ockupationsmakten vars närvaro ju
ansågs vanhelga Det heliga landet. Därför hade
romarna upprättat en kompromisslösning:
romvänliga furstar med judisk bakgrund
fick leda folket, judarna betalade till dem

och dessa betalade i sin tur vidare till Rom.
Herodianernas fråga, om ”vi” får betala till
kejsaren, handlade indirekt om deras egen
roll, d.v.s. hur Jesus ställde sig till det system de
levde av. Jesu berömda svar (att ge kejsaren det
som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör
Gud) var retoriskt suveränt men också gåtfullt.
Var han för eller emot skatten?
Josefus Flavius är huvudkälla till mycket av det
vi vet om de olika furstarna som hette Herodes.
Av Herodesfamiljen bör en bibelstuderande
känna till i alla fall följande personer:
1) Herodes den store
År 63 f.Kr. la romarna (Pompejus) beslag på
Jerusalem. Caesar insatte en viss Antipater
till romersk prokurator. När Caesar
dödades störtades Antipater också – han
förgiftades år 43 f.Kr., ett klassiskt sätt att
avsätta makthavare - men Antipaters son
Herodes (den Store) lyckades genom elegant
förhandlingsskicklighet (och pengar) att
vända allt till sin fördel och få kungatitel av
romarna. Herodes fysiska framtoning var
imponerande: han var stark och duktig som
bågskytte, i ridning och i brottning. Han var
energisk, hård, en slug människokännare som
även var obrottsligt lojal mot de värden som
den romersk-hellenistiska världen hyllade.
Precis denne man behövde Rom för att hålla de
upproriska judarna i schack. Folket i Jerusalem
ville inte ta emot den nye kungen. Han fick
ta romersk militär till hjälp och belägra och
erövra sin residensstad. Han mördade sedan
majoriteten i judarnas höga råd – Sanhedrin
– och satte in egna anhängare i deras ställe.
Översteprästämbetet reducerades därmed
till en maktlös förvaltarroll. Herodes hade
ett uns av kunglig legitimitet genom att en av
hans hustrur – Mariamme – härstammade
från hasmoneerna (mackabeerna), men han
fruktade ständigt att denna dynasti skulle
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återkomma till makten, och han sökte att utrota
den. När Mariammes 16-årige son gjordes till
överstepräst, lockade Herodes honom att bada
i en bassäng med sina muntra tjänare som såg
till att dränka pojken under leken. Mariamme
– och två söner han hade med henne – fick han
också avrättade. Hon påstods ha varit otrogen
och de påstods ha planerat en ”jaktolycka”
mot sin far. Dessutom vittnade Herodes
barberare om att sönerna uppmanat honom
att skära halsen över på kungen. Herodes lät
även barberaren dö – och därtill 300 soldater
som råkat yttra ett eller annat positivt ord om
sönerna. Mannen som påstods ha legat med
hans hustru dödades snabbt, utan förhör eller
rättegång. Detta skedde år 7 f.Kr. Samma år
lät Herodes en massaker utföra mot tusentals
fariseer som vägrade svära trohetseden mot
den romerske kejsaren – och som ivrigt
profeterade att Messias snart skulle komma.
Skräck och rädsla rådde nu i Jerusalem. Man
vågade inte tala fritt i gatorna, överallt fanns
det Herodes spioner. Till denna stad kom då
de visa stjärntydarna från Österlandet och
frågade oskyldigt var folkets nye kung hade
fötts – Matteus ger oss en realistisk bild av
stadens reaktion: När kung Herodes hörde detta
blev han oroad, och hela Jerusalem med honom
(Matt 2:3). De lärda gästerna insåg snabbt
läget och smög bort. Heliga familjen flydde
från den paranoide tyrannen, hals över huvud
(Matt 2:16-18). Den efterföljande massakern
på barnen i Betlehem är inte omvittnad i källor
utanför Bibeln men motsvarar utmärkt den
bild av Herodes som de tecknar.
Herodes var realpolitiker. Hans strategi var att
i allt behaga Rom samtidigt som judendomen
som religion skulle främjas på ett sätt som
passade in i tidens grekiska kultur. Så kan
man förstå hans omfattande byggaktivitet som
täckte landet med ett nätverk av befästningar,
och även hans plan om ett storslaget nybygge av
templet i Jerusalem som redan stått under 500
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år sedan judarnas återkomst från Babylonien.
Denna byggnad – som i sin tur hade avlöst
den legendariske kung Salomos första tempel
från 900-talet f.Kr. – stod nu i dåligt skick.
Judarna trodde först att kungens önskan
var ett trick och att han ville riva templet för
att bygga ett annat åt kejsaren i stället (det
hade han gjort på andra platser). Herodes
lyckades lugna dem. Han lät 1000 judiska
präster utbildas till hantverkare – andra än
prästerna fick ju inte beträda det heligaste
området – och klä dem i särskilt designade
präst-arbetskläder. Icke-judar, såsom kungen
själv (han var från Idumeen, söder om Judeen)
och hedningar från alla världens hörn, fick
inte beträda tempelområdet, därför gjorde
han tempelplatsen dubbelt så stor, så att ett
extra område blev till ”hedningarnas förgård”
(en rest av Herodes mur från tempelplatsens
västra sida är i dag judendomens heligaste
plats, ”Klagomuren”). År 19 f.Kr. påbörjades
arbetet och offren höll på oavbrutet under
hela byggets gång. Det blev till Jerusalems
allt dominerande arbetsplats ända tills år 64
e.Kr., alltså långt utöver Jesu livstid på jorden.
Bygget sysselsatte på sin höjd 18.000 man. När
den strålande byggnaden och platsen - med
sina 144.000 kvadratmeter imperiets största
tempelanläggning - äntligen var klart stod alla
dessa arbetare utan jobb och landet kokade av
upprorsvilja – nu var Guds hus färdigt och det
var dags att kasta romarna ut ur landet! Det
var bara att lägga ifrån sig verktygen och ta
upp svärd och sköld.
Som barn följde Jesus fromt med på resor
till denna heliga plats (Luk 2:42f) där bygget
pågick, men som vuxen var han inte imponerad
av det utan förutsåg dess ödeläggelse (t.ex.
Mark 13:1f). Ändå var templet en viktig plats
för urkyrkan, såsom Lukas texter vittnar om.
Under det judiska upproret mot Rom (år 6670) deltog kristna inte i försvaret av Jerusalem
(så vitt vi vet). De hade – liksom en del fariseer

– lämnat staden i tid. Men de sörjde säkert
över templets undergång.
Ett av Herodes problem var att han inte var
riktig jude utan var av idumeisk härkomst,
det folk som hade underkuvats av hasmonéen
Johannes Hyrkanus och tvångsjudaiserats.
Det faktum sökte diktatorn dölja genom att
låta släkttavlor förstöras så att det blev svårt
att bevisa någon härstamning. Kanske blev
han populär en kort stund då han för egen
räkning köpte säd åt sitt folk i Egypten under
hungersnöden år 25 f.Kr. men relationen till
folket förblev hatfyllt. När diktatorn låg på
sitt yttersta befallde han att 15.000 ledande
judar, en från varje släkt, skulle föras till hans
stadion och att bågskyttena skulle stå redo att
skjuta allihopa när han gick bort – då skulle
det bli gråt och sorg vid hans död i hela landet!
Massakern avstyrdes - lyckligtvis. Men när
ryktet gick att Herodes var döende, gav sig
skriftlärda på en bild av en örn som Herodes
– emot det judiska bildförbudet – hade satt
upp på templets östra mur. Kungen var dock
inte död än: han fick höra om skadegörelsen
och aktivisterna brändes levande. På himlen
inträdde en dramatisk månförmörkelse, det
var samma natt.
Herodes den stores död övertygade den
heliga familjen – och väl också många andra
politiska flyktingar - om att det nu var säkert
att återvända till hemtrakterna.
2) Archelaos
Herodes efterlämnade tre överlevande söner
– Archelaos, Herodes Antipas och Filippos –
men romerna var inte trygga med någon av
dem, ingen av dem fick sin fars kungatitel.
Fadern hade i sitt sista testamente anordnat att
Archelaos som var äldst (fast bara 18 år!) skulle
ärva hans tron. Tonåringen fick problem direkt:
hans försök att tillmötesgå judarnas krav om

amnesti för politiskt förföljda, skattelättnader
och en mindre diktatorisk stil lugnade inte
folket. Vid påskfesten blev det oroligheter
bland pilgrimerna. Archelaos ridande trupper
högg ihjäl 3000 judar. Det var kanske dessa
händelser som fick den hemresande heliga
familjen att välja att bosätta sig i Galileen i
stället för i Judeen (Matt 2:22). Archelaos reste
till Rom – så gjorde man om man ville uppnå
kungavärdighet (som vi hör i Jesu liknelse i
Luk 19:12) - men direkt därefter kom brodern
Herodes Antipas och 50 judiska representanter
också dit. De ville inte ha Archelaos till kung.
Romarna delade upp kakan på sitt smarta sätt:
Filippos – den mildaste av bröderna – fick
området nordöst om Galileen där det bara
levde få judar. Archelaos fick Judeen, d.v.s.
området kring Jerusalem plus Idumeen i söder,
men också Samaria, där samarierna levde, det
folket som judarna avskydde såsom kättare.
Herodes Antipas fick en geografiskt splittrad
portion, nämligen Galileen plus ett område
som inte hängde ihop med det, Pereen, öster
om Jordan.
Archelaos fick vid sin återkomst genast nya
problem: redan innan han var tillbaka från Rom
blev det uppror. Romerska soldater fick slå ner
det och sedan stanna kvar i Den heliga staden
för gott. 2000 korsfästa judar hängde i träden –
något som befolkningen aldrig skulle glömma!
En skräckregim började. Tio år senare - år 6
e.Kr. (nu är vi i Jesu tidiga ungdom) – klagade
både judar och samarier över Archelaos hos
kejsaren och fick medhåll. Ett extra skäl till
att den unge diktatorn avsattes, fråntogs allt
och förvisades till exil i Gallien var nog att
han inte hyllade Rom tillräckligt (på hans
mynt undvek han att prägla kejsarens bild och
hans uppkallade sina städer efter sig själv och
inte efter kejsarfamiljen såsom hans bröder
gjorde). Archelaos områden underställdes en
romersk ståthållare, en trist lösning även för
Rom, som bara hatades ännu mer av judarna.
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Ståthållarna under Jesu livstid var: Coponius
(6-9), Marcus Ambivulus (9-12), Annius
Rufus (12-15), Valerius Gratus (15-26) och
Pontius Pilatus (26-36).
4) Herodes Antipas, Herodes Agrippa I och
Herodes Agrippa II
Filippos, den tredje av herodessönerna, hör
vi inte mycket om i Nya testamentet, däremot
en del om Jesu jordiske furste, Herodes
Antipas i Galileen. Denne Herodes var på
besök vid påskfesten i Jerusalem när Jesus
skulle korsfästas. Han måste ha burit på vrede
mot Pilatus som året innan hade undergrävt
hans auktoritet genom att låta pilgrimer från
hans område dödas utan vidare (Luk 13:1).
Pilatus lät Herodes få döma Jesu fall – en
liten upprättelse, verkar det som, och denna
diplomatiska gest fungerade, ty sedan blev
de två vänner (Luk 23:12). Denne Herodes
Antipas var både rädd för Jesus och nyfiken
på hans lära (Matt 14:1-2; Luk 23:8f). Jesus
varnade sina lärjungar för den fördärvliga
påverkan som Antipas utövade på folket (Mark
8:15), och Jesus drev med hans överdrivna
prakt och vacklande beslut (Luk 7:24-25).
Redan tidigt försökte Herodes Antipas mörda
Jesus som i sin tur kallade fursten för en räv
(Luk 13:31-32). Ställd inför sin egen jordiske
furste vägrade Guds Son att ens svara på
hans frågor. Herodes tappade då all rädsla
och skickade fången tillbaka till ståthållaren,
utklädd till narrkung (Luk 23:9-11).
Herodes Antipas försökte att i någon mån ta
hänsyn till judiska känslor, han begav sig till
Jerusalem för att fira påsk (Luk 23:7). Men
att han byggde sin hellenistiska stad Tiberias
vid Galileiska sjön precis ovanpå en gravplats
väckte stor förargelse. Därtill kom att han
trotsade det judiska bildförbudet genom
att smycka sitt hem med bilder av djur. Det
olagliga äktenskapet med Herodias som vi
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hör om i bl.a. Mark 6:17-18 (jfr förbudet i 3
Mos 18:6; 20; 21) ledde till ett krig mot hans
före detta svärfar Aretas IV i grannlandet som
inte gärna såg sin dotter förkastas på grund
av det nya äktenskapet. Johannes Döparen
kritiserade Herodes för det religiöst sett
olagliga äktenskapet och för det myckna onda
som han hade gjort (Luk 3:19 – tyvärr anger
Lukas inte dessa ogärningar närmare). Den
helige profeten halshöggs för det. Antipas
fruktade ett uppror från Döparens sida, påstår
Josefus. Nog kokade det av anti-herodianska
profetior och skrifter i hans områden vid den
tiden. Nederlaget mot Aretas IV tolkades i
folket som ett straff från Gud för mordet på
Döparen. Herodes nya hustru hade listiga och
långt gående planer: efter Herodes många år i
trogen tjänst åt romerna tyckte hon år 39 e.Kr.
att det var dags att han belönades med samma
kungavärdighet som hans far hade haft. Så
reste hon och den åldrande fursten till Rom,
såsom han gjort 43 år tidigare. Men Herodes
avsattes och förvisades till Gallien. Herodias
följde honom troget dit. De två höll ihop.
Urkyrkans förhållande till Herodes Antipas
väcker undran. Vi hör i Luk 8:3 att en av de
kvinnor som hjälpte Jesus, ja, till och med
vandrade med honom, var gift med en av
Herodes medarbetare och vi får därtill hans
namn, Kusas. Varför? Kvinnan är också med
om att hedra Jesus lik (Luk 24:10) – en farlig
handling för henne själv. I Apg 13:1 läser vi att
en fosterbror till Herodes tillhörde den kristna
kyrkan i Antiokia. Hur blev han kristen?
Herodes den stores barnbarn, Herodes Agrippa
(I), lyckades år 37 e.Kr. att få titeln kung och
härska över landets nordöstliga trakter. Sedan
(år 41) fick han även Judeen och Samarien och
därmed hela sin farfars rike. Han hade ärvt
denna diktators skickliga ledningsförmåga och
lyckades balansera de politiska krafterna, inte
minst genom att vinna fariseernas sympati.

Som exempel på hans öppenhet för de judiska
religiösa myndigheternas önskemål lät han
aposteln Jakob halshuggas och Petrus sättas i
fängelse (Apg 12:1-17). Det var svårt för kristna
att gilla honom – Lukas låter oss utförligt ta del
av hans förfärande undergång, ett straff från
Gud (Apg 12:18:ff). Sonen till denne härskare,
Herodes Agrippa II, ärvde kungatiteln och
regerade över landets nordliga delar. Lukas ger
oss en bild av denna kung som sympatisk och
vänligt inställd mot kristendomen, i alla fall i
hans möte med Paulus (Apg kap 25-26). Vad
Lukas ignorerar är dåtidens fula rykten om
Agrippa II: att han, som var ogift, levde ihop
med sin syster som man och fru (det skamlösa
syskonparet möter Paulus i Apg 25:13; 23;
26:30 men deras relation kommenteras inte).
Agrippa II hade rätt att utnämna överstepräster
i Jerusalem och under hans tid avslutades
tempelbygget. Under det judiska upproret mot
Rom (66-70) ställde han sig på Roms sida. Det
lönade sig: Herodes den stores barnbarnsbarn
fick behålla makten ett halvt århundrade. Hans
syster/fru var också romarvänlig, det sägs att
hon blev älskarinna åt Titus, som förstörde
Jerusalem, och följde med Titus till Rom. Hon
gjorde diverse skandaler där, och när Titus år
79 blev kejsare tvingades han visa bort henne.
Det mesta av sin ålderdom tillbringade även

Jesus från Nasaret passar, sedd med
en historikers ögon, in i sin tid. Han
uppträder i spåren av Johannes Döparens
sprängda rörelse. Jesus hade först många
sympatisörer i Galileen, men sedan allt
färre. Jesusrörelsen kan inte ses som seloter
fast de hade vissa vapen (Luk 22:35-38). De
litade helt på himlens härskaror (Luk 9:54;
Matt 26:53). Jesus gjorde häpnadsväckande
under som ingen i dåtiden förnekade.
Motståndarna förklarade hans under som
Satans verk (Luk 11:14-23) och lät avrätta

Agrippa II i Rom. Där hade han växt upp och
där fanns hans hjärta. Imperiets huvudstad var
andlig hemvist för honom, liksom för många
i dåtidens elit. Den politiskt framgångsrike
kungen dog vid slutet av det första århundradet.
Seloterna och diverse messiaskandidater
Seloterna (= ”ivrarna”) var de som uppmanade
till väpnat befrielsekrig mot Rom. Med tanke
på mackabeerupprorets framgångar några
generationer tidigare var det inte en omöjlig
tanke. Jesu apostel Simon (inte Petrus) kallas
i Luk 6:15 för ”seloten” (se s. 1472). Vi vet inte
om det var humoristiskt menat, eller om han
verkligen hade varit upprorsman på riktigt,
eller kanske så var han det när Jesu omvände
honom. Josefus Flavius är mycket negativ i sin
beskrivning av denna krigiska frihetsrörelse
och ger den skulden för Jerusalems undergång
i det judiska kriget. Seloterna fick de övriga
judiska grupperna med sig och kämpade
själva till siste man ända in i templets innersta.
Efter Jerusalems fall år 70 e.Kr. fortsatte vissa
seloter strida i ökenområdet runt omkring
– de kalkulerade antagligen fanatiskt med
Guds ingripande och hämnd över templets
förstörelse – och på Massada, den bergfästning
som Herodes den Store en gång hade byggt.

Jesus. Eftersom ingen kunde föreställa sig att
Gud sviker Messias skulle hans död bevisa
att han inte var Messias (Matt 27:43f; Luk
23:39). Jesu uppståndelse från döden skiljde
honom från alla andra kandidater. Hans
rörelse började förklara hans död som ett
soningsoffer, en del av Guds frälsningsplan.
De såg sig själva som ett nytt Israel, ja, en
ny mänsklighet. Kyrkan överlevde för att
den internationaliserades och fick fotfäste i
Rom och andra storstäder. Den skulle få en
framtid som ingen kunde ana.
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Seloternas bakgrund är oklar. Vi vet inte från
vilka delar av befolkningen de rekryterades
(förmodligen från alla delar). En variant
var sikarierna, dolkmännen, terrorister som
kunde gömma sig i folkmassorna och på en
given signal sticka ihjäl romerska soldater och
även deras kollaboratörer (Apg 21:38). Här är
en lista över personer som mer eller mindre
tydligt gjorde anspråk på messiastiteln:
År 4 f. Kr, det s.k. ”Rövarekriget”:
Ett antal icke-koordinerade uppror kring
Herodes den stores död skakade landet:
Simon – en före detta slav hos kungen reste
sig mot herodessönerna och kröntes av sina
upprorsmän till kung. Han var, i motsats till
Herodes, en riktig jude och just det längtade
folket efter, skriver Josefus. Romerska soldater
kvävde upproret.
Athronges var en enkel herde, han förde sig
själv fram som en ”ny David”. Även han satte
en krona på huvudet, var fysiskt stark och
hade en väldig utstrålning, men blev helt utan
framgång.
Judas, Hezekias son, utropades inte till kung,
men kämpade mot konkurrenterna. Han hade
förmodligen radikal-teokratiska idéer (”folket
har ingen annan kung än Gud”).
6 e.Kr: Revolutionär väckelse från Galileen:
Vi är i Jesu tidiga ungdomsår och i hans
trakter, Galileen. Efter att Arkelaos avsatts
av Rom (se ovan), skulle alla skatta direkt till
romernas myndigheter. Då uppträdde en viss
Judas och protesterade mot den skattskrivning
som organiserades av den romerske legaten i
området, Quirinius (= han från julevangeliet,
Luk 2:2). En viss Judas – kanske identisk
med den precis nämnde Judas, Hezekias son

164

- proklamerade att endast Gud var folkets
härskare och att alla hade moraliskt skyldighet
att resa sig emot skatten – och då skulle Gud
gripa in och stödja upproret. Det är oklart
om det verkligen kom till ett militant uppror i
Galileen just då, men enligt Apg 5:37 kostade
hans lära honom livet. Var det vid denna tid
som den unge Jesus drog slutsatsen att alla som
griper till svärd skall dödas med svärd? (Matt
26:52). ”Guds rike kommer om vi vägrar betala
skatten till Rom” ville Judas säga – Jesu svar
var annorlunda: Ge då kejsaren det som tillhör
kejsaren och Gud det som tillhör Gud (Matt
22:21).
Ca 28 e. Kr: Döparrörelser:
Johannes Döparen var inte Messias i sina egna
ögon (Joh 1:20), men nog i många av hans
anhängares. Vid denna tid var tempel- och
Herodeskritiska texter i omlopp. Rykten går
om en ny Messias: Jesus från Nasaret.
36 e. Kr: I Samaria:
En viss samarisk profet påstår att han har hittat
”Moses heliga tempelkärl” på samariernas
heliga berg Gerisim (d.v.s. bevis för att templets
rätta plats skulle vara just där hos dem och
inte i Jerusalem som judarna påstod, jfr Joh
4:20). Han beger sig dit med mycket folk, men
han och alla hans anhängare mejas ner av
Pilatus styrkor. Detta medförde protester, som
tvingade Pilatus att avgå efter press från Rom.
Ca 44 – 70 e. Kr. – åren innan och under det
judiska upproret:
Två söner till Judas från Galileen uppviglar till
uppror omkring år 45. Det är deras uppror
som i Apg 5:36-37 beskrivs som anstiftat av
”Judas från Galileen” (de hade tydligen samma
program som sin avlidne far, men Lukas verkar
förväxla dem med honom).

En viss Theudas övertalade en mängd människor att bryta upp med allt de ägde och
följa honom till floden Jordan. Då skulle
floden dela sig mirakulöst så att de kunde gå
torrskodda över dess botten liksom när Josua
en gång erövrade landet (Jos kap. 3). Denna
nya ”landerövring” krossades av romarna med
vapenmakt.
Josefus Flavius berättar även om ett antal
messiaskandidater från 50-talet (utan att
nämna deras namn) som ledde människor
ut i öknen där stora under skulle hända (som
vid folkets uttåg ur Egypten i forntiden). Alla
dränktes brutalt i blod.
Likaså berättar Josefus om en viss egyptier (väl
identisk med den mannen som nämns i Apg
21:38) som vid Olivberget framför Jerusalem
lovade sina anhängare att få Jerusalems murar
att falla ned liksom en gång Jerikos murar föll
när Josua lät prästerna gå kring dess murar (Jos
kap. 6) (observera att även Jesus gör sin entré i
Jerusalem från Olivberget - med tanke på Sak
14:4; Hes 11:23; 43:4).
Så läser vi även om en icke-namngiven profet
som få år innan judiska upproret utlovar
frälsning om man följer honom ut i öknen.
Romerska svärd gjorde också denna rörelse
tyst för alltid.
Omedelbart därefter dök en viss Jesus,
Ananias son, upp från landet och predikade
sitt olycksbudskap mot templet och folket
i Jerusalem. Precis som Jesus från Nasaret
fängslades han och utlämnades åt romerna.
Han släpptes dock eftersom han kunde
förklaras sinnessjuk. Den stackars mannen
fortsatte predika om stadens undergång, tills
han under det judiska upproret och Jerusalems
belägring dog (den tokförklarade profeten fick
alltså rätt i sina dystra förutsägelser).
Josefus – ögonvittnet till katastrofen - berättar
också att det ännu under belägringens allra sista

dagar uppkom profeter som lockade människor
in i templet för att avvakta frälsning från Gud.
Han ger dessa fanatiker skulden för att så
många dödades när templet slutligen brann.
Under själva upproret trädde minst två
personer fram med tydliga anspråk på
messiasvärdigheten: en viss Menahem klädde
sig som kung, får vi veta, men dog efter interna
uppgörelser med andra upprorsmän – och
under förfärlig tortyr.
En person vid namn Simon ben Giora måste
ha sett sig själv som kung också. Om honom
vet vi att han behandlades som en sådan när
han efter nederlaget i Jerusalem drogs i bojor
i triumftåget genom Forum Romanum i Rom
– det var proceduren för besegrade kungar
(sådana ströps sedan, förmodligen i ett mörkt
rum vid Kapitolinkullen).
Katastrofen från år 586/587 f.Kr. - då det
första templet förstördes av babylonierna hade nu upprepats. Läget var förtvivlande för
judarna och sorgen märks tydligt i en av Nya
testamentets senaste texter: många ställen
i Uppenbarelseboken anspelar på tiden för
belägringen, tre och ett halvt år = 42 månader =
1260 dagar). Enligt Josefus Flavius dog över en
miljon människor under Jerusalems belägring
och erövring, många av svält. Den romerska
arméns marsch norrifrån, ned genom landet,
mot Den heliga staden måste ha gått fort, ty
många av de dödade var besökande pilgrimer
som - inget ont anande - hade kommit till
påskfesten i Jerusalem och plötsligt sett sig
belägrade och innestängda. Allt hopp var ute.
Därför måste jag gråta,
tårar strömmar från mina ögon.
Fjärran är de som kunde trösta
och ge mig nytt mod.
Mina söner ligger slagna,
ty fienden var övermäktig.
(Klag 1:16)
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MARKUSEVANGELIET
Enligt fornkyrkan var aposteln Petrus källa till
Markus evangelium (jfr 1 Pet 5:13). Petrus och
lärjungarna var alla troende judar. Dessa allra
första kristna upplevde Jesu uppståndelse. De
insåg att Gud bekräftade Jesus, att han hade
rätt. Men deras svåraste fråga var: Varför
behövde Jesus dö? Vad ger det för mening? Vilka
av våra heliga skrifter säger att Messias skulle
dö så skamligt på ett kors? De fick gå tillbaka
till Gamla testamentet profetior för att förstå
det de sett. Allt fick tänkas om (jfr bilden i
2:22). Jesu lidande, död och uppståndelse hölls
nu fast i detalj. Det var själva kärnan i den
allra tidigaste katekesen (se t.ex. 1 Kor 15:34; Apg 17:2-3). Jesu död och uppståndelse tar
stort utrymme i evangeliet (kap. 14-16). Dessa
kapitel skrevs förmodligen före allt annat. De
var själva poängen i alltihop.
Markus berättar också hur Jesus under sin
jordiska vandring om och om igen förbjöd
lärjungarna att säga att han var Messias (=
”den messianska hemligheten”). Jesus ville
förmodligen förebygga falska (politiska)
messiasföreställningar. Först vid korset skulle
det bli klart för världen att Guds Son hade
kommit för att bära världens synder. Den
första människan som bekände tron på detta
(utan att bli ”korrigerad”) var en romersk
militär (15:39) (= Markus själv?). Gud Fadern
proklamerade sanningen om Jesus vid Jordan
(1:11) och på Förklaringsberget (9:7), och i
mitten av hela Jesu vandring bekänner Petrus
Jesus som Messias (8:29) - men först korset
visar vad det betyder.
Fornkyrkans röster fasthåller (se s. 147ff) att
det är Petrus predikningar som är Markus källa.
Kanske är det därför som Petrus är så central
i boken. Vi får detaljer som Petrus tankar
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och hans ånger (14:66-72). Jesu handlingar är
också centrala. De väcker respekt, bestörtning
och vördnad hos alla, även hos demonerna.
Jesus är mäktig, allvarlig, empatisk. Stilen är
talspråk, en lite klumpig grekiska på semitisk
bakgrund (kanske som den enkla svenska på
dansk bakgrund som jag har). Ordet ”genast”
inleder ofta de korta avsnitten, vi snubblar iväg
med händelser som griper in i varandra (t.ex. i
5:21-43). Semitiska ord slinker in (5:41; 7:11).
Det är en folklig, spontan och gripande stil på
en grekiska som nog inte imponerade i Roms
finare kulturkretsar.
Markus är den ende av de fyra evangelisterna
som kallar sin text för ”evangelium”, d.v.s.
glad nyhet (1:1,14f; 8:35;10:29; 13:10; 14:9;
16:15; jfr Jes 61:1-3; ). Han proklamerar att
Guds (kunga-)rike har kommit med Jesus. Vi
får liknelser om hur detta rike växer till i det
fördolda, och mirakelberättelser som visar att
riket börjat verka. Tunga förutsägelser om de
sista tidernas prövningar och uppmaningar till
efterföljelse av Jesus i hans lidande ska stärka
Markus läsare som förföljdes i Rom.
Kvinnorna vid Jesu grav flyr från änglarna,
”för de var rädda” (16:8). Vissa gamla
Markushandskrifter slutar så. Andra har
en kort avrundning, som i vissa biblar
anges i marginalen. Andra igen berättar om
uppståndelsen med verserna 9-20 såsom våra
biblar gör det vilket påminner om de andra
evangelierna. Det kanske fanns en ursprunglig
avslutning som försvann? Kom ihåg: detta
var en underground-bok. Att äga den var
farligt. Det kunde gå fort att gömma den eller
fly när polisen knackade på. ”Vart tog sista
pergamentbladet vägen? Vi tappade det!” Så
kan det ha gått till när sista sidan kom bort.

Fördjupning
MARKUS JESUSPORTRÄTT – EN
KONTRASTBILD MOT KEJSAREN?
Markus evangelium var utan tvivel
provocerande läsning för många människor i
dåtidens romarrike (om de nu läste det). Jag
vill förklara varför. Först lite bakgrund:
Hur såg vanliga romare och greker på de kristna
när kyrkan började spridas i romarriket?
Kristus nämns i en handfull romerska,
icke-kristna texter från Nya testamentets
tid. Alltid handlar det om något med att
myndigheterna ingriper mot kristna. Det tas
för givet att kristendomen är något avskyvärt
och ett potentiellt hot mot staten. Historikern
Suetonius skrev biografier över Roms
kejsare ca år 100 e.Kr. Han anklagar kejsarna
för många brutala och vidriga handlingar,
men deras framfart mot kristna (och judar)
accepterar han. Om Claudius (kejsare år 4154 e. Kr.) berättar han att han fördrev judarna
”som ständigt och jämt gjorde uppror på
anstiftan av Chrestus” (latin: impulsore Chresto
assidue tumultantes) från Rom. Vi kan levande
föreställa oss oroligheter i gatorna (kanske
i slumkvarteren i stadsdelen Trastevere där
det bodde många judar) orsakade av kristna
judars förkunnelse av Jesus som Messias.
Nyheten att Befriaren från Gud hade kommit
och till och med återvänt från döden efter att
ha avrättats av romerska myndigheter måste
ha spridits som en löpeld men också orsakat
gräl judarna sinsemellan. Kristna judar som
fördrivits från Rom (Priscilla och Aquila)
möter vi Apg 18:2, de blir medarbetare åt
Paulus. När Suetonius berättar om kejsaren
Nero (kejsare år 54-68 e.Kr.) som blev galen
omkring år 63 vill han först nämna Neros
goda eller neutrala handlingar, däribland
detta: ”De kristna, ett slags människor som

ägnade sig åt en ny och ond vidskepelse,
bekämpade man med dödsstraff ” (Suetonius
kejsarbiografier, övers. Ingemar Lagerström,
Wahlström & Widstrands klassikerserie, om
Claudius, 25, och Nero, 16). Rom brann år 64
e.Kr. Enligt en källa ska Nero ha spelat lyra
och sjungit vid synen. Enligt en annan ska
han ha organiserat räddningsarbetet. Spåren
av askan syns än i dag under marken. Nero la
skulden på de kristna, men många ansåg att
Nero själv hade anlagt branden. Den romerska
historikern Tacitus beskriver ca år 100 e.Kr.
hur människor förtvivlat försökte offra till
gudarna för att stoppa eldens härjningar:
”Varken med mänskliga åtgärder eller med
kejsarens mutor till religiösa ändamål kunde
man tysta ryktet att branden var anlagd.
För att få tyst på pratet skaffade Nero fram
misstänkta och utsatte dem för den mest
raffinerade tortyr. De var kriminella och
hatade av folket, som kallade dem kristna. Det
namnet hade de fått av en viss Christus, som
avrättats av landshövdingen Pontius Pilatus
under kejsaren Tiberius regeringstid. Så
åstadkom man ett tillfälligt lugn, men efter en
tid flammade denna avskyvärda vidskepelse
upp igen, inte bara i Judéen, där denna
pest uppkommit, utan också i Rom, dit alla
våldsamma och skamliga ting flyter samman
och finner anhängare. De som erkände [att
de var kristna] blev till en början straffade,
men genom deras informationer kunde en
väldig mängd människor gripas och dömas
[till döden], inte så mycket för anklagelsen att
ha varit mordbrännare som för sitt hat mot
människosläktet. Man gjorde avrättningen till
underhållning. Man sydde in dem i djurpälsar
och lät hundar slita dem i stycken, eller också
korsfäste man dem och satte eld på dem, så
att de efter mörkrets inbrott fungerade som
belysning. Nero upplät sina trädgårdar till
detta skådespel, och han bjöd också på en
cirkusföreställning, där han själv uppträdde
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som en man av folket, utklädd till jockey
eller uppkliven på en kapplöpningsvagn. På
det sättet började man tycka synd om dessa
brottslingar, som verkligen förtjänade det
strängaste straff. Intrycket blev att man inte
straffade dem för att skydda samhället utan
för att en enda man skulle få tillfredsställa sina
lustar.”

citeras för byggdes ca år 165 e.Kr. och kan i
dag ses i utgrävningarna under högaltaret i
Peterskyrkan i Rom. Rester av Paulus grav
visas i dag under högaltaret i Pauluskyrkan
utanför murarna.

(Tacitus: Annales XV, 44, 2-5, översättning
av Anders Piltz; se även s. 233-234 och Upp
13:11-18)

Till denna avskydda och förföljda sekt skrev
Paulus sitt Romarbrev, och i samma hårt
plågade miljö blir Markus bok om Jesus
förmodligen till. Att kristna människor är
kallade att följa Jesus efter och förneka sig själv
och ta sitt kors (Mark 8:34) är det självklara
budskapet – fromma ord för oss men benhård
verklighet för Markus första läsare. Markus
ville inge läsarna uthållighet så att ingen
förlorade hoppet – jfr Paulus i t.ex. Rom 8:3539;1 Kor 4:8-13; 2 Kor 4:10-18; 11:23f.

”Neros trädgårdar” är ett område i centrala
Rom som i dag håller på att utgrävas (Domus
Aura). Den ”Cirkus” (hästloppsbana) som
Tacitus nämner är Circus Maximus eller
Neros arena vid Vatikankullen, nuvarande
Petersplatsen, där Petrus ska ha avrättats.
Kyrkohistorikern Eusebios från 300-talets
början bekräftar den vansinniga vågen av
förföljelser på 60-talet e.Kr. som även drog
med sig de heliga Petrus och Paulus:
”På detta sätt drevs alltså Nero som Guds
främste bekämpare till att mörda apostlarna.
Det berättas att Paulus blev halshuggen och
Petrus korsfäst i Rom på Neros tid. Petrus
och Paulus namn som bevarats in i vår tid
på gravplatserna i Rom bekräftar berättelsen.
Det gör också en kyrkans man vid namn
Gaius, som levde då Sefyrinus var biskop
av Rom (d.v.s. åren 198-218 e.Kr, förf.)…
Om de ställen där apostlarnas heliga stoft
lades sade han: Jag kan visa apostlarnas
segertecken (d.v.s. gravmonument, förf.). Om
du går till Vatikanen eller Ostiavägen finner
du segertecknen över dem som grundat denna
kyrka”.
(Eusebios, Kyrkohistoria, II:25, 5-7, Artos
förlag, min kursivering)
Det gravmonument över Petrus som Gaius

168

Den som mister sitt liv för min och evangeliets skull … (Mark 8:35)

Spänningarna mellan det judiska folket och
romarriket ökade på 60-talet e.Kr. Läget
drabbade nog också de kristna. Det judiska
upproret i Jerusalem mot Rom år 66 var
framgångsrikt i början. Våren 67 sände Nero
iväg generalen Vespasianus för att krossa
upproret. Med sig tog denne sin son – den
senare kejsaren Titus (kejsare år 79-81) –
och ungefär 60.000 soldater. Efter inledande
härjningar i Galileen drog denne Vespasianus
norrut till staden Cesarea Filippi där armén
fick vila över vintern. Därifrån skulle armén
vandra direkt mot Jerusalem. År 68 begick
Nero självmord. Det fanns ingen arvinge och
inbördeskrigsliknande tillstånd uppstod. Tre
kejsare följde snabbt på varandra. Vespasianus
bestämde sig då för att resa till Rom och inta
tronen. Hans son Titus fick avsluta erövringen
av Jerusalem. Titus förstörde Jerusalem och
dess tempel år 70 i ett gigantiskt blodbad. Han
gick själv in i templets Allraheligaste. Enligt
judarnas källor (Den babyloniska talmud,
bGittin, 56b) skar Titus därinne sönder

förhänget framför det Allraheligaste. Plötsligt
rann det ut blod därifrån. Titus själv ansåg att
han nu hade dödat judarnas gud. Av förhänget
gjorde han en säck för de heliga kärlen som
han tog med sig. År 71 gick Titus i triumftåg
med kärlen genom Rom tillsammans med sin
fader Vespasianus, nu kejsare, och sin broder
Domitianus (som var kejsare åren 81-96) - en
scen som är förevigad på Titusbågen i Rom.

förtryck och omoral. Jesus presenteras som
en kontrast till den härskare som i sin person
samlade allt det som judar och kristna tog
avstånd ifrån.

Markus Jesusbok – medveten kontrast mot
Vespasianus och Titus framgångar?

Det är svårt för oss i dag att till fullo leva oss
in i den kejsarkult som rådde i IMPERIUM
ROMANUM. Kejsaren skulle ses som
gudomlig, man föll på knä för honom.
Han firades som en gudsuppenbarelse och
tilljublades som ”Herre” och ”Frälsare”. Hans
ord var närmast från himlen, hans dokument
heliga skrifter. Han hade en ”helighet” som
var knuten till hans makt – så ser vi att denna
fromhet i grunden var en makttillbedjan
(jfr Matt 4:8-9). Människornas många hopp
kretsade kring kejsarens person, tillvarons
kraftcentrum. Hans ankomst till en stad kallades
adventus, man öppnade templens portar,
tände rökelse, gjorde hela mottagningsalléer,
gick den glänsande gästen till mötes och bad
rituella böner för hans välgång. Nu var han
här! Rätt och ordning skulle upprättas, olösta
rättsfall lades fram, några människor dömdes,
andra frikändes nådigt (observera att Paulus
föreställer sig Kristi återkomst som en sådan
kejsarmottagning, se 1 Tess 4:14-18; jfr även
psalmer som Ps 72). Till kejsarsvärmeriet
hörde ordet eu-angelion (evangelium). Det
användes på den tiden bl.a. om en ”god nyhet”
från hovet, t.ex. om en kejsarsons födelse
eller hans tronbestigning. En budbärare
förkunnade den glada nyheten, man satte upp
girlander, anordnade festligheter, smyckade
sig med kransar och jublade.

En världshärskare från Judeen? Visst! Här
kommer Markus in med sin bok. Den är
möjligtvis skriven redan innan det judiska
kriget i en första utgåva men han kan ha
omarbetat den en aning efter de våldsamma
händelserna i Rom och Jerusalem på 60-talet.
Boken kan läsas som en protest mot romarriket
med dess avgudadyrkan, dess omänskliga

Markus visste självklart om detta. Han levde
mitt i det. Redan hans första meningar kunde
chockera. Ordet ”evangelium” används av
honom utan vidare om hans Världshärskare
Jesus – en jude som avrättats av romarna
på upprorsmakares vis. Det var milt sagt
en provokation – inte minst i åren efter
krossandet av det judiska upproret. I romerska

Vespasianus hade ett irriterande problem.
Han tillhörde inte adelsklassen som tidigare
kejsare. Kejsarna brukade gudomliggöra
sina avlidna fäder vilket gav dem själva titeln
”gudason”. Det kunde han – son till en simpel
skatteindrivare – inte göra. För att legitimera
den nye kejsarens framgångshistoria skapades
legender om hans ”undergärningar”. Det
påstods att hans ankomst hade förutspåtts i
gångna tider. Suetonius trodde på det:
”Över hela Orienten hade ett gammalt och
ihärdigt rykte spritt sig som hävdade att det
av ödet var bestämt att det vid den tiden från
Judeen skulle utgå män som skulle bli världens
härskare. Denna förutsägelse, som enligt vad
det senare skulle visa sig gällde en romersk
kejsare, ansåg judarna syfta på dem själva.
Följaktligen gjorde de uppror…”
(Suetonius, Kejsarbiografier, Vespasianus, 4,
övers. Ingemar Lagerström).
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poliskretsar kan detta omöjligt ha väckt annat
än fasa. Denne Jesus får även flera av kejsarens
titlar: ”Herre”, ”Frälsare”, ”Guds Son”.
Hans ankomst ska ha förutsagts i forntiden
(Jesaja), han ska ha haft en budbärare
(Johannes Döparen, även han en avrättad
bråkstake, misstänkt för uppror).
Det är judarnas Gud som själv har insatt honom
som kung genom en röst ovanifrån (Mark 1:111), inte någon senat genom omröstning som
det var brukligt i Rom.
Sedan – påstås det i Markus bok - har denne
Jesus besegrat sin motståndare Satan i öknen
och då utropat ett nytt imperium, ”Guds rike”
(Mark 1:12-15).
Det sägs vidare att onda andar tvingades
erkänna denne nye kungs storhet. Vi läser att
Jesus reser omkring, ger nåd och frikänner vem
han vill, och han botar suveränt sjukdomar.
Romerska läsare måste ha oroats. Skojar dessa
”kristna”? Är det här en parodi på vår kejsare?
En snabb genomläsning kan ge misstankar om
revolutionära avsikter. ”Tiden är inne” sägs det
(Mark 1:15). För vad? Ett nytt judiskt uppror?
Reser sig Jerusalem igen? Är det vad Jesu
”uppståndelse” från graven betyder? Messias
sägs ha upptagits till himlen och fått en plats vid
Gudens högra sida (Mark 16:19). Budskapet är
övertydligt: denne överjordiske kung står över
kejsaren! Berättelsen slår ned på en öm punkt:
Vaspanianus problem att legitimera sig som en
riktig ”gudason”. Jesus är insatt av Gud själv,
säger Markus. Direkt. Jesus botar sjuka med
spott (Mark 7:31-37 och 8:22-26). Så sa man
också om Vaspasianus. Men Jesus är suverän,
han gör det inte för att föra fram sig själv. Det
är inte en del av hans kampanj. Det behöver
han tydligen inte.
En viktig vändpunkt i Markus evangelium är
Jesu tillsynes onödiga resa norrut till Cesarea
Filippi (Mark 8:27). Varför ska gruppen dit?
Där hade kung Herodes den store, romarnas
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vän, byggt ett kejsartempel åt den ”gudomlige”
Augustus. Platsen är en politisk symbol för
de judiska ledarnas samverkan med Rom ett förräderi mot tron på Gud, folkets ende
Herre. Där, skriver Markus, proklameras
Jesus som Messias, d.v.s. kung (Mark 8:29)
– samtidigt som han tydligen inte vill att det
ska missuppfattas i jordisk mening (8:33).
Precis här hade Vespasianus som ovan sagts
sitt vinterläger efter sina första härjningar
i Galileen under fälttåget mot judarna.
Härifrån bröt hans armé upp mot Jerusalem
för att avsluta det dödliga uppdraget. Just
här i Cesarea ska Jesus alltså ha dragit sig
tillbaka innan han skulle gå sin väg till sin
konfrontation med Jerusalem.
Titus, som fullbordade sin faders verk, gick in
i det Allraheligaste när han hade förstört Den
heliga staden. Vilken kontrast: Titus kom för
att bryta ner. Jesus kom för att brytas ner. Titus
skar enligt judarnas heliga traditioner (som
ovan sagts) sönder förhänget och blod rann ut.
Romaren ansåg då att han hade dödat judarnas
Gud. Enligt Markus revs förhänget till det allra
heligaste sönder uppifrån och ända ner (Mark
15:38), när Jesus dog på korset, d.v.s. Gud själv
öppnade genom Jesu blod vägen till det allra
heligaste – till Faderns hjärta, till nåden.
En romersk officer bekänner under korset
att denne korsfäste man i sanning måste ha
varit Guds son (Mark 15:39) – underförstått:
till skillnad från Vespasianus som bara låtsades
vara något stort. Endast tron ögon kunde se
den sanne Gudssonen. Alla var som blinda
och förstod inte vem Jesus var – inre ens hans
lärjungar! Det är kanske också därför som
Markus inramar hela berättelsen om Jesu
vandring mot lidandet med två berättelser om
hur Jesus botar blinda - denna detalj, och hela
strukturen i hans Jesusbiogfrafi visar jag här på
motstående sida:

Markusevangeliets struktur kan presenteras så här

1:1-13: Jesus proklameras och kämpar i öknen – ”dödens land”

Vid Jesu dop i Jordan förkunnar Fadern
från himlen att han är Guds Son.

Himles ”rivs itu” (1:10, samma ord
som i 15: 38) och Anden kommer.

1:14 – 8:26: Jesus förkunnar och gör under i Galileen och kring sjön
------- En blind botas i 8:22–26 ------

8:27 – 10:52: På väg från Caesarea Filippi till konfrontationen i Jerusalem

Petrus bekänner Jesus som Messias i 8:29
På förklaringsberget förkunnar Fadern
från himlen att Jesus är Guds Son (9:7).

------- En blind botas i 10:46–52 ------

11:1 – 15:47: Passionsberättelsen – Jesu sista dagar i Jerusalem

Under korset – Jesu ”kungatron” –
bekänner den romerska officeraren
att Jesus är Guds Son (15:39).

Förhänget i templet ”rivs itu”
(15:38, samma ord som i 1: 10).

16: 1- 8: Jesus uppstår ur graven – ”dödens land” – och triumferar
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Enligt Markus berättelse följer Jesus geografiskt
i spåren av den senare kejsaren – men allt är
kontrast:
Jesus är verkligen Guds Son, kejsaren är det
inte.
Jesus är början på ett nytt rike efter kaos och
undergång. Vespasianus och hans son Titus
orsaker kaos och undergång och deras rike
ska gå under, deras seger över Jerusalem förde
inget gott med sig. Jesu seger över Djävulen
och döden gav liv åt alla.
Jesus gick mot Jerusalem, inte för att härska
utan för att tjäna. Han är den lidande tjänaren
i Guds frälsningsplan (jfr Jes 42:1-9; 49:19; 50:4-9; 52:13 – 53:12). På den tunga
vandringen förutsäger Mästaren tre gånger sitt
lidande. Varje gång lägger han till några ord
om att den som följer honom ska lida och tjäna
(Mark 8:31-38; 9:30-37; 10:32-45).
Vespasianus åkte hem från Jerusalem i
triumftåg med sina två lovande söner. Denna
trio motsvaras av Jesus som hänger på korset
mellan två dömda brottslingar (Mark 15:27,
32), som båda skymfar Jesus (jfr dock Luk
23:39-43).
Såg Markus ett kristet imperium långt ute i
framtiden?
Romarnas misstankar stämmer, säger Markus:
Jesus är kung. Han hälsas som kung (Mark
11:10) och spottas som kung (Mark 15:18,
32). Den stora skillnaden mellan det gamla
Imperium Romanum och Guds nya rika
handlar om utövande av makt:
Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att
de som räknas som härskare är herrar över sina
folk och att furstarna har makten över folken.
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Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor
bland er skall vara de andras tjänare, och den
som vill vara den förste bland er skall vara allas
slav. Människosonen har inte kommit för att bli
tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen
för många.”
(Mark 10:42-45)
Kristendomen växte sig allt starkare, dag för
dag, trots förföljelser. Som senapskornet eller
utsädet som växer helt av sig självt, man vet
inte hur (Mark 4:27, jfr 4:30-32). Slutligen – på
300- och 400-talet – var kyrkan så stark att den
fick ta politiskt ansvar. Ett kristet Imperium
Romanum var tänkbart. Hur bygger man det?
Hur markerar man att KRISTUS, att inte en
jordisk kejsare, är den högste auktoriteten?
Vi märker spår av dessa funderingar ända in
i kyrkoarkitekturen som utvecklades vid den
tiden samt i vår liturgi.
Den gamla romerske kejsarens tronsal
var en basilika, en kungasal. Den bästa
visuella föreställningen om det ger kanske
Pauluskyrkan utanför murerna i Rom. Salen
slutade i en halvrund tillbyggnad, apsis, som
det senare blev vanligt för kyrkor. Meningen
med kyrkosalen är: Här är vi i Kristi tronsal
där han ger audiens. Kejsartronen stod i
hedendomen på en förhöjning med några
trappsteg upp. I kyrkans byggnad ersattes
denna plats av Kristus som tronar – här
ställdes nämligen altaret. Det är fyrkantigt,
vilket symboliserar de fyra väderstrecken,
alltså universellt härskande: inför honom
ska alla falla på knä, det skulle även den nya
kristna kejsaren göra när riket blev kristet (jfr
Ef 1:10. Fil 2:11).
Biskopens säte, symbol för hans auktoritativa
läromyndighet, blev också en sådan tron, även
den ersatte kejsarens tron och hade front mot
församlingen. Biskopen är på så vis synlig
såsom Kristi främste ambassadör. Han hjälper

till när Herren tar emot audiens, liksom hans
undertjänare, prästerna och diakonerna.
Många fler detaljer markerar det nya
Gudsrikets övertagande och nytolkningen
av de gamla sederna. Den hedniske kejsaren
hade ansetts vara en sol som steg fram i det
gripande ögonblicket när ett förhänge framför
honom drogs åt sidan. För oss är Kristus
soluppgången (Luk 1:79). Det är han som visar
sig när sakramentet frambärs över altaret.
Tystnaden i kyrkan är också ett romerskt,
inte judiskt, drag. Kejsarens audienser skedde
i djup tystnad, ingen vågade prata. Den
som stod framför kejsaren höll händerna
framför bröstet, med de två handflatorna
ihop. DOMINUS NOSTER – Vår Herre - så
tilltalades kejsaren. Man kysste hans fot såsom
vi nu kyssar altaret (det gör prästen/diakonen
vid mässans början och avslutning) eller korset
på Långfredagen (det får alla göra, även ickekatoliker). Man tände rökelse framför hans
bild – som vi i dag gör i kyrkan. Och så vidare.
Kyrkans centrala gudstjänst, mässan, utrustad
med en imperial glans, som en efterlikning av
det förnäma hovet, är en tanke som många
ogillar. Man associerar per automatik negativt
till det. Kanske för att den protestantiska
polemiken mot kyrkans ”maktsymboler”
sitter djupt i oss. Men det är Kristus och hans
rike vi jublar över i våra kyrkor! De kristna
triumferade i glädje över sin befrielse när
förtrycket tog slut på 300-talet. De tog över
det finaste de kände från kejsarliturgin för att
fira Kristus. Än i dag går diakonen runt altaret
som ledsagare till prästen eller biskopen. Det
är inget annat än gammal hovceremoniel, men

det sker inte för deras eget självförhärligandes
utan för den kungens skull som de på var sitt
sätt representerar och gör närvarande: Kristus,
konungarnas konung (Upp 17:14).
Kristi rike är tänkt som ett kontrastrike och det
visade redan Markus. Vi är inte underkuvade
slavar utan vi är Kristi vänner (Joh 15:15).
Att vara ”kejsarens vän” var helt avgörande
för Pilatus (Joh 19:12 f). Men vilken skillnad:
Jesus gick i döden för sina vänner (Joh 15:13),
den hedniske kejsaren fruktade ständigt att
dödas av sina närmaste vänner och kunde
snabbt utlämna dem åt döden (vilket i övrigt
blev Pilatus öde till sist).
Katolska kyrkans uppdrag under 2000 år har
varit att vara det kontrastrike som Markus
antyder i sin bok. Det har inte alltid gått
lika bra, ty längs denna vandring delar hon
sin Herres öde. Även i hennes gemenskap
förnekar en svag Petrus sin Herre, förråder
en maktmissbrukande Judas honom, lämnar
otaliga medlemmar honom, går allt i spillror
under förföljelser. Det finns dock alltid också
mycket positivt i kyrkan – i alla tider. Markus
ger oss många personer att identifiera oss
med när vi vandrar med Jesus och bygger
hans samfund: Sjuka som botas, tullindrivare
som omvänder sig, bröllopsgäster, en troende
synagogeföreståndare, en hednisk kvinna som
ber, barn som välkomnas, kvinnor som hoppas
på Jesus, en brottsling som friges o.s.v. Guds
imperium är rörigt och ytterst blandat. Men
det är Guds och kan aldrig gå under.
Med detta budskap ville Markus trösta sina
trängda vänner – och oss.
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LUKASEVANGELIET
Författaren vet att ”många” redan har skildrat
Jesu liv. Han vill nu ”i rätt ordning” skriva
ner det för ”Theofilos” (= en senator? Bokens
finansiär?) så att denne förstår att budskapet
om Jesus är ”tillförlitligt” (1:1-4). Den eleganta
prologen (som liknar inledningar hos andra
antika historieskrivare) visar oss en bildad
författare som vill nå grekisk-romerska läsare
med vissa förkunskaper.
Denna bok och ”Del II”: Apostlagärningarna
är mild och inte stötande. Hårda Jesusord
undviks gärna (som dem mot en hednisk
kvinna i Mark 7:27, och mot trädet i Mark
11:14). Lukas nämner många känslor, särskilt
glädje. Orden ”vän” och ”fred” förekommer
ofta. Hans text ger ett harmoniskt intryck.
Vi får ”Evangeliumshistoria” från tidigaste
början till förkunnelsen i rikets centrum: Rom
(där texten väl skrivs klart). Lukas har ett rikt
ordförråd som liknar Paulus som han stod
nära och reste med (se Kol 4:14; Filem 24; 2
Tim 4:11 samt Lukas ”Vi-berättelser” efter Apg
16:9-10). Lukas har stor respekt för judarnas
tempel och för Jerusalem där allt börjar och
slutar i hans evangelium, och han betonar
särskild alla folks välkomnande i kyrkan.
Lukas är universalist. Det finns de som tror
att boken från början var en försvarskrift
för Paulus inför romerska domstolen (mot
anklagepunkter som dem vi hittar i Joh 19:12;
Apg 16:20-21; 17:7; 18:13).
Fornkyrkans tradition är att författaren
är identisk med ”vår käre Lukas, läkaren”
som Paulus omtalar i Kol 4:14. Vi kan inte
avvisa det. Är han en f.d. hedning kan han
ha dyrkat läkarguden Asklepios (den med
ormstaven). Ordet för ”hälsa” (soteria) som
brukade tillskrivas denna avgud är samma
ord som Lukas använder för ”frälsning” (även
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från sjukdomar). Vi får kunniga medicinska
detaljer på 30-40 ställen. Lukas vittnar om
hur Jesus särskilt vände sig till fattiga, sjuka,
föraktade och till syndarna. Han tar varje
tillfälle i akt att betona Jesu förlåtande mildhet
och solidaritet med utsatta. Endast de rika och
självgoda karaktärerna ligger illa till i hans bok
(6:24-26; 16:19-31; 18:9-14 m.m.).
Kvinnor spelar en framträdande roll. Män
matchas gärna av likadana kvinnor (t.ex.
2:25/2:36). Här är han påverkad av Paulus (Gal
3:28). Vissa tror att Lukas var en kvinna. Inget
bevisar det, och hans namn är manligt.
Lukas disposition liknar den hos Markus och
Matteus, men i över hälften av boken har han
eget material. Berättelserna om Jesu barndom
bygger på samma grunder som Matteus (Jesu
hemstad var Nasaret, födelseorten Betlehem,
Jesus blev till genom Den helige ande och
föddes av Jungfru Maria, Josef var styvfader
m.m.) men de är också annorlunda. Hos Lukas
verkar allt ses med Marias ögon, hos Matteus
med Josefs. Lukas måste ha känt Herrens
moder eller träffat kvinnor som känt henne
(jfr 8:1-3). Många av Rosenkransens mysterier
bygger enbart på honom. Lukasevangeliet är
en hel böneskola. Därför nämns så ofta Den
helige anden. Vi får liknelser och förklaringar
om bön. Många av Jesu egna böner refereras.
Lukas ger oss de tre evangeliska hymner som
är så viktiga för kyrkans tidebön (se s. 118):
Sakarias lovsång (1:68-79, i morgonbönen
Laudes), Marias lovsång (1:46-55, i kvällsbönen
Vesper) och Simeons lovsång (2:29-32, i vår
bön inför natten, Completorium). Det märks
att Lukas respekterar sångernas semitiska
bakgrund, han har inte försökt påverka dem
eller anpassa dem språkligt till sin egen - fina,
grekiska - stil.

Sju exempel på hur Lukas och Matteus
presenterar samma material på olika sätt:
1. Jesu frestelser i öknen
Matt 4:2-11: Tredje frestelse (höjdpunkten)
är att djävulen lovar att ge Jesus alla riken på
jorden. Detta ska läsas i ljuset av Matt 28:18
där Jesus har fått all makt av Gud. Luk 4:2-13:
Tredje frestelse (höjdpunkten) sker i templet
i Jerusalem därför att templet och staden är
favoritteman hos Lukas, hans evangelium
börjar och slutar där (jfr Luk 24:52-53).
2. Officeraren som fick hjälp (jfr Joh 4:43-54)
Matt 8:5-13: Berättelsen slutar med en dyster
förutsägelse om judarna. Luk 7:1-10: Den
romerske militären bryr sig generöst om sin
tjänare, och han är god vän med judarna. Den
hemska domen över judar nämns inte.
3. Verop och saligprisningar
Matt 11:20-27: Inledningen skärper bilden
av en vred Jesus. Luk 10:13–15, 21 f: Lukas
jämför inte Kafarnaum med det ruttna Sodom
där man ville våldta främlingar (1 Mos kap.
19). Jämförelsen var nog lite för magstark för
Lukas som ville undvika hårda ord i Jesu mun.
4. Orden om Beelsebub (jfr Mark 3:20-30)
Matt 12:22-30: Intresse för frågan om Jesus som
”Davids son” (v. 23; jfr Matt 1:1). Luk 11:1423: Den grova bilden av Jesus som ”plundrare”
ersätts av Lukas med att Jesus avväpnar en rik
man som beskyddar sin egendom med vapen
och litar på dem.
5. Orden om demonen och Marias ankomst
(jfr Mark 3:31-35)
Matt 12:43-50: Förklaringen avslutas med
en bitter dom över det onda släktet. Därefter
dyker Jesu familj upp, men Jesus pekar på
lärjungarna: de är hans verkliga familj. Luk
11:24-28: Förklaringen avslutas med en
spontan saligprisning av Maria, därefter

preciserar Jesus vilka som är saliga på ett sätt
som matchar Lukas Mariabild (jfr Luk 1:27-38;
2:19, 51), vi anar att Maria är inkluderad, en
förebild bland dem som prisas saliga.
6. Ve-ropen mot Jerusalem
Jesu förutsägelse i Luk 13:34-35 om att
Jerusalem ska ropa ”Välsignad han som
kommer i Herrens namn” uppfylls vid intåget
i Jerusalem på Palmsöndagen (Matt 21:9 och
Luk 19:38). Men Matteus har underligt nog
placerat denna profetiska vers senare, i Matt
23:37-39. Troligen vill Matteus låta ordet syfta
på Yttersta domen, ett av hans favoritteman.
7. Liknelsen om talenterna
Matt 25:14-30: Liknelsen står helt under
de sista tiders tecken. Kristus har anförtrott
astronomiska rikedomar (en talent motsvarar
ca 35 kilo silver eller guld) åt sina tjänare och
de ska spekulera smart med sina (andliga och
fysiska) resurser och avlägga räkenskap när
han återkommer. Den som inte har satsat, av
rädsla för att göra fel eller av motvilja mot Gud,
döms hårt och mister sin lön som straff.
Luk 19:11-27: Lukas har nog inte gillat det här
materialet. Resultatet är rörigt, och det känns
ofärdigt. Inledningen (v. 11) verkar irrelevant.
Lukas ramberättelse (att mannen reser bort,
blir kung och återkommer) är i grunden ett
annat tema (en annan liknelse) som känns
främmande i sammanhanget. Vad har den
onde konspirationen i v. 14 egentligen med
pengaaffärerna att göra? Det brutala slutet i v.
27 är förbluffande, ty det är otypiskt för Lukas
milda Jesusbild. De anförtrodda beloppen hos
Matteus är stora, men de är tämligen små hos
Lukas med tanke på att mannen enligt honom
är kungakandidat (bara ca 100.000 kr per
tjänare). Sannolik förklaring: Lukas skepsis
mot rikedom. Liknelsen känns obehaglig för
honom. Herren ska inte se ut som en girig
kapitalist (jfr Luk 6:24). Han både vill och vill
inte ha med liknelsen. Därför blir det så här.
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Fördjupning
SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
PÅ JESU TID
Lukasevangeliet med sin betoning av Jesus
såsom de fattigas och utstöttas vän väcker
frågan om hur det såg ut med de sociala
förhållandena på Jesu tid. Nya testamentet är
vår bästa källa, men även andra dokument ger
ledtrådar. Den tyske teologen Gerd Theissen
har skrivit mycket om detta ämne (se s. 1556f).
Galileen var på Jesu tid ett landskap som
dominerades av judar, men var samtidigt
en enklav som omgavs av hellenistiska och
hedniska städer och (i söder) samarierna. De
galileiska judarna betalade skatt till templet
i Jerusalem som de verkar ha känt stark
anknytning till. Ändå betraktades de där, med
sin avvikande dialekt och sitt sätt (de verkar
inte ha hållit alla renhetslagar strängt) som
lite primitiva. ”Ingen profet kommer från
Galileen” sa man i Sanhedrin, höga rådet (Joh
7:2). Tempelskatten var frivillig, och den vuxne
Jesus betalade den också (Matt 17:24-27).
Skatterna till romarna var däremot tvungna
och utkrävdes ibland under tortyr. De var
hårda för de fattiga. Vissa ansåg att det var en
synd mot Gud att betala dem. Heliga familjen
fick resa långt för den romerska beskattningens
skull (Luk 2:1f).
”Kan det komma något gott från Nasaret?”
undrade Natanael (Joh 1:46). Den lilla byn
på branten av en bergsluttning i det sydliga
Galileen - en bra bit från handelsvägarna
- var så obetydlig att den varken nämns i
Gamla testamentet eller i andra antika källor.
Utgrävningarna där visar att man delvis bodde
i uthuggna grottor med små tillbyggnader
framför. Man bodde med sina djur: på
sommaren låg djuren längst inne på natten,

176

om vintern närmare utgången (de gav värme).
Jesus växte upp i skuggan av den större
staden Sepphoris som låg sex kilometer från
Nasaret och märkligt nog aldrig nämns i
Nya testamentet. Det fanns även en romersk
militärförläggning några kilometer borta. När
Den heliga familjen bestämde sig för att flytta
från Egypten till Nasaret – omedelbart efter
kung Herodes död (Matt 2:19), Jesus var väl ca
tre år gammal - plågades landet av revolutionär
oro. Just i Seppforis bjöd man på hårt motstånd
mot romarna som därför utplånade staden
fullständigt. Herodes son, Herodes Antipas,
som romarna insatte till herre över Galileen,
byggde där upp sin huvudstad och gjorde
den till ett blomstrande hellenistiskt-judiskt
centrum innan han år 19 e.Kr. bestämde sig
för att grunda Tiberias vid Genesaret sjö i
stället. Josef var grovhantverkare och både
han och den unge Jesus kan ha hittat arbete i
Seppforis. Där fanns det även bankverksamhet
(Luk 19:11) och skuldfängelse (Matt 5:25f)
och förmodligen även (grekisk) teater och en
högre domstol. På Jesu tid var revolutionära
skrifter i omlopp som varslade landsfursten
Herodes Antipas fall.
Hatet mellan de fattiga judiska landsbyarna
och de rika hellenistiska städerna måste ha
varit stort: just från Gallileen kom en viss
revolutionär Judas som år 6 e.Kr. uppmanade
till skattevägring och därmed uppror mot
romarna, hans söner fick igång en revolt på
40-talet (se Apg 5:36-37, där Lukas förväxlar
denne Judas med hans söner!) och under det
judiska upproret på 60-talet e.Kr. dödade
galileiska upprorsmän alla hedningar i
Tiberias (liksom icke-judar dödade judar i de
hellenistiska städerna). Även Seppforis fick en
hård behandling när det för en kort tid föll i
upprorsmännen händer.
Jesus undvek fullständigt Seppforis liksom

Tiberias och liknande större städer, i alla fall
verkar det så. Han vandrade på landet, från by
till by, bland dem som led under det kulturella
och ekonomiska förtrycket. Där togs han
emot, där gav hans ord om Guds nya ordning
mening:
Saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.
Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er
mätta. Saliga ni som gråter nu, ni skall få
skratta… Men ve er som är rika, ni har fått
ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni skall få
hungra. Ve er som skrattar ni, ni skall få sörja
och gråta.
		

(Luk 6:20-21, 24-25)

Vem hade lärt Jesus sådana revolutionära
idéer? Hans mor. Hon sjöng:
Min själ prisar Herrens storhet… Han störtar
härskare från deras troner, och han upphöjer
de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
			(Luk 1:52-53)
Jesus var som sagt hantverkare. Hans första
lärjungar var fiskare. Men de allra flesta
människor var sysselsatta i lantbruket. Där
fanns det godsägare som levde långt från sina
ägor, i de fina städerna, och lät arrendatorer
slita och dra in vinsterna åt dem vilket gav
upphov till stort missnöje (jfr Mark 12:1f). De
fria småbönderna hade det nog bättre, men de
hotades ständigt av risken för dåliga skördar
med efterföljande skulder och eventuell
konkurs till följd. Värre var läget för dem som
inte ägde annat än sin arbetskraft, daglönerna.
Vi möter dem i Matt 20:1-16 och ser hur de
protesterar över orättvis lönesättning (de
starka känslorna vittnar om den tuffa kampen
om det dagliga brödet). De var många (en del

stod utan arbete största delen av dagen) och
hade därför en dålig löneförhandlingsposition.
För den som gick ner helt var skuldslaveri eller
skuldfängelse en utväg (jfr Matt 18:23f). Eller
man blev tiggare som Lasaros (Luk 16:19f),
emigrerade eller gick under jorden. En del
desperados blev väl rövare, eller satsade på
någon Messias, eller blev revolutionärer, eller
alltihop på en gång.
När folkmassor från landet strömmande till
Jerusalem under de stora vallfärdsfesterna
passade romarna på att ha extra manskap i
den helige staden. Varje tillstymmelse till oro
skulle mejas ner direkt. Så hör vi om Pilatus
massaker på galileiska pilgrimer i Luk 13:1f.
Det var året innan Jesus dödades.
Jesus som profet från landet i motsats till de
dekadenta städerna har förebilder i Gamla
testamentet. Profeterna Mika (Mika 1:1) och
Jeremia kom också från landet. Liksom Jesus
framträdde de med religiöst-sociala budskap
och kritik av makthavare. Heliga landet på Jesu
tid skiljde sig inte mycket från nutiden, där det
i många länder finns en elit som lever i skamlös
lyx, tjänar främmande stormakters intressen
mer än sin egen nation, håller nere sitt eget
folk med mediernas och militärens hjälp och
kväver alla ansatser till självorganisering bland
folket.
I ett sådant folk valde Guds Son att leva och
verka. Till dem ville han förmedla hoppet
om en bättre värld enligt Guds sinne. Dem
lärda han att helga Faderns namn, att längta
efter Gudsrikets ankomst och att leva ett liv i
överensstämmelse med Guds vilja. Med dem
vände han sig till Fadern i bön om brödet för
dagen. Dem lärde han att be om förlåtelse från
synd, om skydd mot att gå under i prövningens
stund och om skydd mot djävulen.
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JOHANNESEVANGELIET

I Johannes evangelium kommer människan
Jesus inom räckhåll. Ingen kristen läsare kan
vara opåverkad av ögonvittnets berättelse,
”den lärjunge som Jesus älskade” (13:23;
19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). Mäktiga symboler
och kontraster får läsaren att bäva lyckligt
inför mysteriet: Guds Ord, genom vilket allt
skapades, blev en människa som vi (1:14).
Han är den Mästare som Johannes älskar,
tror på och vill dela med oss (jfr 1 Joh 1:1-4).
Profeten Baruk hade skrivit om Guds vishet
som visade sig på jorden och levde bland
människorna (Bar 3:38). Det var poetiskt
sagt och en vag profetia om framtiden. För
Johannes blev profetian påtaglig verklighet:
Ordet blev kött och blod, Gud blev en
mänsklig vän, hans egen vän.
Herren mötte iskallt motstånd och
besvikelser, han fick gråta som vi, en korrupt
och förvirrad rättegång röjde honom ur
vägen. Men han uppstod igen. Frälsarens
undergång tolkas som ett upphöjande – ett
steg mot himlen, ett sätt att bana vägen för
oss, för hans älskade systrar och bröder. Med
stor dramatisk berättartalang låter Johannes
oss vara med om det han själv sett, tagit på,
lyssnat till. Som en kamera.
Dialogerna rör sig ständigt på två nivåer
(8:23). En avgrund skiljer Jesus från hans
världsligt sinnade samtalspartners. Deras
oförmåga att förstå Jesu andliga tal är
kompakt. Rollen som den alltför jordiska
rösten spelas ibland av Jesu lärjungar men
oftare av ”judarna”, några av dem får hårda
omdömen med på vägen. De ledande judarna
som angrips i kap 8-9 är dock inte ”alla” judar
utan en begränsad grupp, Johannesevangeliet
är inte ”anti-semitiskt” – Jesus och Johannes
var ju judar själva, hela evangeliet bottnar
i judendom (festkalendern, symboliken,
ja, allt). Icke-judar talar Jesus inte ens med
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(12:20 f). Ändå förvånas man över den hårda
tonen och negativa bilden som evangeliet ger
av Jesu judiska motståndare. Det kräver en
förklaring, och den finns också:
Det judiska upproret mot Rom (år 66-70
e.Kr.) ledde till förstörelsen av Jerusalem,
hundratusentals människors död och
templets ödeläggelse. Efter katastrofen
lyckades en grupp lärda judar samlas och
på något sätt ersätta Sanhedrin (Höga Rådet
i Jerusalem). Vi har inga detaljer om denna
process annat än att fariseiska partiet blev en
ledande kraft, övriga partier försvann eller
integrerades. Många kristna såg Jerusalems
undergång som ett ”straff från Gud” (vilket
måste ha stört de upprorsmän som kände
vrede över att kristna inte varit med och
kämpat). Precis som de hade profeter i tidigare
tider tolkat babyloniernas ödeläggelse av det
första templet år 587/586 f.Kr. Jesus hade
förutsagt att hans tids tempel skulle gå under
(Matt 24:2; jfr även Matt 5:11-12). Det är
möjligt att Lukas ”tempelvänliga” evangelium
(hos honom börjar och slutar allt i templet)
var ett försök att från kyrkligt håll visa att ”vi
kristna uppskattade faktiskt också templet”.
Men det var i så fall för sent. Irritationen
över kristendomen och andra ”sekter” var för
stor. Det sägs att fariseerna la en extra bön
till judarnas dagliga bön (Adertonbönen).
Man bad att ”notzrim” (nasareerna)
ögonblickligen skulle dö (en text med denna
formulering hittades i Kairo 1898). Att detta
ord verkligen betydde ”nasareerna”, alltså
kristna (jfr Apg 24:5), framgår av hur det
senare användes av rabbinerna, men det
finns ändå forskare som betvivlar det (och i
dag är ”notzrim” lyckligtvis inte med längre i
judarnas bön). Den helige Justinos Martyren,
som levde bland kristna som ännu kände till
apostlarnas lärjungar, se s. 1175, bekräftar
att judarna - ”våra bröder” - förbannade

Kristus och de kristna och lät hedningarna
”utföra förbannelsen” (d.v.s. förfölja kyrkan).
Därmed var kristendomen tydligt utesluten
från judendomen, den fick alltså bli en egen
religion. Denna skilsmässa har inneburit
alla de motstridiga känslor och ömsesidiga
anklagelser som skilsmässor brukar ha.
Johannesevangeliet verkar ha blivit till (eller
avslutats) mitt i denna smärtfulla process.
Det är inte märkligt att ordkrigen har
lämnat spår i framställningen (se t.ex. 9:22;
12:42; 16:2 f). Att evangeliet i senare tider,
då kyrkan stod stark, har missbrukats till
polemik, ja, hatkampanjer mot judar, är en
annan, ytterst beklaglig sak.
Jesus Kristus i Johannesevangeliet bekräftar
att frälsningen kommer från judarna
(4:22). Men som Guds Son vägrar han att
underordna sig jordiska auktoriteter. Han
förbluffar och irriterar om och om igen (de
plastiska orden om hans egen realpresens
under brödets och vinets gestalt i
eukaristin, 6:52-59, är obekväma än idag
för många icke-katoliker). Jesus är självsäker
och anklagande såsom profeterna var det
före honom och möts av samma hat som de
gjorde. Så mycket desto större värme och
omsorg visar han sin flock i enrum. De är allt
för honom. För dem faller han på knä och
gör slavtjänst (13:4-5). Tomas som tvivlade
och ville ha bevis för uppståndelsen får
bevis (20:24-29). Petrus som svek Jesus blir
förlåten, och får det framtida herdeansvaret
(påvedömet) (21:16; jfr Matt 16:18-19).
Ordet som blev människa vill berättas vidare
av svaga människor, Jesus litar på dem. De
ska vara ”i honom” och han ”i dem” (15:1-10;
17:20-26). Därför den kroppsliga eukaristin.
Så har vi kristna också en särskilt relation
till henne som Ordet antog kött av: Maria.
Hon ser vännernas nöd och ber för dem, ja,
hon ”sätter igång” Jesu offentliga verksamhet
(2:3). Hon är där när den avslutas (19:25 f)

och inramar så alltihop. Marias modersroll
för oss avbildas i 19:27. Vi är ”hennes andra
barn” (Upp 12:17).
Fornkyrkan såg aposteln Johannes som
denna boks författare. Moderna teologer
ifrågasätter det, men med svaga argument (se
nästa sida). En papyrusbit från ca år 125 e.Kr.
med texten i 18:31-33, 37-38 presenterades
år 1935. Den hade bevarats i Egyptens
torra ökensand och är det hittills äldsta
nytestamentliga textfyndet över huvud tagit.
Dateringen satte punkt för dem som påstod
att evangeliet måste vara från långt senare
tider. Johannes bok är ”byggd” som de
andra evangelierna (med början i Galileen,
uppgörelse i Jerusalem, och stort utrymme
åt Jesu lidande och död), men stilen är helt
annorlunda. Hymnen i början (1:1-18) och
hela sista kapitlet (21) verkar vara tillägg.
Kap. 5 och 6 bör nog byta plats, det ger bättre
mening. Någon skrev ett extra slutord (jfr
20:30-31 med 21:24-25), orsaken verkar vara
att Johannes (mot allas förväntan) avled (se
21:23). ”Jag” och ”vi” i 21:24-25 kan också ha
infogat Jesu långa tal och de ”tecken” han gör
(se följande sidor). Man gjorde så i antiken,
det var ett sätt att hylla en stor författare och
framhäva hans tankar. En älskad präst som
jag umgicks med i min ungdom (pater L.O.
Dorn S.J., död 2000), och som suttit i tyskt
interneringsläger 1940-45, skrev två böcker
med predikningar. Jag skulle i dag lätt kunna
”bättra” på dem, med hans egna ord som jag
minns. Så kan man tänka sig att Johannes
lärjungar har gjort - under Den helige andes
inspiration. Det är dock säkrare att anta
att Johannes själv sydde ihop egna texter
från sin långa karriär. Han stod inför svåra
andliga motståndare, gnostikerna. Det kan
vara skälet till att åldringen tog fram allt ur
arkiven och satte ihop hela textmassan i en
ny, definitiv form. Gnosticismen beskrivs på
s. 184.
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Fördjupning
JOHANNESVANGELIETS KOMPLEXA
BAKGRUND OCH KOMPOSITION
Som sagt på förra sidan är det uppenbart att
Johannes bok har bearbetats och redigerats
flera gånger, och knappast utan hjälp av flera
personer. Vi vet inte vilka de var. Boken ska
enligt fornkyrklig tradition ha skrivits i Efesos
dit Johannes kom ungefär en generation efter
att Paulus grundat kyrkan där. Efesos var en
av de viktigaste städerna i Jonien i Mindre
Asien (största handelsstad med hedersnamnet
”Asiens ljus”). Den var huvudstad i romarnas
provins Asien och växte till i makt och välstånd.
Där fanns en stark kejsarkult och många
kejsartempel, men också en betydelsefull judisk
församling (synagoga från redan 200-talet
f.Kr.). Judarna hade där enligt Josefus Flavius
(se s. 154) egna rättsinstanser. Här stannade
Paulus (minst) två år (Apg. 19;1-10 och 20;31)
och insatte Timotheos till sin efterträdare.
Johannes kom väl till Efesos kring år 66, då det
drog ihop sig till uppror i Jerusalem. Han blev
i så fall omgående kyrkans ledare - bredvid
Timotheos? - och verkar inte ha återvänt till
Det heliga landet igen. Byggnader, seder,
rättsförhållanden m.m. i Johannes evangelium
härstammar nämligen från Jerusalem som
det såg ut innan det judiska upproret (t.ex.
totalförstördes Betesdadammen år 70, vilket
författaren inte verkar veta om, Joh 5:2). Om
templet, som även förstördes då, skriver han
också som om det fortfarande fanns.
Eusebios kyrkohistoria från 300-talets början
(Kyrkohistoria, Artos förlag) berättar att
Johannes godtog de övriga evangelierna,
men tyckte att det saknades något om tiden
innan Döparens död och skrev därför en egen
version. Han utelämnade en del av det som
redan berättats, t.ex. Jesu släktstavla, men
utvecklade läran om Kristi gudom. Johannes
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begravdes i Efesos, skriver Eusebios, och är
identisk med ”lärjungen som Jesus älskade”
och som nämns i Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7,
20, 24. Den helige Justinos (se s. 1175) nämner
ca år 150 (liksom Ireneus efter honom, se s.
1216) att Johannes dessutom är författare till
Uppenbarelseboken, vilket Eusebios betvivlar.
Några moderna teologer tror att aposteln
Johannes varken skrev evangeliet eller de
övriga johannesskrifterna. Man anser att Jesus
i Mark 10:39 förutsäger denna apostels och
hans brors martyrium. Då kan aposteln inte
vara den som levde tills kejsaren Trajanus
dagar (åren 98 – 117 e.Kr.) som Ireneus skrev,
anser man. Argumentet förutsätter att Jesus
med sin ord tänkte på ett martyrium för både
Johannes och hans bror och inte bara lidanden
för evangeliet (Johannes blev i hög ålder
straffånge på ön Patmos för Guds ords och Jesu
vittnesbörds skull, Upp 1:9). Det vet vi inte.
Uttrycket ”Den älskade lärjungen” möter vi i
Johannesevangeliet nästan bara i berättelserna
mot slutet, d.v.s. i Jerusalem (fr.o.m. kap. 13).
Kom han därifrån? Med bra relationer till
de högsta prästerna? Kan Jesu moders syster
Maria ha varit Johannes moder (jfr Joh 19:25)?
Enligt Lukasevangeliets början hade Jesu
moder prästerlig familj i Judéen (Sakarias och
Elisabeth). Var detta skälet till att just Johannes
skulle ta hand om Jesu moder på gamla dagar?
(Joh 19:27). Var han kanske den Johannes
(Markus) i vars moders hus urkyrkan träffades
(Apg 12:12) eller/och identisk med den unge
mannen som i Getsemane flydde naken
(Mark 14:51-52)? Är han Johannes Markus
från Antiokia/Jerusalem som övergav Paulus
på den första missionsresan och som Paulus
sedan inte önskade med till Cypern en andra
gång (Apg 13:5, 13-14; 15:37f)?
I alla fyra evangelier är Petrus den viktigaste
bland apostlarna. Men den älskade lärjungen
har i fjärde evangeliet en märklig särställning,

kanske har hans lärjungar (= evangeliets
slutredaktion) uppfattat sin mästare som
likvärdig med Petrus (eller viktigare) för att
Gud lät honom bli så gammal. Länge trodde
de att ”vår lärare kommer aldrig att dö” (jfr
Joh 21:23). Visst var Johannes framträdande:
Petrus behövde denne lärjunge för att få svar
på en fråga till Herren (Joh 13:23f); Johannes
härdade ut under korset motsatt Petrus som
svek (Joh 19:26 f, 35 f). Han hörde där Jesu
sista vilja (privilegiet understryks genom
lärjungens ansvarstagande för Jesu moder);
Johannes - inte Petrus - var den första som
trodde efter påsk (Joh 20:8) och först kände
igen Herren vid Tiberias (Joh 21:7). Efter
uppståndelsen hade han en särskild plats i Jesu
plan, som Petrus inte fick veta (Joh 21:20-23).
Problemen i Joh 3:22-30
Anhängare till Johannes Döparen verkar
ha varit en allvarlig utmaning för kyrkan
i Efesos (jfr även Apg 18:24-25) där
evangelisten Johannes levde och skrev.
Det fanns tydligen en döparsekt där,
kanske ett frö till mandeerna som än i
dag påstår att de kommer från Döparen.
I början av Johannesevangeliet markeras
övertydligt att Döparen inte är på nivå
med Jesus (det medges inte ens att Jesus
döptes av honom). I Joh 3:22-30 sägs det
att Jesus döpte lärjungar och sedan (4:2)
att han inte gjorde det. Fanns det en
spricka mellan Jesus och Döparen? Något
som evangelisten inte gärna ville berätta?
Johannes förhållande till gnosticismen (läs
om den i följande fördjupningsartikel) är en
komplicerad fråga. Gnostikerna influerade
den kristna kyrkan med sina underliga läror.
Kyrkan fick försvara sig länge mot dem. Enligt
Ireneus tog dessa sekterister emot pengar för
sin ”visdom”. Som ”syndfria” och ”upplysta”
andliga personer ansåg de att de kunde göra
vad som helst utan att synda, de angrep de

kristna som idioter och såg sig som överlägsna
kyrkans apostlar, de umgicks gärna med de
rika, de åt avgudaofferkött utan några skrupler,
dyrkade siffer- och bokstavshemligheter, förnekade äktenskap och fortplantning och brandmärkte sig själva. Men de var splittrade i olika
skolor sinsemellan. I Efesos fanns det en
framträdande gnostiker vid namn Kerinthos,
som stod nära judekristendomen. Hans lära
var ett fruktansvärt hot mot den johanneiska
gemenskapens tro och sammanhållning. Enligt
Ireneus skrevs hela Johannesevangeliet för att
motbevisa Kerinthos och gnostikerna, som
Ireneus ser som efterföljare till nikolaiternas
sekt (jfr Upp 2:6; Apg 6:5). Johannes önskade
att visa, säger Ireneus, ”att det bara finns én
Gud, som har skapat allt genom sitt Ord”,
och som genom detta Ord ger människorna
frälsningen. Kerinthos förkunnade bl.a. att
Jesus var barn av Josef och Maria. ”Kristus”
steg ner över den vuxne Jesus vid dopet i
Jordan (Jesus var alltså inte själv Kristus, ansåg
han, jfr 1 Joh 2:22). Den helige Polykarpos (se
s. 1052), som var elev till Johannes, berättade,
enligt Ireneus (hans elev), att Johannes en gång
i Efesos sprang ut ur ett offentligt badhus utan
att ha badat eftersom han hörde att Kerinthos
var därinne. Johannes var rädd att huset skulle
störta samman på grund av kättarens närvaro.
Ger Johannesevangeliets språk oss ledtrådar
om författaren som person? Grundtexten
är grekisk som allt annat i Nya testamentet,
orden har här och där semitisk färg och liknar
palestinska rabbiners stil från den perioden.
Ordförrådet är litet, författaren ger oss korta
satser, som gör honom lättare att läsa än
t.ex. Paulus (som väl tänkte på grekiska och
inte behövde översätta allt i huvudet först).
Johannes är samtidigt en författare med stor
talang för dramatik, tydligast i kap. 9, 11 och
18:28-19:16. Vi får känslan av ett ögonvittne
som redan många gånger har berättat om det
han sett, en erfaren predikant och kateket.
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De kristnas uteslutning från judendomen (se s.
178-179) verkar vara avslutad när texten skrivs
(och antyds kanske i Joh 9:22, 12:42; 16:2).
Alltså skrivs texten efter 80-talet.
Det finns många tecken på interna omredigeringar och kompletteringar av textbitar
i Johannes evangelium. Jag har ovan på s.
179 nämnt att kap. 5 och 6 borde byta plats.
Kap. 5 (botandet vid Betesda och ett tal)
verkar ju avbryta platsbeskrivningen innan. I
originalmanuskriptet fanns Joh 6:1 nog direkt
efter Joh 4:54. Redan kyrkofadern Tatian
(lärjunge till Justinos) ville på 100-talet bytta
om kap. 5 och 6 för att få bättre ordning. Men
även 7:15-24 bör ha stått innan 7:1 (precis
efter kap. 5 om det byter plats med kap. 6), det
ger ett bättre flyt. Intressant nog innehåller
kap. 5 exakt fem gånger så mycket text som
7:15-24 (vi kan tänka oss fem lösa blad och
ett enkelt blad i en hög – så lätt det går att de
förbyts, sidorna var ännu inte numrerade eller
betecknade med kapitel och vers, det tillkom
långt senare!). Därtill kommer att det som nu
är Joh 7:2 (Lövhyddefesten, Sukkot) i själva
verket bör vara ett halvt år efter påsken, som
redan närmar sig enligt 6:4. Det går alldeles för
snabbt som det står där nu.
Det finns fler, liknande problem, här några
exempel: Uppenbarelsetalet Joh 3:31-36 är
tydligt sekundärt infogat i förloppet. Det
platsar ju inte riktigt där. Joh 5:3b-4 (ängeln
som rör upp vattnet) är inte med i de äldsta
handskrifter och utelämnas helt i Bibel 2000
(men omtalas i en fotnot). Joh 7:53 – 8:11
(om äktenskapsbryterskan och om att kasta
första stenen) saknas i de äldsta handskrifter,
men är med i Bibel 2000 (dock i parantes).
Stilmässigt passar berättelsen långt bättre
in i de tre första evangelierna (jag hade nog
satt in den direkt efter Luk 21:38). Intressant
tvärtom-exempel är Matt 11:27, som verkar
saxat ur Johannes bok där det stilmässigt
passar perfekt in. I Joh 10:1-18 och 12:44-50
får vi åter märkligt avbrytande tal. Det långa
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stycket Joh 13:1 – 17:26 (Skärtorsdagskvällens
fottvagning och Jesu långa avskedstal) är klämt
in mellan berättelsen om Jesu gärningar och
passionen. Avskedstalet avslutas egentligen
i 14:31 och handlingen verkar fortsätta i
18:1, därför ser kap. 15-17 ut att ha fogats in
där emellan sekundärt. Slutligen ser vi att
en epilog (Joh 20;30-31) har lagts till efter
uppståndelsesberättelsen, och sedan ett helt
bonuskapitel (Joh kap. 21), där slutredaktören
(kan han vara författaren själv?) avrundar
alltihop (Joh 21:24-25), på vägnar av en grupp.
Frågan är om denne sista penna har påverkat
annat i boken. Är det han som fogat in de
långa talen? Hittade han dem i apostelns arkiv?
Fick han i uppdrag av Johannes att göra det?
Redaktören har också mängder av ytterligare
material men orkar inte skriva allt (Joh 21:25).
Vi utgår i från att Johannes är källan till alltihop
men finslipningen gick knappast till utan viss
assistans. Hur? Det kan vi bara spekulera över.
Med vårt moderna mindset upplever vi dessa
ojämnheter som oordning. Men sådant var
inte ovanligt i antiken. Mycket kunde hända
när man skulle traderade, transportera eller
komplettera texter. I antikens värld såg man
inte heller litterära produkter som enbart
författarens egendom. En andlig arvtagare
kunde tillägna sig en text och arbeta vidare på
den i samma anda (ungefär som vetenskapliga
forskare gör med varandras resultat idag).
Johannes kan även ha gjort kompletteringarna
själv, eller de har lagts till från andra skrifter
av honom, från predikningar man kom ihåg
eller som man hittade i en kruka i hans rum
och inte ville förlora för eftervärlden. Man
utvidgade då försiktigt hans verk, rättade till
grammatiken, och la in extrabitarna där man
ansåg att de matchade bäst. Så kan det ha
gått till. Det ändrar inte på att man uppfattar
aposteln Johannes som författare till alltihop,
och att beskrivningen av Jesu gärningar och
ord är historiskt korrekta.

De tre första evangelisterna, som vi kallar för
”synoptikerna” (se s. 147) skiljer sig stilmässigt
från Johannes. Jesu ordförråd hos Johannes
påminner mest om författarens eget – som vi
även möter det i Första Johannesbrevet. Det
talar för att samma person skrev alltihop.
Johannes har inte med några liknelser om
Guds rike, om man bortser från Den gode
herden i kap. 10 och vinstocken i kap. 15.
Jesus förkunnar inte riket utan ÄR riket. De
märkliga dualismerna som ska understryka
Jesu gudomliga natur (t.ex. ”Ni hör hemma här
nere, jag är ovanifrån”, Joh 8:23) är okända hos
synoptikerna. Domens dag som ska komma
vid tidens slut enligt bl.a. Matt kap. 25 är inget
tema hos Johannes – i hans bok sker domen
NU i varje människas avgörande för eller
emot Jesus. Den s.k. Messiashemligheten som
spelar så stor roll i Markus evangelium, liksom
alla exorcismerna där, nämner Johannes inte
heller. Lärjungarna hos Johannes har inte
de konflikter och problem med Jesus, som
Markus vet om, de bekänner närmast direkt
den rätta tron (Natanael, Joh 1:49, Petrus i
6:69). Ännu en bjärt kontrast mot Markus:
Johannes har mycket noga geografiska
kunskaper om Heliga landet och lokala detaljer
dyker upp här och där, Markus är en långt mer
osäker guide. Jesus är ännu mera ”upphöjd,
suverän” i Johannes version än hos de andra
tre. Han uppvisar ovanliga kunskaper: han
vet om sin vän Lasaros död långt borta (Joh
11:4-5) och känner Natanaels bakgrund (Joh
1:47). Kvinnan vid Jakobsbrunnen behöver
inte avslöja sina privata kärleksaffärer, hennes
gudomlige biktfader känner till dem i förväg
(Joh 4:18) o.s.v. Det finns inga svaghetstecken
hos Jesus i passionen. Någon har sagt att Jesus
hos Johannes är en ”över jorden skridande
gudomsgestalt”. Som Johannes text föreligger
kommer den vuxne Jesus hela fyra gånger till
Jerusalem för någon högtid - hos synoptikerna
bara till sist, en enda gång. Över huvud tagit
spelar den judiska festkalendern en mycket

stor roll i Johannes bok. Synoptikerna har
instiftelsen av nattvarden; även Johannes har
många eukaristiska hänsyftningar (t.ex. Joh
6:35-58, - bemärk också att eukaristin där är en
individuell sak, inte ett gemenskapsuttryck; jfr
även Joh 3:15, 19, 36, 1.Joh 5:10f), men i stället
för nattvardens instiftelse ger oss författaren
fottvagningen på Skärtorsdagskvällen och
budet att tjäna och älska varandra (= en
utläggning av eukaristins mening? Joh kap.
13). Givetvis har Johannes också många
likhetspunkter med de tre första författarna,
men han tolkar ofta dessa annorlunda än de
gör. Vissa detaljer avslöjar närhet till Lukas,
såsom namnen Marta, Maria, Lasaros och
Hannas. Liksom hos Lukas är Den heliga
anden central i Johannesevangeliet. Anden
beskrivs som levande vatten som flyter ur
den troendes - eller Jesu? – inre (Joh 7:37-39).
Anden är ”Hjälpare” (advokat/företalare, Joh
14:26; 15:26; 16:7). Extatiska upplevelser som
i Korinth (1 Kor kap. 12-14) är det inte tal om.
Anden är för Johannes mer den som hjälper att
komma ihåg, att tolka och verbalisera den äkta
Jesustraditionen (Joh 2:22; 14:26).
Viktiga för Johannes är de sju Jag-är-orden:
6:35, 51: Jag är livets bröd/ det levande brödet
8:12: Jag är världens ljus
10:7: Jag är grinden in till fåren
10:11: Jag är den gode herden
11:25: Jag är uppståndelsen och livet
14:6: Jag är vägen, sanningen och livet
15:1: Jag är den sanna vinstocken
Språkligt går det – när man bortser från de
gemensamma bitarna med synoptikerna att urskilja tre olika ”röster” i Johannes bok
(därmed inte sagt att det rör sig om tre olika
författare): 1) texter som handlar om Jesu
”tecken” (symboliska under), 2) texter som
främst möter oss i de långa talen, och slutligen
3) själva passionsberättelsen som drivs framåt
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av sin egen dynamik. Att ”rösterna” är olika
kan bero på att aposteln skrivit texterna
i olika faser av sitt liv, med hjälp av olika
sekreterare eller av andra skäl. ”Tecken”berättelserna (= de enda mirakel Johannes har
med) är också de sju till antalet (de var nog
ursprungligt numrerade, se Joh 2:11; 4:54)
(observera att även Uppenbarelseboken, se
s. 233, är komponerad med siffran sju som
grund). De sju undren kan ha varit stommen
i en komposition, en ”röd tråd” om Jesu
verksamhet från Döparens dagar tills slutet i
Jerusalem, som kan ha varit tänkt att motsvara
kronologin i synoptikernas evangelier:
I. 2:1-11: Vinundret vid brölloppet i Kana
II. 4:43-54: Ämbetsmannens son i Kafarnaum
III. 5:1-9: Den sjuka mannen i Betesda
(Observera att nummer III´s plats ursprungligt
bör ha varit efter nummer V)
IV. 6:1-15: Mat åt de 5000
V. 6:16-21: Jesu vandrar på sjön
VI. 9:1-7: Den blindfödde vid Siloadammen
VII. 11:1-44: Uppväckandet av Lasaros
Miraklen förses typiskt med högtidliga tal
som tolkar dem symboliskt. Intressant nog
har de sju undren stora likheter med Markus
parallelltexter, medan passionsberättelsen i sin
tur har många likheter med Lukaspassionen.
Ingen utom Gud vet varför det blev så. Någon
sorts kommunikation mellan författarna, i ett
dunkelt tidigt skede som vi inte längre kan
komma åt, bör vara orsak till dessa mystiska
likheter och olikheter mellan dokumenten.
Med evangeliets sista ord så tror jag inte att
hela världen skulle kunna rymma alla de
böcker man kunde skriva om de historiska
frågor som Johannes evangelium ger upphov
till. Har jag skapat förvirring hos mina läsare?
Det var inte meningen, tvärtom. Bibelanalyser
ska tjäna tron så att vi utvecklar allt bättre
resonnemang. Herren önskar forskande läsare!
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Fördjupning
KYRKAN OCH ”GNOSIS”
- OM GNOSTICISMEN
Det grekiska väldet som inleddes med
Alexander den Stores fenomenala erövringar
på 300-talet f.Kr. skapade den religiösa
blandkulturen som vi kallar för hellenismen
(se inledningarna till Mackabeerböckerna
och Vishetsboken). En andlig osäkerhet växte
fram i hela Medelhavsområdet, många kände
sig främmande i en stor, oöverskådlig värld.
Judarna lyfte fram sin Gudstro som vishet,
överlägsen grekernas (se t.ex. Ords 1:7), men
även hos judar märks dåtidens frågande oro
(t.ex. Pred 7:1). Varje människa sökte sina svar.
Österifrån (Babylon, Persien, kanske Indien)
strömmade sekter och läror in med ”dolda
kunskaper” om tillvarons ”djup”. De togs emot
av en meningstörstande allmänhet. Sekterna
påstod att hemligt vetande (på grekiska
”gnosis”) kunde frälsa de invigda ifrån det
jordiska livets begränsningar. Människan,
fångad i kroppens fängelse, kunde inom sig
finna en ”visdoms-gnista” av ett ”ljusrike”
(observera att gnostiker inte är de samma som
nutidens agnostiker = de som säger att man
inte kan veta om Gud finns). Vissa gnostiker
såg Jesus som en vanlig människa över
vilken ”gnistan” (= ”Kristus/Ordet”, Logos på
grekiska) föll ner vid dopet i Jordan. Denna
gnista hade kommit för att frälsa de okunniga
i världen genom att ge dem ”kunskap” om
deras gudomliga ursprung och så föra den
andliga kärnan inom dem (själen) tillbaka till
”ljusriket”. Mot detta säger Bibeln: Guds Ord,
Kristus, är inte bara i Jesus, Ordet är Jesus (jfr 1
Kor 12:3; 1 Joh 2:22; 2 Joh 7).
På 100-talet e.Kr. var samtliga apostlar och
övriga ögonvittnen till Jesus döda. De fyra
evangelierna och Apostlagärningarna var

allmänt erkända i kyrkan som sann tradition.
Men en del icke-godkända skrifter dök upp
här och var (kanske syftar redan Lukas på
dem i Luk 1:1f), såsom ”Thomasevangeliet”,
”Petrus akter” och många fler. Dessa texter
kallar vi för ”apokryfer” (”dolda”, se s. 64),
d.v.s. de innehåller ”dolda” budskap - en del
finns översatta till svenska (se ”Apokryferna
till Nya testamentet”, Proprius förlag). Dessa
texter godkändes INTE av kyrkan men spred
sig ändå som ogräs bland vete (jfr Matt 13:2430). De ville meddela en ”hemlig lära” som
den uppståndne Kristus påstods ha givet sina
vänner och som sedan skulle ha bevarats
muntligt i slutna kretsar. Gnostikerna kunde
argumentera med bibelställen: Sägs det inte i
Mark 4:11; 7:17f; 10:10f att Jesus gav sina nära
lärjungar specialundervisning som andra inte
fick? Och fanns det inte enligt Paulus andligt
fullvuxna inom kyrkan (1 Kor 2:6), sådana
som förstod vad han menade med Kristi uppoch nedstigande i olika världar etc. (jfr Ef 4:9)?
I antikens hellenistiska blandkultur fanns det
gott om läror av judiskt, egyptiskt eller persiskt
ursprung som spekulerade i ”själaresor”
till olika himlasfärer, och en del kristna tog
intryck av dessa spekulationer. Ryktena om att
även apostlarna hade haft en ”hemlig lära” av
ett sådant slag som man nu kunde bli invigd i
förstärkte nyfikenheten.
Men kyrkan sa klart ifrån. Tidiga kyrkofäder
levde ännu som hade undervisats av apostlarna
själva eller av apostlalärjungar (så som
Justinos, se s. 1175, eller Ireneus, se s. 1216).
De avvisade bestämt att någon hemlig lära
skulle ha funnits. Kyrkan förskräcktes också
över att se hur de gnostiska kristna började
förneka trons grunder: Det gamla testamentet
förkastades fullständigt, den Gud som
uppenbarar sig där sågs som ond och dum.
Hans skapelse – världen – nedvärderades som
ett felsteg i urtiden, den fysiska världen han
har gjort är ju full av okunskap, smärta, sorg,

ångest, svartsjuka och begär, sa man. Hade
inte Paulus och Johannes skrivit att världen
behärskas av den onde (Joh 12:31; 16:11; Ef
6:12; Kol 2:15)? Och Jesus förkunnade väl att
världen skulle gå under? Skaparverket kunde
omöjligt ha skapats av den gode guden som var
Jesu Kristi Fader. Det materiella var bedrägligt,
farligt, en fälla, ett fängelse – inte ett hem för
själen.
Gud kan omöjligt heller ha blivit människa,
sa man – inte kan han väl bli till något som
är lägre än honom själv? ”Kristus” som kom
för att frälsa oss måste ha varit en ljusgnista
ovanifrån som steg ner till den jordiska
”Jesus”. Logos (Ordet) blev inte inkarnerat
(d.v.s. kött) även om det vistades i vår värld.
Kristus hade alltså inte mer med Jesu kropp
att göra än en pärla med sin musslas yttre skal.
Konsekvenserna var förödande för trosläran:
Jesu fysiska död på korset betydde inget
för den enskildes frälsning längre. Därmed
blev evangeliets budskap om den lidande
Messias samt kyrkans dop och eukaristi, dess
fysiska gemenskap och organisation – ”Kristi
kropp i världen” – helt meningslösa. Man
lämnade dessa ”dumheter” bakom sig. I Första
Johannesbrevet märks den gamla apostelns
sorg över sådana avfällingar som föraktade
tron på sakramenten, på eukaristin och dopet
(”blodet och vattnet”).
Att denna universella världspessimism kunde
verka lockande säger något om dåtidens andliga
tillstånd. Man längtade efter en totalförklaring,
som kunde ge svar på tillvarons misär, hur den
har uppkommit och hur man befrias ifrån den.
Ärkekättaren Markion i Rom var en av dem
som ville avskaffa Gamla testamentet och även
mycket i det nya. Många kristna charmades av
hans ”positiva gudsbild” (jfr 2 Tim 4:3). Hans
”rena evangelium” och hans sekt höll sig vid
liv ända tills 500-talet. Den helige kyrkofadern
Polykarpos (se s. 1052), som hade undervisats

185

av apostlarna (bl.a. Johannes), kom till Rom
mitt på 100-talet och lyckades få många
markioniter att återvända till kyrkan. Själv
undvek han (som sina lärare, apostlarna) all
personlig kontakt med dem som förvred den
kristna tron. Då han en dag träffade Markion
och denne frågade ”känner du mig?” svarade
han: ”Jag känner dig, du Satans förstfödde!”
Det gnostiska tänket var alltså dualistiskt.
Världen var skapad av en ond gud, fiende till
den gode ”Ljusguden” som var Jesu sanne
”fader” och högt upphöjd över allt som kan
sägas och tänkas. ”Fadern” hade absolut
ingen möjlighet att inkarneras i världen (man
påminns nästan om formuleringar som vi
senare möter i Koranen). Denne ”ljusgud”,
påstod man nu, gav i urtiden upphov till
en rad ljusvarelser, främst Sofia (visheten –
man inspirerades väl av den symboliska och
poetiska personifieringen av visheten i Ords
8:22-23; Syr 1:4-10). Sofia begick ett misstag,
menade gnostikerna. Hon bestämde sig för
att frambringa ett barn, men frågade inte den
store ljusguden om tillstånd först. Resultatet,
hennes barn, blev en arrogant, svartsjuk
och dum gud som genast skaffade sig en
mängd änglar och skapade världen, inklusive
människorna. Människorna skapades dock
på något sätt ändå i den fullkomliga ”faderns”,
d.v.s. ljusgudens, bild och de fick så en ”gnista”
av det gudomliga ljuset i sig, i alla fall några
av dem nämligen de ”andliga” som upptänds
av längtan när de hör denna lära för att
de känner igen dess sanning som ett eko i
sitt eget inre. De ondsinta andemakterna
spärrade sedan in människan, som ännu var
androgyn, i en kropp och skapade därtill
könsskillnaden: kvinnan framträdde, hon som
mannen begär och får barn med. Så spreds
genom det äckliga begäret, könsumgänget
och barnafödandet ”ljuspartiklarna” ut över
jorden i många nya kropps-fängelser, och
det blev ännu svårare att få dem samlade så
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att de kunde föras hem till ”ljusriket” som de
kom ifrån (därför, sa gnostikerna, är sexuellt
begär skadligt och äktenskap ska förbjudas,
jfr Paulus motståndare som omtalas i 1 Tim
4:1-3). Könsskillnaderna är alltså av ondo och
ska övervinnas: i det s.k. Tomasevangeliet (v.
37 och 114, se s. 66) lär Jesus att kvinnor ska
bli män och att de två könen ska kunna klä av
sig utan att skämmas inför varandra såsom
det var i början i Edens lustgård (meningen
är tydlig: när könens olikheter och vuxenlivets
lustar avskaffas är Paradiset tillbaka). Var detta
antikens utgåva av vårt moderna samhälles
längtan efter att han och hon ska bli hen, och
efter frihet från barn?
Den lägre, mörka världsmiljön påverkade
människorna från början. En dimma av
glömska la sig över mänskligheten – man
visste inte längre från vilket högt ”kungligt”
ursprung man hade fallit. Okunskap – ”sömn”,
jfr sloganen i Ef 5:14 – var alltså det som
man skulle frälsas ifrån, inte synden såsom
kyrkan lärde. Detta har säkert tilltalat många
individer som hade något otalt med kyrkan. Vi
kan nästan höra retoriken: ”Se dig själv i vår
gnosis-spegel, du är ingen liten rutten syndare
som kyrkans präster lär dig. Det gör de för att
fasthålla dig i din babyloniska fångenskap. Alla
deras dumma får, de jordiskt sinnade kristna,
förstår dig inte för att de inte har ljusgnistan
inom sig som du. I ditt hjärta är du en prins
eller prinsessa, ett evighetsljus, en ädelsten,
en vit svan som på grund av en oförstående
omgivning har uppfostrats till att tro att du är
en ful ankunge. Kasta kyrkans tvångsjacka av
dig och bli fri. Flyg med oss upp till oanade
höjder”. Vi ser gnostikerna framför oss: med
ett medlidsamt leende på läpparna talar de
om obildade kristna som ännu håller fast vid
judarnas och Moses primitivitet. Eller driver
med vår tro: så brukade de t.ex. fråga vad det
var för mening med att Gamla testamentets
Gud sa att han var ”svartsjuk” på andra gudar

(t.ex. 2 Mos 34:14) och samtidigt påstod att
de inte fanns (Jes 44:6). ”Finns gudarna inte –
varför är han då svartsjuk på dem?” I allt kände
de sig mentalt överlägsna judarna och kristna
(men använde ändå deras berättelser för egna
syften). Den lägre stående skaparguden (som
de kallade för demiurgen, ”hantverkarguden”,
alltså Israels Gud) hade sin motspelare i ormen
från Paradiset som därmed fick hjältestatus, ty
den hjälpte ju människorna att göra uppror
mot skaparguden genom att ge dem ”kunskap”
(gnosis). Syndafallet var alltså något gott.
Bibelns lära var hotad i sin grund. Katolska
kyrkans svar var att exkommunicera dem som
gled över i dessa sekter, och man stramade upp
disciplinen i den interna organisationen. Det
var en överlevnadsfråga.
Som smakprov på gnostiskt tänkande
brukar man peka på den s.k. ”Pärlhymnen”
i Thomasakterna (avsnitten 108-113), en
apokryfisk skrift som antagligen blev till
på 200-talet i Syrien. Handlingen är så här:
Aposteln Thomas är satt i fängelse (en bild
av världen) och utan skäl anklagad för brott
(en bild av de ”jordiska” medmänniskornas
blindhet och ondska). Där brister han ut i en
hymn om sitt gudomliga ursprung. Vi hör
hur han en gång var ”barn i sin faders palats”
(ljusriket) men sändes ner till ”Egypten”
(mörkret, den skapade världen) för att hitta
”den enda pärlan som finns mitt i havet nära
den fräsande draken” (pärlan är kunskapen,
gnosis, som onda makter vill hindra att man
hittar). I Egypten förklädde Thomas sig så
att han liknade människorna där, men de
genomskådade det, lockade honom att äta av
deras mat och han föll i en djup sömn och
glömde vad han var (= gnostikernas tal om
”glömska”: själen har tappat bort vetandet –
gnosis – om sitt ursprung). Thomas räddades
sedan av ett brev (budskap) från sin fader,
”konungarnas konung” och sin moder,

”österns härskarinna” som manade honom
att inte glömma sin höghet, att befria sig från
det slaveri han råkat i (kroppens begär o.s.v.)
och de påminde honom om att han skulle bli
arvinge i deras rike. ”Jag kom ihåg att jag var
en konungs son, och min frihet längtade efter
sin natur. Jag kom ihåg pärlan för vars skull
jag sändes till Egypten” säger aposteln nu. Han
besvärjde draken och tog pärlan ifrån den.
Nu ville han återvända till sin faders hus och
tog därför av sig människornas ”smutsiga och
orena kläder” (här menas främst sexualiteten).
Han tog i stället på sig sin sanna strålande
klädnad och när han såg på den ”blev den
i mig som min spegelbild. Jag såg den i mig
och i den såg jag mig själv”, den var fullsatt
av diamanter, hade ”bilden av konungarnas
konung” etc. Thomas hade nu fullgjort sitt
uppdrag och ingick i himlen.
Redan i Nya testamentets skrifter märker vi
spår av kyrkans försvarskamp mot gnostisk
filosofi. Enligt kristendomen är skapelsen
god, en gåva (1 Tim 4:4-5). Guds Ord blev
människa (ordagrant ”kött” i Joh 1:14) – d.v.s.
en del av sin skapelse genom att anta kött av
Maria. För att visa att han inte bara är ”en
ande” äter den uppståndne Jesus tillsammans
med lärjungarna (Luk 24:38-43; jfr Joh
21:12-15). Vår kropp ska en gång ingå i Guds
härlighet, vi tror på köttets uppståndelse för vi
är med hull och hår skapade och älskade av
Gud, inget kroppsligt i oss är ”skräp” (Matt
10:30; jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 9881019). Därför ska allt det jordiska/kroppsliga
ordnas ansvarsfullt och rätt (inte genom
sexualfientlighet utan med sexualmoral, 1
Kor 6:9; och social ansvarskänsla, Matt 25:4546; Jak 2:1-7, 5:1-6). I och genom det jordiska
möter vi Gud. Därför fick vi sakramenten i
vilka vi fysiskt möter Gud, lika konkret som
man en gång kunde möta Jesus. Därför har
vi plikten till fysisk närvaro i söndagsmässans
gemenskap och till att hjälpa människor i
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fysisk nöd (Matt 25:31-46) samt till att uthärda
ett fysiskt martyrium om så skulle behövas.
Verkliga realiteter handlar det om! Johannes
samtida, den helige martyrbiskopen Ignatios
av Antiochia skrev i sitt fångenskapsbrev till
de kristna i Tralles ca år 107 (Ign Tral 9:1-2):

Var döva när man talar till er utan att räkna
med Jesus Kristus. Han är av Davids släkt,
Marias son. Han föddes verkligen, han åt
och drack, han blev verkligen förföljd under
Pontius Pilatus, han blev verkligen korsfäst
och dog i de himmelska, jordiska och
underjordiska makternas åsyn. Han uppstod
också verkligen från de döda när hans Fader
uppväckte honom.
Som gnostiker behövde man inte känna något
större ansvar för det fysiska. Vissa av dem blev
extremt asketiska. Andra, verkar det som,
ville ”bryta ner” kroppen genom utsvävningar
(så kallade libertiner – de är förmodligen
identiska med de avfallna som ville ”känna
Satans djup” i Upp 2:24; jfr 2 Pet kap 2). Den
kristna trons begrepp sögs begärligt upp av
gnostikerna. Paulus fick slå på bromsarna när
han märkte att hans predikan föll i förgiftad
jord. Den frihet i Kristus som han lärde var
INTE sexuell frigjordhet (1 Kor 6:12-20; Ef
5:1-3). Den kyskhet han lärde handlade INTE
om att förbjuda äktenskap (1 Tim 4:3). Hans
kunskap om Kristus var INTE någon hemlig
”gnosis” (1 Tim 6:20). Johannes evangelium
med sina många dualistiska motsatspar (ljus/
mörker, uppifrån/nerifrån, se t.ex. Joh 1:5;
8:23) och med ”världen” som ett övervägande
negativt begrepp, kunde vid en första blick se ut
som skräddarsydd för gnostiska läsare. Boken
avvisades därför också på 100-talet av några
kristna (speciellt Joh kap. 1) – Jesus skulle
inte kallas för ”Logos”, d.v.s. Ordet, tyckte de,
ty så pratade gnostikerna ju. Men kyrkan höll
inte med dem. De kallades snart för a-logi (=
”logosförnekare”) och sågs som en heretisk
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sekt. Kyrkan visste att Johannes budskap
verkligen inte var gnostiskt. Att påstå att Guds
Ord – det andliga ljuset som kom in i världen
– blev kött (Joh 1:14) var inte gnostiskt, utan
tvärtom chockerande för gnostiska läsare. Gud
älskar ju också – enligt Johannes - denna värld
som han har skapat (Joh 3:16 = ”Lilla Bibeln”).
Det lät ännu mer absurt i gnostiska öron. Att
Frälsaren uppstod kroppsligen från graven och
då rentav åt med sina elever, som ovan nämnt,
var otänkbart för ”de insiktsfulla” gnostikerna
som hade lämnat ”köttet” bakom sig.
Men vi kan ändå inte förneka att Johannes
evangelium bär en doft av gnostisk miljö
med sig. Hur fick det den? Vissa tror att
en ursprunglig apostelskrift ”togs över” av
gnostiska lärare och påverkades av dem men
sedan ”räddades” av en kristen slutredaktör.
Denne satte helt enkelt in anti-gnostiska
poänger på passande ställen så att det blev
oätbart för dem. Sanningen kan vara enklare:
Aposteln själv kan ha velat tala tidens språk
mot tidens anda.
Ireneus berättar, som jag sa i artikeln innan
denna, att Johannes skrev evangeliet mot
gnostikern Kerinthos som vilseledde kristna
i Efesos. Ireneus berättar även om de många
invecklade gnostiska system som växte fram
sedan inom sekter där man (mot betalning)
kunde få ”upplysning” (se hans fem böcker
mot heresierna från 180-talet - ett urval av
de fem böckerna är översatta till svenska och
utgivet på förlaget Artos).
Gnostikern Valentinos skrev ett ”Sanningens
evangelium” som bör vara identisk med en av
de många böcker från 300-talet som hittades
vid Nag Hammadi (Egypten) år 1945. Det ovan
nämnda Tomasevangeliet hittades också där,
det är gnostiskt men har likheter med våra tre
första evangelier, ja, hade kanske delvis samma
källa som de (se s. 66f). Kyrkofäderna ansåg

att trollkarlen Simon från Samaria (Apg 8:9f)
var alla heresiers fader. Han lät sig kallas ”Guds
kraft” och reste omkring med en prostituerad
kvinna som var hans ”första tanke”. Det låter
gnostiskt. Kristna 100-talstexter berättar om
hur han i Rom tävlade mot Petrus i att göra
under (t.ex. att flyga) men förlorade och dog
(läs mer om det s. 71f).
Varianter av gnosticism dyker upp i alla
tider, de antar ständigt nya former. Deras
lockelse består i att den erbjuder en till synes
vänlig moralsyn (”Vi gör fel på grund av
okunskap, inte synd”) som dock snart leder till
likgiltighet (”Det spelar ingen roll vad kroppen
gör om anden är ren”). Därtill förför man med
”hemligheter” som låter den invigda eliten
känna sig överlägsen andra. Man lovar – likt
ormen i Paradiset – andliga kunskaper som
hittills varit fördolda för att någon har velat
undanhålla oss dem (det är typiskt katolska
kyrkan som framställs som boven). Så väcks
människors nyfikenhet och motvilja mot
apostlarnas efterföljare och det arv de gav oss.
Vi behöver, påstås det, en ny ”upplysning” som
lyfter oss upp ur vår mossiga trångsynthet.
Förförelsen har i vår tid många ansikten:
”Kunskapen” finns i andra religioner eller
kulturer, i överdriven tro på vetenskapens
framtid, i narkotika, i magi, i nedbrutna
könsnormer och frisläppt sexualitet, i biologin
och psykologin, i upphävandet av begreppet
synd, i ett omkullkastande av kristenhetens
”maktstrukturer” så att ”det sanna evangeliet”
lyser fram... Men icke! Att vara katolsk kristen
är att säga nej till sådana locktoner, och att,
med aposteln Johannes ord, stå fast vid det som
var till från begynnelsen (1 Joh 1:1).
Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga
livets ord
			(Joh 6:68).

Fördjupning
OM DEN HELIGE APOSTELN PAULUS
– HANS LIV, RESOR OCH SKRIFTER
Paulus såg vanlig ut där i trafiken, till fots
bland beridna soldater, handelskaravaner och
hästvagnar längs de romerska huvudvägarna.
Kringvandrande judiska skriftlärda på starka
ben, skäggiga, med sina få tillhörigheter på
ryggen (verktyg, sovmatta, skriftrullar) fanns
det gott om: var tionde person i romarriket var
jude – en aning mer än muslimerna i dagens
Sverige. Judarnas antal växte snabbare än andra
befolkningars (de hade inte familjebegränsning
i form av småbarnsdödande och abort).
Heliga landet – inte minst trakten kring
Jerusalem – var inte tillräckligt bördigt för så
många. Många sökte lyckan långt hemifrån
som hantverkare eller affärsfolk. Judéen var
dessutom – inte minst i århundradena innan
Kristus – ett ständigt genomgångsland för
härjande stormaktsarméer. Planterade man
en vinstock kunde man aldrig vara säker på
att den inte trampades ner av soldater. Därtill
kom att stora grupper judar hade deporterats
eller förts bort som slavar. Enbart i Egypten
fanns på Paulus tid en miljon judar.
Hur såg Paulus ut - eller Saulus som han
först kallades? ”Liten till växten, flintskallig,
med krumma ben, men med god hållning,
sammanväxta ögonbryn, en något krokig
näsa, full av nåd. Ibland såg han ut som
en människa, ibland hade han en ängels
ansikte” – om man ska tro de omstridda s.k.
”Paulusakterna” från 100-talet e.Kr. (se ”Paulus
och Tekla” i Apokryferna till Nya testamentet,
Propius förlag). Själv kallade han sig för ”detta
ofullgångna foster” (1 Kor 15:8) – kanske ett
öknamn han fått som syftade på utseendet. I så
fall var han i gott sällskap – filosofen Sokrates
lär också ha haft sitt utseende emot sig. Men
inget är säkert i denna fråga.
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Alexander den Stores förenande av perserriket
med det östliga medelhavsområdet på 300-talet
f.Kr. skapade den stora kulturblandningen
som vi kallar för hellenismen, där grekiskt
språk och way of life var den gemensamma
nämnaren. Utanför Det heliga landet lästes
Bibeln på grekiska. Många judar där förstod
inte längre hebreiska (eller judarnas normala
vardagsspråk, arameiska) men de erkände
templet i Jerusalem som andligt centrum
och samlade gärna kollekter som skickades
dit. Mose lag var absolut central, en tydlig
identitetsmarkör för alla ute i förskingringen
(diasporan) som tillhörde Guds folk. De klädde
sig och levde i övrigt som greker, gick på teater
och hejade med på läktarna i idrottsarenorna.
Men de avhöll sig från allt avgudadyrkande,
och det var svårt att göra eftersom man
inom många yrken, vid sällskap och i många
offentliga sammanhang förväntades visa
gudarna vördnad. Allmänt ansågs judarna vara
lite udda. På många platser erkändes deras rätt
att själva reglera interna angelägenheter. Men
antisemitism blossade lätt upp (allra värst i
det egyptiska Alexandria). En diasporajude
balanserade alltid mellan förakt och tolerans
från andras sida – lite som muslimer i dagens
Sverige uppger att de behandlas.
Två saker är viktiga att känna till för att förstå
Paulus verk:
1) Diasporajudendomen var missionerande,
till skillnad från våra dagars judendom,
vilket väckte en viss motvilja hos de mäktiga.
Monoteismen och Moselagens höga moraliska
ideal fascinerade många inom romarriket,
jämförbart kanske med vissa människors
fascination för Islam i våra sekulariserade
dagar. I ruinerna av antikens synagogor har
man hittat långa listor med hedniska namn.
Det var s.k. ”gudfruktiga” som hade tagit
första steget till en konversion. Steg nummer
två, som många drog sig för att ta, var att bli
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”proselyt”, Blev man fullvärdig jude skulle man
bära hela Moselagens ”ok”, t.ex. skulle männen
låta omskära sin förhud. Ingreppet syntes
tydligt för andra när männen tog ett bad (det
gjorde man i offentliga badhus).
2) Rom som statsmakt var misstänksam mot
nya kulter och religioner, ja, förbjöd dem
ibland, de anklagades då för superstitio, d.v.s.
vidskepelse, och exakt så betecknar en romersk
historieskrivare från Nya testamentets tid,
Tacitus, den kristna tron. Judendomen var,
trots romersk antisemitism och förakt, dock
en tillåten religion. Judarna fick dessutom
privilegiet att slippa vörda avgudarna. Denna
respekt hindrade inte romarna från att
genomföra oerhörda massakrer, som under
det judiska upproret år 66-70 e.Kr. Den judiske
historieskrivaren Josefus Flavius (se s. 154)
deltog själv i upproret. Hans ord om läget i
provinsen Syrien, vartill Judéen räknades,
bekräftas av den kristne biskopen Eusebios
från 300-talets början i hans Kyrkohistoria
(Bok II, 26, på svenska utgiven på Artos
förlag):
Alla judar blev överallt skoningslöst dödade
av städernas befolkning som fiender. Man
såg städerna fyllda av obegravda lik, döda
åldringar och barn låg utkastade tillsammans
med kvinnor som inte ens fått sin nakenhet
skyld. Hela provinsen fylldes av obeskrivliga
olyckor, och värre än vad de utstod var hotet om
allt som kunde förestå.
Paulus levde och verkade i decennierna innan
detta vansinne. Ännu var det fred och många
judar sökte samförstånd med romarna. Den
kristna rörelsen sågs från början helt och
hållet som en intern judisk angelägenhet
även om rörelsens fiender försökte framställa
både Kristus och Paulus som ”illegala” och
”orosmakare” enligt romersk lag, se t.ex. Joh
19:12; Apg 16:20-21; 17:7; 18:13. De politiska

makthavarna ryckte på axlarna när judiska
auktoriteter ville föra fram anklagelser mot
den nya ”sekten”. Varken Pilatus (Joh 19:6),
Gallio (Apg 18:14-15) eller Agrippa II (Apg
26:31-32) ville se ”sektproblemen” som mer
än judiska troskonflikter. Trots våldsamma
trakasserier från översteprästernas sida sågs
de Jesustroende judarna allmänt inte som en
”ny religion”. Att de kallade sig för ”Vägen”
(Apg 19:23; 22:4; 24:14, 22) eller av andra
kallades för ”nasareerna” (Apg 24:5) visar att
de betraktades som en av ”sekterna” (jfr Apg
24:14) som det fanns gott om i Judéen (tills
katastrofen år 70 e.Kr. då romarna krossade
templet och många grupperingar försvann).
Men uppe i norr, i Antiokia i Syrien, i den
diasporasynagoga av Jesustroende dit Paulus
kallades för att undervisa (se nedanför),
tar en ny utveckling vid: här erkänns redan
tidigt hedningar fullt ut som medlemmar
av Gudsfolket, det sanna Israel, genom det
renande dopet och utan att behöva omskäras
eller följa alla Moselagens bud (jfr t.ex. Ef 5:26;
Kol 2:11 f; se även nedanför). Detta var ett nytt
(och tydligen framgångsrikt) koncept. Kyrkan
i Jerusalem oroades och folk i Antiokia fick
hitta på ett nytt namn till denna blandgrupp
av judar och hedningar: man började kalla
dem för ”kristna” (Apg 11:26). Men var de nu
fortfarande judar? Paulus och hans vänner ville
själva (precis som Jesus) inte grunda en ”ny
religion”. Paulus levde och dog som jude, ja,
farisé, och såg aldrig sig själv som något annat
(Apg 21:39; 23:6). Men när han nu suddade
bort skiljeväggarna mellan Gudsfolket och
hedningarna kunde vanliga judar bara se
honom som avfälling. Riktigt farligt blev det
när även romerska myndigheter med tiden
började dra samma slutsatser: Denna sekt
ska inte skyddas av judarnas privilegier. Den
eskalerande förföljelsen av kyrkan i romarriket
bevisar detta. Nya testamentets tidigaste text,
Första Thessalonikerbrevet, från ca år 50/51,

vittnar redan om det (1 Thess 2:14). Kristna
ansågs vara ”onda människor” (1 Pet 2:12;
4:12-19) och så var det överallt (1 Pet 5:9).
Den dåtida romerska historieskrivaren Tacitus
(inte kristen) berättar hur de kristna som var
”hatade av folket” och sågs som ”kriminella”
fick skulden för Roms brand år 64 e.Kr. En
”väldig mängd” av dem slets ihjäl av hundar
eller korsfästes och brändes, vissa som nattlig
”belysning” (läs Tacitus rapport på s. 1222).
Uppenbarelseboken (ca år 90 e.Kr.) vittnar
också om förföljelse (Upp 2:3, 9-10, 13 m.m.).
En anvisning från kejsaren Trajan, som annars
räknas som en av de ”bättre” kejsarna, till sin
ståthållare Plinius den Yngre, ca. år 112 e.Kr.,
bekräftar att kristna skulle avrättas enbart
för att de var kristna, detta räckte som ”brott”.
Polisen gav ett ”humant erbjudande”: om
den misstänkte bara ville förneka den kristna
tron och offra lite rökelse en enda gång till
gudarna eller till kejsarens bild blev han eller
hon genast frisläppt. Problemet var att kristna
avskydde detta lika mycket som judar och såg
det som en dödlig villfarelse, vilket det ju är
(Vish 14:12-31). Paulus principfasta karaktär
och förmåga att röra upp känslor bidrog till
det klimat som snabbt vände Rom mot kyrkan,
fast det var motsatsen han ville uppnå. Många
inom urkyrkan anade vart vinden blåste och
var rädda om sin personliga säkerhet. Det kan
förklara något av det motstånd Paulus fick
utstå i sin nya trosgemenskap och den dystra
isolation han så ofta hamnade i (2 Tim 4:16; jfr
Gal 6:12). Att denna kontroversiella predikant
skulle bli en dominerande röst i kyrkans
heliga skriftsamling är en av de psykologiskt
osannolika vändpunkterna i bibelhistorien
som bara Gud kan förklara. Men låt oss ta allt
från början.
Paulus bakgrund och omvändelse
Paulus föräldrar (eller deras föräldrar) var
med stor sannolikhet frigivna slavar. Om
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en slavägare hade romerskt medborgarskap
övergick detta automatiskt till hans slavar
när de frigavs (Paulus föräldrar kan ha ägts
av en soldat). Ett stöd för denna teori ger
en upplysning hos den helige kyrkofadern
Hieronymus (se s. 47) som skriver att Paulus
föräldrar var från Gisgala i Galileen och
fördrevs av romarna. Kanske bevaras här ett
minne från Pompejus invasion av området år
63 f.Kr. då romarna troligen tog fångar med sig,
d.v.s. några av Paulus förfäder. Saulus verkar
tillhöra ”De frigivnas” synagoga i Jerusalem dit
andra från hans land Kilikien brukade komma
(Apg 6:9). Detta privilegium, att vara romersk
medborgare, föddes Paulus med (Apg 22:2529). Vissa kunde köpa sig till det (Apg 22:28)
eller få det i politiska sammanhang, men judar
fick det sällan den vägen. Den självsäkre Paulus
utnyttjar det skickligt när han råkar i nöd
(Apg 16:37; 22:25-28; ). Hur blev en slav fri?
Dåtidens slavar kunde spara ihop pengar och
friköpa sig. Formellt gick det till så att herren
och slaven gick till slavens guds tempel. Guden
”köpte” slaven fri, herren fick pengarna. När
Paulus senare talar om att Kristus har ”friköpt
oss” (t.ex. Gal 3:13) så är det ingen kreativ bild
utan precis denna juridiska realitet han tänker
på. Han växte upp i en fariseisk familj i den
hellenistiska staden Tarsos i Kilikien (i dagens
södra Turkiet), medveten om familjens stolta
framgångssaga, ”kallade till frihet” av Israels
Gud (jfr Gal 5:13).
Den lovande pojken, vars hebreiska namn
(= ”vardagsnamn”?) var Saulus, skickades
till studier i Jerusalem under en känd lärare,
Gamaliel (Apg 22:3), troligen identisk med
sonsonen till den berömde Hillel (han i Apg
5:34). En karriär som fariseisk laglärare,
kanske kringresande ”apostel” (= ombud med
fullmakt) åt judiska Höga Rådet, låg nära
(Gamaliels egen son Simeon, som Paulus
bör ha känt, blev senare ledare för fariseerna
och stupade i judarnas uppror mot Rom 66192

70 e.Kr.). För sin försörjning lärde Paulus
sig tältmakaryrket (gjorde tältdukar, sadlar,
filtar, kanske kläder och hattar, mest av skinn
och hår från getter). Såg han på när Jesus
framträdde? Kanske. Han var ogift vilket var
ovanligt (kanske ung änkling? Se 1 Kor 7:8).
Han uppnår inflytande och är pådrivande i
domarna mot medlemmar av Jesus-”sekten”
(Apg 8:3; 22:4-5; 26:10-11). Han hade en viktig
roll vid stenandet av diakonen Stefanos (Apg
kap 6-7) och bad att få polisiära fullmakter
att tillfångata kristna så långt borta som i
Damaskus (Apg 9:1-2).
Saulus var ”en hädare och hänsynslös förföljare”
(1 Tim 1:13; jfr Gal 1:13-14). Men inom varje
fanatiker finns det en liten Tvivlare. Något
inom karriärkometen sa stopp. Den unge
skriftlärde från de frigivna slavarnas familj kan
inte ha gillat att släpa män, kvinnor och barn
i bojor ur sina hem och se dem avrättas under
haglande stenkast. Synen av Stefanos som likt
Jesus bad för sina bödlar har gjort intryck
(scenen avslöjar en ung Saulus som föredrar
att vakta kläder framför att kasta stenar ned i
dödsgropen. Vi anar osäkerheten även om han
”tyckte det som skedde var riktigt”, Apg 22:20).
Förr eller senare hann frågorna ifatt honom:
Stämmer den bilden av Jesus som odlas i
översteprästens korridorer där maktintriger
och pengabegär härskar? Hos kyrkans folk
härskar from enkelhet och solidaritet. Vilka är
det sanna Israel?
Paulus på väg till Damaskus var en mogen
frukt som Gud bara behövde nudda vid för att
den skulle trilla ner. I sitt fall kan han ha slagit
bakhuvudet och blivit tillfälligt blind. Gud gav
honom ett mörker i vilket han kunde börja
urskilja Jesu milda röst (jfr 2 Kor 4:6). Så föll
allt på plats och Paulus fick ge upp inför det
han inom sig visste var sant: han måste ansluta
sig till Guds Messias, till ”Vägen” (Apg 24:14)
och inte ”spjärna emot” (Apg 26:14). Framme

i Damaskus tas han emot av Jesustroende som
vågar lita på honom. Men den omtumlande
händelsen fick smältas och mycket tänkas
igenom och tänkas om. Paulus drar sig undan
till ”Arabien”, kanske under ett par års tid,
och återvänder sedan till Damaskus. Där
är ”förrädaren” dock efterlyst och måste fly.
Rymlingen firas om natten ner från stadsmuren
i en korg, antagligen en stinkande fiskkorg (jfr
2 Kor 11:32-33; Apg 9:25) – en scen som är
populär i barnbiblar. Han uppsöker Petrus i
Jerusalem (Gal 1:18) och är hos honom i två
veckor. Kontakten förmedlades av Barnabas
(Apg 9:27) och var farlig för alla tre.
Omvändelsen skedde år 35 e.Kr. – ev. lite
tidigare. Vi är i kyrkans tidigaste barndom.
Alla vittnen till Jesu död och uppståndelse är
ännu vid liv, Pontius Pilatus är vid makten,
allmänheten har färska minnen av Jesus från
Nasaret. Vi möter därför i Paulus brev ekon av
den allra tidigaste kyrkans tro. Paulus har inte
”uppfunnit” kristendomen med en ”ny bild av
Jesus” som det ibland har påståtts i modern
tid. Det är naturligtvis problematiskt att vi inte
har lika många brev från de andra apostlarna
som från Paulus hand. Apostlagärningarna
berättar nästan inget om hur livet blev för
Jesu tolv apostlar eller hur de tänkte (se dock
legenderna om var och en av dem på deras
dagar i helgondelen sist i denna bok). Vad
hände med den icke-paulinska kristendomen?
Eusebios från 300-talet vet att berätta (Bok
IV, 5) att biskoparna i Jerusalem alla var
”hebreer” och ”omskurna” fram till judarnas
andra uppror mot romarna under sin ledare
Bar Kochba (”Stjärnsonen”) som krossades år
135 e.Kr. varefter romarna inte tillät judarna
att beträda Jerusalem längre. ”Efter den
tiden fanns det inte längre några omskurna
biskopar” skriver han och mer vet han inte.
Urkyrkans läge var verkligen inte lätt. Kanske
förintades den fullständigt. Vi vet att de även
hade Bar Kochba emot sig som försökte tvinga

dem till avfall från tron på Jesus. Så frågan
om hur Jerusalems urkyrka i andra, tredje
och fjärde generationen efter Jesus förhöll sig
till Paulus kan inte besvaras. Kyrkofäderna
känner till en seglivad judekristen sekt från
området öster om Jordan som avskydde
Paulus och avvisade hans brev liksom andra
delar av Nya testamentets texter och läror
(såsom läran om jungfrufödelsen). Dessa s.k.
ebjoniter överlevde flera hundra år och kan
ha börjat isolera sig från resten av kyrkan
efter upproren år 70 och 135 e.Kr. De påstod
att Paulus var en grek som blivit jude bara
för att få gifta sig med översteprästens dotter.
Då han inte fick henne, vände han sig i raseri
mot all judendom. Liknande grupper var de
s.k. enkratiterna, severianerna, elkesaiterna
och kerinthianerna som vi i stort sett bara vet
namnen på. Spår av antipaulinskt tänkande
finns kvar i texter från sekter som tillhörde
gnosticismen (se ovanför: Kyrkan och ”gnosis”
s. 184) ända tills 200-300-talet. Existensen
av dessa avvikande judekristna grupper som
förtalade Paulus avslöjar att splittringar fanns.
Men kyrkan i stort integrerade snabbt Paulus
skrifter. Man kände igen, ja, erkände den rätta
apostoliska tron i Paulus teologi. De tidiga
kyrkliga författare som själva träffat övriga
apostlar (såsom Hermas, Clemens av Rom,
Ignatius av Antiokia, Papias, Polykarpos) eller
som kände sådana som träffat dem (såsom
Justinos, Ireneus och många fler) var alla för
Paulus. Hans lära var oomstridd teologisk
norm. Hur kristen religion skulle se ut utan
Paulus går inte att föreställa sig.
Låt oss återvända till slutet av 30-talet e.Kr.
Den unge konvertiten Paulus stod nu utan
framtid i Jerusalem. Hans uppdragsgivare –
översteprästens folk - har knappast velat skona
honom från straff, och många Jesustroende
som mist vänner och familjemedlemmar på
grund av Paulus måste ha fruktat den före detta
polisspionen (”kanske hans omvändelse bara
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är ett trick för att infiltrera kyrkan?”). Paulus
återvände till ett stilla liv i sin födelsestad
Tarsos och var där omkring år 40 – 44 e.Kr.
Den högt bildade fariseens avhopp var en stor
prestigeförlust för Höga rådet i Jerusalem. För
kyrkan var Paulus ett trumfkort som snart
sattes i användning. Paulus kallas av vännen
Barnabas till den blomstrande församlingen
i Antiokia i Syrien (romarrikets tredje största
stad, där folk nu kallar de Jesus-troende för
”kristna”.). Där blir han kateket. När en stor
hungersnöd drabbar östra medelhavsområdet
år 46-48 hittar vi Paulus på resa till kyrkan i
Jerusalem med en pengagåva från kyrkan i
Antiokia (Apg 11:29-30; 12:25). Någon gång
under dessa tidiga år ”ser” Paulus Jesus i en
vision och får i uppdrag att bli apostel åt
hednavärlden (omtalat i Apg 22:17-21). Men
kyrkliga uppdrag får man genom kyrkan,
man ger dem inte åt sig själv efter privata
ingivelser: Paulus reser först ut när han får
officiellt uppdrag att göra det, genom kyrkans
förmedling av Andens vilja (Apg 13:2-3). När
det senare uppkommer tvivel om hans arbete
låter han sin förkunnelse granskas av kyrkans
högsta myndighet (Gal 2:2).
Längst bak i de flesta biblar finns en karta med
”Aposteln Paulus tre resor”. Den behöver vi ha
med oss när vi nu åker iväg med utgångspunkt
i Apostlagärningarna och vi behöver ha alla
andra fingrar i Paulusbreven.
Första missionsresan (Apg 13-14):
Med Barnabas och Johannes Markus (vars
mors hus förmodligen var en samlingsplats
för kyrkan i Jerusalem, se Apg 12:12) åker
Paulus till Cypern. Inför en nyfiken romersk
ståthållare – som också heter Paulus – får
vi höra om en hård konfrontation med en
trollkarl som ville förhindra att ståthållaren
kom till tro. Trollkarlen misslyckades och
Paulus vann sin hedniske namne för tron.
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Från och med denna punkt kallas aposteln i
Apostlagärningarna vid sitt romerska namn
Paulus och inte Saulus längre. En förklaring
till namnbytet ges inte – mycket märkligt. Man
anar att en ömsesidig förvandling har ägt rum:
Ståthållaren och aposteln delar nu samma tro
och samma namn. Även i sina brev kallar sig
aposteln Paulus, inget annat. Mötet har nog
gjort oförglömligt intryck på båda. Är det
här som hemligheten med Kristus går upp för
Paulus, att hedningarna är arvingar som vi,
tillhör samma kropp som vi och har del i löftet
som vi (Ef 3:6)? Paulus resesteg visar vägen för
kyrkan: han vänder blicken mot rikets centrum,
världsstaden Rom, som så småningom även
ska avlösa Jerusalem som kyrkans centrum.
Därifrån kommer missionen att utgå till alla
folk. Dit far även Petrus så småningom och där
låter Lukas sin bok om Apostlagärningarna
sluta. Bibelns väg är lång, den går från Gamla
testamentets Sinai till Nya testamentets Sion
(Jerusalem) och vidare till fornkyrkans Rom.
Någonting går nu snett mellan Johannes
Markus och Paulus. Är Saulus namnbyte till
Paulus droppen som får bägaren att flöda
över? Fanns det en politisk oenighet om synen
på romarna och deras kultur? Eller är den
rike unge mannen från överklassen missnöjd
med de tuffa arbetsvillkoren? (Jfr Matt
8:19-20 och 2 Kor 6:4-10). Så snart de är på
fastlandet igen, överger medhjälparen de två
(Apg 13:13) och återvänder till Jerusalem. Vad
han rapporterade där vet vi inte men det har
nog inte varit positivt. På hemvägen undviker
Paulus att återbesöka just Cypern och sin förste
konvertit, ståthållaren Paulus. Vi får inte veta
varför. Det luktar konflikt och skandal. Senare
vägrar han att ta Markus som medarbetare
igen på grund av hans ”svek” (Apg 15:38) – han
blir dock till god hjälp senare, efter många år
(2 Tim 4:11). Tiden läker allt, verkar det här.
Rimligtvis insåg den rike unge Markus
vilka förföljelser som väntade efter de första

framgångarna på Cypern: och ja, resten av
predikoturen på fastlandet – som han slapp blev konfliktfylld. Paulus och Barnabas hann
grunda lokalkyrkor men fick fly från plats
till plats, med rasande judar i hälarna. Paulus
t.o.m. stenades, men överlevde som genom
ett mirakel (Apg 14:19-20; jfr 2 Kor 11:25).
Hemresan gick otroligt nog genom samma
städer som de två flytt ifrån (Apg 14:21) –
förutom alltså genom Cypern där något hade
hänt som fick Johannes Markus att hoppa av.
Sedan, 14 år efter Paulus omvändelse (alltså
ca år 49 e.Kr.), läser vi om hur Paulus och
Barnabas vägrar att lyda några kristna från
Judeen som kräver att de nyss omvända
hedningarna ska omskäras efter mosaiskt
bruk (det var kanske det som Paulus lät bli
att göra på Cypern och som Johannes Markus
skvallrade om?). Detta ledde till kyrkans
första koncilium i Jerusalem, där frågan om
hedningarnas lagförpliktelser när de upptogs
i Gudsfolket skulle prövas. I Galaterbrevet ger
Paulus sin version av mötet (Gal kap. 2) som
inte helt liknar Apostlagärningarnas (Apg kap.
15). Det kan tyda på en viss oklarhet om vad
man faktiskt kom överens om (uppfattade
några avtalet i Gal 2:7-10 som att Paulus bara
skulle hålla sig borta från Jerusalem?). Den
högt bildade Paulus, med goda kontakter i
höga romerska kretsar och ett skrämmande
förflutet som kyrkoförföljare, kan ha varit svår
att vara i samma rum med för de pressade
medlemmarna i urkyrkan. De har tänkt sitt.
Varför virvlar han upp sådan oro överallt? Vill
han få oss alla dödade? Räcker det inte med
dem han själv fick avrättade då han förföljde
oss? Petrus, Jakob och Johannes ger honom till
slut handen, en darrande hand må vi tro, som
tecken på samhörighet (Gal 2:9). Om Jungfru
Maria fått tillfälle att träffa Paulus vet vi inte
(man skulle ge mycket för ett protokollfört
samtal mellan dessa två!). Två ledande och
prövade män från Jerusalem får följa med

Paulus tillbaka till Antiokia, och den ene, Silas,
följer med på nästa missionsresa (kanske för
att se om den här smarte Paulus är att lita på).
När Paulus har rest iväg verkar det uppstå
oenighet i Jerusalem om vad som nu gäller.
Petrus åker upp till Antiokia och har
bordsgemenskap med de nya icke-omskurna
hednakristna precis som Paulus brukar (vilket
bör innebära att han räckte dem den heliga
kommunionen). En annan grupp ”från Jakob”
(vilken Jakob sägs inte) kommer efter och
lyckas få Petrus (och Barnabas) att sluta med
det. Paulus anklagar då öppet kyrkans högste
ledare för hyckleri (hur Petrus reagerar i detta
pinsamma läge tiger Paulus tyvärr om, se Gal
2:11-14, kanske teg Petrus helt enkelt). Lukas
säger i Apostlagärningarna inte ett endaste
ord om incidenten. Där får vi istället grälet
mellan Paulus och Barnabas, när Paulus ville
ha honom med på nästa resa, tillbaka till
församlingarna som grundades på första resan
(där de två nästan dödades). Barnabas villkor
är att Johannes Markus ska få följa med igen.
Det vägrar Paulus. Men Silas åker med (Apg
15:36-41).
Andra missionsresan (Apg 16:1 – 18:22)
Paulus och Silas reser nu runt i det som i dag är
västra Turkiet och meddelar vad kyrkokonciliet
i Jerusalem har bestämt. Enligt både Lukas
(Apg Kap. 15) och Paulus versioner av mötet
(Gal kap. 2) skulle de hednakristna inte
behöva omskäras. Därför är det märkligt att
Paulus ändå omskär den unge Timotheos när
han under resan tar honom i sin tjänst (Apg
16:3; jfr Gal 2:3; se även 1 Kor 9:20) – var det
Silas som blev rädd om deras goda rykte och
krävde det? De reser norrut mot nya områden,
ända till Troas vid sundet Bosporen mellan
Medelhavet och Svarta havet, vilket visar att
de vill över till Europa. Detta är nog hemorten
för Apostlagärningarnas författare – läkaren
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Lukas – ty härifrån börjar ”vi”-avsnitten i hans
bok. Att Paulus tar med sig en läkare var nog
klokt med tanke på den oblida behandlingen
han brukade få av uppretade judar och
hedningar. Den stickande ”tagg” (2 Kor 12:7)
som han ständigt plågades av kan mycket väl
ha varit en skada efter misshandel som krävde
lång tids vård. Nu följer igen framträdanden,
misshandel, fängelse, frigivning, och hela
tiden bär det vidare till nya platser. Från Beroia
måste Paulus fly, men kan lämna kvar Silas
och Timotheos, det är tydligen honom man är
ute efter, inte dem. Paulus tar tillfället i akt att
besöka Athen, de stora filosofernas stad. Där
småler den akademiska eliten åt den ensamme
missionärens föredrag. Att deras egna ättlingar,
ja, en helt kristen värld senare skulle byggas på
den underlige judens ord är de ovetande om.
Paulus lämnar vishetslärarna lugnt, han vet:
Guds dårskap är visare än människorna och
Guds svaghet starkare än människorna (1 Kor
1:18-25).
Ungefär samtidigt med apostelkonciliet
utbröt oroligheter på Roms gator impulsore
Chresto (”igångsatta av Kristus”, med den
dåtida romerske historieskrivaren Suetonius
ord, som bör syfta på bråk om Messiasfrågan,
kanske attentat riktade mot kristna). Kejsaren
Claudius utvisade då judarna från Rom, skrev
Suetonius. Bland de drabbade var de judekristna
sadelmakarna Aquila och hans fru Priscilla.
Dem träffar Paulus i Korinth. De har samma
yrke som han, så de tre går ihop och arbetar för
födan tillsammans. Ett och ett halvt år stannar
Paulus nu i storstaden Korinth, ett moraliskt
och socialt ruttet blandsamhälle, en viktig
station på sjövägen från Rom till imperiets
östra delar. Där grundar han den kyrka som
han skulle få så mycket besvär med senare.
Men på andra platser finns det också problem:
år 51 e.Kr. författar Paulus – förmodligen
från Korinth - Första Tessalonikerbrevet där
han berättar om hur glad han blev att få höra
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genom sin utsände Timotheos att allt stod väl
till i gemenskapen där borta, och sedan Andra
Tessalonikerbrevet där han går in på frågor
om Herrens återkomst – tydligen ett aktuellt
tema inom hans grupper.
Sommaren (ca) år 52 e.Kr. blir det oro i
Korinth på grund av Paulus. Ståthållaren
Gallio vägrar ta hand om denna internjudiska
strid. Han var i övrigt bror till filosofen Seneca
som skriver att Gallio skyndade hem till Rom
från sin post i Korinth, då han fick feber där.
Seneca själv var lärare åt den blivande kejsaren
Nero som sedan (år 65 e.Kr.) tvingade honom
ta gift. Det var Nero som lät tända eld på
Roms fattigkvarter, gav de kristna skulden,
iscensatte en horribel kyrkoförföljelse och
till sist också fick Paulus dömd. Paulus anade
sitt öde i förväg: En dödsdom har vi alltid haft
inom oss (2 Kor 1:9). Men Paulus död ligger
ännu tio år framåt i tiden. Paulus reser tillbaka
till Antiokia. Med sig har han sina nya, goda
kristna arbetskollegor, Aquila och Priscilla. Nu
är han ”hemma” en tid, kanske ett år. Det var
mycket att berätta där, och många öron som
ville lyssna.
Tredje missionsresan (Apg 18:23-21:16)
Paulus kommer till Efesos (ännu en storstad,
det vill säga en plats där man lätt kunde få
kontakt med många människor, men också
gömma sig och vara anonym när man behövde
det, vilket alltid är en fördel för människor
med misstänkt verksamhet). Staden blir hans
missionscentrum under tre år. Han lånar
en skolbyggnad och erbjuder gratiskurser
(enligt en textvariant sker det från kl. 1116 varje dag – skolan stod antagligen tom
då p.g.a. middagsvilan, och då kunde slavar
och fattiga ha bättre möjlighet att komma).
I Efesos skriver han Galaterbrevet, och det
gör han i stark affekt eftersom de kristna i
Galatien (nuvarande norra Turkiet) hade

låtit sig påverkas av judaiserande predikanter
som krävde att Paulus hednakristna lärjungar
skulle omskäras. Paulus protesterar i en
ovanligt skarp ton. Han botar också många
sjuka och får människor att bränna sina dyra
trolldomsböcker på offentlig plats (antiken var
genomsyrad av ångest och vidskepelse som
Paulus tydligen befriade många ifrån). Bokbål
i gatorna? Visst. Så gjorde tidiga kristna alltså.
Tiden i Efesos var framgångsrik, men hård (1
Kor 16:9). Paulus talar i 1 Kor 15:32 om att
han ”kämpade mot vilddjuren i Efesos” (om
han menar att han kastades på arenan eller
kämpade verbalt mot fiender, eller i bön mot
demoner vet vi inte). I 2 Kor 1:8-9 hör vi hur
aposteln nästan inte orkade leva längre. Han
belastades även av nyheter om splittringar i
kyrkan i Korinth och skrev minst fyra brev till
dem. Första utskicket blev inte väl mottaget (var
det som vi kallar för Första korinthierbrevet
brev nummer två?). Detta har nog berövat
den nu åldrande mannen nattsömnen. Bättre
blev det inte när silversmederna i Efesos
gjorde ett upplopp mot den nye missionären
vars framgångar hotade deras försäljning av
religiösa souvenirer för pilgrimer vid stadens
berömda Artemistempel. Paulus räddas från
den hedniska pöbeln av stadens sekreterare.
Efter det lämnar han Efesos för gott. Ca 15 år
senare anländer, enligt fornkyrkans tradition,
aposteln Johannes med kristna flyktingar
från judiska kriget, däribland förmodligen
Jesu moder Maria, till Efesos. Han tar över en
vildvuxen pastoral situation (se Kyrkan och
”gnosis” s. 184) vilket vi märker av hans skrifter.
Paulus vill nu avsluta sitt missionsarbete i
den östliga delen av Medelhavsområdet. Han
tänker göra en sista rundresa där och skörda
frukterna i form av en pengainsamling till
urkyrkan i Jerusalem (såsom han lovade
vid apostelkonciliet, Gal 2:10). Urkyrkan
praktiserade gemensamt ägande (Apg 4:32).

Urkyrkans modell lät sig inte genomföra ute i
diasporan (och överlevde inte heller, förutom
i klosterlivet), men det är självklart för Paulus
att förmögenhetsskillnader bland kristna ska
jämnas ut, frivilligt förstås (se 2 Kor 8:13-15; jfr
2 Mos 16:18). Någonstans i Makedonien – ca
år 57 e.Kr. - återser han sin medarbetare Titus
som han tidigare sänt till Korinth för att ena de
troende där. Titus kan lugna honom med att
allt är väl i Korinth igen och en lättad Paulus
skriver Andra Korinthierbrevet där han bl.a.
påminner om sin pengainsamling. Aposteln
reser nu runt till många församlingar, tydligen
utan ledsagare, och samlar in pengar (1 Kor
16:1; Rom 15:25-26). I farten - från Korinth
- skrivs Romarbrevet, våren 58 e.Kr. Det är
särskilt värdefullt för oss eftersom Paulus däri
presenterar sitt tänkande för en församling
han inte själv har grundat men vill förbereda
inför sitt besök. Den långa hälsningslistan i
slutet avslöjar att han känner många kristna
som nu bor i Rom (en del av namnen är
typiska slavnamn, kyrkan var ett hem för de
lägsta socialgrupperna). Hos romarkyrkan
räknar han med att kunna ”vila ut” (Rom
15:32). Petrus bör nu redan ha kommit dit,
men Paulus verkar inte veta det för det finns
inga hälsningar till Petrus eller till någon
annan ledare.
Av rädsla för judar som vill överfalla honom,
och nog också för rövare, reser Paulus ytterst
försiktigt med den stora pengagåvan tillbaka
till Det heliga landet. Han anar att problem
väntar på honom (Rom 15:30-32; jfr Apg
21:10-14). I Jerusalem märks det att saker och
ting har ändrat sig (Lukas är med igen och
skriver dramatiskt såsom ögonvittne). Petrus
är borta. Aposteln Jakob (den Yngre, s. 1141)
är den ledande rösten. Paulus får veta att de
judaiserande kristna har blivit många och
starka. Han får rådet att gå till templet och
genomföra kultiska reningar (han har ju varit
i icke-judiska, d.v.s. ”orena”, länder) så att alla
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kan se att han ”håller fast vid lagen och lever
efter den” (Apg 21:24). Märkligt nog sägs
inget om vart alla pengarna (jfr Apg 24:17)
tog vägen (tystnaden döljer kanske att något
oväntat hände med dem). I templet går det rent
galet. Paulus känns igen av ”judar från Asien”
(= Efesos?) som är övertygade om att han vill
orena templet genom att ta in en hedning
(en viss Trofimos som de sett på gatorna i
Paulus sällskap) på det förbjudna området.
Allt spärras av direkt (det var en mycket
allvarlig anklagelse, om det var sant skulle hela
tempelområdet utrymmas och ”återrenas”).
En folkhop vill döda Paulus direkt, men han
räddas av den romerske kommendanten.
Paulus får tillfälle att hålla tal. Han berättar sin
historia för folket, som blir alltmer upphetsat.
Kommendanten samlar judarnas Höga Råd
och Paulus ställs nu inför samma instans som
dömde Jesus 20 år tidigare. Vi får en glimt av
Paulus retoriska slughet när vi läser hur han
lyckas få rådets två partier, fariseerna och
saddukeerna, att råka i luven på varandra. En
mordkomplott mot den anklagade avslöjas av
hans systerson. Paulus förs därför under säker
bevakning till den romerska militärstaden
Caesarea vid havet. Där sätts den märklige
fången, som är romersk medborgare men också
judisk skriftlärd, i förvar under två år utan att
man kommer på en lösning. Fallet hamnar
på hyllan. Vad gjorde Lukas under denna tid?
Den historiskt forskande läkaren som inte var
i konflikt med någon har haft rikligt med tid
att intervjua ”dem som från första stund var
ögonvittnen och blev ordets tjänare” (Luk 1:2)
både i Jerusalem och i Galileen. Tiden går. En
ny ståthållare, Festus, tar över och söker hjälp
av den judiske kungen Agrippa II att begripa
vad fallet Paulus egentligen handlar om.
Paulus kräver att få dömas av kejsaren i Rom
(och undviker därmed att hamna i Jerusalem
igen, där han snabbt skulle kunna lämnas ut till
Höga Rådet i en ohelig kohandel). Han får som
han vill. En dramatisk sjöresa, med skeppsbrott
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och övervintring på Malta, för honom till Rom.
Kristna vänner välkomnar den gamle fången.
Judarna i imperiets storstad har inget emot
honom, å andra sidan tar bara få av dem emot
hans budskap. Bevakad av en soldat bor han i
Rom under två år, med begränsad frihet men
antagligen i fot-hand-boja. Där skriver han det
varma och glädjefulla Filipperbrevet (till sin
favoritkyrka) och (kanske) Filemonbrevet där
han går i god för en bortsprungen slav (med
all den medkänsla som han, förmodligen
själv son till en frigiven slav, kan uppbringa).
Många tror dock i dag att dessa två brev
skrevs redan under apostelns tid i Efesos.
Även Kolosserbrevet och Efesierbrevet anses
traditionellt ha skrivits under denna tid i Rom.
Vi måste vara framme nu vid år 63 e.Kr. och
här slutar Lukas skriva på Apostlagärningarna,
som det verkar. Inget nämns nämligen om
det vansinne som bryter ut året därpå med
Roms brand och Neros kristenförföljelser
(som kanske tog Lukas liv - eller flydde han?).
Vad hände med Paulus? Roms tredje biskop
efter Petrus, Clemens, skrev i sitt brev till
korinthierna, som är från 90-talet e.Kr. (se s.
40), att Paulus ”predikade i öster och väster och
blev vida berömd för sin tro. Han lärde hela
världen rättfärdighet, nådde västerns gräns
och vittnade inför de mäktiga” (1 Clem 5:7, se
De apostoliska fäderna, Artos förlag). Paulus
nådde alltså Spanien, i enlighet med sina planer
(Rom 15:24-28) som var ”västerns gräns” (jfr
Apg 1:8). Första och Andra Timotheosbrevet
samt Titusbrevet tyder på att han därefter
gjorde en sorts inspektionsrunda i sina
första missionsfält i öst (= 1 Tim 1:3; Tit
1:5; 3:12). Alltså bör Paulus i första taget
ha frikänts av kejsaren Nero. Det är också
300-talskyrkohistorikern Eusebios (se s. 51)
åsikt. Eusebios nämner en ny rättegång efter
vilken Paulus led martyrdöden och begravdes.
Eusebius har även en källa från 160-talet (en
viss Gaius) som bekräftar gravens plats ”vid

vägen till Ostia”. Vi vet att Paulus ben senare
flyttades därifrån (tillsammans med Petrus ben
som vilade vid Vatikankullen) till ett gömställe
vid Via Appia (i dag San Sebastiankyrkan). Det
skedde ca år 258 e.Kr. för att skydda relikerna
från den valerianska förföljelsen som kostade
många liv, t.ex. den nordafrikanske biskopen
Cyprianus (se s. 1371).
I början av 300-talet, då kyrkan blev fri, under
den kristendomsvänlige kejsaren Konstantin
(den store), återfördes Paulus benrester till
platsen där han hade avrättats och en liten
kyrka byggdes däröver.
År 390 e.Kr. invigdes en mycket större kyrka
på platsen (som stod kvar ända tills branden
år 1823 – den återuppbyggdes direkt och är nu
en bedövande vacker basilika, en fredens oas
för alla som vill be). Paulus kvarlevor hade i
antiken lagts i en stor sarkofag som ställdes
under högaltaret på den första kyrkans grund.
Världen häpnade när Paulus sarkofag från
300-talet upptäcktes år 2006 (den hade varit
där hela tiden, men man hade glömt hur
långt under golvytan den låg). Under 2007 lät
påven Benedikt XVI genomföra en försiktig
undersökning under största sekretess (på
natten). Två år senare berättade han offentligt
om detta: en sond hade skickats in i sarkofagen
och hittat små rester av ”ett dyrbart tyg av
ylle som färgats med purpur och dekorerats
med guldtrådar, och av ett blåaktigt tyg med
ylletrådar. Man har också funnit spår av
röda rökelsekorn och av substanser rika på
proteiner och kalk. Dessutom har man funnit
ytterst små benfragment, som har utsatts för

C14-analys av forskare som inte visste var
fragmenten kom ifrån. Benfragmenten visade
sig höra till en person som levde under första
eller andra århundradet” (Professor Olle
Brandts översättning av meddelandet i Signum
nr.6/2009). Påven drog slutsatsen att detta
tycks bekräfta traditionen att det verkligen är
Paulus som vilar här. Undersökningen berörde
dock bara en del av sarkofagens innehåll, resten
vet vi inget om. En värld av arkeologer väntar
otåligt på en offentlig vetenskaplig redovisning
av resultaten som ännu inte presenterats.
När dessa rader skrivs har den nye påven
Franciskus ännu inte tagit tag i frågan. Eller så
kan han inte bestämma sig. Svårt att inte dra
paralleller till urkyrkan: än i dag tvekar Petrus
inför Paulus!
Låt oss sätta punkt här. Mer om folkslagens
store apostel, ”en utomordentlig förebild i
ståndaktighet” (Clemens av Rom), sägs på
de följande sidorna, på s. 1014 samt i mina
inledningar till alla de brev som katolska
kyrkan i forntiden valde att bevara åt oss och
som därför ingår i Nya testamentet.
Ingen annan person i Bibeln – inte ens Herren
själv - kommer vi så psykologiskt nära som
denna veritabla stjärna i urkristendomen,
eftersom vi har så många skrifter från hans
egen hand. De är fulla av personlig glöd,
spontanitet och värme. Framför hans jordiska
rester i Rom vill man tacksamt lägga ett hav
av blommor – men han skulle nog bara le och
säga nej tack:
Läs mina brev i stället!

”Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas
uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta... Jag erkänner att jag följer Vägen, som de
kallar för en sekt, och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud, samtidigt som jag tror på
allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna”.
							(Apg 23:6 och 24:14)
199

APOSTLAGÄRNINGARNA
Lukas evangelium fortsätter i hans ”Del II” –
Apostlagärningarna. Vi läser hur urkyrkans
apostlar umgås med den uppståndne Jesus
fram till Kristi Himmelfärdsdag. Jungfru
Maria ber med Jesu lärjungar. Hon som vakade
hos Jesusbarnet, är alltså med även här vid den
unga kyrkans vagga. Frälsarens Moder är även
kyrkans. Lukas mariologi är djup: hon som
med smärta fick se sin son bli till ”vetekornet”
som ”föll i jorden och dog” (jfr Joh 12:24) lyfter
nu blicken och ser omkring sig vetefält som
böljar för vinden! Hon som Den helige ande
kom till vid Bebådelsen får på Pingstdagen se
samma Ande blomma upp i kyrkan som en
eldig symfoni av världens alla språk (kap. 2).
Maria är ikonisk, hon är kyrkan i urform.
Lukas bok vill visa hur det glada budskapet om
frälsningen bärs ut ”i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns” (1:8).
Anden skänks vid pingstundret såsom det
hade utlovats i Joels bok, 2:28-32 (i vissa Biblar
kallad 3:1-5). Tanken går till Konfirmationens
sakrament. Vi hör om ovanliga ljud- och
ljusfenomen (dån och eld som sätter sig
på lärjungarnas huvuden) samt om ett
språkunder: lärjungarnas predikan förstås
av judar från många länder. Petrus håller ett
tal som anklagar Jerusalems invånare för att
ha dödat Messias och manar till omvändelse.
Verkningen uteblir inte. Sedan hör vi om fler
under och om urkyrkans liv där man ännu
hade allt gemensamt, deltog i apostlarnas
katekes, i mässan (”brödbrytandet”) och
Caritas (”inbördes hjälp”). Höga Rådet irriteras
och försöker utrota den spirande rörelsen.
Gemenskapen i Jerusalem tar allt mindre plats
allteftersom berättelsen framskrider. Lukas
hjälte, Paulus, blir huvudperson (vad hände
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med de andra apostlarna?). Vi följer Paulus
förvandling från förföljare till Guds utvalda
redskap. Lukas drar en linje från Jerusalem till
Rom, imperiets centrum blir kyrkans nya bas,
dess hjärtmuskel.
Man har kallat Apostlagärningarna för
”Evangeliets triumftåg genom världen”. För
Paulus var det snarare tal om en korsväg, vilket
en jämförelse med hans brev visar. De ansvariga
för Jesu död jagade honom, hans svek var för
dem oförlåtligt. Onda rykten förföljde den
helige avfällingen från gömställe till gömställe.
Så påminde han om Jesus som inte hade någon
plats där han kunde vila sitt huvud (Matt
8:20). Just denna likhet med Herren måste ha
orsakat den vördnad, ja, rädsla, som många,
även kristna, kände för Främlingen, den
osannolike brodern till alla (1 Kor 9:22), det
levande beviset på att Gud kan göra den värste
till den bäste. Överallt vände sig judarna, och
med dem hedniska folkmassor, mot Jesu nya
tjänare. Fiender inom kyrkan förtalade honom
bakom ryggen. Paulus, så ofta helt övergiven
(”Bara Lukas är kvar hos mig”, 2 Tim 4:11)
vandrar till slut uppför Via Appia mot Rom i bojor. Så tar världen emot Guds kärlek. Hur
orkade han? Tungt är det han säger i 2 Tim
4:16-17:
När jag första gången stod inför rätta trädde
ingen upp till min hjälp, utan alla svek mig.
Måtte de inte behöva göra räkenskap för det.
Men Herren bistod mig och gav mig kraft att
fullfölja förkunnelsen för att alla hedningar
skulle få höra den…
Vi vill inte överge Paulus.
Nu ska vi se på hans brev.

ROMARBREVET
Paulus skriver till kyrkan i Rom – en blandning
av jude- och hednakristna där han ännu bara
känner få (se kap. 16). Han vill presentera sig
inför ett planerat besök som ska föra honom
vidare till Spanien, den kända världens yttersta
gräns (jfr Apg 1:8). Paulus medger att det är
ett ”vågat” brev (jfr 15:15). Han har rätt: tills i
dag ger det upphov till heta diskussioner. Han
skriver i Korinth där han är på genomresa
med insamlade pengar för kyrkan i Jerusalem
(15:22-33). Tid: ca år 58 e.Kr.
För 40 år sedan bestämde jag mig för att läsa
Nya testamentet. Det gick fint tills jag kom
till Romarbrevet. Varför alla dessa grubblerier
om lag? Det var lag hit och lag dit – hu, vad
krångligt. Jag kände mig i gott sällskap när jag
hos Petrus läste att han också tyckte att Paulus
brev var komplicerade (2 Pet 3:16). I dag är jag
jämnårig med författaren. Livet har lärt mig att
när människor talar på ett svårbegripligt sätt så
kan det vara för att de har fokus inåt. När Paulus
talar om Moselagen är hans egna känsloknutor
inblandade, ett helt livs inre spänning kommer
upp, brottandet med frågan hur man blir sann
jude i sitt inre (2:29) (läs om hans liv ovanför
s. 189ff). Grundtemat för Romarbrevet anges i
1:16-17. Redan dessa verser är svåra att tolka
(och svåra att översätta). I Bibel 2000 återges
de med:
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft
som räddar var och en som tror, juden främst
men också greken. I evangeliet uppenbaras
nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro
till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall
leva genom tron.
Vår tids läsning av dessa rader är präglad av
Luther. För den unge 1500-talstysken blev

Paulus ord till en befrielse från naggande oro
inför Guds vredesdom. Inte utan skäl: vissa
dåtida teologer tolkade ”Guds rättfärdighet”
här i v. 17 som Guds straffande rättvisa. Det kan
man göra (med tanke på de följande verserna)
men man måste inte. Luther vände sig mot den
tolkningen, han såg i rättfärdigheten Guds nåd
och byggde sedan hela sin lära på detta andliga
genombrott. Paulus levde och skrev i en annan
situation än Luther. Han var just då på väg till
Jerusalem där judar ville döda honom, med
sig hade han en pengagåva till kyrkan i Judeen
(15:30-31). Paulus skriftcitat här ovan i v. 17
bygger på Habackuk, profeten från 600-talet
f.Kr. Paulus citerar Hab 2:4 liksom han gör i
Gal 3:11. Habackuk var i sin tur i ett tredje
läge. Hans tema var smärtan över att Gud inte
ingrep mot människors ondska (laglöshet)
i hans tid. När det rör sig om att första detta
skriftställe har vi alltså tre olika nivåer:
Habackuk tröstades av Gud: Troheten räddar
den rättfärdiges liv (Hab 2:4) (= ”Håller du
dig troget till lagen så är jag med dig” - så
tolkas den hebreiska grundtexten bäst). Den
grekiska Bibelöversättningen av versen (den
s.k. Septuaginta-utgåvan, se s. 18) la vikten
i meningen på Gud, och omskrev versen till
Den rättfärdige ska leva genom min trohet (=
Guds trofasthet - en utmärkt tolkning: När
Gud räddar Habackuk visar Gud ju sin egen
trohet). Så läste Paulus versen och därför sätter
han i sin lära Guds rättfärdighet i centrum,
inte människans (jfr 3:21-26). Gud är trogen
sina löften genom att skänka oss Kristus, vill
aposteln säga. Paulus kryptiska ord ”genom
tro till tro” (ordagrant: ”från tro till tro”) är ett
rörigt men Paulustypiskt sätt att betona saker
(jfr 2 Kor 2:16; 3:18; jfr även Joh 1:16 och Ps
84:8). Han verkar mena att Guds trohet väcker
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vår trohet, vi håller fast vid honom som håller
fast vid sina löften till oss (jfr Matt 5:48/Luk
6:36). Guds rättfärdighet är lika med hans
barmhärtighet, vilket den förlåtande Messias
på korset bevisar (jfr Luk 23:34). Därför är vår
trohet inte längre en trohet mot Moselagens
krav (som Paulus motståndare, de judaiserande
kristna, ville ha det till) utan mot Messias som
dog för oss medan vi ännu var syndare (5:8).
För Paulus är Kristi kyrka dessutom identisk
med Kristi kropp (1 Kor 12:27; Ef 1:23; Kol
3:15 m.m.). Troheten mot Kristus innebar
för Paulus en självklar trohet mot kyrkan
som gemenskap, med dess eukaristi och alla
nådegåvor (inklusive ledarskapet). Han skriver
brevet med en stor påse pengar vid sin sida
som han vill ge åt kyrkans ledare i Jerusalem,
samma sak som den kollekt som senare
kallats för Peterspenning och som vi numera
insamlar i kyrkan den åttonde söndagen
”under året” (vid reformationen la statsmakten
beslag på denna kollekt). 1500-talsmunken
Martin Luther, i personlig syndanöd, djupt
förtvivlad över att ”det goda som jag vill, det
gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det
gör jag” (7:19), ur stånd att hitta hjälp i andlig
rådgivning eller botövningar, fick en känsla
av paradisisk befrielse genom att läsa Rom
1:17 (läs mer om det på s. 334). Men han drog
slutsatsen att kyrkan själv, vars nådemedel inte
gav honom samma lättnadskänsla, måste ha
fel. Det var i sanning ett extremt steg. Det blev
början på den inskränkande och avgränsande
tendens som protestantismen så småningom
utvecklade i syfte att bli så icke-katolsk
som möjligt, med en omfattande teologisk
utarmning till följd. Paulus ord att vi blir frälsta
”oberoende av laggärningar” (3:28) vändes av
Luther mot själva den kyrka som gav honom
evangeliet och alla delar av dess tradition som
bjöd honom emot. Kyrkans botgöringssystem,
nådemedel och ledarskap avvisades. Det fick
förödande politiska, kulturella, religiösa och
även ekonomiska konsekvenser för kyrkan i
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Nordeuropa. Våra världsliga 1500-tals furstar
utnyttjade tumultet i kristenheten till att lägga
beslag på kyrkans ämbeten och gods och skapa
kristna samfund som var undergivna statens
intressen och inte kunde vara kritiska instanser
längre. Gustav Vasa i Sverige smälte som
bekant om kyrkklockor till kanoner och ingen
kunde stoppa honom. Så bröts kristenhetens
enhet. Ändlösa strider försvagade båda sidors
trovärdighet genom de följande seklerna.
Paulus i antiken, på väg till Rom, längtade efter
att se den kyrka vars tro redan då omtalades
”i hela världen” (1:8). Hade han kunnat träffa
den nedstämde munken Luther (som på sitt
sätt var på väg bort från Rom) hade han säkert
känt medlidande och försökt hjälpa honom att
med tålamod bära de svårigheter Gud sänder
honom (jfr 1 Kor 10:13), och även avrått honom
från att göra uppror mot efterträdarna till
pelarna (Gal 2:9), de ledare Gud själv har insatt
i kyrkan. Paulus hade uppmanat Luther att lita
på att Kristus bistår sin kyrka alla dagar såsom
han lovade (Matt 28:20; Joh 16:12-13): Jag
ber dig: ta med tacksamhet och tro, inte förakt,
emot den rikedom av nådemedel som Anden
har utvecklat i kyrkan under århundradena (ja,
även botshandlingar, bön för avlidna, avlat,
helgon, allt som Anden skänkt kyrkan!) och
må fridens Herre skänka dig sin frid!
Vad ville Paulus - i sin tid - säga med sitt
romarbrev? En rimlig tolkning bör förankras
i dåtidens läge, inte utgå från Luthers eller
våra nutida problem. Kyrkan i Rom år 58 e.Kr.
var sammansatt av judar och kristna med
hednisk bakgrund. Det bör ha gett upphov till
de spänningar som vi ser att Paulus här ville
avhjälpa. Det var vad brevet handlade om.
Ingen hjälps av att man skryter med sin judiska
omskärelse och kan följa alla Guds bud, skriver
Paulus. En äkte jude är jude i sitt inre (2:29)
och hos hedningen motsvaras det av samvetet
(2:14-15). Här talar Paulus som medlem av

Guds utvalda folk, en före detta kyrkoförföljare
som vet hur dömande och fanatisk han var,
trots att han utåt sett var klanderfri, en ”lagens
son” (läs om samma ämne i Galaterbrevet).
Moselagens gärningar gjorde honom inte
till en bättre människa. Något fattades. Det
hittade han inte i den fariseiska judendomen
som han och hans fäder hade följt.
Paulus insåg: Tron, inte omskärelsen, gjorde
Abraham – ”trons fader” - rättfärdig. Så är
Abraham också far till alla oomskurna som
tror (4:11) (Abrahams namn betyder ”far till
de många”, jfr 1 Mos 17:5). Tron ger frid med
Gud, och den poängen förstod Luther rätt.
Syndaren – jude eller hedning – kan veta sig
älskad av Fadern för att Sonen dog för oss
medan vi ännu var syndare (5:8). Kristi kärlek
beskrivs som identisk med Faderns kärlek och
med Den helige andes gåva i våra hjärtan (5:111). Allt annat än en treenig teologi är otänkbar
för Paulus. Gud är kärlek (1 Joh 4:16).
Synden är gammal som människosläktet
självt. Paulus säger att vi fick den genom Adam
(Eva nämns inte - med undantag i 1 Tim 2:14
- i motsats till den rabbinska traditionen där
syndafallet oftast beskrivs som kvinnans fel).
Med Kristus som en ”ny Adam” fick vi en
andra chans att bli rättfärdiga. Men Mose lag
hade trots allt en positiv funktion: den hjälpte
oss inse vårt fall - det var större än vi trodde
(så ska 5:20-21 förstås). Lagens poäng var inte
främst att vara normativ utan deskriptiv.
I kap. 6-8 bemöter Paulus med lidelsefulla,
djärva utsagor en rad tänkta invändningar
mot hans syn på Moselagen (6:1; 6:15; 7:7;
7:13; 7:24), sådana frågor som han var van
att få slungade emot sig. Det är lätt att bli
förvirrad. Här finns gott om infall, tidsbyten
och perspektivförflyttningar. Man kan bruka
och missbruka dessa kapitels verser, lägga
tyngdpunkten nästan var som helst och få
fram olika läror. Den lutherska teologin drog

slutsatsen att människan är och förblir slav
under synden (7:14). Det kan diskuteras om
Paulus huvudpoäng verkligen ligger där. Vad
vi med säkerhet kan säga är att författarens
tankar rör sig fritt kring de tre begreppen lag,
synd och död: han vill att vi kristna ska se oss
själva som redan ”döda med Kristus” genom
vårt dop och därmed frigjorda från synd och
lag (logiken är: döda personer syndar ju inte
och behöver ingen lag) (6:8-11; jfr Gal 2:1920). Därför ska vi inte försöka återvända till
vårt gamla liv, syndens slaveri (6:15-22). Lagen
som sådan var det inget fel på, den är ”helig”
(7:12) och den är ”av ande” (jfr 7:14). Men det
syndiga begäret, synden, ”grep tillfället, den
bedrog mig med budordet och dödade mig
genom det” (7:11). Vi vet inte om Paulus här
tänker på en konkret upplevelse i sitt liv (det
hade underlättat om han sagt mer om det) eller
om han talar mer allmänt, t.ex. om ursynden i
Paradiset som vi alla på var sitt sätt upprepar
när vi syndar. Klart är att det här talas om två
sorters död: en negativ död orsakad av synden
och en positiv, frälsande död tillsammans
med Kristus. Den i negativ mening döda
kroppen (kallad ”köttet” i motsats till ”anden”)
betecknar vårt tillstånd som Adams och Evas
ättlingar, drabbade av förgänglighet och på väg
mot graven som straff för vår synd.
I detta dödsdömda kött som ännu inte är
”befriat” genom ”livets andes lag” i Kristus
(jfr 8:2) är människan som en slav, ”såld” till
synden, och hon dirigeras av synden, fast hon
hellre skulle vilja göra det goda (7:15-25; jfr
Gal 5:17-26).
Guds Son blev människa och antog en dödlig
kropp. Han som inte förtjänade döden tog
emot den för vår skull. På korset hänger alltså
Den oskyldige, dömd i vårt ställe (jfr Gal
3:13). Men Jesus ville mer: dela den Ande
med oss som reste honom från graven igen.
Den kristne välkomnar denna gåva genom att
trotsigt överge ”köttet” – d.v.s. att vägra lyda
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det som sin herre, ja, sabotera, ”döda” dess
gärningar (8:13, jfr Gal 5:24). Paulus tänker
tydligen på aktiv askes, se 1 Kor 9:27, eller
åtminstone att man inte ger sig hän för mycket
åt det jordiska (13:14). Vi ska bege oss in under
Guds Andes sfär där vi får ”söners rätt” (d.v.s.
blir Guds barn och ”arvingar” till himlen, 8:1517) liksom israeliterna en gång fick denna rätt
(9:4). Konkret innebär det att bli döpt (6:4).
Det handlar om ett uppror mot allt som
alienerar oss från Gud. En revolt mot synden,
inte mot Mose lag (eller rentav mot kyrkan,
som det blev med Luther). Att bara resignera i
självömkan inför synden (”vi arma syndare, vi
kan inget annat”) är fel. Det vore att acceptera
dess förtryck och förbli slav. Man glömmer i så
fall nåden, den hjälp Gud ger. Tänk om Israels
barn i träldomens Egypten skulle ha sagt nej
tack till befrielsen och istället ha bett Gud att
”acceptera oss som vi är”, d.v.s. slavar. Paulus
protesterar: Ja, vi är syndare, men vi får inte
stanna kvar i synden!
Vår frälsning från synd är inledningen till hela
skapelsens befrielse från dödens dystra mörker,
en sorts födelseprocess där vi till sist ska dela
Guds egen härlighet. Paulus jublar, full av
hopp och glädje i 8:38-39:
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken
änglar eller andemakter, varken något som
finns eller något som kommer, varken krafter i
höjden eller krafter i djupet eller något annat i
skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår herre.
Paulus skriver kreativt och spontant, vi anar
en möjlig familjebakgrund med föräldrar som
var frigivna slavar och visste värdet av frihet.
Kanske skulle han en annan dag, i en annan
situation, till andra adressater, ha beskrivit
sin teologi annorlunda. Men detta är vad han
gav oss ”romare” (européer) och som kyrkan
snabbt gav status av Helig skrift, Guds ord för
alla. Romarbrevet – med alla de svåra frågor
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det väcker - är därför för alltid normerande för
kristen teologi. Läran om rättfärdiggörandet
genom tron splittrar egentligen inte katoliker
och protestanter, vilket de flesta kristna
samfund idag har insett (enigheten i sakfrågan
fastslogs högtidligt år 1999 i ett gemensamt
dokument mellan den katolska kyrkan och
Lutherska världsförbundet efter 30 år av djupa
ekumeniska studier). Men det gör tyvärr den
kyrko- och ämbetssyn som Luther skapade
efter sitt andliga genombrott i mötet med 1:17.
Där återstår det sorgligt mycket att komma
överens om och reparera. Det känns alltid
tungt att lyssna till protestantiska fördomar om
att katoliker ”hindras” att ha en direkt relation
till Gud p.g.a. påven, helgonen, kyrkans ritual
m.m. eftersom dessa ”står i vägen” för Gud.
Förstår de inte att allt i kyrkan pekar mot
Gud och det tjänar ingen annan funktion! Allt
är trafikskyltar på vägen mot himlen. ”Bibeln är
min GPS” kan en protestant säga. O, ja! Men
du är nog tacksam att det även finns skyltar,
trafikregler och trafikpolis därute på vägarna!
Ungefär så svarar en katolik. Lyckligtvis finns
det hos många protestanter i vår tid en längtan
efter kyrkans fulla skatt av nådemedel, alla
dess andliga rikedomar, inklusive läroämbetet.
Denna längtan har fått flera framträdande
protestanter att återvända till Moderkyrkan
och bli katoliker.
Kapitlen 9-11 (om kyrkan och judarna) har
inte spelat lika stor roll i teologins historia
som Luthers teser. Det är synd, för de hade
kunnat immunisera oss mot de förfärande
utbrott av antisemitism som även har blossat
upp i katolska kyrkans historia, och som
i vissa områden och tider fick närmast
kronisk karaktär. Efter Andra världskriget,
då en hel värld presenterades för de ofattbara
dimensionerna av folkmordet på judarna
(mitt i det nominellt kristna Europa) började
en självrannsakan: Hade den kyrkliga kulturen
ett medansvar? Har vi odlat en atmosfär som

Hitler kunde bygga på? Katolska kyrkan led
själv under nazismen och hjälpte många
judar – i våra församlingar hittar vi ännu
ögonvittnen till det (se inledningen till Esters
bok, s. 112 samt s. 1399-1340 m.m.) – men
det fanns givetvis mer man kunde ha gjort.
Efter kriget tog den helige påven Johannes
XXIII bort en bön ur Långfredagsliturgin
som kunde missuppfattas såsom kränkande
mot judar. Han uppvaktades 1960 av judiska
intressegrupper som önskade att kyrkan
tydligare framhöll sin tro på att judarna inte
var (är) kollektivt skyldiga till Jesu död. De ville
även att felaktiga beskrivningar av judendomen
kom bort från kyrkliga böcker. Johannes gav
dem sitt fulla stöd, och de följande påvarna
har förstärkt vänskapsbanden med judiska
kretsar. Då påbörjades också bland katolska
teologer en ny reflexion över Romarbrevets
kap. 9-11. Paulus berättar där en ”hemlighet”:
en gång ska ”hela Israel bli räddat” (11:2527; jfr dock de problematiska orden i 9:6).
Andra vatikankonciliets dokument Nostra
Aetate påpekar kyrkans historiska beroende
av judendomen, jfr 11:17-24 som säger att
kristna ur hedendomen är ”inympade” på det
ädla olivträdet som är Guds gamla folk, och
11:28-29 där Paulus understryker att även om
judar har motverkat evangeliets förkunnelse
så förblir de Guds älskade: Gud tar inte tillbaka
sina gåvor. Katolska kyrkans katekes lyfter fram
det Gamla Gudsfolket med många positiva ord
(se t.ex. nr. 63; 597-598; 674; 839).
Men är det allt som ska sägas? För frälsningen
krävs väl dopet, tron på Jesus och därmed
kyrkan (Katolska kyrkans katekes nr. 846-848)?
Behöver fromma judar inte den Messias som
deras förfäder hade bett om i århundraden och
som Gud till slut sände dem? Blir de frälsta
via Mose lag trots att Paulus lär motsatsen?
Var det rentav fel av honom att uppsöka dem
för att förkunna Kristus? En judisk rabbin i
Rom tog starkt intryck av påven Pius XII och
kyrkans hjälp till förföljda judar under Andra

Världskriget (enligt den israeliske historikern
Pinchas Lapide räddade katolska kyrkan
under Pius XIIs pontifikat minst 700.000 judar
från döden under nazisterna). Rabbinen blev
katolik – var det fel av honom att ta emot dopet?
Är det kristna dopet inte en gåva till judarna?
Sedan har vi frågor om storpolitiken: vilken
ställning ska konkret den politiska staten Israel
i dag ha för en kristen? Dialogen mellan kyrkan
(= ”det nya Israel”, Katolska kyrkans katekes, nr.
877) och judendomen väcker frågor som ännu
inte besvarats av kyrkans läroämbete. Under
tiden har studier av judendomen fått större
betydelse inom kristen teologi. Vissa yngre
katolska teologer verkar nu ofta mer insatta
i judisk tro och liv än i kyrkans klassiska
bibeltolkning och i sina egna traditioner – inte
minst i Tyskland (av historiska skäl man kan
förstå). Ett motsvarande intresse från judiskt
håll för vår kristologi är tyvärr ännu svårt att se.
Romarbrevet innehåller ”sprängstoff ” även i
andra frågor. Här är tre exempel:
I. Redan första kapitlet presenterar oss för
värderingar som skulle kunna kosta en
skollärare i dagens Sverige både heder och jobb
om de lärdes ut: Guds existens är självklar, sägs
det, den framgår ur betraktelsen av världen,
Guds verk (1:19-22; jfr Vish kap. 13-14; Syr
17:8-10; se även Thomas av Aquino, s. 1017).
Människor avvisar denna insikt för att de hellre
vill tro på sådant de känner till från sin egen
värld och gör därför avgudabilder (Paulus har
det judiska bildförbudet i ryggmärgen, 2 Mos
20:4-5, och känner avsmak inför grekernas
avgudar och deras snygga människostatyer
som ibland kunde vara nakna). Det förvridna,
gudlösa tänket leder även grekerna till att
begära sexualpartners av samma kön. Kort sagt:
De ogudaktiga söker sig själva, sin spegelbild i
allt, inte Gud, och så missar de även att älska
det andra könet som de skapades för (Paulus
skiljer här inte mellan homosexualitet som
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ofrivillig läggning, se Katolska kyrkans katekes
nr. 2357-2359, och den hedniska grekiska
homokultur som ungdomar aktivt drogs med i
genom den könssegregerade vardagen).
II. Paulus har anklagats för att göra kristna
till passiva undersåtar som aldrig vågar säga
emot makthavare. Så kan hans ord om lydnad
i kap. 13 misstolkas, där han säger att det finns
ingen överhet som inte är av Gud (13:1; jfr Tit
3:1). Här har vi ett favorittema hos Luther:
han ville lyda den politiska överheten (men
den kyrkliga vände han ryggen). Paulus eget
exempel visar att lydnad inte ska tolkas slaviskt.
Han följer sitt samvete och kräver respekt för
sina rättigheter (Apg 16:37; 22:25-28). Han
satte modigt Petrus (Gal 2:11) och ledaren för
Höga Rådet (Apg 23:1-5) på plats. Men Paulus
visade aldrig olydnad mot kyrkans läroämbete
som Luther!
III. I 16:1 nämns kvinnan ”Foibe som tjänar
församlingen i Kenchreai” (det var nog
hon som reste med det här brevet till Rom,
vilket var smart: ingen skulle misstänka en
kvinna som kurir). Kristna som i dag vill se
kvinnliga präster nämner gärna henne som
argument för sin sak, liksom ”Junia” som i
16:7 till och med kallas för ”apostel”. Men vi
hör aldrig talas om någon handpåläggning
(ämbetsvigning; se 1 Tim 4:14 och 2 Tim
1:6) eller ledarskapsfunktion för dessa två.
”Junia” kan också läsas som ”Junias”, alltså ett
mansnamn (det gör Bibel 2000). Men även
om det verkligen skulle vara en kvinna som
menades (kanske en sorts ”prästhustru”, gift
med Andronikos i samma vers?) så ska man
komma ihåg att ordet ”apostel” i Paulus brev
används friare och bredare, inte inskränkt
till ”de tolv” såsom i evangelierna. Apostel
är hos Paulus inte bara den som Jesus hade
insatt i det ledarämbete kyrkan ger genom
en sakramental vigning (se dubbelheten i 1
Kor 15:5,7). Inget i Paulus många brev stöder
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kvinnoprästtanken. Kristi exempel och hela
den katolska traditionen lutar också åt annat
håll (Katolska kyrkans katekes, nr. 1577).
Apostoloi betyder ”utsända” och alla kyrkans
medlemmar har del av denna sändning - om
än på olika sätt enligt Katolska kyrkans katekes,
nr. 863. Det gäller alltså att var och en, man
och kvinna, ska hitta sitt eget sätt att vara
”apostolisk” (jfr nr. 1546-1547 om de troendes
gemensamma prästadöme). Kvinnonamnen
i Nya testamentet bevisar dock att kvinnor
kunde ha viktigt inflytande. Fornkyrkan hade
bevisligen diakonissor - inte i det vigda ämbetets
sakramentala betydelse men som ett särskilt
heligt uppdrag på goda bibliska grunder, se
de speciellt utvalda ”änkorna” i 1 Tim 5:9-10
(jfr Tit 2:3-5). Varför har vi katoliker i dag
inte det? En utmärkt och relevant fråga! Påven
Franciskus lät en teologisk kommission utreda
diakonissefrågan. Dess slutsatser har ännu, när
detta skrivs (februari 2019), inte presenterats.
Paulus viktigaste brev är fyllt av andlig tröst
och uppmuntran som nog bidrog till dess
spridning i fornkyrkan. Paulus visste att han
stod i raden av Israels profeter. Vem vet, en
dag, när Gud vill, upptäcker judarna det
kanske! Deras förfäder, Jakobs söner, kom till
den Josef de hade förkastat men som hade
gjort karriär i främmande land och nu stod där
och såg ut som en egyptier. Slöjan togs bort
från deras ögon (jfr 2 Kor 3:12-18). De insåg
att deras egen broder stod där, och Gud ville nu
rädda dem genom honom. Den helige påven
Johannes XXIII (se s. 1443) vars dopnamn var
just Josef (Giuseppe) tog emot en stor grupp
amerikanska judar i oktober 1960. De kom
för att tacka honom för att ha räddat tusentals
judar från Hitlers trupper under sin tid som
apostolisk delegat i Turkiet. Han välkomnade
dem med orden från 1 Mos 45:4:
Sono io, Giuseppe, il vostro fratello!
(Det är jag, Josef, er broder!).

FÖRSTA OCH ANDRA KORINTHIERBREVET

Korinth – huvudstad i den romerska
provinsen Achaja (= nutidens Grekland),
viktig mellanstation på sjövägen från Rom
och österut (med hela två hamnar) – var
känt för sin Afroditekult och över 1000
tempelprostituerade. Högljudda kvinnor med
utslaget hår stod vinkande vid kajen, redo att
välkomna sjömännen och deras pengar. Sekter
av alla slag slog rot i denna internationella
storstad, där den sociala misären stod i bjärt
kontrast till överklassens lyx. Hit skickades
många veteraner från Roms krig som vid 40-års
ålder fick ut sin pension i form av en jordlott.
Även romerska nybyggare och frigivna slavar
fanns det gott om (de flesta namn vi möter
i Korinthierbreven är latinska). Staden var
modern med marmor, många teatrar, fontäner
och palats. Här grundade Paulus en kyrka
under ett och ett halvt år, ca 51-52 e.Kr. (Apg
kap. 18).
Nu, ca fem år senare, är han i Efesos. Han
har fått besök av medlemmar från kyrkan i
Korinth (1 Kor 1:11; jfr 16:17). De har framfört
klagomål om splittringar och sexuella synder
(1 Kor 5:1 f), och han har redan skrivit ett brev
om att kristna ska undvika otuktiga personer
(1 Kor 5:9). Det svar han fick visade att man
misstolkade det så att det gällde att undvika
icke-kristna otuktiga (1 Kor 5:10-12), ja, man
var rentav stolt över otuktiga relationer inom
kyrkan (antagligen för att dessa ”bevisade”
hur ”andligt fri” man var - man var så helig
att man i sin ”ande” inte kunde synda oavsett
vad kroppen höll på med). Man såg sig som
”andligt fullkomlig” i motsats till mer jordiska
typer, de ”själsliga” eller rentav ”köttsliga” (=
”andligen döda”). Det här är ett språkbruk som
finns hos Paulus själv (1 Kor 2:6, 13-15, 15:44).

Det hör dock hemma i en gnostisk miljö och
han använde det förmodligen för att det var så
dessa åhörare bäst kunde förstå hans budskap.
Det kan också vara så att han använde det i ren
ironi (sådant var han bra på, se 1 Kor 4:8-13).
Man bör känna till det gnostiska tänket innan
man ger sig på Korinthierbreven (se ovanför,
Kyrkan och ”gnosis” s. 184).
De religiösa ”frifräsarna” i denna församling
såg i Paulus troslära en ”kunskap” (grekisk:
”gnosis”, jfr 1 Kor 8:1) som kunde lyfta dem
upp över den materiella världens värdelösa
bagateller. För en ”andligt invigd person” var
synden ett nybörjarproblem man redan hade
lagt bakom sig (jfr 1 Joh 3:9, 5:18). Kroppen
fick ges hän åt all sorts begär (se Jud 4), ty den
fria anden var redan ”frälst” och kunde som
en guldklimp dras igenom vilken smuts som
helst utan att minska i värde. Korinthierna
såg med beundran på en församlingsmedlem
som klarade konsten att med sin kropp leva
i en incestuös relation och samtidig förbli
”ren i anden”. Paulus, skolad i Moselagen,
svarar bryskt att den person som gjort sig
skyldig till sådant ska ”överlämnas åt Satan” (=
exkommuniceras) så att hans köttslighet (hans
attityd) ”dör” (jfr 1 Kor 5:1-5). Korinthierna
var stolta över sin höga andliga nivå – Paulus
svarar att de ännu är omogna, de är ”spädbarn
i Kristus”. Barnsligheten avslöjas även i deras
partikäbbel (1 Kor 3:1-4), i deras avund som
skadar kyrkans enhet (1 Kor 12:12-26). Det ska
finnas en skillnad, säger Paulus, mellan kristna
och de utomstående som är under Guds dom.
På tal om det klandrar Paulus de kristna som
för processer emot andra kristna vid hedniska
domstolar i stället för att reglera dem inom
kyrkan (1 Kor 6:1-10) (det sker än i dag när
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skilda katoliker nöjer sig med skilsmässa inför
staten utan att den kyrkliga domstolen har rett
ut om äktenskapet kan ogiltigförklaras). Kristi
kropp, kyrkan, är en fysisk enhet. En kropps
lemmar bekämpar inte de övriga lemmarna!
De ”fria” korinthiernas motto ”Allt är mig
tillåtet” (1 Kor 6:12; 10:23) var ett extremt
överdrivande av Paulus förkunnelse om
kristen frihet från Mose lag (Rom 7:1-6). Så
måste man hålla sig från prostituerade, betonar
Paulus, ja, från all otukt (1 Kor 6:13-19). Den
kristna kroppens lemmar är bokstavligen
Kristi lemmar, ja, Den helige andes tempel.
Paulus, förmodligen son till frigivna slavar,
ser Kristi lidande som det ”belopp” Gud har
”betalt” för att friköpa oss från syndens slaveri.
Nu tillhör vi (såsom befriade slavar) Frälsaren
(1 Kor 6:20). Den friheten får vi inte äventyra.
Äktenskapet är rätt och gott, inget ”smutsigt”
som gnostikerna sa. Mannens och kvinnans
kroppar är ju skapade för varandra. Man
”tillhör” sin partner och är ”skyldig” partnern
sin egen kropp (1 Kor 7:3-4). De två är ”ett
kött” (jfr 1 Mos 2:24). Trohet är avgörande
och Paulus förbjuder skilsmässor (hans ord
i 1 Kor 7:10-11 måste tolkas som separation,
inte som formell upplösning av äktenskapet).
”Skillsmässa” kan endast ske om äktenskapet
ogiltigförklaras, vilket betyder att katolska
kyrkans domstol avgör att förhållandet från
början inte uppfyllde kriterierna för ett kristet
äktenskap. Det s.k. ”paulinska privilegiet” (se 1
Kor 7:15) verkar motsäga skilsmässoförbudet.
Men det är ett specialfall som vill säkra att
nyomvända kristna inte tvingas leva ogifta för
att deras hedniska partner skiljer sig från dem
för att de blivit kristna. Den kristna parten
ska inte själv sträva efter denna skilsmässa,
att förbli ihop med en hedning kan ju vara
en chans att omvända honom eller henne (1
Pet 3:1). Celibatet är en särskild nådegåva som
bara vissa har, det nämns i 1 Kor 7:7-8. Paulus
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råder kristna att inte ta på sig för mycken last,
såsom att gifta sig, med tanke på ”den nöd vi
nu är i” (1 Kor 7:26), han tänker antagligen på
alla de förföljelser mot kyrkan som för honom
invarslar Kristi återkomst (Paulus räknar med
att återkomsten sker snart). Att utstå lidanden
för tron är lättare för en ogift än för en som är
gift (1 Kor 7:28-32).
Det går rent språkligt inte att avgöra exakt vad
Paulus anser om kristna slavar i 1 Kor 7:21. Ska
de sträva efter att bli fria? Vers 23 verkar stödja
det, vers 24 inte (Bibel 2000 väljer att översätta
med att de ska förbli vad de är). Att det fanns
slavar som sökte pengar från kyrkan till att
friköpa sig för vet vi från Ignatius av Antiokias
brev till Polykarpos från ca år 110 e.Kr. (hur
många som kyrkan köpte fria vet vi dock inte).
Äter man i dag på vissa restauranger med
ursprung i Indien så kan maten man får ha
offrats till den indiska avguden Krishna innan
serveringen. Får man som kristen äta den
då? För de tidigaste kristna lät den moraliska
frågan: Får man äta kött från marknaden? Det
hade kvällen innan offrats till de romerska
avgudarna (det gick nästan inte att få tag på
annat kött). Budskapet från apostelkonciliet
(Apg 15:28-29) var ett ”oeftergivligt” nej.
Paulus kan också läsas så i 1 Kor 10:19-22,
men i kap. 8 och i 10:24-11:1 verkar han ta
motsatt ståndpunkt (vi märker en spänning
inom Paulus själv och kanske i förhållandet
till kyrkomötet). Lösningen för honom är att
låta bli ifall man är tillsammans med en kristen
som anser att man inte får äta sådant (1 Kor
8:9-12; 10:28-29). Paulus brukade tala mot
de officiella avgudarna med lugna argument
(Apg 17:22-30; 19:37; jfr Vish 13:6), och den
sortens religionskritik var populär även bland
hedningar men farlig. Den ledde till upplopp
i Efesos (Apg 19:24-30). Offerköttfrågan
blev i övrigt snart ett samhällsproblem och
kyrkan verkar ha påverkat många. En bevarad

brevväxling mellan den romerska ståthållaren
i Bithynien (idag norra Turkiet), Plinius
den Yngre, och kejsaren Trajanus visar att
kristendomen i decennierna efter Paulus spred
sig så starkt att templen stod nästan tomma.
De festliga offren var inställda och de hedniska
prästernas offerkött blev inte sålt. Romarna
reagerade på detta inkomstbortfall för templen
med en våg av våldsamma förföljelser mot
kristna. Det ledde enligt Plinius till en viss
”bättring”.
Paulus ”kvinnosyn” kritiseras gärna med
hänvisning till 1 Kor 11:2-16 (se även
inledningen till Efesierbrevet). Vad Paulus vill
är att hindra att könsskillnader upphävs (som
gnostikerna ville göra). Människor är och
förblir skapade till man och kvinna (1 Mos
1:27). Kvinnor ska se ut som kvinnor och män
som män (1 Kor 11:14-15). Därför kvinnoslöjan
vid sammankomsten, än i dag ett tecken
på fromhet och anständighet bland många
judinnor. Fritt hängande hår som blickfång
fanns det gott om i Korinth, tydligast bland
gatans lösaktiga kvinnor. Kristna kvinnor fick
under inga omständigheter kunna förväxlas
med dem. Fram tills 1960-talet var det normalt
att kvinnor täckte håret inne i katolska kyrkor.
Idag förknippas inte längre håret utan enbart
opassande kläder med oanständighet. En bra
tumregel för både män och kvinnor är att inte
gå in i våra kyrkor i korta byxor, linne, eller
djup urringning.
Talet om mannen som ”kvinnans huvud”
retar många i dag (1 Kor 11:3). För att förstå
bilden bör man veta att ordet för ”huvud” och
”begynnelse” har samma rot på hebreiska,
rosh. Mannen är kvinnans ”ursprung” eftersom
Eva skapades från Adams kropp (1 Mos 2:2122). Att ”Gud är Kristi huvud” (samma vers)
får inte heller förstås allt för bokstavligt. Hos
Paulus glider betydelsen över i den kroppsliga
bilden (och därmed till mannens dominans)

men han nedtonar genast frågan: mannen
kommer ju också från kvinnan, resonerar han,
och ”allt är från Gud” (1 Kor 11:11-12). Det
är inte könsfrågor som är hans evangeliums
ärende (1 Kor 11:16). Katolska kyrkan tolkar
i dag inte heller detta att kvinnan ska ”tiga i
församlingen” (1 Kor 14:34) absolut: i katolska
kyrkor kan en kvinna läsa läsningen och
församlingens förböner, ja, i princip leda en
gudstjänst med skriftläsning, hålla en andlig
betraktelse samt dela ut kommunionen, även
på söndagar om så skulle behövas (vid prästoch diakonbrist). Det är en ren ordningsfråga
och upp till varje biskop att reglera inom sitt
stift. Läs mer om dessa frågor i inledningarna
till Romarbrevet och Efesierbrevet och i
avsnittet ”Skapades kvinnan för mannens
skull?” (s. 215).
Korinthiernas frisläppta andlighet äventyrade
också deras förhållande till mässoffret, den
högtidliga nattvarden som först inleddes
med en vanlig måltid och sedan övergick
i agapé, kärleksmåltiden (rester av denna
”dubbelmåltid” är bevarad i den östliga liturgin
där ett särskild välsignad bröd delas ut efter
eukaristin, hos oss är kyrkkaffet efter mässan
det närmaste vi kommer denna agapé). Den
sociala egoismen (att äta utan tanke på de
personer i Kristi kropp (kyrkan) som hungrar
(t.ex. slavar som p.g.a. arbete först anländer
sent på kvällen – till ett tomt bord i kyrkan)
motsäger intentionen hos Jesus som gav sin
kropp som mat åt alla (1 Kor 11:17-34). Paulus
citerar Jesu instiftelseord såsom de än i dag
hörs i mässan, nästan ordagrant. Därefter
nämner han ”Herrens bröd” och ”bägare”.
Dessa framhålls som något särskilt. Det är
detta vi kommer tillsammans för, inte för att
fylla magen, det kan vi göra hemma. Man ska
granska sitt samvete innan kommunionen
(det gäller i dag även när man ber prästen om
kommunionen utanför mässan, t.ex. inför en
svår resa eller av annan anledning).
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Korinthierna var starkt engagerade i att ta
emot ”budskap” från Den helige anden.
Paulus avvisar budskap från ”Anden” som
säger ”förbannad är Jesus” (1 Kor 12:3). Det
låter självklart för oss men var det inte i en
gnostisk, dualistisk värld där många hade
svårt för tron på Guds människoblivande.
Människan Jesus kunde inte vara identisk med
”Kristus” som ju är ”Ordet från Gud”, tänkte
man. Nej, Jesus ”tog emot den andlige Kristus”
vid sitt vuxendop i Jordan. Så misstolkade
gnostikerna Markusevangeliet (Mark 1:10),
och med dem avvisade många Matteus
och Lukas barndomsberättelser där Jesus
redan innan födelsen presenteras som Guds
Son. Mot detta framhåller Paulus den antignostiska bekännelsen ”Jesus är Herre” (1 Kor
12:3) såsom rätt kristen tro (jfr 1 Joh 4:2-3; 5:5;
2 Joh 7). Det kroppsliga, jordiska, är nämligen
bärare av det heliga (detta är även grunden för
den katolska läran om sakramenten).
Kyrkan på jorden är själv Kristi kropp. Dess
olika lemmar (= vi) ska därför inte avundas
varandras funktioner/ämbeten (bilden i 1
Kor 12:12-31 om foten som vill vara hand och
örat som vill vara öga visar oss Paulus talang
för komik). Paulus demaskerar korinthiernas
andlighet: den är självsökande och därför
kärlekslös och faktisk okristlig. Den berömda
lovsången till kärleken i 1 Kor 13:1-13 illustrerar
vad hans entusiastiska lärjungar saknar. De är
ivriga efter att tala ”i tungor” (hur ”tungotal”
gick till i fornkyrkan vet vi inte, kanske liknade
det sådant som karismatiska katoliker och
protestanter praktiserar i dag, kanske inte).
Paulus uppskattar denna intensiva böneform
som ett privat tal ”till Gud” (1 Kor 14:2), något
man gör för sin egen skull (1 Kor 14:4), men
tungotalet bör översättas, annars är det inte till
nytta för andra. Hur vackra våra läppars offer
än är inför Gud (tänk på det latinska språkets
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skönhet i mässan) så kan de övriga närvarande
inte svara med ”amen” på böneorden om orden
inte översätts. De förstår ju inte vad som sägs (1
Kor 14:13-19). Inte minst barn hålls på så sätt
utanför det heligaste, tvärt mot Jesu bud (Mark
10:14). Kritiken drabbar även predikanter i
dag vars upphöjda ord svävar långt över de
troendes vardag, ja, alla religiösa ”megafoner”
som njuter av att höra sig själva och inte hjälper
någon. Så många barn som kan sitt Fader vår
men så få som har lärt sig vad orden betyder!
I kyrkan ska vi tala profetiskt säger Paulus. Det
betyder: begripbart. Annars är vi självsökare.
Korinthiernas förakt för allt det kroppsliga
(som visade sig i likgiltighet inför kroppsliga
synder) återkommer i synen på uppståndelsen.
Vissa tänkte att de redan – ”andligen” – hade
uppstått (jfr 2 Tim 2:18; Gal 2:19-20; Ef 2:56; Kol 2:13-14; 1 Joh 3:14). Döda kroppars
framtida uppståndelse (en frånstötande tanke
för alla greker) förnekades (1 Kor 15:12 f).
Men Paulus påminner om att detta faktiskt är
vad alla kyrkans auktoriteter lär. Han ger oss en
version av händelserna vid Jesu uppståndelse
(1 Kor 15:1-11), traderade trossatser (=
Tradition i katolsk mening) som han värnar
om. Den liknar inte exakt evangeliernas
berättelser (se s. 567ff) men motsäger dem inte
heller. Paulus påminner även om en omsorg
som korinthiska kristna visade för dem som
avlidit och inte hunnit bli döpta innan: man
lät sig döpa en extra gång i deras ställe (1 Kor
15:29, det kan ha varit för avlidna släktingar
eller konvertiter) – detta bekräftar ju tron på
att kroppar ska uppstå, säger han. Vi får här ett
smakprov på de tidigaste kristnas syn på dopet
som nödvändigt för frälsningen till det eviga
livet. Dessa ”vikarierande dop” för avlidna
omtalas dock ingen annanstans i Bibeln, och
Paulus uppmuntrar inte heller till dem, men
de förekom senare i gnostiska sekter utanför

kyrkan (och mormonerna i vår tid försöker
återuppliva dem). Vi katolska kristna gör inte
så men vi betonar på annat sätt tron på att
vi kan hjälpa de avlidna: vi ber för dem, gör
uppoffringar för dem (så tänkte man även
i fornkyrkan, se t.ex. den heliga Perpetuas
exempel, s. 323f). Detta är naturligt med tanke
på vad Paulus lär oss om tillvarons slut: några
ska bli frälsta, dock som genom eld (1 Kor 3:1215). En smärtfull rening inför himlen väntar
slarviga kristna, vi kallar den för skärselden
(Katolska kyrkans katekes, nr. 1030-1032; se
även mina historiska förklaringar s. 321ff).
Det vore kärlekslöst att inte i våra böner ta
med dem som måste gå genom denna eld (jfr
2 Mack 12:38-45). Protestanter avvisar värdet
av sådan förbön (och hela tron på skärselden)
men om de en vacker dag själva sitter i denna
reningsplats då uppskattar de nog våra böner
för dem.

duktiga retoriker med fina rekommendationer,
och de har kanske kunnat imponera med
undergärningar (det är svårt att inte tänka på
alla de välsmorda frikyrkliga företag som i våra
dagar över hela världen drar katoliker bort från
sina katolska kyrkoherdar och över till deras
samfund med sina lockande, känsloladdade
kampanjer och sin förenklade teologi). Mycket
i de två korinthierbreven innehåller Paulus
försvar mot liknande stjärnpredikanter.
Gång på gång återkommer han till temat. De
lidanden han har fått uppleva i sin apostoliska
tjänst bevisar hans trovärdighet (1 Kor 4:9-13;
2 Kor 4:8-11; 6:4-5; 11:23-29; 12:10). Gripande
är hans ”Dåretal” (2 Kor kap. 11-12) där han
spelar förryckt men just så visar hur galna
hans kritiker är. Den förhånade aposteln
ser fram emot att besöka korinthierna igen,
men räknar med en hård konfrontation med
dem som missbrukar den kristna friheten till
utsvävningar (2 Kor 12:20-21).

Efter att Paulus lämnade korinthierna har
”super-apostlar” (2 Kor 12:11, vilka?) tagit över
som börjat förtala honom och ifrågasätta hans
legitimitet som apostel. De verkar ha varit

Breven till de kristna i Korinth ger oss en
enastående insyn i hur rörigt det kunde gå till i
en tidig kristen kyrka. Sorgliga paralleller i vår
egen tid är uppenbara…

”Sök vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa er en väg som är överlägsen
alla andra. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla
hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg,
men saknar kärlek, är jag ingenting….
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte
uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något
ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror
den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig.”
						(1 Kor 12:31 – 13:2, 4-8)
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GALATERBREVET

Galaterna hade det gemensamt med gallerna
(från nuvarande Frankrike) att de - så tror
man i alla fall - var kelter. En del av kelterna
trängde in i Mindre Asien (nuvarande
Turkiet) på 200-talet f.Kr. De levde mest i
trakten kring Ancyra (nuvarande Ankara)
och underkastade sig romarna omkring år 40
f.Kr. Paulus kom till dem ca år 50 e.Kr. under
sin andra missionsresa (Apg 16:6-7). Lukas
skriver att Paulus och hans ledsagare kom dit
för att Den helige anden hindrade dem att ”tala
ordet i provinsen Asien”. Enligt Galaterbrevet
verkar uppehållet hos galaterna ha haft att
göra med att Paulus var sjuk (4:13-14; 6:17; jfr
2 Kor 12:7). Att Paulus fått Kristi sårmärken
(stigmatiserats, se 6:17) som övriga helgon vi
känner från kyrkohistorien (såsom Franciskus,
s. 1426 och Padre Pio, s. 1392) är fullt möjligt.
Den helige ande kan ge människor denna
unika Kristuslikhet (Kol 1:24). Det är i Paulus
fall kanske tal om skador efter misshandel,
även det är ju en sorts ”stigmatisering”, en
delaktighet i Kristi kors (Jfr 2 Kor 11:23-25).
Galaterbrevets tema – lag och tro - liknar
Romarbrevets men är långt mera lidelsefullt,
våldsamt, ja, grovt (var brevet ett utkast, en
skiss till Romarbrevet?). Paulus är upprörd,
går rakt på sak utan många artighetsfraser: de
judaiserande predikanterna som har anlänt
till galaterna (vi får tyvärr inte veta deras
namn), och som vill få de nyomvända kristna
att förplikta sig på hela Mose lag, förfalskar
evangeliets sanning. Paulus är beredd att
motsäga vem som helst i denna fråga (1:8). Det
bevisade han då han ställde självaste aposteln
Petrus mot väggen (2:11 f). Argumentationen
om rättfärdiggörelse genom tro i 2:15-21 visar
oss juden Paulus contra juden Petrus. Frågan är

212

om (kristna) judar får ha bordsgemenskap (=
nattvardsgemenskap?) med sådana hedningar
som genom att tro på Jesus har anslutit sig till
Israels Gud utan att anta Mose lag. Paulus linje
ska tolkas utifrån hans ”program”:
För att vinna dem som är utan lag har jag för
dem varit som en som är utan lag, fast jag inte
är utan Guds lag, jag har ju Kristi lag.
		

(1 Kor 9:21; jfr Gal 6:2).

Paulus skarpa uttalanden i kapitel 2 till Petrus
kan omskrivas med lite andra ord så här:
Du Petrus anser som jag att vi blir rättfärdiga
genom tro på Messias Jesus, och du vet som jag
att inte alla judar som följer Mose lag har denna
tro på Jesus. Men dessa hedningar däremot har
denna tro – så vad har du emot dem? Om de
tar emot Kristi barmhärtighet tillsammans med
oss – är det då en synd? I så fall går Kristus,
som dog för alla, syndens ärende – vilket absurt
påstående! (jfr v. 17). Genom Kristi lag har vi
dött bort från Moselagen (jfr v. 19). Att återgå
till Moselagen skulle därför vara att överträda
Kristi lag (jfr v. 18). På korset bar Kristus av
kärlek mina synder. Den nåd jag fick där byter
jag inte tillbaka till Moselagen (jfr v. 20-21; Kol
2:13-14).
Paulus – med sin bakgrund som nitisk farisé
och ledande kyrkoförföljare (1:13-14; Apg
22:3-5; 23:6) - är smärtsamt medveten om att
lagfromheten kan bli fanatisk och inhuman.
Han befriades oförtjänt av den rena nåden,
barmhärtigheten, Guds härlighet som strålar
från Kristi ansikte (2 Kor 4:6), och den ställde
allt i ett nytt ljus. Paulus vill nu förvänta all

rättfärdighet från Kristi kors, inte från lagens
paragrafer. Vad kan lagen prestera? Den
hindrade inte att Jesus blev dömd. Paulus
påpekar att lagen faktiskt ställer Jesus fram för
oss som förbannad av Gud (se varför i 3:13).
Guds mening med korset var det saliga bytet:
de som inte fullgjorde lagen (Paulus syftar på
hedningar, men inkluderar syndiga judar) görs
rättfärdiga om de tror på Guds Son, han som
”har älskat mig och offrat sig för mig” (2:20).
Paulus argument var vattentäta men Petrus
blev något osäker och Barnabas med. ”Går
Paulus inte för långt?” Observera att Paulus
upprördhet var extra berättigad eftersom han
precis innan hade fått apostlarnas, även Petrus
stöd i frågan om hedningarna (2:1-10; jfr Apg
kap. 15). Petrus svek i Antiokia måste ha gjort
ont. ”Jag känner inte den mannen” hade Petrus
redan sagt om Jesus (Matt 26:72). Nu gör han
något liknande emot Paulus.
Vi får inte höra Petrus svar på Paulus kritik.
Han kanske inte sa något. Det vacklande
stödet från kyrkans högsta ledare kan ha
bidragit till att Paulus kunde förföljas ännu
mer och misstänkliggöras av fariseiska kristna
även efter apostlakonciliet (de uppmuntrades
säkert redan av översteprästens män som inte
kunde förlåta den före detta kyrkoförföljarens
”förräderi” då han blev kristen, se 1:13-17;
jfr Apg 23:12 ff). Men Petrus oro är ändå
befogad, mycket står på spel. Suddar Paulus ut
judendomens gränser, så riskerar kyrkan att bli
betraktad som en ny religion, icke-godkänd av
romarna. Då har kyrkan både judarnas Höga
råd och imperiet emot sig. Det kan kosta ännu
mer blod. Paulus är beredd att dö med Kristus
på riktigt. Han kontrar: … de som vill skaffa sig
anseende genom något yttre söker tvinga er till
omskärelse, bara för att de inte vill bli förföljda
för Kristi kors (6:12). Sådana ord måste ha
smärtat Petrus med tanke på hans egen feghet
den natt Jesus togs till fånga (Mark 14:29 ff).

Vår tid ärvde Paulus ord i en helt annan
förpackning, nämligen som ammunition i
reformationens retorik om rättfärdiggörelse
genom tro ”utan gärningar” med hänvisning
till bl.a. Galaterbrevet. I själva verket var
Luthers polarisering av begreppen tro och
gärningar obiblisk. De två ”Abrahamsbevisen”
i kap. 3 och i det av Luther så föraktade
Jakobsbrevet (läs i Jak 2:18-26) utesluter inte
varandra. Nej, tron (Paulus) och gärningarna
(Jakob) balanserar varandra och hör ihop.
Judiska skriftlärda – och det var Paulus och
Jakob i sanning båda två – rör sig ofta fritt i
ett tolkningsfält mellan motsatta utläggningar.
Paulus och Jakob skulle snabbt kunna komma
överens om att tron som handling frälser, men
inte ”tron allena”, d.v.s. utan kärleksgärningar
(5:6). En tro som stannar upp vid ren teori (= vid
ett formulerat innehåll som man med sin mun
bekänner, jfr Rom 10:9) är ”död”, verkningslös.
Det blir som när man spänner en båge utan att
låta pilen flyga iväg. Kristen tro är en oförtjänt
gåva, helt given av Gud, men samtidigt till
sitt väsen också en handling som vill mera,
ett samverkande med Gud (Katolska kyrkans
katekes, nr. 154-155). Ett ”paragraftänkande”
som söker ”minimikrav” (t.ex. omskärelse) för
att erkännas som ”rättfärdigt” är främmande
för evangeliets folk. Den helige anden driver
oss till gränslösa insatser (Matt 19:21), även
när vi vet att vi är odugliga tjänare (Luk 17:10).
Kärleken från Gud får oss att överskrida de
egna behoven, vi bryr oss om medmänniskans
nöd (Matt 25:35 ff).
Galaterbrevet är tydligen dikterat i rasande
tempo. Det ger en enastående inblick i Paulus
som människa. Vi märker hans lidelse för
läromässig renhet: det spelar faktiskt en roll
hur man formulerar tron, inte alla ”åsikter”
passar ihop med evangeliet. Paulus krockade
med den konflikträdde Petrus. Så går det ofta
i Bibeln, och i kyrkan i alla tider, när lugna
ledare krockar med eldsjälar, med profeter.
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EFESIERBREVET
Detta brev liknar ett rundbrev (encyklika)
till flera kyrkor (kyrkan i Efesos hade också
dotterförsamlingar i regionen). Det förklarar
bristen på speciella, personliga hälsningar
i slutet. Stilen är högtidlig, inte som den
personliga, spontana stil vi möter i de andra
Paulusbreven. Språket liknar Kolosserbrevets
(som kan ha tjänat som utkast till detta brev).
Många forskare avvisar tanken att Paulus kan
ha skrivet Efesierbrevet och Kolosserbrevet.
De tycker att skillnaderna mot de andra breven
som de anser vara ”äkta” är för stor. Men det
är en osäker teori. Författare ändrar stil. Min
förra bok – Lyckliga i alla sina dagar – som
gavs ut fem år innan den här, är stilmässigt
annorlunda än denna, av en rad olika skäl. En
äldre, mognare Paulus, som nu, kan man tänka,
ca år 63 e.Kr. sitter fängslad i Rom, måste inte
resonera och skriva som han gjorde när han
var i provinsen Asien många år tidigare. Han
har lagt missionsverket i imperiets östra delar
bakom sig. Brevets skrivare och kurir, Tykikus
(6:21; jfr 2 Tim 4:12), kan också ha påverkat
brevets innehåll, dock knappast utan Paulus
godkännande (i 3:2-13 verkar Paulus plötsligt
ta pennan från Tykikus ett tag). Kristna
pseudoepigrafer (= skrifter som falskt tillskrevs
en känd person) fanns det gott om i antiken.
I de förvirrande lärostriderna verkar falska
Paulusbrev ha varit i omlopp (2 Thess 2:2;
3:17). Kyrkan genomskådade och avvisade dem
(som det så kallade ”Paulus brev till Laodicea”
som förkastades fast det har stor likhet med
de tidiga Paulusbreven. Vissa tror förresten att
det riktiga, försvunna Laodiceerbrevet, se Kol
4:16, är vårt Efesierbrev, vilket kan tänkas).
Efesierbrevets grundtema är kyrkan – inte
märkligt om det är ett allmänt rundbrev. Till
bilden av kyrkan som Kristi kropp, som vi
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redan mött i Korinthierbreven, kommer nu
Kristus såsom kyrkans huvud. Man ska inte
tolka bilden allt för ”auktoritärt” (det hebreiska
ordet för ”huvud” har samma rot som ordet för
”begynnelse” – Kristus är så kyrkans början och
källa). I Guds rike behövs ingen diktatorstil (jfr
Luk 22:27; Matt 20:25-28; 2 Kor 1:24). Talet om
mannen som ”kvinnans huvud” (urprung) i
5:23 (jfr 1 Kor 11:3) måste ses mot bakgrunden
att Eva gjordes av Adams revben i 1 Mos 2:21.
Adam är alltså hennes ”begynnelse” (se också
hur Paulus ”backar” från en alltför ensidig bild
i 1 Kor 11:12). Liknelsen med Kristus, mannen
och kvinnan i 5:21-24 kan inte tolkas som en
”maktpyramid i tre steg” (Kristus - mannen kvinnan). Man och kvinna står tillsammans,
sida vid sida inför Gud, både vid skapelsen
(1 Mos 1:27) och i fråga om frälsningen (Gal
3:28). Mannen är inte sin hustrus ”frälsare”.
Allt som Paulus säger om könen måste ses i
ljuset av Kristi kärlek (se nästa sida, ”Skapades
kvinnan för mannens skull?”).
Vi anar i Efesierbrevet läran om de fyra
pelarna som måste känneteckna Kristi sanna
kyrka: Hon är EN ENDA (d.v.s. odelad, enig
- inte splittrad – i tron, 4:3-6), HELIG (d.v.s.
uppfylld av Guds Ande, 5:25-27), KATOLSK
(d.v.s. ”allmännelig”, hon ska finnas till för alla,
i alla tider och för alla nationer, 2:11-18) och
APOSTOLISK (d.v.s. gå tillbaka till apostlarna
själva, 2:20-22) (jfr Katolska kyrkans katekes,
nr. 811-870). Bara katolska kyrkan uppfyller
till fullo dessa fyra karakteristika. Även om
många inte gillar henne är hon Kristi brud
(5:31-32). Många drag av helighet och sanning
kan visserligen finnas utanför hennes synliga
struktur, men dessa gåvor tillhör Kristi kyrka
och är en drivkraft till katolsk enhet (Andra
Vatikankonciliet, Lumen Gentium I:8).

Fördjupning
SKAPADES KVINNAN FÖR
MANNENS SKULL?
Paulus bekräftar formellt i 1 Kor 11:9 dåtidens
föreställning om kvinnan som skapad för
mannens skull, men faktiskt bara en passant i
en text som handlar om helt andra frågor (att
kvinnan bör ha något på huvudet när hon ber).
Direkt därefter (v. 11-12) verkar Paulus backa
och närmast säga motsatsen. Hur ska man
tänka om frågan?
Kvinnan är en hjälp för mannen men kan inte
reduceras till ”hjälpreda”. Ordet ”hjälpare”
som används om Eva i 1 Mos 2:18 är ganska
speciellt. På hebreiska heter det ezer och detta
ord används i Bibeln också om Gud själv.
Katolska kyrkans katekes (nr. 1605) talar
därför om kvinnan som en gåva till mannen,
hon representerar på sätt och vis ”Gud som
är vår hjälp” – en hänvisning till Psaltaren
(Ps 121:2). Eva, Guds representant, kan alltså
inte reduceras till ett lastdjur som ska bära
Adams saker (då hade Adam kunnat nöja sig
med kamelen eller åsnan som Gud lät gå förbi
honom i 1 Mos 2:19). Hon är en hjälp som ska
lindra hans ensamhet (detta och inget annat
var ju Guds motiv för att skapa henne i 1 Mos
2:18).
Nec domina, nec ancilla, sed socia (inte
härskarinna, inte tjänsteflicka utan ledsagare)
- denna lärosats från 1100-talet ingick i en
av medeltidens mest dominerande teologiska
läroböcker: Petrus Lombardus Sentenser. Sekel
efter sekel har den inpräntats i kyrkans män.
De har lärt sig den utantill och tentat av den.
Kvinnoförtryck i kristendomens namn möter
vi i många varianter - men det beror inte på
Bibeln och den kyrkliga läran i sig. Bibeln ska
förstås som den är menad: man och kvinna är

skapade för varandra, som varandras hjälp. Just
så liknar de Gud, vars avbild de tillsammans är,
se 1 Mos 1:27.
I Efesierbrevet (5:24) säger Paulus uttryckligen
att kvinnorna ska underordna sig sina män
”i allt”. Hur ska det tolkas? Vi kan inte säga
emot Paulus, men behöver inte göra det heller.
Tre verser innan detta skriver Paulus själv:
Underordna er varandra i vördnad för Kristus.
Denna vers kan ses som inledning och rubrik
till det följande som handlar om den kristna
familjen (rent teoretiskt kan den också ses som
tillhörande sammanhanget innan, där Paulus
talar enbart till män, men så är inte brukligt).
Den helige påven Johannes Paulus II har
konsekvent tolkat versen så att den handlar om
man och kvinna i förhållande till varandra och
även Katolska kyrkans katekes gör så (nr. 1642).
Det ger också bäst mening med tanke på resten
av avsnittet i Efesierbrevet: Ni män, älska era
hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och
utlämnat sig själv för den…. På samma sätt är
också mannen skyldig att älska sin hustru som
sin egen kropp... och hustrun skall visa respekt
för sin man. Att Paulus kort nämner kvinnans
”lydnad” i sitt brev återspeglar tidens moral.
Ingen, absolut ingen i dåtiden, har sett något
märkvärdigt i det (hade han sagt något annat
hade folk spottat, se Tit 2:5) Men detta med att
männen ska älska sina hustrur var helt unikt i
den antika världen. Det offrar Paulus många
fler ord på - vi märker att han brinner för
frågan. Det är hans ärende. Mannen ska älska
kvinnan såsom Kristus själv älskar kyrkan
och ger allt för den. Här är Paulus alltså tvärt
emot sin tid, revolutionär och provocerande.
Han skulle också i vår tid stå på kvinnornas
sida och självklart betona könens lika värde.
Kvinnan ska ju älskas av sin man, som Eva
älskades av Adam, och den som älskar någon
ärar den och förtrycker den aldrig!
Det är kristna könsnormer.
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FILIPPERBREVET
Filipperna var Paulus favoritkyrka. De och inga
andra fick bistå honom med pengar (4:15-16; 2
Kor 11:9-10). Så säger han också i Apg 20:33-35
(observera där i övrigt ett Jesuscitat, en del av
kyrkans muntliga tradition som inte kom med
i evangelierna). Filippi låg i Östmakedonien
och var en romersk fri stad. Paulus grundade
kyrkan där under dramatiska dagar (se Apg
16:12-40) på sin andra missionsresa (ca år
50/51 e.Kr.). Han återkom vid påsken ca 56/57
e.Kr. på vägen från Efesos till Korinth (Apg
20:5-6). Brevet är skrivet från ett fängelse,
kanske i Rom (1:13 och 4:22 kan tydas så), ca
våren 63 e.Kr.
Paulus tackar för en pengagåva. Vad skulle
han med pengar till i fängelset? Mutor,
troligen. Fängelsemeny och permissioner var
knappast gratis. Hela (nästan hela) brevets
grundton är glädje mitt i lidandena med

Kristus (jfr lovsångerna i Filippi i Apg 16:25).
Paulus skriver i bojor, övervakad, med alla
umbäranden den gamle mannen måste ha haft
samt en möjlig avrättning framför sig (2:17).
Kristushymnen i 2:6-11 återkommer ofta i
kyrkans bön (och Paulus har den nog också
därifrån): Kristus ägde Guds gestalt, d.v.s. han
var redan av gudomlig natur, men vakade inte
över sin jämlikhet med Gud, d.v.s. han la detta
privilegium åt sidan, liksom när han lät bli att
förvandla stenar till bröd i öknen (Matt 4:4/
Luk 4:4). Kristus avstod från allt, d.v.s. alla
gudomlighetens fördelar, och antog en tjänares
gestalt - han blev slav, sägs det ordagrant. Allt
detta gjorde han för vår skull. Paulus efterliknar
det när han inte tar betalt för sin undervisning
(2 Kor 11:9-10). Vi ska ha det sinnelag som
Jesus hade (2:5). Paulus i sitt fängelse hade det.

KOLOSSERBREVET
Kolossai låg i Frygien (mitt i Mindre Asien).
Troende därifrån bevittnade pingstundret i
Jerusalem (Apg 2:10). Paulus besökte Kolossai
men grundade inte kyrkan där (Apg 16:6;
18:23), det gjorde medarbetaren Epafras (1:7).
Brevet har likheter med Efesierbrevet (jfr t.ex.
4:7-8 med Ef 6:21-22 – är detta brev ett utkast
till Efesierbrevet?). Många teologer tvivlar på
att dessa två brev skrevs av Paulus. Men de har
språkliga likheter med Filemonbrevet som alla
anser vara äkta. Brevet kan ha skrivits under
Paulus fångenskap i Rom, kanske år 62 e.Kr.
Frygierna var påverkade av ”vishetsläror”
om kosmiska andemakter, såsom stjärnor,
som ”styrde” världens gång (som vår tids
”astrologi” och ”teosofi”, 2:8, 20; jfr Gal 4:811). De riskerade att reducera Kristus, Guds
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avbild genom vilken allt är skapat (jfr Joh
1:1-3), till en av dessa makter. Paulus är
tydlig: det finns inget före, inget över, inget
vid sidan om Kristus, kyrkans huvud. Guds
Son är inte skapad utan han är ”förstfödd”,
”före allting” (1:15-17; se även ”Striden om
Ords 8:22” på s. 122). I Jesus bor hela Guds
pleroma (= ”gudomlig fullhet”, 1:19 - ett ord
som grekiska sekter gärna använde, jfr även
Ef 1:23. Bibel 2000 skriver ”rikedom”). Alla
anspråk från lagen, osynliga härskare och
makter är ”avväpnade”, vi är förlåtna, fria och
inte skyldiga dem någon lydnad (2:12-15).
Att kvinnorna ska underordna sig sina män
(3:18) var inget man ifrågasatte i dåtiden (men
det var inte ett centralt ärende för Paulus, se
förklaringarna om det på förre sidan, s. 215).

FÖRSTA OCH ANDRA TESSALONIKERBREVET
”Din död förkunnar vi, Herre, och din
uppståndelse bekänner vi, till dess du
återkommer i härlighet” – så ber vi i varje
mässa. Paulus och de första kristna levde i
ett brinnande hopp om Jesu snara återkomst.
När den ska ske vet ingen (1 Thess 5:1 ff; jfr
Matt 24:37-44; Mark 13:35; 2 Pet 3:10; Upp
3:3; 16:15). Jesus själv sa att han inte visste
det, bara Fadern (Mark 13:32) (Jesus visste
det förstås i gudomlig mening: han kunde ju
beskriva Återkomsten med många ord, men
det ingick inte i det ”paket av vetande” som vi
skulle få). Miljoner kristna i vår tid har följt
sekter som i C. T. Russels efterföljd (”Jehovas
Vittnen” m.m.) ansåg att de visste det som
Jesus inte uppenbarade. De har ständigt hittat
på bortförklaringar när deras förutsägelser
visade sig vara fel (”Kristi återkomst” i 1914,
1915, 1916, 1918, 1925, 1929 och 1975). Vi
kristna håller oss till Jesu ord (Mark 13:33-35;
Apg 1:7) och hans och Paulus varningar mot
sådana grupper (Matt 7:15; Apg 20:29-30; jfr 2
Tim 3:6-7; 2 Pet 2:1).
I Apostlagärningarna (kap. 17) läser vi hur
Paulus grundade kyrkan i Thessaloniki (vår
tids Saloniki) under Andra missionsresan, ca
år 50/51. Då hade han ännu färska sår på sin
kropp från misshandeln i Filippi (1 Thess 2:2).
Paulus vet om att hans kyrka i Thessaloniki har
förföljts lika mycket som kyrkan i Judéen (1
Thess 2:14). Den hårt drabbade juden slungar
ur sig förbittrade ord om sitt eget judiska folk
i 1 Thess 2:15-16. Paulus kärlek till sitt folk var
dock orubblig (jfr t.ex. Rom kap. 9-11, särskilt
Rom 9:3), orden är otypiska i hans mun. De är
känsloutbrott på grund av allt han har utsatts
för, inget mer - liksom hans generaliserande
dom över människor från Kreta i Tit 1:1213. De är inte ”kyrkans lära”. Vi ska självklart
varken bli antisemiter eller antikretenser.

Brevens olika bilder av Kristi återkomst har
stor närhet till Jesu ord i Matt kap. 24-25
(som antagligen ännu inte hade skrivits ner
av Matteus – Paulus har alltså ännu bara den
rent muntliga traditionen som källa). Tron
på världens undergång var en central del av
den tidigaste katekesen. Thessalonikerna blev
osäkra när de upplevde att några ibland dem
avled redan nu – skulle dessa då missa den
stora dagen? Paulus lugnar dem med något
som Jesus verkar själv ha lärt ut (1 Thess 4:1318 – igen en muntlig tradition som inte kom
med i evangelierna).
Omvänt oroades de nykristna också av
personer som påstod att slutet var omedelbart
förestående, ibland med – som det verkar förfalskade Paulusbrev (2 Thess 2:1-3). Vissa
slutade till och med att arbeta – ”Kristus
kommer ju ändå snart” (jfr 2 Thess 3:10-12).
Profetior ska alltid ”prövas” svarar Paulus (1
Thess 5:20-21), d.v.s. jämföras med Traditionen
(läran). Det är läran som de andliga budskapen
ska mätas mot, ty inte vad som helst går ihop
med tron.
Breven skrevs ca 50/51 e.Kr. Det fanns (så
vitt vi vet) ännu ingen ”Skrift” (alltså skrivna,
godkända evangelier). Troligen cirkulerade det
mellan lokalkyrkorna några listor med Jesusord samt en auktoriserad standardbeskrivning
av Jesu lidande, död och uppståndelse som
innehöll hänvisningar till citat från profeterna
och Psaltaren. Det nya testamentets färdiga
texter tog först så småningom form utifrån
den apostoliska Traditionen (se s. 17ff),
som Paulus (och många andra, se Luk 1:1)
förmedlade vidare muntligt eller genom brev
(2 Thess 2:15, observera i övrigt att ”brev” där
står i flertal: det fanns flera Paulusbrev än dem
vi har, vad som hände med dem vet bara Gud).
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Jesu återkomst dröjer. Paulus förklarar att
först ska det bli ett väldigt avfall från tron
(2 Thess 2:1-12). Jesus talar om förföljelse
där många ska komma på fall (Matt 24:812) – det ser vi i vår tid, då vi förlorar många
medlemmar till moderna sekter och till den
nya, aggressiva ateismen som utnyttjar de
försämrade kunskaperna om kristendomen i
våra avkristnade befolkningar till att framställa
vår tro på ett föraktfullt sätt.
Efter detta avfall ska ”laglöshetens” (syndens)
”människa” framträda, skriver aposteln (jfr
Antikrist i 1 Joh 2:18 och 4:3). Denne är ”redan
verksam”, men hans namn och vad som ”ännu
hindrar” honom från att träda fram sägs inte.
Läsarna visste kanske vad som menades med
”hindret” (2 Thess 2:6). Två decennier senare,
med romerska krigståget mot Jerusalem i
backspegeln (under det judiska kriget, år 6670 e.Kr.) och kyrkoförföljelsen i Rom (år 6467 e.Kr. se s. 233-234 och 1221-1222) tolkades
Paulus ord om hindret nog som kejsaren
Claudius (år 41-54 e.Kr.) som just då ännu stod
i vägen för Nero (= ”666” i Upp 13:11-18?), han
som satte igång detta barbari.
Men Johannes lär oss att antikristerna är många
(1 Joh 2:18). Hängivna kristna har i alla tider
fått märka drakens flåsande i nacken (jfr Upp
12:17). Läsaren som i dag ser vår tidsålders
kyrkoförföljelser i världen med hundratals
martyrer varenda dag inser att det inte är
slut (ungefär en miljon dödade kristna under
decenniet 2000-2010 enligt International
Bulletin of Missionary Research, januari 2011).
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Vårt avkristnade svenska samhälle upprörs
tyvärr inte av detta. Bristen på empati är nästan
en normalreaktion numera när det rör sig om
kristna som går under på grund av sin tro.
Lever vi i de sista tiderna? Nya hot i horisonten
tyder på att det kan bli svårare att leva som
kristen, även här i Sverige. Orosmolnen i
internationellt perspektiv pekar på dystra
tider (vrede i muslimska länder mot Väst som
riktas mot kristna medborgare i deras egna
länder, hat- och förtalskampanjer i Väst mot
kristendomen, skändade kyrkor, organiserade
sekulärhumanister som samlar brett politiskt
stöd för att angripa och försämra religiösa
rättigheter, främja hat mot Gud m.m.).
Mäktigare än allt ont står Jesu tröstande ord
liksom mejslade i granit framför oss (och dem
har Paulus säkert också känt till):
Om världen hatar er, kom då ihåg att den har
hatat mig före er. Om ni tillhörde världen skulle
världen älska er som sina egna. Men nu tillhör
ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur
världen, och därför hatar världen er. Kom ihåg
vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än
sin herre. Har de förföljt mig kommer de också
att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer
de också att bevara ert…
Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig.
I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag
har besegrat världen.
		

(Joh 15:18-20; 16:33)

FÖRSTA OCH ANDRA TIMOTHEOSBREVEN
Det här kan historiskt sett vara Paulus två
sista brev. Han skriver dem kort tid innan
sin avrättning (2 Tim 4:6-8), troligen från ett
fängelse i Rom. Han är övergiven, besviken,
fryser och saknar sitt bagage (som han kanske
inte fick med sig då han tillfångatogs – var det
i Nikopolis? Se 2 Tim 4:9-16 och Tit 3:12). Det
kända Första Clemensbrevet 5:5-7 (från 90-talet
e.Kr., se s. 40) bekräftar att Paulus reste från
Rom till Spanien efter den tid som beskrivs
i Apostlagärningarna (jfr Rom 15:24-28).
Clemens har nog rätt. Resorna som nämns i 1
Tim 1:3 och Tit 1:5; 3:12 ger god mening som
”visitationer i Öst” efter en sådan Spanienresa
(år 65?). De är svåra att passa in i tiden innan
(resvägarna som Apostlagärningarna nämner).
Många forskare betvivlar att Paulus skrev
dessa brev till Timotheos och Titus. Varför?
Meningarna är lite kortare än i de övriga breven
och ordvalet annorlunda. Ämbetena biskop,
präst och diakon som nämns - i Bibel 2000
översätts de med ”församlingsledare” (1 Tim
3:1), ”äldste” (1 Tim 5:17) och ”medhjälpare”
(1 Tim 3:8) - var ännu inte utvecklade vid
den tiden då Paulus levde, påstår man, och
gnosticismen (se Kyrkan och ”gnosis”, s. 184)
som författaren avvisar blev först stark efter
Paulus tid.
Det är svaga argument, rena spekulationer
utan bevis. En gammal och trött man skriver
kort. Ändrat ordval kan bero på mycket. Det är
problematiskt att inskränka Paulus svängrum
allt för mycket. Vi vet att han skrev fler brev
än dem vi har i Bibeln (se t.ex. 1 Kor 5:9; 2 Kor
2:3-4; 2 Thess 3:17). Vad han sa i dem och med
vilken stil (vilka stilar) vet vi inte, det kan ha
stretat åt många håll. Att de vigda ämbetena
”utvecklades” efter Paulus är en spekulation
som bygger på en sorts automatisk misstro

mot kyrkans tradition. Ämbetena bekräftas
i de brev den helige Ignatius av Antiokia
skrev ca år 110 e.Kr. till olika kyrkor när han
fördes som fånge till Rom (se De apostoliska
fäderna, Artos förlag), men det finns inga skäl
att betvivla att ämbetets grundformer fanns
fullt färdiga på Paulus tid. Något liknande kan
sägas om kampen mot den tidiga gnosticismen
som redan Johannes evangelium och Paulus
lärjungar i Korinth brottades med. Den fanns.
Den bråkdel som är bevarad av den tidiga
kyrkans litteratur berättigar inte till allt för
djärva slutsatser och teorier om ”utvecklingar”.
Vi vet för litet - det blir en fråga om tro. Om
man exempelvis väljer att tro att ämbetena
ännu inte fanns på 60-talet e.Kr., ja, då är
dessa två brev inte skrivna av Paulus som
dog senast år 67. Om man väljer motsatsen
finns det inga problem att bejaka Bibelns eget
vittnesbörd och kyrkans tradition att Paulus
är författaren. Och nog stämmer det: den
gamle förkunnaren, organisatorn, strategen,
det personliga tilltalet… vi känner igen vår
Paulus. Att nämna många namn som han gör i
slutet av andra brevet, är också typiskt honom!
Timotheos är en väl känd medarbetare som vi
hör om i många sammanhang (jfr 2 Tim 3:1011/Apg 14:6-19; 2 Tim 1:5; 3:15/Apg 16:1 f;
1 Thess 1:1; 1 Kor 4:17; 16:10; 2 Kor 1:1/Apg
20:4; Kol 1:2; Filem 1; Fil 1:1; 2:19-23; Heb
13:23).
Brevens råd om hur en episkopos, en
presbyteros och en diakonos ska vara är än i
dag relevanta. Vigningens sakrament firades
med handpåläggning, precis som idag (1Tim
4:14; 2 Tim 1:6). Det tunga ansvaret som
denna handling lägger på kandidaten vittnar
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alla förmaningarna i dessa två brev om
(därför måste vi be för alla diakoner, präster
och biskopar – jfr Luk 12:47-48; Jak 3:1).
Intressanta är även de s.k. ”änkorna”. ”Änka”
ska nog förstås mer andligt än bokstavligt
(som kvinnor för vilka världen är ”död”, d.v.s.
kvinnor som frivilligt lever helt för Gud, jfr
Gal 6:14). I så fall var de en sorts nunnor/
diakonissor. För denna tolkning talar att vi
redan hos Ignatius av Antiokia på 110-talet

kan läsa om vissa ”jungfrur som kallas änkor”
(Ignatius brev till smyrnierna, 13:1, se De
Apostoliska fäderna, Artos förlag). Men det
kan också röra sig om faktiska änkor. Eller en
kombination.
Första och Andra Timotheosbreven är av stort
andligt värde för dem som gör tjänst i kyrkan,
män och kvinnor, kateketer, präster, biskopar.
De är Paulus testamente till alla som bär ut det
glada budskapet.

TITUSBREVET
Titusbrevet kan ha fungerat som utkast till
Första Timotheosbrevet (se inledningen till
detta ovanför). Vi hör hur Paulus har lämnat
kvar Titus på ön Kreta där han ska bekämpa
falska läror och hålla ordning i kyrkan.
Detta är inte omvittnat i Apostlagärningarna
men pekar på att brevet skrivits efter Paulus
ankomst som fånge till Rom ca år 63 e.Kr. (Apg
28:11 f). Titus ska insätta präster. Bibel 2000
översätter prebyteros med ”äldste”, 1:5, liksom
i 1 Tim 5:17. Senare, i 2:2, verkar det däremot
handla om män som är fysiskt gamla, inte om
präster. Hur en episkopos (”församlingsledare”)
ska vara beskrivs i 1:7-9. Vi märker den gamle
apostelns omsorg om det vigda, apostoliska
ämbetet och den äkta apostoliska traditionen.
Dessa ges vidare som garantier för autentisk
kristendom.
Paulus är grundligt trött och irriterad på
alla kätterier (1:10-16; 3:9-11). Den hårt
prövade aposteln låter sin irritation gå ut över
kretensarna i största allmänhet (1:12). Det
är inte vår sak att döma våra präster om de
på gamla dagar blir retliga och slungar ur sig
sådana saker som Paulus gör här (2 Mos 20:12;
3 Mos 19:32; Syr 3:12-16; 1 Tim 5:1; Matt 7:1).
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Titus var oomskuren, av ren hednisk familj
och därför intressant för Paulus att ha med
till Apostelkonciliet år 49 e.Kr. i Jerusalem
som ”testfall” (Apg kap. 15). Frågan om
hedningarnas förhållande till Moselagen var
på agendan, men det visade sig att apostlarna
inte krävde att Titus skulle omskäras (Gal 2:34). Denne trogne medhjälpare nämns sedan
flera gånger i Andra Korinthierbrevet. Här i
Titusbrevet ber Paulus honom komma till sig
i Nikopolis (3:12). Senare verkar han vara hos
Paulus i Rom under dennes andra fångenskap,
kanske år 65 e.Kr. Enligt 2 Tim 4:10 reste
han nämligen ifrån den fångne, frysande och
ensamme Paulus i Rom till Dalmatien (på eget
bevåg eller på uppdrag?).
Titus namn fick nog bland många en lika
obehaglig bismak som namnet ”Adolf ” har
i vår tid - efter år 70 e.Kr. då den romerske
generalen (sedermera kejsaren) vid namn
Titus förstörde Jerusalem varvid templet
brände ner. Hundratusentals judar fick sätta
livet till (det kan vara den kejsaren som kallas
för ”666” i Upp 13:18, se inledningen till
Uppenbarelseboken!). Så vitt vi vet behöll vår
Titus sitt namn. Han och Timotheos vördas
självklart som helgon (se s. 1015).

FILEMONBREVET
Denna korta skrift är ett äkta privatbrev.
Paulus måste ha skrivit hundratals sådana.
Varför bevarades just detta? Svaret måste sökas
i brevets tema. En slav vid namn Onesimos (=
”Den nyttige”, se ordleken i v. 11 och 20) har
stulit och rymt från sin (kristne) herre Filemon
och sökt tillflykt hos Paulus i hans fångenskap,
kanske i Rom år 65 e.Kr. Det kan röra sig om
samme Onesimos som skickas som kurir med
Brevet till kolosserna (Kol 4:9) (dessa två brev
kan ha gått iväg tillsammans). Paulus vädjar till
slavägaren Filemons hjärta med stor vänlighet
(jfr Kol 3:12-15).
Slaveriet som institution var självklart för
antikens och Bibelns människor (”Att förslava
krigsfångar eller kriminella är väl bättre än att
döda dem? Att kunna sälja sig och sin familj
om man gått i konkurs är väl bättre än att stå
utan mat? Hela vår samhällsekonomi skulle
braka ihop utan slavar!” – så tänkte nästan
alla). Paulus vädjan för den brottslige slaven
går emot allt dåtida förnuft. Men han tänker
med Kristi sinnelag (Fil 2:4-7).
Slaveri har sett ut på olika sätt i de tider och
kulturer som Guds folk har genomvandrat.
Moselagen tillät handel med slavar (se t.ex. i 2
Mos 12:44). Skuldslaveri fanns som alternativ
för israeliter i nödlägen, men vart sjunde år
skulle sådana slavar friges (2 Mos 21:1-11; 5
Mos 15:12-18). Hur Jesus förhöll sig i frågan
vet vi inte. Paulus ville inte omstörta samhällets
ordning (och antikens slavuppror brukade
drunkna i blod). Han förväntade för övrigt
världens snara undergång (Kristi återkomst)
och då skulle ju hela världsordningen ändå
kastas omkull. Avgörande för Paulus var att
de sociala skillnaderna sågs som helt oviktiga i
kyrkans gemenskap (Gal 3:28; 1 Kor 7:22; Kol
3:11). Alla kristna är bröder och systrar (och de
kallade varandra så – det görs numera tyvärr

bara i klostren). Vi kristna är friköpta och
benådade och tillhör tillsammans Gud (Rom
3:23-24). Det behövs inga sociala reformer i
Jesu rike. Tillsammans hänger man sig åt Gud
och delar allt med varandra.
Onesimos som tillryggalagt en lång och farlig
resa (en bortsprungen slav blev lätt igenkänd)
måste ha fruktat de hårda straff han kunde få
om han skickades hem, t.ex. brännmärkning
eller en järnhalsring med ägarens namn. Han
satte allt sitt hopp till Paulus (som han kanske
lärt känna tidigare när aposteln besökte
Kolossai). Paulus lärde honom nog att Filemon
faktiskt inte är hans riktiga ”herre” utan att alla
har Kristus som ”Kyrios”, Herre (1 Kor 7:22).
Denne Herre valde Onesimos att tillhöra och lät
sig döpas. Var det ett trick från Onesimos sida
för att bli fri? Många omvända slavar försökte
att bli friköpta på kyrkans bekostnad (och en
del har säkert lyckats). Det vittnar den helige
Ignatius av Antiokia om ca år 110 e.Kr. (Brevet
till Polykarpos, 4:3, se De apostoliska fäderna,
Artos förlag). I fallet Onesimos satsar Paulus
hela sin auktoritet, sin vältalighet, sin charm,
för att få slavägaren Filemon att välkomna den
förrymde slaven ”inte längre som en slav utan
som något mer än en slav: en kär broder” (v.
16; jfr Syr 33:31-32; Gal 3:28). Paulus vill inte
”befalla” detta (det brukade han kanske göra).
Han litar på att Filemon ”skall göra ännu mer
än jag ber om” (v. 21).
Vad innebär detta ”ännu mer”? Kyrkofäder
som Johannes Chrysostomos (se s. 1335) och
Gregorius den store (se s. 1354) arbetade för
att humanisera slavlagarna. Efraim Syriern
från 300-talet (se s. 1189) visar i en bok om
profeten Jona (avsnitt 3, se Bibliothek der
Kirchenväter, bd. 37) att frigivande av slavar
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var ett kristet ideal på 300-talet (han tolkar Jon
3:7 så att niniviterna frigav sina slavar när de
omvände sig). Vi vet säkert från 600-talet att
många kloster frigav slavar. Många slavar blev
munkar, präster och biskopar vilket bidrog till
ytterligare lättnader (påven Damasus - redan
på 200-talet, se s. 1526 - var själv en frigiven
slav och åtskilliga slavar är helgonförklarade,
såsom Felicitas, Martin de Porres, Bhaghita –
hitta dem i helgondelen i slutet av denna bok!).
Under historiens gång krävde kyrkan att
arbetsfria sön- och festdagar skulle gälla även
för slavar. Stora ansträngningar gjordes för att
friköpa kristna slavar från muslimska länder.
När Amerika upptäcktes förslavade man
indianerna. Påven Paulus III försvarade 1538
deras ”och alla andra folks” rätt till frihet, även
om de inte var kristna. Hans ord ignorerades.
Så vitt jag vet fördömde kyrkan inte sedan den
växande handeln med miljontals svarta slavar
från Afrika. Förhoppningar om att afrikanerna
skulle bli kristna och slaveriet av sig självt
”humaniseras” låg väl bakom tystnaden. Vi
vet inte. Från och med 1700-talet uppkommer
i Europa (parallellt i kyrkan och i samhället)
insikten om det fundamentalt omoraliska
i att äga människor. Det borde ha varit
självklart långt innan. Det är den största
skamfläcken på de kristnade folkens historia
att de inte tidigare och tydligare vände sig
mot denna människoförnedring. Är inte
Gamla testamentet historien om ett folk som
befriades från slaveri i Egypten och ständigt
slogs för sin frihet och rätt? Blir inte i Nya
testamentet Guds Son vår broder, ja, ännu
mer: Han avstod från allt och antog en tjänares
gestalt (Fil 2:7). Jesus sa att den som ville
gälla som störst i hans nya Gudsfolk skulle
bli allas slav - bland kristna får inte finnas
härskarfasoner (Matt 20:25-28). Han tydliggör
eukaristins mening genom att uppträda som
slav inför sina lärjungar (tvätta deras fötter)
och befalla dem att följa hans exempel (Joh
13:4-17). Den förebilden följde vi sällan i vår
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”kristna” kultur. Vi gjorde andra till slavar, lät
dem jobba för oss och lovade dem himlen. I
gudstjänsten var vi ”ett i Kristus”, men utanför
levde kristna herrar i frihet och kristna slavar i
ofrihet. Jesus – på knä för sina lärjungar, med
torkduk och vattenskål – hade inte kunnat
säga mer tydligt vad vi skulle göra. Vi är utan
ursäkt. Bryr vi oss mer om frågorna i dag? När
dessa rader skrivs pågår slaveri i många länder,
även om det officiellt förbjuds. Islamiska
republiken Mauretanien olagligförklarade
slaveri per parlamentsbeslut senast år 2007
men enligt människorättsorganisationer är
tiotusentals människor fortfarande slavar i
klassisk mening – många är födda så och de
lär sig att det är Allahs vilja. Detta land lär ha
hjälpt Västvärlden i kampen mot Al Qaida,
det förklarar kanske vår ”tolerans”. Svenska
medier och politiker nämner sällan detta land
och resebyråerna arrangerar rutinmässigt
turistresor dit. Slavliknande tillstånd i bredare
bemärkelse finns överallt på jorden. ILO
(Internationella Arbetsorganisationen) ger
regelbundet ut rapporter om hur miljontals
människor i världen är tvångsarbetare. Ett
av de värsta länderna är Haiti, ett land där
kyrkorna alltid är fulla av folk. I Sverige
går offer för människohandel (trafficking)
omkring mitt ibland oss.
Nya testamentets Paulus fattade kärlek till
slaven i det förtvivlade läget. Han har nog
tänkt på sina egna föräldrar som antagligen
var frigivna slavar. Filemonsbrevets plats
i Bibeln är helt självklar. Det ger oss
grundmelodin, själen, i Paulus budskap: Vår
kallelse till frihet (Gal 5:1). Kristendom och
slaveri hör inte ihop. Katolska kyrkans katekes
(nr. 2414) fördömer slaveri såsom en synd mot
personens värdighet och dess grundläggande
rättigheter och en kränkning av Sjunde Guds
bud. Den som diskar din tallrik bakom dörren
i restaurangens kök kan vara en ny Onesimus.
Blir du hans Paulus?

HEBREERBREVET
Översteprästen Ananias lät Paulus få en örfil.
Paulus gav honom ett fräckt svar tillbaka,
varefter han - förmodligen med ett ironiskt
leende - ursäktade sig med att han inte visste
att Ananias var överstepräst (Apg 23:1-5). För
Paulus fanns det bara en enda medlare mellan
Gud och människor: Kristus som offrade sig
själv för oss (1 Tim 2:5). Jesus fick också en
örfil när han ställdes inför en överstepräst (Joh
18:22). Hans möte med Kajafas är förmodligen
den allra viktigaste konfrontationen i Nya
testamentet (Mark 14:60-64). Här bekräftar
Jesus frimodigt sin Messiasvärdighet och att
han ska återkomma såsom Människosonen,
den gudomlige gestalten i profeten Daniels
syn (Dan 7:13-14). Jesu ”respektlöshet” var
inte unik. Många andra i dåtiden avskydde
översteprästerna. Den historiska bakgrunden
förklarar varför (se även s. 59f och):
När den siste kungakandidaten av Davids
ätt – Serubbabel – försvann mystiskt på
400-talet f.Kr. (se inledningen till Sakarjas
bok) tog översteprästerna över ledningen av
Gudsfolket. Översteprästen skulle av gammal
hävd väljas bland ättlingar till prästen Sadok
från kung Davids tid (1 Kung 1:32ff; Hes
40:46), men mackabeerdynastin som kom
till på 160-talet f.Kr. la beslag på det heliga
ämbetet. När romarna sedan tog makten blev
ämbetet närmast till salu. I Jesu ungdom kom
ständigt nya överstepräster till genom mutor
som romarna gladeligen tog emot. De kom och
de gick. Endast den stenrike Kajafas, som fick
titeln år 18 e.Kr., svärson till översteprästen
Hannas (Joh 18:19-24), lyckades hålla sig vid
makten en längre tid. Han ville döda Jesus
redan tidigt (Joh 11:47-53). Inom det fromma
folket stärktes kritiska röster mot det korrupta

översteprästerskapet. Johannes Döparen i
öknen var en sådan. De asketiska esséerna (läs
om Dödahavsrullarna i Qumran på s. 54ff)
såg sig själva som ”det nya templet” (liksom
de tidiga kristna, jfr 1 Kor 3:16-17). Esséernas
drömbild om en rättfärdig översteprästerlig
Messias från Gud innehöll drag av ärkeängeln
Mikael, Gudsfolkets skyddsängel, Satans
motståndare (se Dan 10:13, 21; 12:1; Jud 9;
Upp 12:7). Redan på Jesu tid ansågs Mikael
vara främst bland änglarna, och det är inte
omöjligt att Jesu lärjungar någon gång kan
ha tänkt tanken att Jesus kunde vara Mikael,
inkarnerad (jfr Luk 9:54-55; Matt 26:53; Mark
13:27). Mikael sågs av många judar som en
mild och långmodig överstepräst i himlen (jfr
4:15) och som världsdomare. Han förväntades
inleda de dödas framtida uppståndelse med
en basunstöt (det är nog han som menas i 1
Thess 4:16). Bilden av Mikael låg också nära
Människosonen som en gång skulle komma
på himlens moln (Dan 7:13-14; = Jesu
självbeteckning, se t.ex. Matt 25:31 ff; Joh 9:3537).
Från textfynden i Qumran vet vi att bilden av
Mikael även kunde överlappa med Melkisedek
(= ”Prästkungen” av Salem, d.v.s. Jerusalem),
han som i forntiden bemötte Abraham (som
då ännu hette Abram) med bröd och vin (1
Mos 14:18-20): Melkisedek, kungen i Salem,
kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud
den Högste, och han välsignade Abram.. Och
Abram lämnade honom tionde av allt. Första
Moseboken berättar varken om Melkisedeks
födelse eller död, och så uppkom tanken vi
möter i Hebreerbrevet att denne helige man
levde evigt (se 7:3). Han blev en perfekt bild för
en himmelsk prästmessias som skulle komma
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och återupprätta Gudsfolket. När Jesus på
Skärtorsdagskvällen instiftar Gudsfolkets
nya kulthandling – mässan, eukaristin – då
gör han det också med bröd och vin (Matt
26:26-29; Mark 14:22-25; Luk 22:14-20). Jesu
sakramentala iscensättande av Melkisedeks
handling visar att han ville ses som uppfyllelsen
av de hopp som folket förband med denne
himmelske prästkung. Ryktet om en sådan
prästmessias ankomst till Jerusalem år 30
e.Kr. kunde bara reta tempelaristokratin. Judas
skvallrade om gömstället. Jesus och Kajafas
stod ansikte mot ansikte få timmar senare.
Men Jesus är mer än Mikael och Melkisedek.
Hebreerbrevet framlägger i sitt första kapitel
en rad citat ur Gamla testamentet som tolkas
såsom syftande på Jesu gudomlighet och på
att han vida övergår alla änglar i betydelse
(1:5-13). Vi ska, förstår vi, ge akt på Jesu
nya förbund, ja, allt ”det vi har fått höra” (=
den kristna traditionen, 2:1). Vi märker att
brevets läsare var frestade att ge upp sin tro
på Jesus. De kanske blandade ihop den med
föreställningar om kosmiska änglamakter ”vid
sidan om Jesus” (eller över) – d.v.s. samma
frestelser som Kolosserbrevets mottagare hade
(se inledningen till det brevet). De sju ”citatbevis” som Hebreerbrevet rullar upp i 1:5-13
är skräddarsydda till att hjälpa just sådana
kristna. De sju resonemangen är följande:
Ps 2:7: Jesus är den kung (Messias) som Gud
kallar för sin ”Son” (jfr 5:5; Apg 13:33). Han är
”född” av Gud (har gudomligt väsen). Änglar
är bara skapade.
2 Sam 7:13-14: Den Messias (Davidsson) som
Gud vill sända till Davids hus ska härska ”för
evigt” och Gud ska vara hans ”fader”. Davids
son Salomo dog och alla kungar efter honom.
Jesus däremot är uppstånden och upphöjd till
himlen och regerar för alltid. Därför avsåg
löftet till David Jesus och ingen annan.
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5 Mos 32:43; jfr Ps 97:7: Alla ”gudar” eller
”gudasöner” (= änglar i dåtidens språkbruk)
ska hylla honom. Alltså står han själv mycket
högre än dem i rang.
Ps 104:4: Han som står över änglarna kan
ta dem i sin tjänst (de beskrivs som hans
”sändebud”). Då Jesus är Guds Son ”som
bär upp allt med kraften i sitt ord” (1:3) kan
den gudomliga makten med rätta tillskrivas
honom själv.
Ps 45:7-8: Fadern (Gud) har ”smort” Sonen
(Gud), d.v.s. gjort honom till kung.
Ps 102:26-28: Jesus är densamme i alla tider
medan allt annat förgås, för Fadern har ”skapat
världen genom honom” (1:2).
Ps 110:1: Fadern lägger allt under Messias.
Änglar är bara hans tjänare.
Guds Son gjorde dessutom vad ingen ängel
gjort: blev vår broder och led döden för oss.
Därmed fick vi samme Fader som han och
befriades från den fruktan inför döden som
har gjort oss till slavar hela vårt liv (2:15) – här
menas slaveriet under synden, t.ex. att förneka
Gud för att undgå nackdelar och avvärja hot.
Djävulen, ”dödens herre” är maktlös för att vi
kristna tillsammans med Jesus vågar stå upp
för allt som är rätt, även om det ska kosta oss
livet (korset) - uppståndelsen väntar.
Från 4:14 utvecklas brevets huvudtema: Jesus
är vår sanne överstepräst. Jesus har levt vårt
liv, märkt vår svaghet, ropat förtvivlat på Gud
liksom vi gör och lärt sig att lyda. Han ”tog sig
inte värdigheten som överstepräst utan fick
den” av Gud (5:5, en gliring till de korrupta
översteprästerna som köpte ämbetet?). Men
han är också ”född” till det (5:5; jfr Ps 2:7) och
han är – som Gud säger i Ps 110:4 – präst för
evigt i Melkisedeks efterföljd. Den nya vägen

till Gud är hans kropp, d.v.s. eukaristin. Hans
blod gör oss frimodiga (10:19-20). Vi ska inte
tvivla på Gud. Han både lovade och svor vid
sig själv att ge Abraham talrika ättlingar och så
blev det ju. Gud svor också att Messias skulle
vara präst för evigt (Ps 110:4). Precis som
översteprästen i templet i Jerusalem kunde gå
in i det allraheligaste rummet bakom förhänget
(fast bara en gång om året), så öppnade Jesus
vägen dit för oss i det himmelska templet.
Detta hopp är vår själs ankare. Det är tryggt och
säkert och når innanför förhänget (6:19).

enligt den förebild som Melkisedek gav och
var – och han är därmed överlägsen de vanliga
översteprästerna. Han var på alla sätt bättre. En
sådan överstepräst var det vi behövde: en som
är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare,
upphöjd över himlarna (7:26, - kontrasten till
de korrupta översteprästerna är övertydlig).
Hela den jordiska tempeltjänsten är i allt
bara en skuggbild av de himmelska tingen
(8:5). När Mose inrättade tempeltjänsten såg
han en himmelsk ”förebild” i en vision och
efterliknade den (2 Mos 25:40; jfr Vish 9:8).

Argumenten fortsätter. Abraham välsignades
av Melkisedek. Han gav Melkisedek tionde
såsom man ger till en överstepräst. Men Guds
överstepräster skulle enligt Moselagen vara av
Levi stam, och det kunde Melkisedek inte vara
eftersom Levi först föddes tre generationer efter
Abraham. Så vilken sorts översteprästämbete
representerar då Melkisedek? Författaren vill
visa att Levi inte var på nivå med Melkisedek.
Levi ”vördar” rentav Melkisedek genom att
han var med och gav tionde, d.v.s. redan som
ofödd, genom sin förfader Abraham (7:9-10).
Detta är ett bibliskt sätt att tänka: vi ”var till”
i våra förfäder, närvarande men ännu inte
utvecklade (så välsignas också Abrahams
ättlingar, ordagrant hans ”säd” när Abraham
välsignas i 1 Mos 22:17-18 och så tänker
Paulus förmodligen också när han ser varje
människas synd som kopplad till Adams synd,
se Rom 5:12-21).

Nu tar författaren fram sitt starkaste kort
nämligen löftet hos profeten Jeremia (se Jer
31:31-34) om ett nytt förbund där alla ska
lära känna Herren och vara förlåtna. Ty på
samma sätt som det jordiska templet bara är
en ”bristfällig kopia” av det himmelska så hade
förbundet med Mose sina brister, annars skulle
Gud inte lova något nytt förbund. Den jordiska
tempeltjänsten (offren) ger enbart temporär
lättnad från synden och måste därför ständigt
upprepas. Så bevisar den sin oförmåga att gå
till roten med syndens problem. De himmelska
tingen själva kräver bättre offer (9:23). Jesus
har trätt fram inför Gud för att utplåna synden
genom att offra sig själv (9:26). Det gjorde han
för att lyfta bort mångas synder (9:28). I det nya
förbundet gäller Guds löfte: Deras synder och
överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg
(10:17-18; jfr Jer 31:34). Därmed behövs inga
syndoffer längre (d.v.s. Jerusalems tempel).

Poängen är att Gud med Melkisedek som
modell har förutsett ett kommande ickelevitiskt översteprästämbete som överträffar
det levitiska som stiftades i och med lagen.
Jesus var inte heller av Levi utan av Juda stam.
Han har blivit präst inte genom en lag som
kräver en viss härstamning utan genom kraften
i ett oförstörbart liv. Ty om honom betygas: Du
är för evigt präst, en sådan som Melkisedek
(7:16-17). Jesus kan ses som en överstepräst

Brevets mottagare varnas enträget för att
hålla sig borta från kyrkans sammankomster
(söndagsmässan). Att synda med vett och
vilja efter att ha lärt känna sanningen är att
vanhelga förbundsblodet och kränka nådens
ande (10:25-29; jfr 6:4-8). Efter detta finns
ingen andra chans – det blir fruktansvärt att
falla i den levande Gudens händer (10:31).
Dessa ord är onekligen hårda (jfr mildare
toner i 1 Joh 1:7-9). Orden bidrog till att det
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tog flera hundra år innan Hebreerbrevet var
helt accepterat inom kyrkan.
Hur ska denna synd mot ”nådens ande” tolkas?
Den ska ses i ljuset av 6:4-8 och av domen från
Moselagen (5 Mos 17:2-6 f) som den hänvisar
till: i båda fallen handlar det om avfall från
tron, inte om moraliska synder som begåtts
efter dopet, ty vi felar alla på många sätt (Jak
3:2). Det är en helt speciell synd som menas:
de kristna som har sett Guds kärlek verka och
borde ha alla skäl att tro på den men ändå
börjar förneka den är som de fariseer som med
egna ögon såg Jesus bota en blind och stum
och förklarade det som djävulens verk. För en
sådan förhärdelse finns ingen förlåtelse. Man
avvisar ju den gode Ande som upprättar, helar
och befriar (Matt 12:22-32).
Men ingen som läser detta ska förskräckas:
Guds nåd är alltid större än vår synd. Han
förstår allt (jfr 1 Joh 3:20). Tänk på de många
kristna som förnekade sin tro under den
deciska förföljelsen på 200-talet e.Kr. (se s.
1371). När sedan läget blivit lugnare ville de
tillbaka till kyrkan, och då försökte några som
förblivit trogna under förföljelsen att hindra
dem från det, men påven Cornelius tog emot
dem. Vi kan alla gå vilse och behöva räddas
(jfr Jak 5:19-20). Den helige Cornelius kom
väl ihåg den förste påven Petrus som svek sin
Herre men ändå återupptogs i hans tjänst (Joh
18:15-18, 25-27; 21:15-17). Kunde Petrus bli
förlåten då kan även vi!
I de kristnas utsatta läge krävs tro och
uthållighet. Det handlar kapitlen 11-12 om.
Abel, Henok, Noa, Abraham m.m. lyfts fram
som uppmuntrande exempel (men varför är

den tanklöse Jefta med? Se 11:32; jfr Dom
11:29-40). Hela denna ”sky av vittnen” (12:1)
bör få oss att hålla fast vid Jesus, vårt hopp,
säger författaren. Vi i dag skulle kunna tillägga
hela skaran av helgon som Gud har skänkt
kyrkan sedan två tusen år – samt alla levande
helgon som omger oss nu (bara Gud vet hur
många de är). En lång rad goda förmaningar
till ett fromt liv samt korta hälsningar avslutar
brevet.
Hebreerbrevets författare talar till sina läsare
som en lärare till sina elever (förklarande,
varnande, uppmuntrande). Han är van att
argumentera för tron på Jesus, känner till
stegen i kyrkans katekes (6:1-2) och har
erfarenhet av olika sorters elever (6:3-9). Hans
adressater har lidit mycket för sin tro på Jesus
(förföljelse, fängelse, berövande av egendom,
se 10:32-35). Man kan dock hos honom sakna
den medkänsla och personliga värme som ofta
finns i andra brev. Författaren är en behändig
stilist, men är han själasörjare?
Hebreerbrevet är nog ett beställningsarbete.
Bibelargumenten rullar fram, våg efter våg.
Författaren verkar ösa ur en argumentlista
han har ärvt (2:3). Teorin är från Paulus
(betoning av tron och nåden m.m.) – på så
sätt är Paulus brevets ”författare i bakgrunden”
- men vem som förde pennan och till vilka
han skrev vet ingen. Timotheos kan det inte
vara för han omtalas i tredje person (13:23). I
fornkyrkan kom många förslag upp (Barnabas,
Lukas m.m.). Säkrast är nog den kristne
200-talsförfattaren Origenes yttrande:
Bara Gud vet det!

”Och Guds tempel i himlen öppnades, och förbundsarken blev synlig i hans tempel, och
det kom blixtar och dån och åska och jordbävning och väldiga hagel. Och ett stort tecken
syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans
av tolv stjärnor på sitt huvud.”
							(Upp 11:19 - 12:1)
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JAKOBSBREVET
I Paulus skrifter kommer vi nära Paulus
och lär oss förstå Jesu lära, men Paulus
tillhörde inte de allra första ögonvittnena. I
evangelierna kommer vi nära Jesus, fast genom
evangelisternas glasögon. I Jakobsbrevet är
läget helt annorlunda. Vi möter antagligen här
en nära släkting till Jesus som har varit med om
alltihop! Han kan nämligen på goda grunder
anses vara identisk med aposteln Jakob den
Yngre. Han är därmed ”Herrens broder” –
vilket bör betyda kusin (läs varför och mer om
hans liv och person på s. 1141). I Jakobsbrevet
känns det som att vi träder in i självaste Jesu
familj, vi får smakprov på ”Jesu program” i
dess ursprungliga form. Brevet uppvisar så
många likheter med Jesu undervisning, inte
minst Bergspredikan (Matt kap. 5-7) att en
hänvisningslista skulle bli mycket lång. För
den som vill komma den historiske Jesus
så nära som möjligt finns det nog inget som
överträffar Jakobs brev.
Tonen är personlig, varm och tillitsfull. Den
troende ska lita på Gud och be full av förväntan
om att få det som han ber om, ty Gud ger
gärna och ”utan förbehåll” (1:5). Vi ska sträva
efter fullkomlighet mitt i våra prövningar.
Författaren vänder sig mot föreställningen att
Gud skulle fresta oss att göra det onda (1:1315). Det är möjligt att han här avvisar en tidig
form av gnosticism (se s. 184) enligt vilken
Gamla testamentets skapargud var ond och
stod i motsats till den gode ”ljusguden” som
”sände Jesus”. Jakob vill bara kännas vid en
enda Gud, himlaljusens fader (1:17-18) som är
både den som ”födde oss till livet” (= dopet)
och som har skapat oss.
Jakob ser de rika förtrycka de kristna och släpa
dem till domstolarna (2:6), och det var också
de rika som dödade Jesus (5:6). En så entydig

socialkritik hittar vi aldrig hos Paulus – vi ska
tillbaka till profeter som Amos för att hitta
paralleller. Kritiken hör hemma i den galileiska
lantmiljön som Jesus och Jakob kom ifrån,
där de sociala orättvisorna skrek till himlen
(5:4), där arbetarna inte kunde vara säkra på
att få sin lön trots att arbetsgivarna levde i lyx
och överflöd (5:4-5). Det märks att Jakob har
vandrat omkring med Jesus från by till by, sett
orättvisorna och tagit dessa fattiga vid handen
som Jesus prisade saliga och som han kom
för att förkunna sitt glädjebudskap för (Luk
4:18; 6:20-21). De hungriga, törstiga, hemlösa,
nakna, sjuka och fångna som Jesus nämner i
Matt 25:31-46 var inga liknelsefigurer som
Jesus hittade på utan verkliga ansikten i Jesu
närhet, troende judar, Abrahams ättlingar
som med Jesus bad till Fadern om det dagliga
brödet och menade det dagliga brödet. Dem
ville Jesus att hans lärjungar skulle satsa allt
på för att hjälpa (se Luk 12:33; 18:22 och
många fler ställen). De rika, vill Jakob säga, får
komma till kyrkan om de vill men att fjäska
för dem är en synd som bryter mot lagen
(2:1-9). Likt Jesus förutser han vilka olyckor
som ska komma över de rika (5:1-6; jfr Luk
6:24-25). Jakobs ord är en lysande varning för
alla tider om det förräderi mot evangeliets
ursprungliga mening som vi begår när vi
lever utan att bry oss om den broder eller syster
som är utan kläder och saknar mat för dagen
(2:15) eller när allt vi har att erbjuda dem är
leende, välmenande ord av typen ”Gå i frid”
(2:16).
Därför är tron helt värdelös utan gärningar
som visar solidaritet och omsorg om de fattiga.
Det är möjligt att Jakob skriver detta när det
börjar spridas rykten om Paulus förkunnelse –
mot slutet av 40-talet e.Kr.? - som säger att vi
blir rättfärdiggjorda ”genom tron, inte genom
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gärningar” (jfr Rom 3:21-28; Gal 2:15-16) och
som därtill använder Abraham som ”bevis”
(Gal 3:6 f). I 2:20-26 vill Jakob visa motsatsen,
att tron utan gärningar är död (2:26).
Paulus betonade också kärlekens gärningar
som oskiljaktiga från tron (Gal 5:6; jfr 1 Kor
13:2). Martin Luther däremot, som pressade
Paulus ord i Rom 3:28 till det yttersta
genom att lägga ordet ”allena” till ”tron”
(det blev till frälsning genom ”tron allena”
– ett tillägg som moderna biblar lyckligtvis
undviker), krockade frontalt mot Jakobs ord
i 2:24. Luthers motvilja mot Jakobsbrevet var
massiv. Han övervägde att avlägsna denna
”halm-epistel” helt ur sin bibel, men vågade
i slutändan inte. Det ska vi vara tacksamma
för. Det hade kunnat driva de reformatoriska
samfunden ut i en extrempaulinism med
kapade rötter till urkyrkan som skulle ha gjort
ekumeniska närmanden så gott som omöjliga.
Att alla kristna än i dag har exakt samma Nya
testamente låter oss bevara hoppet om den
framtida enheten som Kristus bad om (Joh
17:20-21).
Jakobsbrevet uppskattades bevisligen i
fornkyrkan. Det fanns diskussioner om dess
äkthet, men frågorna om rättfärdiggörelse
genom tro ”eller” gärningar, som 1500-talets
reformationen tog fram, verkar inte ha varit
ett problem. De kyrkofäder, vars kommentarer
till Jakobsbrevet är bevarade (t.ex. de heliga
Gregorios av Naziansos, Ambrosius och
Augustinus) ser i Jakobs ord ingen motsats
till Paulus. Läran om rättfärdiggörelsen
genom tron splittrar egentligen inte katoliker
och protestanter längre, vilket de flesta
kristna samfund i dag har insett (enigheten
i sakfrågan fastslogs högtidligt år 1999 i ett
gemensamt dokument mellan katolska kyrkan
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och Lutherska världsförbundet efter 30 år av
gemensamma, ekumeniska studier).
Ett långt stycke (3:1-12) är ägnat tungans
synder – ännu ett tema som påminner om Jesu
ord (se t.ex. Matt 5:22). Budskapet är enkelt,
men författaren vänder och vrider på temat
med hjälp av varierade liknelser som visar
en stor förmåga att skapa kärnfulla, träffande
ordbilder såsom vi känner igen det från Herren
själv i evangelierna.
När Jesus sände ut sina lärjungar för att predika
smorde de också många sjuka med olja (Mark
6:13). Den högtidliga smörjelsen ”i Herrens
namn” som kyrkans presbyter (= ”äldsta”, härav
vårt ord ”präst”) utför på oss när vi ligger
inför döden eller är allvarligt sjuka (eller t.ex.
står inför en svår operation) är till sitt väsen
identiskt med den liturgiska handling Jakob
vittnar om i 5:14-15:
Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de
äldste i församlingen, och de skall smörja
honom med olja i Herrens namn och be böner
över honom. Deras bön i tro skall rädda den
sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och
har han syndat skall han få förlåtelse.
De sjukas smörjelse utförs ”i Herrens namn”
– d.v.s. på Jesu uppdrag. Vi vet att Jesus gav
apostlarna uppdraget att bota sjuka (t.ex. Luk
10:9). När och var Jesus förknippade botandet
med syndaförlåtelsen vet vi inte – en möjlighet
vore de 40 dagarna då han som uppstånden
levde med lärjungarna och undervisade dem
(Apg 1:3). Eftersom denna yttre handling
har en inre verkan som bara Gud kan utföra
(förlåtelse av synd) är den ett sakrament (se
Katolska kyrkans katekes, nr. 1499-1532).

FÖRSTA OCH ANDRA PETRUSBREVET

Simon Petrus – kyrkans ”Klippa” (Kefas
på arameiska) – var urkyrkans oomstridde
ledare, insatt av Kristus själv med de oerhörda
fullmakter som än i dag hör till påvedömet
och biskoparna i gemenskap kring påven (se
Matt 16:18-19; jfr 18:18; Joh 21:15 ff). Han
var från början Jesu förtrogne och oskiljaktige
ledsagare och vi möter honom överallt i Nya
testamentet som apostlarnas huvud och
talman. Till honom och apostlarna kring
honom vände sig de tidiga kristna om de
ville vara säkra på att ha rätt lära (Gal 1:18;
2:2). Petrus tar ordet på pingstdagen (Apg
2:14). Med honom kunde kyrkan ta de stora
stegen framåt (välkomnandet av icke-judar
Apg 8:14 f; kap. 10:1-11:18, ätandet av kött
som Moselagen förbjöd, Apg 10:9-16; 11:510, undanröjandet av hinder för kyrkans
utbredande bland hednafolken, Apg 15:7 ff).

Att Petrusämbetet inte bara var avsett att
försvinna med apostelns död utan skulle bestå
tillsammans med kyrkans sändning ”tills
tidens slut” (Matt 28:18-20) är självklart. Jesus
drar inte bort klippan under sin kyrka! Vad
han bygger står fast (jfr Matt 7:24). Det märktes
efter Petrus död i Romarkyrkans anspråk
på att leda hela kyrkan. Detta möttes inte av
motsvarande anspråk från annat håll. Den
broderliga men bestämda ton som Roms tredje
biskop efter Petrus, Clemens, tillrättavisar
korinthierna med (Första Clemensbrevet)
vittnar om Petrus efterföljares auktoritet.
Clemens brev fick snart status som ”helig
skrift” i många kyrkor. Ignatios av Antiokia
(se s. 42f och 1460) omtalar ca år 110 e.Kr.
romarkyrkan som ”den kyrka som presiderar
över kärleksgemenskapen” (Ignatios brev till
romarna, inledningsorden).

Petrus valde att flytta till Rom och leda
kyrkan från imperiets huvudstad. Det passar
till hans universelle herdeansvar. Med hans
ankomst fick romarkyrkan en särställning.
Petrus liv och hans martyrium där bekräftas
av fornkyrkans röster: Första Clemensbrevet
5-6 (se De apostoliska fäderna och Eusebios
Kyrkohistoria II 14:6; 25:5 - båda böckerna
finns på svenska hos Artos förlag, se även
s. 40). Petrus reste dit på kejsaren Claudius
tid, skriver Eusebios, d.v.s. mellan år 41-54
e.Kr., och han förde som ”Guds härförare
den dyrbara skatten, det andliga ljuset, från
östern till västern”. När skedde det? Efter hans
”försvinnande” i Apg 12:17 (ca år 42 e.Kr.)
eller efter apostelkonciliet i Jerusalem (ca år 49
e.Kr.; Apg kap. 15)? (Mer om Petrus s. 1219f).
Jag skriver om Petrusämbetets utveckling på s.
300ff men här följer en kort sammanfattning:

Under 100-talet e.Kr. drog både rättrogna
(kyrkofäderna Polykarpos, Justinos Martyren,
Hegesipp och andra) liksom gnostiker som
Marcion, Montanus och Valentin till Rom för
att jämföra sin förkunnelse med den ledande
kyrkans, där apostlarna Petrus och Paulus
hade verkat och lidit martyrdöden. Det var
avgörande att ha gemenskap med denna
kyrka. Biskop Ireneus av Lyon skriver ca år
180 e.Kr. i sin bok Mot heresierna (III 3:2-3)
att alla kyrkor måste överensstämma med den
romerska kyrkan på grund av dess företräde, ty
i den har den apostoliska tron alltid bevarats.
Med tanke på hur litet som är bevarat av
fornkyrkans litteratur är den handfull bevis
som finns för Petrusämbetets självklara
plats i kyrkans barndom imponerande.
De tidiga kyrkofädernas ord betyder inte
att det särskilda Petrusämbetet som Jesus
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instiftade har utövats eller uppfattats precis
som i dag, men förankringen i Matt 16:1819 och den apostoliska successionen kan följas
från fornkyrkan tills nu (se Katolska kyrkans
katekes, nr. 77; 553; 815; 833; 860-862; 880885; 891-892; 1576).
Det fanns även falska ”Petrus”-texter. Kyrkan
gav inte plats för dem i Det nya testamentet.
T.ex. Petrusevangeliet, Petrusakterna och
Petrusapokalypsen (se s. 64f och Apokryferna
till Nya testamentet, Proprius förlag). De kan
innehålla spår av äkta tradition men de är
också fyllda av 100-tals gnosticism (se Kyrkan
och ”gnosis”, s. 184) och fantasispekulationer.
Endast Första Petrusbrevet och (efter lång tids
diskussion) Andra Petrusbrevet godkändes
som autentiska. De två breven är något olika i
stil och ordval, men man får inte underskatta
den roll som olika sekreterare kan ha haft (jfr
Silvanus i 1 Pet 5:12). I vår tid, när påvarna
författar sina rundbrev (encyklikor) händer
det också att någon får ett uppdrag att utforma
texten som sedan finslipas av påven själv
(påven Pius XIs socialencyklika Quadragesimo
Anno från 1931 skrevs t.ex. av en präst som
jag har träffat). Det är troligt att apostlarna
arbetade på liknande sätt. Åtminstone delvis.
Petrus skriver från ”Babylon” (1 Pet 5:13),
ett kodord för det dåtida hedniska Rom (jfr
bl.a. Upp 14:8). Han varnar mot irrlärare som
verkar ha utnämnt sig själva (2 Pet kap. 2). De
respekterar alltså inte att alla uppdrag i kyrkan
måste utgå från den apostoliska ledningen.
De verkar kalla apostelns undervisning för
”sagor” (2 Pet 1:16), och de ifrågasätter Jesu
återkomst (2 Pet 3:4). De lever ett utsvävande
liv (2 Pet kap. 2) och antagligen ursäktar de sig
med Paulus ord om den kristnes ”frihet från
lagen” (Rom 7:1-6). Vi förstår att detta innebar
sexuella synder och själviskhet (2 Pet 2:14). De
skäms inte ens för att trots sina synder delta i
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kyrkans måltider (2 Pet 2:13 = mässan?). Den
bild som träder fram är libertiner, en variant av
de gnostiker som kyrkan hade så mycket besvär
med när den växte in i den grekiska kulturen.
Enligt deras läror var utsvävningar ingen synd
- de berörde inte ”det andliga” i dem, ansåg
de. Vår tids sexliberaler är smittade av samma
dualism, de anser inte heller att sådant strider
mot en döpt människas värdighet. Om kristna
med den attityden säger Petrus: Tvättat svin
vältrar sig i smutsen (2 Pet 2:22).
Det drar ihop sig till förföljelser riktade emot
kyrkan (1 Pet 1:6; 4:12). De kristna kallas för
”onda människor” (1 Pet 2:12). Petrus ser sin
egen martyrdöd nalkas (2 Pet 1:13-15). Han
skriver kanske år 63 e.Kr. Då greps kejsaren
Nero av det vansinne som skulle kosta
tusentals liv och sätta Rom i lågor (kom Nero
på att ge kristna skulden för branden p.g.a.
Petrus predikan om ”världsbrand”? Se 2 Pet
3:10-12; jfr Luk 12:49-53).
Kvinnor får av Petrus rådet att underordna
sig sina män. Männen å sin sida ska ”akta”
kvinnorna om de vill göra sig hopp om att
Gud ska höra deras böner (1 Pet 3:1-7). Detta
är vanliga ”husråd” som även Paulus ger. De
ska ses mot bakgrund av dåtidens samhälle (se
ovan: ”Skapades kvinnan för mannens skull?”
s. 215).
Något liknande kan sägas om råden till slavar
i 2:18 f (se min inledning till Filemonbrevet).
En egendomlighet med Andra Petrusbrevet är
att kap. 2-3 har stora likheter med Judasbrevet.
De öser möjligen ur samma källa. Den milde
och konfliktskygge Petrus kan ha lånat sin
kollegas text för att ge emfas till de hårda
orden som han kände sig tvingad att uttala
mot libertinerna.

FÖRSTA JOHANNESBREVET
Gud är kärlek (1 Joh 4:8, 16) – vi har kanske
glömt vilket stort intryck dessa ord gjorde på
oss första gången vi läste dem. De motsvarar
den djupaste längtan i alla människor: att
sanningen bakom allt är god, bara god, att vi
är önskade, älskade, uppskattade, bekräftade
utan förbehåll av Skaparen själv.

på kyrkkaffet hör vi oss själva prata illa om
grannen. Mina barn, detta skriver jag till er för
att ni inte skall synda. Men om någon syndar
har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus
Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som
sonar våra synder och inte bara våra utan hela
världens (2:1-2).

Författaren måste ha varit ”den lärjunge som
Jesus älskade” (Joh 13: 23; 19:26; 21:20), så
nära Faderns uppenbarelse i Sonen (Joh
14:9) att han kan intyga att Gud är ljus och
att inget mörker finns i honom (1:5). Brevet
har en personlig och varm ton, som Jesus i
nattvardssalen (Joh 15:13-15). Inledningen i
1 Joh 1:1-7 ligger mycket nära Joh 1:1-18. Vi
får tro att aposteln Johannes skrev båda dessa
skrifter. Ireneus (se s. 1216) som var hans elevs
elev bekräftar det.

Just på grund av vår svaghet är det så viktigt
att hålla sig till Kristi blod (eukaristin, mässan,
1:7; 5:6-8). Vi ska ”förbli i honom” (2:27-28).
Författaren känner bitter smärta över dem som
tror att de inte behöver den fysiska kontakten
med kyrkan längre (2:18-19). Det menas
utan tvivel de gnostiker för vilka frälsningen
handlade om individuella ”insikter” (gnosis)
och som förnekade att frälsning hade att göra
med ”lägrestående jordiska saker”. Men Guds
kärlek är fysisk, för Gud har älskat oss och
sänt sin son som försoningsoffer för våra synder
(4:10). De armar och ben som sträcktes ut på
korset och hamrades fast med stora spikar var
inga ”tankeprinciper”. Det pris Jesus ville betala
för vår frälsning var fysiskt. Det vittnar blodet
om som rann ned från korset (5:7-8). På samma
sätt vittnar vi endast om vår kärlek när den blir
fysisk: Om någon som har vad han behöver här
i världen ser sin broder lida nöd men stänger
sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek
förbli i honom? Så frågar den gamle aposteln
dig och mig (3:17). Att rena sig från synd och
göra bot hör till det kristna livet (det gillade
gnostikerna inte att höra): Var och en som har
detta hopp till honom renar sig själv liksom
han är ren (3:3). Moralteologiskt viktigt vid
en sådan självbesinning är skillnaden mellan
”dödssynd” (frivillig, medveten, allvarlig synd)
och andra, lättare synder, i 5:16-17 (se Katolska
kyrkans katekes, nr. 1854-1864).

Brevet har nog skrivits långsamt (och läses
bäst så). Man märker att aposteln är gripen av
det han vill säga, han stannar upp och går på
djupet (i 2:12-14 är det svårt att förstå varför
allting upprepas, möjligen har författaren tagit
en längre paus efter v. 13 innan han tar vid i
v. 14 igen). Brevets poänger har var för sig en
självständig giltighet, de korrekturläsas inte så
att allt blir ”logiskt klanderfritt”. Johannes är i
vänners sällskap, inte i en examenssituation. Så
kan han i 3:9 och 5:18 säga att de kristna inte
alls kan synda (en utsaga som missbrukades av
gnostiker, se ovan Kyrkan och ”gnosis” s. 184ff,
samt inledningen till Korinthierbreven), men i
1:8-10 hör vi att vi ska bekänna våra synder. En
del kristna störs av sådana motsägelser, de vill
se mer ordning och reda. Men stämmer inte
båda delarna? Ena stunden ber vi i mässan,
fulla av kärlek, vi är rena helgon. Efteråt
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ANDRA OCH TREDJE JOHANNESBREVEN
Liksom de övriga Johannesskrifterna ska
dessa brev ses i ljuset av det hot som olika
gnostiska villolärare utgjorde för kyrkan (se
Kyrkan och ”gnosis”, s. 184). I den hellenistiska
världen var läran om Inkarnationen, Guds
människoblivande (Joh 1:14), svår att smälta.
Det var lättare att tänka sig att det gudomliga
”Ordet” bara ”låtsades” se ut som en människa
(alltså hade en skenkropp, denna lära kallas för
doketism, av ett ord som betyder ”sken”) eller
att ”Guds ande” för en tid ”bodde” i människan
Jesus för att sedan överge dennes kropp på
korset. Motstånd mot doketisterna möter vi
t.ex. i Joh 1:14; Kol 2:9; 1 Tim 2:5; Heb 2:14;
4:15. Doketisterna avvisade alltså att Guds
Son verkligen blivit en av oss och har tagit på
sig vår kroppslighet och död för att frälsa oss.
Därmed bortföll kristendomens viktigaste
poäng som bevisar Guds kärlek till oss. Men
Jesus är verkligen Gud själv som har kommit
”i köttet”: Sann Gud och sann människa, säger

kyrkan. Hans mänskliga natur och gudomliga
natur är inte ihopblandade, inte åtskilda, inte
uppdelade och förändras inte av föreningen
i hans person (läs om kyrkans avgränsning
mot antikens olika villoläror i Katolska
kyrkans katekes, nr. 464-478). Hur går de två
naturerna då ”ihop”? Det är Guds ofattbara
mysterium och måste så vara eftersom Gud
själv överträffar allt vi kan begripa (annars
vore han inte Gud). Andra Johannesbrevet
visar oss att gnostikerna (= ”bedragarna” i v. 7)
var väl organiserade och hade propagandister
som åkte till de olika lokalkyrkorna. Brevet är
skrivet till ”den utvalda frun och hennes barn”
(v. 1) som troligen betyder en lokalkyrka och
dess medlemmar.
Tredje Johannesbrevet är annorlunda. Vi hör
om en lokal konflikt. Det finns ett kyrkligt
gästasystem med legitimerade predikanter
som dock inte erkändes överallt. Vi vet inte
vilka Gaius, Diotrefes och Demetrois var.

JUDASBREVET
Judas, Jakob den Yngres broder är möjligen
identisk med aposteln Judas Taddaios (Joh
14:22) (inte samme som Judas Iskariot, han
som förrådde Jesus). Läs om honom och hans
ättlingar på s. 1472. Mycket i brevet liknar
orden i Andra Petrusbrevets kap. 2 och 3.
Ingen vet varför. Författaren är djupt rotad i
dåtida judiskt tänkande vilket passar fint in på
att han hör hemma i den allra tidigaste kyrkan.
Brevet varnar mot samma libertinska gnostiker
som Petrusbrevet gör (se ovan). Med exempel
på Guds straff från Gamla testamentet vill
författaren avskräcka läsarna från en alltför
”grekisk” livsstil. Med stor självklarhet utgår
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han från berättelsen om ärkeängeln Mikaels
tvist med djävulen om Moses döda kropp.
Den finns i en skrift om Moses himmelsfärd
som inte är med i Bibeln (v. 9). Han citerar ur
Henoksboken (= legender om Henok från 1
Mos 5:24 som upptogs till himlen med kropp
och själ), även den inte med i Bibeln (v. 14-15).
Brevet är varmt och personligt. Judas bekräftar
att rätt tro är den som förkunnas med apostolisk
auktoritet (v. 17). Trons pelare var Traditionen
och läroämbetet men kyrkan hade ännu inte
fastlagt vilka skrifter som skulle tillhöra Det
nya testamentet. Författaren rör sig ännu i en
gråzon – bland skrifter som nästan kom med.

UPPENBARELSEBOKEN
Det gamla testamentets profeter gav Gudsfolket
hopp om bättre tider. Men främmande makter
och kulturer (som hellenismen och romarriket)
låg tunga över det hjälplösa folket. De onda
och mörka tiderna verkade aldrig ta slut. I
århundradet före och efter Kristus hoppades
allt fler på ett totalt ingripande från Guds sida,
en kosmisk omvälvning, världens slut, som
skulle ge alla fromma upprättelse och de onda
straff. Den här boken är en ”uppenbarelse”
(1:1), egentligen ”avslöjande” – det grekiska
namnet på denna bok, Apokálypsis, gav namn
åt hela denna litterära genre: apokalyptiken.
Boken liknar till stor del dåtida judiska
apokalyptiska skrifter som brukade skrivas
i gammaltestamentliga hjältars namn,
såsom Henok och Baruk, bortsett från att de
givetvis inte handlar om Jesus Kristus. Boken
påminner också om Hesekiels bok (Hes kap.1;
10; 37; 40-48) och synerna i Daniels bok,
men även om Pauluscitat (1 Thess 4:16-5:4;
2 Thess 2:1-12; jfr ovan min inledning till
Thessalonikerbreven) och Jesus själv (t.ex.
Mark kap. 13). Många läsare oroas på grund av
alla förvirrande och hemska figurer i Johannes
bok. Men de är standardelement inom denna
konstart, de beskriver Guds rättvisa dom
den dagen då de gudlösa ska straffas, och
ger nog också indirekt en symbolisk bild av
det lidande som de fromma själva utsätts för
av de gudlösa just nu. Syftet är att trösta
plågade medkristna: allt blir bra till sist, vi
vinner med Kristus. Uppenbarelseboken ger
än i dag kraft åt förtvivlade kristna. I Kina
där staten övervakar kyrkorna, i muslimska
länder där kyrkor utsätts för attentat, i vår
världsdels sekulariserade klassrum, där kristna
ungdomar förlöjligas av kamrater eller lärare
för sin tro på Jesus.
En som var hos oss, som hette Johannes och

tillhörde Kristi apostlar profeterade i en
uppenbarelse … – så skriver den helige Justinos
Martyren (se s. 1175) ca år 150 e.Kr. (Dial.
81:4). Få år efter skriver den helige Ireneus
(se s. 1216) som hade känt Johannes elev
Polykarpos):
Johannes, Herrens lärjunge, såg i apokalypsen
hans rikes prästerliga och härliga ankomst…
(ordet) upplivade honom och påminde honom
om att han var den, vid vilkens bröst han hade
vilat vid nattvarden (Adv. Haer. IV 20:11).
Nästan 200 år senare sådde kyrkohistorikern
Eusebios tvivel om aposteln som författare (se
Kyrkohistoria, bok VII 24-25, Artos förlag).
Eusebios störde sig nog på den gåtfulla
bokens ord om ett ”tusenårsrike” vid Kristi
återkomst (se 20:1-10). Ämnet orsakade gott
om politiska spänningar på hans tid. En del
kristna tolkade de tusen åren rent bokstavligt
(det hade Ireneus, Justinos och andra av de
tidiga kyrkofäderna faktiskt också gjort, fast
på olika sätt). Det lär ha funnits sekter som
såg fram emot en kyrklig storhetstid fyllt
med sinnliga njutningar och det ogillade
Eusebios starkt. Vår egen tid visar hur bilden
kan missbrukas i demagogi: Hitler kallade sin
gudlösa våldsdiktatur för ”Das tausendjährige
Reich”. Vi vet hur det slutade.
Hur tänkte Johannes själv? Det är oklart.
”Tusenårsriket” (som inte omtalas annars i
Bibeln) kan bygga på idén om den ”kompensationstid” Gudsfolket skulle få på grund
av dess olika lidanden (jfr Ps 90:15), d.v.s.
träldomen i Egypten + domartidens plågor
+ den babyloniska exilen. Den additionen
gav enligt vissa judar summan 1000 år. Men
kanske menas bara en enda dag (se 2 Pet 3:8;
Ps 90:4). Johannes frossar i symbolsiffror, inte
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minst 7 och 12. Varianten 7 delat med 2, dvs.
de 3 ½ ”tiderna” (= år) är ”en ond tid” (se
12:14). Tiden anges i 11:3 och 12:6 som 1260
dagar och i 13:5 som 42 månader. Det som
menas kan vara tiden för Jerusalems belägring
under Titus, den senare kejsaren, då de kristna
under Johannes ledning (med Maria?) flydde
österut. Kodsiffran 666 – som vi uppmanas
att lista ut i 13:18 – kan stå för kejsaren Nero
vars titel och namn, omskriven till hebreiska,
ger just detta siffervärde. Ireneus tolkade 666
i sin tur som ”Teitan” vilket på latin kan läses
som Titanus, förkortat Titus! (Adv. Haer. V
30:3). Siffran 1000 är dold i de 12x12x1000
= 144.000 räddade israeliterna i 7:1-14;14:1.
Vad menas? Judekristna? Kristna martyrer (jfr
6:9;20:4)? Eller kanske kyska män (jfr 14:4)? I
alla tider finns det de som tror de vet svaren.
Redan Paulus lärjungar skrämdes av överkloka
bibelforskare (2 Thess 2:1-3). Nyårsafton år
999 e.Kr. darrade många vid tolvslaget liksom
vi såg samma kväll år 1999. Under medeltiden
oroades massorna av ”genier” som förutsa
avgörande årtal såsom 1200, 1260 och 1348.
Påvedömets fall och därmed tusenårsriket
skulle enligt Erasmus av Rotterdam inträffa år
1588. Fysikern Isaac Newton såg slutet nalkas
i 1715, senare ändrat till 1766. C. T. Russel och
hans efterföljare, de så kallade Jehovas vittnen,
har ständigt ändrat siffror (från 1914 och
framåt). Nya huvuden som vill göra karriär på
frågan kommer säkert att dyka upp. Men vad
får människor att vilja ”veta framtiden”? Är den
inte redan i vår gode Faders händer som vet
bäst? (jfr Matt 6:25-34). Uppenbarelseboken
bekräftar att Jesu återkomst blir en oförutsedd
överraskning (3:3; 16:15; jfr 1 Thess 5:1 ff;
Matt 24:37-44; Mark 13:33-35; 2 Pet 3:10).
Att nyfiket vilja veta mer än vad Guds ord
säger klart och tydligt leder oss farligt nära
antikens gnostiker och nutida spådomskonst
(horoskop). Vi lockas av föreställningen att
få del i Guds ”hemliga kunskap” - precis vad
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ormen i Paradiset lovade våra urföräldrar.
Han är djävulen (20:2). Vad han har för
avsikter vet vi ju (2 Kor 2:11). Han har varit en
mördare från första början… han är en lögnare
och lögnens fader (Joh 8:44). Katolska kyrkan
varnar mot ”tusenårsläror” (Katolska kyrkans
katekes, nr. 675-677). Vi vill inte dras med av
sekternas prat (Matt 7:15; Apg 20:29-30; jfr 2
Tim 3:6-7; 2 Pet 2:1).
Johannes och hans kyrkor förföljdes under
kejsaren Domitianus (81-96 e.Kr.). De vägrade
tillbe kejsaren som ”dominus et deus noster”
(vår herre och gud). Johannes kände till Roms
brand (år 64 e.Kr.), Jerusalems förstörelse (år
70 e.Kr.) och kanske Pompejis undergång i
lava (år 79 e.Kr.). Möjliga minnen om sådana
händelser hittar vi spår av överallt i texten.
Men Uppenbarelsebokens största värde ligger
i att den kan läsas symboliskt. Alla tider kan ta
den till sig. I djupet av varje kultur är samma
andliga krafter på spel som här kläds i så
drastiska bilder. Johannes drama hjälper oss
att förstå historiens teologiska mening och den
mäktiga avslutning som kyrkan och världen
störtar fram emot, dragen av Kristi starka
hand. Boken vägrar att lämna exakta tider. Det
är bra för oss. Så förblir vi alltid vakna – Jesus
kan komma i dag!
Verket bör läsas med förklaringar. Scott
Hahns bok ”Lammets måltid” (Catholica
förlag) avtäcker de djupa band som finns
mellan Uppenbarelseboken och mässans
liturgi. Den svenskkyrkliga biskopen Bo
Giertz ”Förklaringar till Nya testamentet”
(nu på Församlingsförlaget) är till stor hjälp.
Han bodde sin sista tid hos katolska nunnor i
Falun. Där såg jag honom i matsalen, jag gick
fram och tackade för hans verk. Den uråldrige
mannen, bibellärd och gammal som aposteln
Johannes själv, gav mig ett varmt leende.

KOMMENTARER TILL PSALMERNA I PSALTAREN
Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet.
			
(Ps 92:2)

En allmän introduktion till Psaltaren och till Kyrkans dagliga bön finns på s. 116-119

1

Psalm
Denna psalm står som ett förord till hela
boken. Den prisar läsaren lycklig, d.v.s. salig.
Även jag som skriver detta gratulerar läsaren
till ett klokt val av läsning. Den som har sin
lust i Herrens lag (v. 2) får nämligen rik del
av Guds vishet. Jag äger mer vishet än alla
mina lärare, ty jag begrundar dina lagbud (Ps
119:99). Lycklig den som funnit vishet, den som
nått fram till insikt… För dem som håller sig
till henne är hon ett livets träd - lycklig den som
håller fast vid henne (Ords 3:13, 18).
Observera redan här Psaltarens nära förbindelse till Mose lag och till vishetsböckerna.
Alla de heliga skrifterna syftar till att lära
känna och lovprisa Gud (Psaltarens namn på
hebreiska är ”Lovprisning” – trots att boken
har så många klagopsalmer). Bilden av den
flitiga bibelläsaren som ett träd planterat nära
vatten (v. 3) utstrålar hälsa och produktivitet.
Vi kan föreställa oss Jesus som en människa i
ständig kontemplation över Guds bud. Bilden
av trädet leder tanken till Jesu kors - som bar
så stor andlig frukt för världen! De döda och
livlösa kontrasterna till trädet, d.v.s. de gudlösa
människorna (agnarna), är i plural, den fromme
är ensam. Bilden är hämtad från skördens
värld: när säden hade tröskats klart kastades

den upp i vinden. Agnarna (lätta fröskal utan
näring) blåstes bort med dammet (jfr Matt
3:12), medan de näringsrika sädeskornen föll
ner på marken och kunde samlas ihop, vilket
gjordes under jubel (Ps 126:5; Jes 9:3). Läran
om två vägar (den goda och den onda vägen)
möter vi även i Femte Mosebokens ord om att
förbli trogen mot förbundet (5 Mos 30:15-20),
och i Bergspredikan (Matt 7:24-27). Lycklig du
som nu träder in i Psaltarens värld. Må du där
- som dina förfäder i alla tider, med Jesus, med
Maria och med Guds folk i hela världen - göra
Guds ord till dina egna ord. Må din tunga prisa
honom, i kyrkans kör eller hemma i köket.

2

Psalm
Vid en kungs tronbestigning sjöngs
hymner som den här psalmen. Hyllningen
kände inga gränser – man proklamerade
att hela världen nu skulle underkasta sig
majestätet. Om några vasaller i hemlighet
planerade ont mot kungen skulle de få känna
av hans vrede. Detta hovspråk används här
som en andlig bild. Gud är Israels kung. Jesus
kom som Guds Son, Messias, arvtagaren
(Matt 21:38), men avvisades. Liksom i Psalm
1 är han den fromme som står ensam mot
de många gudlösa. Genom uppståndelsen
bekräftade Gud att det var Jesus som han själv
hade invigt ”på Sion, mitt heliga berg” (v. 6).
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V. 7: Fadern proklamerade sanningen om
Jesus som den älskade sonen redan vid dopet
i Jordan (Mark 1:11) och på Förklaringsberget
(Mark 9:7) - men först korset visade vad
denna titel verkligen innebar: Messias skulle
härska från korset genom att ge sitt liv för
alla. Försoningens tecken, hans kors, syns i
dag i alla länder. Många är de som revolterar
mot det för att få bort det. Så bekämpar de
sin egen frälsning, de ger sig på den kärlek de
mest av allt behöver. Korset blir en spira äv
järn (v. 9) som de skadar sig på. De ser vår tro
som ”bojor” (v. 3) och eftersträvar en ”frihet
från Gud” som aldrig gör dem lyckliga. De
hebreiska orden i v. 11-12 kan översättas med
att vi ska ”glädjas i bävan” och ”kyssa Sonen”.
Katolska kristna kysser gärna ett krucifix, som
i Långfredagens liturgi. Psalmens slut handlar
om oss som tror: lyckliga de som flyr till honom,
d.v.s. till Jesu kors.

3

Psalm
Igen är fienderna många och den fromme
ensam. V. 1: Berättelsen om kung Davids flykt
från sin son Absalom som gjorde uppror mot
sin egen far (2 Sam kap 15-18) är som en
bakgrundskuliss till Judas senare förräderi av
Jesus (Absalom dör t.ex. hängande i ett träd,
2 Sam 18:9-15, och Judas går och hänger sig,
Matt 27:5). Kom ihåg David, Herre, tänk på allt
han fick utstå (Ps 132:1). I denna klagopsalm
kan den bedjande se sina motgångar med
Davids ögon, d.v.s. liksom David lita på att
Gud ingriper. Messias är Davids son (Matt 1:617) – det är Jesu Getsemane vi möter här. De
hårda orden i v. 8 vill illustrera att Guds styrka
vida överträffar de våldsmän som vill slå och
krossa den rättfärdige. Ängeln som stärkte den
ångestfyllde Jesus i Getsemane (Luk 22:43) ger
även oss tröst från Gud: Säg till de förskrämda:
”Fatta mod, var inte rädda!” (Jes 35:4).
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4

Psalm
En tillitsfull bön vid kvällstid (v. 9).
Första versen är någon sorts musikaliskliturgisk instruktion från Jerusalems tempel
som vi inte kan rekonstruera i dag. Den
förekommer på ca 50 ställen i Psaltaren. Det
märkliga gåtfulla ordet ”Sela” efter v. 3 är något
liknande (Bibel 2000 har valt att helt utesluta
”Sela” i sin översättning, men nämner det i
sina kommentarer där det förekommer). De
”mäktiga” i v. 3 kan syfta på människor ur
överklassen som förföljer och förtalar den
rättfärdige för att han håller sig till Gud. Davids
väg till kungamakten var full av fiender och
vedermödor. ”Mäktiga” kan också översättas
med ”dödliga”, det tydliggör bättre deras svaga
punkt: gudlösa bryter ihop som alla andra,
förr eller senare. V. 5 påminner oss om att vi
bör samla oss till bön och samvetsrannsakan
innan vi sover. Bilden av Guds välvilliga
ansikte som ska ”lysa” över oss (v. 7) låter som
den vackra aronitiska välsignelsen i 4 Mos
6:23-27 (den har man förresten hittat år 1979
på två rullar av silver från ca 600-talet f.Kr. i
Jerusalem gamla stadsdel). Varje gång vi ser
månen – nattlampan över oss - kan vi komma
ihåg Guds osynliga ljus, nådens vingar som
skyddar oss under mörkrets timmar.

5

Psalm
Psalmen ska vara av David (v. 1), men
templet som nämns i v. 8 var ännu inte byggt
på hans tid. Möjligtvis menas tältet med
Förbundsarken som David offrade inför (2
Sam 6:17), eller så är psalmen skriven senare av
någon annan i Davids namn. Att Gud ”hatar”
ogärningsmännen (v. 6) ska förstås så att han
tar avstånd från dem. Genom sin ondska ökar
de själva avståndet – de är kontraster till dem
som flyr till Gud och söker hans skydd (v. 1213). Gud motverkar dem som väljer den väg
som för till skuggornas boning (Ords 2:18).
Psalmisten önskar i v. 11 att de misslyckas med
sina onda planer. Denna hårda vers tas inte

med i kyrkans dagliga bön, men den måste
inte tolkas som att man önskar ont över sina
medmänniskor: många av oss behöver krascha
innan vi kommer till förnuft. Vi kan be för att
de som går på villovägar hamnar i diket så att
de tänker om.

6

Psalm
Här får vi den första av kyrkans sju
botpsalmer (de övriga är Ps 32; 38; 51; 102;
130; 143). Det här är en bön i allvarlig sjukdom
och förtvivlan. Det är så dags att göra bot: efter
döden är det nämligen för sent att omvända sig.
Så förstår man bäst orden i v. 6 om att det inte
finns någon lovprisning efter döden. Orden
kan också läsas som ett torrt konstaterande av
att man inte kan prisa Gud längre, i alla fall inte
liturgiskt som nu, när kroppen stelnar till och
går i upplösning. Ett liv med Gud efter döden
har denna författare inte i tankarna – han vill
leva NU och överleva sin sjukdom (tron på
livet efter döden är inte temat i Psaltaren, vi
hittar bara enstaka spår av den, som i Ps 16:10;
49:16; 73:26). Gud är vår läkare, han är mer
en fader än en domare. Därför ska vi be när vi
insjuknar. Psalmisten är förutom sin sjukdom
jagad av förföljare (v. 8-9, 11). Inför döden kan
vi plågas av förtvivlan och ångest – djävulen
och hans onda medhjälpare gör ett sista försök
att inbilla oss att allt hopp om frälsning är ute.
Må vi i den stund smittas av den optimism
som bryter igenom i v. 9-11, en optimism som
satsar allt på Herrens godhet och som driver
mörkret på flykt. In paradisum deducant nos
angeli – må änglarna leda oss in i Paradiset! (jfr
kyrkans begravningsritual).

7

Psalm
Denna ”klagosång av David” skrevs med
anledning av en man vid namn Kush (v. 1).
Denne nämns ingen annanstans i Bibeln så vi
vet inte vilka konflikter som utgör bakgrunden.
Att Gud ”prövar hjärtan och njurar” (v. 10)
betyder att Gud känner till våra tankar och

känslor (man föreställde sig att de hade sitt
centrum i dessa inre organ). Vi är vana att
försöka inse våra synder och bekänna dem i
bikten – men att ställa sig fram och indignerat
proklamera sin felfrihet som psalmisten gör
här är många kristna inte så bekväma med.
Men det måste inte tolkas såsom uppblåst
självrättfärdighet – det är frågan om sanning:
om du är anklagad för något du inte har gjort
då är du ju oskyldig och får stå på dig. Du
kanske förtalas av andra bakom din rygg utan
att du vet om det. Då kan du inte försvara dig
– men då är Gud ditt hopp. Oroa dig inte: han
kan ingripa och ska göra det (v. 12 f), när och
hur han finner bäst. Bilderna av Guds straff
över de onda (v. 13-17) ska tolkas andligt: Gud
låter ondskan gå in i väggen. De ondas eget gift
faller tillbaka över dem själva. Hur det än blir:
upprättelsen segrar till sist.

8

Psalm
Denna glada hymn, som lovprisar Gud
för hans underbara skapelse, citerades av Jesus
när han red in i Jerusalem på Palmsöndagen
och barnen utan att invänta de vuxnas tillstånd
invaderade tempelplatsen medan de hyllade sin
Messias (Matt 21:15). Hänvisningen fungerar
enbart i den grekiska Bibelns, Septuagintas (se
s. 18), version, där v. 2 läses som ”Barns och
spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt
dig” (som Jesus tydligen syftade på i detta
fall). Människan är skapelsens krona, skapad
till Guds avbild (v. 6; jfr 1 Mos 1:26f). Men
större än ett barn kan man inte bli i Guds rike
(Mark 10:15). Det är just de ringa som Gud ska
upphöja, som Jungfru Maria sa (Luk 1: 52).
Den helige påven Johannes Paulus II (se s.
1466) skrev: ”Människan känner sig som
ett stoftkorn inför oändligheten och den
obegränsade rymd hon ser över sig när månen
och stjärnorna tänds på den nattliga himlen”.
Ja, himlavalvet nästan skrämmer oss i sin
upphöjdhet. Så mycket mer förundrande att
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Skaparen böjer sig ner till människornas barn:
Med ära och härlighet krönte du honom (v. 6).
Vi fick råda över alla djur och allt i världen, ta
ansvar för naturen. Nya testamentet vet om att
människan - med Kristus – även ska få råda i
Guds himmelska rike (Heb 2:5; Luk 22:30). Så
stor är Guds kärlek till människorna. Genom
dopet blir vi kungliga i Guds ögon. Följer vi
honom genom resten av livet och satsar allt på
hans rike kommer han att kröna oss i himlen
(1 Pet 5:4).

9 och 10

Psalm
Ps 9 och 10 hängde
ursprungligt ihop och har av okänd anledning
separerats. I den grekiska bibelöversättningen
(Septuaginta) och den latinska (Vulgata) – se
s. 18 och 20 – separerades de inte, och så har
de klassiska utgåvorna som bygger på dem en
annan numrering härifrån och t.o.m. Ps 147.
Moderna katolska biblar brukar undvika den
irriterande skillnaden gentemot den hebreiska
versionen genom att ansluta sig till den numera
brukliga uppdelningen – därmed ligger vi på
linje med de protestantiska biblarna. Bibel
2000 uppställer Ps 9-10 typografiskt som en
enda psalm men behåller uppdelningen på
versnivå. Det är en elegant kompromiss.
Vilken av kung Davids personliga triumfer
som vi ska föreställa oss att han tackar för
i denna dubbelpsalm är svårt att avgöra.
Eftersom psalmen i sin andra del glider
över i ett lidelsefullt klagomotiv, där den
bedjande söker Guds hjälp mot rika och
gudlösa förtryckare ger den röst åt alla som
eftersträvar social rättvisa för ”betryckta”,
”kuvade och faderlösa” (10:17-18). De vill se
mer respekt för Guds bud och drabbas därför
av sådana mäktiga som struntar i moral och
rätt. Många av de flyktingar som i dag sitter
på våra kyrkbänkar har flytt just på grund av
den sortens diktatorer som menas här. Denna
dubbelpsalm är i hebreiskan alfabetisk, d.v.s.
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att första bokstaven i varannan vers följer de
hebreiska bokstävernas ordning (men i detta
fall är texten tyvärr skadad så att det saknas
några stycken av dem). Alfabetisk ordning är
ett konstgrepp vi möter i flera psalmer, den
visar den religiösa och poetiska kreativiteten i
de kretsar psalmerna blev till i, ungefär som
våra bokstavslekar med bibeltema i dag.
Bibel 2000 ska som bekant föreställa att vara
en modern översättning. Men det finns många
svåra, otidsenliga ord. Uttrycket ”oväld” i t.ex.
i 9:9 är det många som inte förstår. Det betyder
att Gud är opartisk.

11

Psalm
Ska man leva kvar på en plats där
det blir allt mer farligt att vara kristen? Eller
ska man ”fly som en fågel till bergen” (v. 1)
och kanske vidare därifrån med hjälp av
människosmugglare i hoppet att nå ett säkert
land? Det är många människors fråga i vår tid.
Några av dem är kristna. De ser hur bomber
förstör hus och gator, hur grundvalarna raseras
(v. 3). En del kommer till oss i Sverige.
Uppmaningen i v. 1 kan också tolkas så att
det är de gudlösa som säger: ”Ge dig av, du
hör inte hemma här!” De jagar dig genom
hemska saker i brevlådan, rasistiska skämt,
skadegörelse på din cykel eller bil eller genom
härskartekniker på jobbet. Stå på dig så gott du
kan, med all det sociala stöd du lyckas få över
på din sida (grannar, facket, hyresvärd, polis),
men överlåt i övrigt din sak till Herren – han
ska i rätt tid låta ”eldkol” och ”svavel” (v. 6; jfr 1
Mos 19:24) sätta stopp för ondskan.
Men psalmen kan också tolkas helt tvärtom,
nämligen som varning mot frestelsen att fly
ifrån den kristna tillvarons utmaningar (som
t.ex. att man måste försvara tron i motvind, stå
ut med besvärliga människor, gå genom kriser
av förvirring och tvivel, göra uppoffringar

m.m.). Det hjälper då inte att fly upp i bergen,
vill psalmen i så fall säga. Vi ska då i stället
lyfta hjärtat till Gud. Själen kan flyga till Guds
heliga berg på bönens vingar. Vi kan i varje
jobbig stund lägga in en liten mikropaus där vi
fokuserar inombords, ett andetag där vi vilar i
hans godhet. Därifrån, inifrån-ut, kan vi med
nya krafter kämpa vidare. Ofta finns det inte
någon annanstans att ta vägen än till Gud. De
kristna martyrerna som stod mellan valet att
förneka sin tro eller dödas fick fly till Herren
på bönens vingar för att orka hålla sig till tron.
De segrade, behöll sin värdighet och vann
himlen.

12

Psalm
I dagens massmediala brus hörs
Guds ord nästan inte längre. De fromma är
borta (v. 12) – vilken oändlig sorg känner
inte kyrkan inför den massiva sekularisering
vi har upplevt de senaste decennierna! I
katolska länder minns man hur för bara ett par
generationer sedan så gott som alla begav sig
till kyrkan på söndagen med sin mässbok vid
handen, stora och små, gamla och unga. Nu
har människornas blickar vänts åt annat håll:
nu tror de att lyckan finns i individualistiskt
självförverkligande, i materiella njutningar,
elektronisk underhållning och skamlöshet
utan gränser. Finansstarka kretsar och
ateistiska grupper verkar skriva den dolda
agendan som samhället följer och som späder
på föraktet mot kyrkan och tron. Vi har ordet i
vår makt, vem är herre över oss? (v. 5) verkar de
tänka. För manipulatörer är ord inte något som
måste vara sant utan något man gör vinster
med, underhåller med, skaffar sig röster med.
Mot det står trons beprövade sanningar, den
kristna 2000-årige människokunskapen om
gott och ont, om rättvisa och synd, om Gud
och vårt ansvar inför honom. Tron bär – den
bygger på Guds ord som är som guld sju gångar
luttrat (v. 7), d.v.s. ord utan orena, smutsiga
motiv. Gud mättar själen – ja, verkligen, vi är

skapade för honom som törsten är skapad för
vattnet. Ateismen kan inte ge dig en glädje som
håller. Medierna hör sin egen röst, de älskar
inte dig. Materiell framgång lindrar inte oro.
Därför vill jag nu gripa in, säger Herren, jag vill
ge hjälp åt den som föraktas (v. 6). Må det ske!

13

Psalm
Tanken på Guds godhet och hjälp
förvandlar här en ensam och rädd person, som
plågas av bittra konflikter med sina fiender
och som känner sig övergiven av Gud, till en
stark och hoppfull troende. Det är den andliga
överlåtelsens nådegåva som beskrivs här. Att
beslutsamt välja förtröstan befriar oss, isen
lossnar, ny kraft skapas. Vi kan alltid förtrösta
på Gud. Han är allra mest där när han verkar
allra mest frånvarande. Känns det som att
det inte hjälper att be? Du kan överlåta även
denna känsla i hans goda händer. Ge Gud din
sömnlöshet. Känns det hopplöst att be? Ge
även den hopplösheten till Gud. Öppna dörren
för ny tillit som kommer till dig från honom,
den tillit du inte själv kan prestera. Tro att det
är sant att tilliten är där och agera utifrån det.
Då bryter själen sin låsning. En bergstark frid
märks under allt. Hur länge? frågar själen fyra
gånger här i psalmen. Ja, så är det, outhärdligt
tomt. Men Gud har väntat på frågan och är
redan på plats. Han lyssnar på helspänn, med
uppmärksamhet och medkänsla.

14

Psalm
Resultatet av avfall från Gud blir
oundvikligt social orättvisa (v. 4). Psalmens
diagnos ligger tematiskt nära Vishetsbokens
som också ser psykologiska samband mellan
ateism och orättvist våld (Vish 1:16-2:24),
och även mellan dyrkan av avgudabilder och
moraliskt förfall (Vish 14:12-31). Det var
också så Paulus tänkte (Rom 1:18ff; 3:10-12).
Den som inte ser någon absolut auktoritet över
sig att ansvara inför (Gud) har inte mycket att
hålla emot med när han grips av sitt maktbegär
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och sin lust till det som inte är hans. Kan han
ostraffad vända och vrida på reglerna för
gott och ont så att de underordnar sig hans
egna eller hans grupps intressen – ja, då gör
han det. Vi människor är inte bättre än vi var
innan den stora översvämningen på Noas tid,
vill psalmisten säga (1 Mos 6:5, 11-12). Och
ateister kan vara bättre än vi. Vi får vi medge att
människor som säger att de inte tror på Gud kan
vara goda (och att de som bekänner tron kan
vara korrupta), men inte glömma att det finns
en unik styrka, en etisk empowerment, i tron
på Gud (om tron är äkta). Kristi kärlek lämnar
mig inget val, säger Paulus (2 Kor 5:14). Den
som har berörts av Guds nåd vill bli nådig mot
alla. Att avvisa Guds existens är ett icke-val. Är
ateister verkligen fria i sitt tänkande? Hur kan
man se på världsalltet och inte i alla fall lämna
möjligheten öppen att det kan finnas en avsikt,
en styrande hand, en evig Skapare bakom alla
de ordnade och harmoniska delarna i världen,
vi ser, och bakom den stora stumma helheten?
Varför vill de inte tänka bortom tingen?
Ohjälpliga dårar var alla de människor som
inte visste något om Gud, inte förmådde hämta
kunskap ur det sköna de såg om Honom som
är, och inte lärde känna konstnären genom att
ge akt på hans verk… Och om de drivits av
förundran över tingens makt och kraft bör de
lära sig av dem hur mycket mäktigare deras
skapare är. Ty ur storheten och skönheten hos det
skapade träder bilden av dess upphovsman fram
för tanken. Ändå förtjänar dessa människor
inte att klandras så strängt; det är kanske så att
de söker Gud och gärna vill finna honom, fastän
de går vilse under sina ansträngningar. De lever
bland hans verk och utforskar dem, och de
förleds av den yttre anblicken, eftersom det de
ser är så vackert. Men urskuldas helt kan de inte
– om de förmådde skaffa sig så stora kunskaper
att de kunde ana sig till evigheten, varför har de
då inte redan funnit tingens härskare?
(Vish 13:1-9)
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Psalm 14 har en dubblett i Ps 53. Hur blev det
så? Än sen. Bra saker tål att upprepas.

15

Psalm
Första versen är en fråga och resten
av psalmen är svaret. Man kan tänka sig
ett växelvist sjungande, förmodligen på en
pilgrimsvandring till templet i Jerusalem
(Guds ”tält”, v. 1). En försångare ställer frågan
och resegruppen svarar i kör, ungefär som
när man ropar slogans vid en demonstration
i dag. Formen liknar den i Ps 24 och Jes 33:1316. Människorna i Ps 15 står i stark moralisk
kontrast till dem i Ps 14 (med undantag för den
förkastlige i Ps 15:4 som bör vara identisk med
nidingarna i Ps 14). Alla som vill närma sig
Gud i kyrkan för att tillbe honom borde spegla
sig i de dygder som nämns här. Att man inte
ska ta ränta på lån (v. 5) beror på förbudet i 2
Mos 22:25; 3 Mos 25:36. I nutidens kapitalism
är det svårt att föreställa sig en ekonomi utan
räntor. Kyrkan förbjuder i dag inte räntor, men
tolkar budet så att varken institutioner eller
individer får ägna sig åt ocker, d.v.s. ta räntor
på ett sätt som skadar samhällsekonomin eller
fattigas levnadsvillkor. Sådant är och förblir en
allvarlig synd. Ansvarar du för sådant måste
du bikta dig innan du tar emot kommunionen.
Det var vanligt att det på hedniska tempel
i antiken stod skrivit vilka krav som gällde
för den som skulle träda in där (Egypten,
Babylon). I sådana gamla religioner handlade
det oftast om yttre renhetsregler. Psalmistens
krav handlar om samvetets inre rening. Vi ska
älska rättvisan innan vi går till Gud. Detta krav
påminner om Jesu allvarliga ord i Matt 5:2324: Om du bär fram din gåva till offeraltaret och
där kommer ihåg att din broder har något otalt
med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och
gå först och försona dig med honom; kom sedan
tillbaka och bär fram din gåva.

16

Psalm
I vers 1 kallas denna psalm för en
”miktam” (på hebreiska). Ingen vet vad det
ordet betyder. V. 2-4 är också svåra att få
grepp om. De ”usla” i v. 2 som ”hålls heliga”
är möjligtvis avgudabilderna. Det kan också
vara så att det tvärtom är ”heliga”, d.v.s. goda
personer som menas – i så fall ska det stå att
psalmisten gläder sig (enbart) över de heliga i
landet (det är den traditionella översättningen
såsom vi ber den i Kyrkans dagliga bön). Det
är antagligen en präst av Levis stam som talar
i v. 5 – leviterna fick inte en del av landet utan
tjänsten åt Gud, ja ”Gud själv”, skulle vara deras
arvedel (4 Mos 18:20), de levde av religionen
såsom våra präster gör i dag. Vilken lycka att
kunna ägna sig 100 % åt att arbeta för Gud!
V. 7-8 avslöjar en Gudsförbundenhet som den
vi ser hos Paulus: Var alltid glada, be ständigt
och tacka hela tiden Gud (1 Thess 5:16-18). Du
som lever så vet att Herren bevarar dig, i hans
skugga får du vandra, han går vid din sida (Ps
121:5). Du vaknar på morgonen, den bästa
tiden för bön: hans Ande undervisar dig från
första sekund, allt klarnar som upplyst av en
inre sol: svaret på gårdagens frågor kommer
upp, du ser dina fel klarare, hans vilja tydligare,
ty ännu är du ren och inte förvirrad av dagens
bländverk. Full av förtröstan går du dagen
tillmötes, du vet att Gud väntar på dig med nya
gåvor. Det finns ständig ljuvlighet (11) i hans
högra hand, i Kristus.
Den absoluta förtröstan räcker bortom
döden (jfr Ps 49:16; 73:26). Inte heller där vill
Gud svika dem som litar på honom. Kristi
uppståndelse bevisar det. Kyrkan insåg djupet
av v. 10: den handlade om Kristus och om
oss med honom (Apg 2:24-28; 13:34-37; Luk
24:46). David dog ju men han uppstod inte
från graven. Genom psalmens författare ekar
en djup kunskap om något annat än det som
hände med de jordiska kungarna i Davids

släkt: Messias skulle inte ruttna i en grav utan
besegra döden. Jesus visste att denna profetia
var sann och kunde be Ps 16 som ingen annan.
Denna psalm hör hemma i söndagsliturgin
(man ber den i Vespern lördag kväll var fjärde
vecka, se s. 119).

17

Psalm
En hårt ansatt människas bön om
Guds skydd. Svårt att inte tänka på Jesus som
fick resa från plats till plats och ofta dölja sig
för dem som ville döda honom, både som barn
och som vuxen (jfr t.ex. Luk 13:31f). Dessa
och de många liknande psalmerna i Psaltaren
var Jesu bönbok, hans andliga spis. Ur det
dagliga umgänget med dem har hans insikt om
att Messias skulle lida stärkts och bekräftats (jfr
Ps 34:20). Bevara mig som din ögonsten, göm
mig i dina vingars skugga (v. 10): ögonstenen
är pupillen – finns det en mer sårbar och
värdefull kroppsdel? Ögat är ”kroppens
lampa” (Matt 6:22) – fönstret in till själen.
Den skyddande vingen är fågelmammans –
Jesus ville samla Jerusalems barn som en höna
samlar kycklingarna under sina vingar (Matt
23:37). I dag gör han det i kyrkan.
V. 14 är ju förfärlig men vi ska förstå och
inte döma: människor som säger att de vill
ta död på någon (sig själv eller andra) vill
det oftast inte – det är en outhärdlig situation
de vill ta död på. Så även här: den bedjande
känner sig som ett jagat byte, med rovdjur
som flåsar honom i nacken (v. 11-12). Han vill
egentligen inte någons död utan bara överleva.
Outhärdliga situationer känner vi nog också
till, vi vill bli av med dem och i den meningen
kan vi be denna bön av hela vårt hjärta.

18

Psalm
Denna psalm har en parallell i 2
Sam kap. 2 ff. Davids politiska strider som
förde honom till maktens topp var för honom
resultatet av Guds ingripande. Gud är på hans
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sida, en krigare som han själv, och Gud drar
in alla naturkrafter när han visar sig (som
vid uppenbarelsen på Sinai, se 2 Mos 19:16f).
Tacksam och förbluffad konstaterar den före
detta herdepojken i denna psalm sin massiva
triumf och dess följder. Våldet som beskrivs
här och i berättelserna i Samuelsböckerna
verkar stötande för många kristna läsare. Gud
önskar fred och inte krig: människor ska ju
smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut
till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd
mot varandra och aldrig mer övas för krig – så
hör vi senare från profeterna (Jes 2:4, Mik 4:3;
Sak 9:10; jfr tvärtom Joel 3:10; Pred 3:8). Men
Gudsfolket i Israels bergland, på 1000-talet
f.Kr. som David ville samla under sig, var en
fattig flock mitt bland mäktiga hednafolk som
ville krossa dem och deras religion. De fick
bemöta våld med våld. David är krigare från
barnsben. Han är den modige lille herden
som riskerar sitt liv för sin fars får när han
bekämpar björnar och lejon (1 Sam 17:3437, jfr Joh 10:11). Trots allt blod på händerna
är David skonsam där det är möjligt. Han
gråter över sina fienders död (2 Sam 1:11-12),
hämnas inte på mannen som tagit hans hustru
(2 Sam 3:14-16), räddar sin fiendes barnbarn
(2 Sam kap. 9), benådar hellre än fördömer
(2 Sam kap. 14) och är alltid villig at inse sina
fel och omvända sig. Det syns också i texter i
Psaltaren som tillskrivs honom (t.ex. Ps 51).
Vi kan och ska be Ps 18. Det kristna livet är en
kamp, även om vi inte är soldater eller poliser.
Det är inte mot varelser av kött och blod vi har
att kämpa utan mot härskarna, mot makterna,
mot herrarna över denna mörkrets värld,
mot ondskans andekrafter i himlarymderna
(Ef 6:12). Vi för ständigt en andlig kamp i
vår bön, mot frestelser, förtvivlan, lögn och
uppgivenhet. Guds nåd ger oss ett heligt och
hälsosamt trots som lär oss att säga nej till ett
gudlöst liv och denna världens begär och att
leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid
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som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga
hopp skall infrias och vår store gud och frälsare
Kristus Jesus träda fram i sin härlighet (Tit
2:12-13).
Vilka vackra ord som Ps 18:29-30 uppmuntrar
oss med inför denna kamp:
Du låter min lampa lysa,
Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.
Med Guds hjälp störtar jag fram mot muren,
med dig stormar jag över vallen.
Psalm 18 är kung Davids eget Te Deum (se
sångboken Cecilia nr. 1). I fjärran ser han hur
alla folk en gång i framtiden ska få tillhöra
Gudsfolket (v. 50; jfr Rom 15:9). Hans ”ätt
för evigt” (v. 51) är Kristus som genom sin
död och uppståndelse ska triumfera över alla
ondskans makter.

19

Psalm
Här jublar David – eller vem som
nu än har lagt psalmen i hans mun – över
himlavalvets skönhet. Han ser hur tid och
rymd och inte minst solen vittnar om Gud. Till
den kosmiska ordningen som Gud har skänkt
oss ska läggas den moraliska ordningen,
vetskapen om gott och ont – fasthållen i Guds
bud – den är en minst lika strålande gåva.
När vi ledsagar tidens växlingar, dag och natt,
med vår tidegärd – kyrkans dagliga böner
med Psaltaren som stomme – och håller alla
bud han har lärt oss (jfr Matt 28:20), då är vi
samstämda med Guds universums ordning.
Guds överflödande generositet – jfr bilden av
honung som närmast av sig själv droppar från
bikupan (så läsas v. 11 antagligen bäst) - väcker
en helig oro för att synda. En så god Gud vill
jag aldrig synda emot. Därför vill den bedjande
i v. 13 frias från de synder han möjligen har
glömt att bekänna eller inte har fattat att han
begått. Inte för att själv se rättfärdig ut utan

för att synden kränker Guds godhet och ära och
därför är vidrig och onödig, hur liten den än är.
Det går alldeles utmärkt att säga i biktstolen:
”Jag ber också om förlåtelse för de synder jag
inte kommer ihåg”.
Ps 19:1-7 är alltid den första psalmen i
Läsningsgudstjänsten (se s. 118; man ber
den lämpligen innan morgonbönen Laudes)
när vi firar apostelfest. Naturelementens
undervisning som når ut över hela jorden (v.
5) är en bra bild av Kristi utsända ombud eller
apostlar som missionerar i alla världens länder,
och som – när de har löpt sin bana, likt natten
som ger vika för dagen - lämnar över stafetten
till sina efterträdare.
V. 4 är svår. Bibel 2000 översätter den med
”Det är inte tal, det är inte ljud, deras röster kan
inte höras”. Man tänker på naturelementens
ordlösa sång. Utmärkt, men orden kan också
översättas tvärtom: ”Det är inget tal eller ljud
vars röst inte hörs”. Så gör vi i Kyrkans dagliga
bön. Med tanke på elementen som bild av Jesu
predikanter, de utsända apostlarna, är det
något bättre att tolka orden så.

20

Psalm
Att läsa denna psalm är som att höra
Jungfru Maria själv, när hennes vuxne son
skulle bryta upp från hemmet och ta på sig sin
livsuppgift som förkunnare av Guds rike. Så
här kände Maria, full av oro för sin son och
så bad Maria full av tillit till Gud! Vi bör be
på samma sätt när vi närvarar vid ett dop, en
konfirmation eller en prästvigning – ja, alla
dagar då någon initieras till Guds tjänst.
Experterna förnimmer bakom denna text en
högtidlig liturgi i det gamla Israel vars syfte
var att stärka kungen inför ett skrämmande,
förestående krig (v. 2). I v. 7-9 strålar vissheten
om den kommande triumfen redan. Det är
som ett eko av den lille Davidspojkens röst då

han modigt bemöter jätten Goljat: Du kommer
emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går
emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är
Israels härars Gud… alla här skall inse att det
inte är med svärd och spjut som Herren ger seger
(1 Sam 17:45,47).
I denna psalm är poängen inte våld eller
att förlita sig på vapen (jfr Jes 31:1). Paulus
upprepar för oss Jesu lära: Löna inte ont
med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla
människor (Rom 12:17). Vår evige kung är
Kristus. Hans kamp är andlig och långt mer
komplicerad än en jordisk krigsföring kan
vara. Vi minns Kristi ord inför Pilatus: … jag
är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen
för denna enda sak: att vittna för sanningen.
Den som hör till sanningen lyssnar till min röst
(Joh 18:37).

21

Psalm
När vi ber denna psalm i Kyrkans
dagliga bön (se s. 118) utelämnar vi de krigiska
verserna 9-13. Givetvis får man be dem – Gud
har ju många fiender som han förintar och
befriar oss ifrån, också inom oss själva, andliga
makter som sår ut meningslöshet, ensamhet,
uppgivenhet och frestelser att hata och tillfoga
andra ont. I den betydelsen kan vi som kristna
utan vidare ansluta oss till psalmens jublande
krigsspråk.
Rent historiskt kan denna psalm ha haft ett
samband med psalmen innan. Om Ps 20
hörde hemma i en förbönsgudstjänst för
kungen som skulle dra ut i krig, då kan Ps
21 ha firat kungens segerrika återvändande.
Psalmen betonar att det är Gud som ger seger.
Kungen ska förbli ödmjuk. Judendomen läste
också – i tiden efter kungadömets undergång
på 500-talet f.Kr. – psalmen som en hyllning
av den kommande Messias. V. 5 – där kungen
ber om liv och får det i oändligt överflöd –
väcker då frågan om Messias förhållande till
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liv och död. I kristen bön läsas psalmen som
Jesu triumf över döden. Uppståndelsen – och
en gång återkomsten i härlighet – gör hans
motståndares planer om intet. Men Jesus tar
inte död på dem som jordiska kungar brukade
göra när de segrade. Innan den slutgiltiga
domen finns det tid för omvändelse – åt alla.
Elden i v. 10 behöver inte sluka dem, ty Guds
tålamod är stort. Den helige aposteln Petrus
skriver att Herren dröjer för er skull, eftersom
han inte vill att någon skall gå förlorad utan att
alla skall få tid att omvända sig (2 Pet 3:9).
Psalm
Vi står där i stum smärta och vördnad
– inte minst under Långfredagens korsliturgi –
och ser Herren uppspikad och döende på det
kors som mänskligheten bjöd honom som tack
för allt han gjort och sagt. Vi hör denna psalms
första ord på Messias läppar – han orkade
nog inte be den klart – och hans skrik av sorg
och oändlig övergivenhet som får det att isa
inom oss. Jesu ansikte är blekt – är han vid
medvetande? Kan man ännu tala till honom?
Hade verkligen ingen kunnat förhindra det
här? Det är svårt att stanna kvar under korset
men också svårt att gå därifrån. Man vill vara
hos honom i hans lidande. En gång ska det
bli lika svårt för oss att andas som det är för
honom nu. Må han bistå oss i vår sista stund.

Psalm 22 är urgammal och ska ha David som
författare (v. 1). Men den är oskiljbart knuten
till Golgatascenen i Nya testamentet – lika
starkt som Jesajas profetia om den lidande
Gudstjänaren är det (Jes 52:13 – 53:12).
Evangelisterna visar att den psalmen var Jesu
bön på korset, och de låter oss se hur den som
profetia motsvarar hans död, detalj för detalj.
Det är tydligt att urkyrkan kom ihåg Jesu
död med denna psalm som mall – så berättar
evangelisterna att bödlarna delade Jesu plagg
mellan sig och kastade lott om hans kläder
(v.19; Matt 27:35; Mark 15:24; Luk 23:34; Joh
19:24). V. 17 är svår att översätta. Traditionellt
översätts den med orden ”mina händer och
fötter har de genomborrat”, och den tidigaste
kristenheten läste den bevisligen så – det
märks t.ex. i Joh 19:37 där ett profetord (Sak
12:10) citeras just med syfte på det (i Kyrkans
dagliga bön är det också i den meningen
vi läser versen). Bibel 2000 och andra nya
översättningar som inte vill anklagas för att ta
parti för en kristen bibelsyn översätter orden
med att ”händer och fötter är skrumpnade”.
Det är ett förslag bland många möjliga. Verbet
som används i hebreiskan lär bokstavligen
betyda ”gräva” – författaren menade ungefär
att bödlarna är som vilda djur som håller fast
i händer och fötter och river ut hål i dem. En
passande bild för korsfästelsen.

Det drar ut på tiden och vädret slår om i mörker
och regn. Vad ville du Jesus här hos oss brutala
människor? Var det något fel på himlen? Du
gav och gav och det var nog för dig, men att gå
i döden för att frälsa mitt hjärta av sten – vad
ger det för mening? Du ger oss omvändelsens
tårar och gör att vi vill leva enbart för dig, men
vad är det för skillnad mellan mig och rövarna
som hänger vid din sida? Allt jag kan ge dig
är min bön att du en gång tar emot mig med
orden du framstammade till den ene av dem:
I dag skall du vara med mig i Paradiset (Luk
23:43). Kom ihåg mig, Frälsare!

Vi kan inte leva oss in i hur Jesus kände. Vilken
tyngd som tryckte ner honom! Han krossades
ända in i sin självbild: … jag är en mask, inte
en människa, hånad och föraktad av envar (v.
7). Denna mask flyr till bilden av sig själv som
foster i sin moders kropp, och sedan vilande
tryggt vid hennes, Jungfru Marias, bröst (v.
10). Men manövern är förgävas, verklighetens
onda ansikte förstärks bara ännu mer: som i
ett hallucinatoriskt sammanbrott framstår
personerna kring den döende som rytande
lejon, de ser ut som tjurar och hundar (v. 13,
14, 17, 21). Men i en fullständigt osannolik
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vändning bryter det omöjliga hoppet igenom:
efter bönen om hjälp i v. 20 ser den bleke
Messias paradoxalt sig själv såsom räddad,
sjungande mitt i en stor tempelskara, bland
vänner och bröder. Han ser fattiga äta sig
mätta, och hela jorden i tillbedjan inför Gud.
Det må verka galet, men han ser att det blir
sant. Messias står omedelbart vid dödens
tröskel och kan ändå säga: jag lever (v. 30), och
han ser hur framtida, ännu ofödda, d.v.s. vi,
ska få en chans att lära känna Herrens under –
ty han grep in (v. 32).
Man letar förgäves i Gamla testamentet efter
någon annan person som denna psalm skulle
passa på. David led inte så här. Tanken bakom
psalmen, att denna individs sonande lidande
skulle leda till hednafolkens omvändelse,
var inte ett tema i dåtidens judendom. Här
överraskade Gud sitt folk. Guds planer var
inte deras planer (Jes 55:8). Men den lidande
Messias var sedd av Jesajas i förväg:
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom…
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
låta honom dela byte med de mäktiga,
för att han var beredd att dö

och blev räknad som syndare,
när han bar de mångas skuld
och bad för syndarna.
		

(Jes 53:3-6, 11-12)

Besviken blir man när man ser hur Bibel 2000
behandlar v. 30. Den hebreiska originaltexten
är skadad och man har valt att återskapa
den med orden ”De som sover i mullen kan
inte hylla honom, de som vilar i jorden kan
inte böja knä inför honom”. Men då avbryts
den optimistiska vändningen i slutavsnittet
onödigt. Den traditionella översättningen som
vi även använder i Kyrkans dagliga bön passar
bättre in: ”Alla härskare på jorden skall böja
knä inför honom, de som vilar i graven skall
falla ned inför honom.” Må vi få se det ske.

23

Psalm
Detta är den mest kända och nog
mest älskade av alla texter i Psaltaren. Hos Gud
finner själen en fullkomligt idyllisk trygghet.
Jesus är den gode herden som älskar vart och
ett av sina får (jfr Joh kap. 10). Gudsfolkets
kung är gästgivaren som gratis bjuder till
bords. Jesu jordiska verksamhet som läkare,
måltidsanordnare och tröstare var Ps 23 omsatt
i praktiken. Genom sin kyrka berör han än i
dag var och en i flocken: den som vill kan se
alla kyrkans sju sakrament illustrerade här:
Dopet (vattnet i v. 2), boten (den ledande
käppen i v. 4), eukaristin (måltiden i v.
5), konfirmationen (smörjelsen i v. 5),
äktenskapet (den livgivande kraften i v.
3), ämbetsvigningen (Kristi närvaro i vårt
livs mörka dal genom sina tjänare, v. 4) och
de sjukas smörjelse (v. 4, tryggheten inför
dödsmörkret).
Gamla bibelläsare saknar i Bibel 2000 uttrycket
”dödsskuggans dal” i v. 4 som nu kallas för ”den
mörkaste dal”. Den traditionella översättningen
fasthöll den känsla av dödsfara som faktiskt
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ligger i det hebreiska ordet, även om versen
nu kanske återges mer direkt. För moderna
människor är ”en mörk dal” inget problem:
man tänder lampor. I Bibeln luktar ordet av
undergång (jfr Luk 1:79) och det var precis vad
som menades i v. 4. Därför fasthåller Kyrkans
dagliga bön formuleringen Om jag än vandrar
i dödsskuggans dal. På samma sätt fasthålls den
äldre översättningen av v. 23 där det sägs att
Herrens hus skall vara mitt hem för evigt (Bibel
2000 har bara ”så länge jag lever”). Inte minst
med tanke på hur ofta psalm 23 används vid
begravning är det befogat att hålla sig till de
traditionella versionerna av dessa verser.
Kanske blev psalmen till när herdepojken
David upptogs i kung Sauls hov och där fick
äta med vid hans bord (1 Sam 16:21). Den
var förmodligen lika folkligt populär i Gamla
testamentets tid som den är i dag bland oss.
Ytterst avbildar den livet med Gud i himlen.

24

Psalm
Allt i världen tillhör Gud. Den
skapade världen (som här i v. 2 enligt dåtida
uppfattning beskrivs såsom en jordskiva som
fästs på pelare i urhavet) är hans. I v. 3 ställs
en rituell fråga – förmodligen av en körledare
under en procession till templet i Jerusalem
– som besvaras i v. 4-6, förmodligen av
pilgrimer. Det kan även tänkas att det var två
grupper som sjöng till varandra. Därefter står
i originaltexten det mystiska ordet ”sela” som
vi i dag inte vet betydelsen av och som Bibel
2000 därför utelämnar. I vers 7-10 kan vi igen
föreställa oss en sjungande dialog. Nu är det
inte pilgrimernas intåg som menas, utan Guds
intåg, antagligen i form av Förbundsarken som
bars omkring. Världens Ägare kommer till sin
boning bland människor, templet. Möjligtvis
är det här ett liturgiskt minnesfirande av
Arkens första intåg (2 Sam kap. 6). De krav
som ställs i v. 3-4 tål att tänkas över när vi
beger oss till mässan. Det är inte vem som helst
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vi ska besöka där utan honom inför vilken allt
i himlen, på jorden och under jorden måste
öppna sig: Herren som levde bland oss, steg
ner och krossade dödsrikets portar som ingen
annan någonsin återvänt ifrån, och steg upp
genom himlarnas portar för att bana väg dit.
Denna storslagna psalm är en av de invitatoriepsalmer man kan välja att ta som inledande
bön innan morgonbönen Laudes. De övriga är
Ps 67; 95; 100.

25

Psalm
Här får vi en individuell klagopsalm
med bekännelse av synd och bön om förlåtelse
– lätt att förstå och instämma i. I det hebreiska
originalet har den en alfabetisk uppbyggnad
som inte går att återge på svenska. Det finns
inte bara ett enda sammanhållande tema här
utan varje vers bör betraktas för sig. I sista vers
vidgas blicken till en bön för hela folket. Vi ska
alltid be för kyrkan.
Den som skrivit denna psalm har åldrats.
Livet har blivit jobbigt och det finns gott om
fiender. Minnen om ungdomssynder gör
honom nedstämd. Men han vet att det alltid
är bra att be. Gud blåser nytt liv i hjärtat. Våra
synder försvinner. Där elden brunnit ner kan
nya växter gro.

26

Psalm
Precis som i Ps 17 vet den här bedjaren
att han är oskyldigt anklagad. Det är inte en
fråga om självrättfärdighet eller självgodhet.
Gud är hans vittne och till honom vänder han
sig nu. Kanske är han präst, han är i alla fall
nära knuten till altaret (v. 6). Tänk dig någon
som gärna och ofta går i mässan, och som ofta
doppar fingrarna i en vigvattenskål hemma.
Trots allt ont, trots all oro vet denna människa:
Jag står på säker mark. I tempelskaran prisar jag
Herren (v. 12). Denna inställning återkommer
ännu tydligare i nästa psalm:

27

Psalm
En känd och mycket älskad psalm
med oförglömliga klassiska insikter om tron:
jag behöver inte frukta människors makt (v.
1-2), i Herrens hus är jag hemma (v. 4). Även
om min grundtrygghet skulle tas ifrån mig
(far och mor) stödjer Gud mig (v. 10), jag är
säker på att få möta Guds godhet i de levandes
land (v. 13). Ps 27 håller människor vid liv i
alla tider. Utan tvivel också just nu, på många
platser, i fängelser, på sjukhus och barnhem, i
förtvivlade, hopplösa lägen, i krigszoner…

28

Psalm
Innerlig klagan från en människa som
plågas vid synen av gudlösa och ogärningsmän
(v. 3), d.v.s. personer som föraktar Gud och
sina medmänniskor i handlingar och ord.
Bönen i v. 4-5 behöver inte ses som att man
önskar dem något ont, men man ber om att
Gud sätter stopp för deras handlingar. De kan
behöva falla till marken innan de kommer
till förnuft och börjar ett bättre liv. Bönen
genomsyras även av tacksamhet – den troende
vet att Gud hör bönen (jfr Mark 11:24).

29

Psalm
En härlig bön som ser bilder av Guds
kraft i stormars härjande, i bullrande åska och
vattenfloders kraft. De vilda djuren skakas
om, templet fylls av lovprisning och Herrens
kraft smittar av sig på hans folk, skapar
trygghet och ger det en känsla av frid. Det är
känslan man kan få vid slutet av en storslagen,
praktfull gudstjänst där uttåget ledsagas av
brusande orgeltoner och en kraftigt sjungande
församling vars sång manifesterar kyrkfolkets
glädje och sammanhållning. Det känns som
att naturens orgelverk och kyrkans – allt går i
samma melodi:

Gud, vår Gud, vi lovar dig,
Vi bekänner dig, o Herre,
du som är till evig tid
tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land,
ärar, Fader vår, ditt namn.
(Te Deum på svenska, sångboken Cecilia, nr 1)

30

Psalm
Tydligen en tackpsalm efter en tid av
allvarlig sjukdom som psalmisten lyckligt nog
tillfrisknat ifrån. Många av de människor som
Jesus botade har antagligen bett denna psalm
med detsamma. I v. 1 sägs att psalmen hör
hemma vid tempelinvigningsfesten, d.v.s. när
judar firar att templet i Jerusalem återinvigdes
år 164 f.Kr. efter att ha vanhelgats av hedningar
en tid (1 Mack 4:36-61; 2 Mack 10:1-8). Men
psalmen är nog väldigt mycket äldre, så den
rubriken måste ha satts över senare.
Att Gud ”dolde” sitt ansikte under sjukdomen
(v. 8) syftar på den oro som uppkom: det
kändes som att Gud hade övergivit författaren.
Den sjuka personen som ber försöker i v. 10
– typiskt för Psaltaren – att ”förhandla” med
Gud. Argumentet är att om han eller hon
dör då blir Gud inte lika mycket lovprisad på
jorden som innan. Vi ber nog sällan så, men
tanken är rätt: psalmisten älskar att prisa Gud
och gör det för Guds äras skull. Han vill inte att
det ska ta slut.
Må vi med samma iver utöva vår gudstjänst,
och må vi göra det länge!
Orden i v. 6 är oförglömliga. Många slitna och
ensamma personer känner igen sig i dem:
Om kvällen är gråten min gäst
Men om morgonen jublet.
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Psalm
Kyrkan ber delar av denna psalm
under bönen inför natten (Completorium,
varje onsdag, se s. 118). Psalmisten längtar
efter tryggheten hos Gud, dagen ligger nu
bakom honom och den var full av svåra möten
och strider. V. 10 – 14 ger oss intrycket av en
åldrande person som dras med trötthet och
svaghet, grannarna äcklas när de ser honom
och samtidigt ansätts han av många gudlösa
fiender. Hans tillit till Gud är dock fast. V. 14
är nästan identisk med den förföljde profeten
Jeremias starka bön i Jer 20:10 (Jeremias
inspirerades förmodligen av psalmen, inte
tvärtom). Den åldrande och fängslade Paulus i
Rom har utan tvivel också bett denna bön - av
hela sitt hjärta.
Psalmen har en särskild koppling till Jesu
lidande. Johannes evangelium säger att
korsfästelsen ägde rum på förberedelsedagen
före påsken (Joh 19:14, 31, 42), d.v.s. dagen
då man slaktade påskalammen. Man gjorde
det vid sjätte timmen (d.v.s. mitt på dagen).
Johannes vill därmed beskriva Jesus som
Guds lamm (Joh 1:29, 36). Efter slaktandet av
lammen, bortåt eftermiddagen – alltså när Jesus
enligt Johannes förblödde på korset utanför
staden – hördes basunerna från tempelplatsen
vida omkring. Man kallade till aftonbön.
Folkmassan, ungefär 100 000 personer som
befann sig därinne i staden på tempelplatsen,
instämde i just den här psalmen, Ps 31. Den
döende Jesus bad enligt Lukas vers 6 i denna
psalm - Jag överlämnar mig i dina händer. Du
befriar mig, Herre, du sanne Gud (Luk 23:46;
jfr Apg 7:59). Jesus – utstött av gemenskapen
– var till det sista solidarisk med sitt folk som
drivit ut honom. Messias sjöng med i folkets
bön - innan allt svartnade för hans ögon.

32

Psalm
Detta är en av de sju botpsalmerna
(de övriga är Ps 6; 38; 51; 102; 130; 143).
Det är inte lätt att medge sina synder. För den
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som verkligen vill komma åt fel och brister är
vägen ett träsk där man tar sig fram med stor
möda, en inre labyrint med många villovägar.
Själens inre tröghet är enorm och kampen mot
det egna egots självhävdelse liknar inte någon
annan av de kamper vi måste utstå. Psalmisten
gick länge omkring och ”teg” (v. 3) om sina fel.
Det kostade honom mycken energi och inre
spänning att bära på skulden. Han blev sjuk
av den. Många går i dag också omkring med
obiktade synder (”sådant som jag har gjort kan
man väl inte berätta för prästen” tänker de,
men svaret är: jo, det kan man, och prästen har
säkert hört ännu värre saker).
Observera logiken i övergången från v. 5 till
v. 6-7: han ber för att han är förlåten, inte
tvärtom. Glädjen över förlåtelsen skapar den
tacksamhet och trygghet som får oss att be på
rätt sätt. Gud vill inte att vi ska lyda honom
såsom hästar och mulor lyder (v. 9), d.v.s.
genom dressyr, där vi utför order för att få
belöning eller undvika straff. Den som litar på
Herren och låter sig omslutas av hans godhet
(v. 10) får ett nytt och annorlunda förstånd: vi
vet helt enkelt att vi är älskade och kan knappt
annat än att älska tillbaka.
Börja med självbesinningen. Var inte rädd att
öppna hjärtat i bikten, modigt och tillitsfullt.

33

Psalm
Ursprunget till psalmen kan vara en
seger i krig. För oss är den största seger Jesu
uppståndelse.
Det är få i dag som spelar på lyra och harpa
(v. 1-3) – närmaste motsvarighet i vår tid
blir väl gitarr. Jubelnivå når vi inte heller
så ofta i liturgin, det hittar man bättre på
fotbollsstadion. Karismatiska kristna ligger
närmast det jubel som beskrivs här. Psalmen
uppmanar till spontanitet, ”en ny sång” (v. 3).
Eller så har jublet gått mer ceremoniellt för sig:

man anar bakom psalmen en ordnad struktur
som kan tyda på att den tillhörde tempelkulten
i det första templet (som förstördes år 587/586
f.Kr.). Mönstret är: 1) Alla kallas till bön och
lovsång, 2) en förklaring varför: Gud är god
och har skänkt oss allt, 3) vi är ett folk som
välsignats på ett särskilt sätt, 4) vi ska alltid lita
på Gud, även kungen ska lita mer på honom än
på sin militära styrka, 5) bön om fortsatt nåd.
Här finns en liturgisk logik.
Vi får inte glömma att vi själva också ska
vara harpor, d.v.s. prisa Gud genom att utföra
kroppsliga barmhärtighetsgärningar. När vi är
Caritas är vi offerpräster som utför en andlig
tempeltjänst, ty Gud möter vi i fattiga och
utsatta. Paulus skriver: Därför ber jag er, bröder,
vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva
som ett levande och heligt offer som behagar
Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst (Rom
12:1). Denne gudstjänst är att ge pengar, trösta
ensamma, besöka fångar o.s.v.
Psalmens sista vers (v. 42) har hamnat i slutet
av kyrkans hymn Te Deum där den svenska
versionen (sångboken Cecilia, nr 1) lyder: Din
barmhärtighet må komma.

34

Psalm
Psaltarens redaktör – vem det nu
än var – refererar i v. 1 till Davids listiga
agerande inför filisteerkungen Akish (det var
faktiskt inte Avimelek, som han skriver) när
David spelade förryckt, bankade på dörrarna
i stadsporten och dreglade i skägget (1 Sam
21:10-15). Sambandet med psalmen kan ses i
att den beskriver en räddning från ett knepigt
läge. Herrens ängel håller vakt kring hans
trogna och räddar dem (v. 8): även Paulus fick
ett bra infall när han skulle komma undan en
farlig situation (Apg 23:6f).
Två sorters fruktan nämns här. Fruktan för
människor, en rädsla vi behöver befrias ifrån
(v. 5), och Gudsfruktan som vi ska befrias till

(v. 10) och som ger många lyckliga år (v. 13).
Det här är vishetslitteraturens språkbruk. Klok
är - för både psalmisten och vishetsböckerna
- den som har sin lust i Herrens lag (Ps 1:2).
Observera att Gudsfruktan i biblisk mening
inte handlar om rädsla, tvärtom: den som
fruktar Herren är inte rädd för något, hans
mod sviktar aldrig, ty Herren är hans hopp (Syr
34:16; jfr 1 Joh 4:18-19). Poängen är att frukta
Gud mer än mäktiga människor, d.v.s. att våga
sätta Guds bud, rättvisan och barmhärtigheten,
före deras agendor. Det blir man modig av.
V. 20 och 21 kändes igen av urkyrkan när man
tänkte över de förfärande scenerna på Golgata.
Man kom ihåg att benen i Jesu kropp mot
förmodan inte hade krossats av bödlarna (v.
21; Joh 19:36). Psaltaren var profetisk. V. 20 (jfr
Ords 24:16) kan ha öppnat lärjungarnas sinnen
för insikten om att Messias hade kommit för
att lida: Den rättfärdige drabbas av mycket ont.
När sedan Jesus själv som den Uppståndne
under 40 dagar undervisade dem – och lade
grunden för kyrkans bibelsyn och teologi –
blottades mönstret i de heliga skrifterna: var
inte Abrahams liv ett lidande för Guds sak,
liksom Moses liv, Davids och profeternas?
Var inte Messias öde avbildat i förväg i dem
alla? Med början hos Mose och alla profeterna
förklarade han för dem vad som står om honom
överallt i skrifterna (Luk 24:27).

35

Psalm
Samarbets- och kommunikationsproblem på jobbet eller i familjen brukar
vi hantera så gott det går med mänsklig
klokhet, med goda råd, tålamod och medling.
Psaltarens klagoböner är på en annan nivå: där
är konflikterna inflammerade och inbitna, vi
hör om arg fiendskap med elak mobbning, där
lögnaktiga anklagelser härjar – ”man förhör
mig om det jag inte vet” (v. 11). Man lägger
ut intriganta fällor för psalmisten. Vi förstår
att han sympatiserar med de stilla i landet (v.
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20; jfr Ps 37:11; Sef 3:12-13; Ords 3:34; Matt
5:5) – vi ser framför oss människor som lever
enligt Jesu saligprisningar (Matt 5:3-12; Luk
6:20-23) och som på grund av sin trohet mot
Gud lider förföljelse. Det är smärtsamt när gott
lönas med ont (v. 13-15) och vi förstår så väl att
psalmisten bara kan önska skam och vanära (v.
4, 26) över sina motståndare – och det som är
ännu värre. Han vill löna ont med ont och det
är en mänsklig logik som även vi lätt förfaller
till (Matt 21:41). När vi ber denna psalm inser
vi hur mycken vrede och revanschlust vi bär i
hjärtat. Vi är inte långt ifrån att bli som Kain
som dödade sin bror och sedan vägrade ångra
och bekänna sin skuld. Är det inte märkligt
att en så förhärdad syndare som Kain fick
uppleva Guds särskilda beskydd? På rastlös
flykt ut i en brutal värld där vem som helst fick
ta hans liv eftersom han var brodermördare
hörde han Gud säga: ”Jag lovar att Kain skall
bli hämnad sju gånger om, om någon dödar
honom.” Och Herren satte ett tecken på Kain,
för att han inte skulle bli dräpt av vem som helst
som mötte honom (1 Mos 4:15). Så omgavs
Kain helt oförtjänt av Guds kärlek. Liksom
psalmisten kunde han be: Herre, kämpa mot
dem som kämpar mot mig! Strid mot dem som
strider mot mig! (v. 1). Ps 35 kanske inte faller
oss i smaken. Men vi ska inte döma Kain eller
psalmisten för deras aggressivitet utan stanna
till i tacksam vördnad inför den Gud som stod
ut med dem och som står ut med oss.

36

Psalm
Ju mer vi lär känna och älska Gud
desto mer motbjudande tycks oss synden att
vara. Vi kan explodera i vrede mot syndarna
- det fenomen möter vi rätt så ofta i Psaltaren
(t.ex. i Ps 139:19-22). Elakingen i v. 2-5 målas
upp i de vidrigaste färger. Det finns inget
gott i honom. Psalmisten kan bara skaka på
huvudet och vända blicken uppåt mot Gud
varifrån allt gott kommer. Han ber att aldrig
bli nedtrampad av sådana onda och ser redan i
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anden ogärningsmännens slut: de är slagna till
marken (v. 13). I själva verket är det ju inte så
svart-vitt. Det finns inom varje syndare en liten
Tvivlare, som funderar oroligt över om det nu
är så bra med det han eller hon sysslar med.
Det finns en längtan efter ett renare liv och just
den längtan vill Gud tala till och uppmuntra
– därför blev Jesus människa. Samtidigt har
den lagtrogne en potentiell Fanatiker inom sig
- man kan bli så präktig i sin självbild att man
plötsligt är en ny Saulus, han som nitiskt ville
utrota den unga kyrkan (Apg 26:9-11).
Vi ska be denna psalm eftersom det som sägs i
den är sant. Gud är verkligen allt livs källa (v.
10: att se ljuset = att leva, i andlig bemärkelse:
att se Guds ansikte, d.v.s. godhet, trohet,
generositet o.s.v.). De förhärdade syndarnas
slut är verkligen inget att se fram emot (v. 13).
Syndens rot är verkligen brist på Gudsfruktan,
d.v.s. att man sätter annat högre än Gud och
därför går vilse (v. 2). Det är verkligen så att vi
ständigt glider bort från Gud för att frestaren
viskar, smickrar och får oss att tro att vi kan
lura både världen och Gud utan att upptäckas
(”du är bra som du är, du behöver inte bikta det
där efteråt, bara glöm det, ingen märker något,
Gud är snäll…”). Syndaren följer denna falska
röst för att han smickras av den, sedan ger han
sig hän åt den, och slutligen blir han dess slav.
Att ligga på sin bädd och smida onda planer
(v. 5) – när man kunde be i stället! Sängen är
platsen där vi ska tänka på Gud: Jag minns dig
när jag gått till vila, jag tänker på dig i nattens
timmar (Ps 63:7). Vi ska be i vår säng för
syndarnas omvändelse.

37

Psalm
Vi kan tänka oss en ung man som
sitter och kokar av ilska, vrede och förvirring.
Andra unga män, onda sådana, har retat
honom, provocerat honom, förödmjukat
honom för hans fromhets skull. De vill få

honom knäckt så att han hänger med i deras
aktiviteter. Något inom honom vill slå till mot
dem samtidigt som han inte kan låta bli att
avundas dem deras styrka, ja, på något sjukt
sätt beundra dem. De har ju framgång och når
sina onda syften (v. 7). Vad han behöver är en
klok far som tar honom till sidan och visar
vägen ur detta: tålamod och förtröstan på Gud.
Det får han i denna psalm. Här finns det tröst:
Ser du gräset där som vissnar under solen? Så
snabbt förgås syndarna (jfr v. 2). Psalmen är
som en enda lång förklarande kommentar till
Jesu tredje saligprisning: Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet (Matt 5:5; jfr Ps 35:20; Sef
3:12-13; Ords 3:34) – det är nog så att Jesus där
faktisk citerar denna psalm, d.v.s. v. 11.
Den gode faderns röst fortsätter: Ung har jag
varit, gammal är jag, men aldrig såg jag den
rättfärdige övergiven (v. 25). Tron på Guds
beskydd och rättvisa ingripande i världen till
fördel för de goda är en omistlig del av vårt
andliga arv. Psaltaren delar denna syn med
Ordspråksboken, Salomos vishet och Jesus
Syraks vishet. Men ibland går det annorlunda
till – Gud verkar ha försvunnit och inte bry
sig. Man förstår varken ut eller in, tron skakas
och söker svar. Den sidan av vårt liv handlar
Predikaren och Jobs bok om. Men det är ett
annat tema, en annan medicin för en annan
andlig sjukdom. Den unge mannen jag beskrev
ovan behöver bara den här psalmen, Ps 37.

38

Psalm
Detta är en av de sju botpsalmerna
(de övriga är Ps 6; 32; 51; 102; 130; 143).
Bilden vi får här skulle kunna beskriva en
cancersjuk människa i dåtiden, då ingen
behandling fanns utan allt bara blev sämre,
kroppen svällde upp, öppna infekterade sår
var synliga och allt var brinnande smärta. I
dåtiden tänkte man sig lätt att en sjukdom
orsakades av hemska synder – ”jag är drabbad
av Guds vrede” (jfr v. 2) - och så fick den
drabbade förutom sina lidanden dras med

gnagande skuldkänslor och omgivningens
förakt. Att därtill ha fiender som gillrar fällor
och förtalar en (v. 38) kunde föra vem som
helst till vansinnets rand. Endast hoppet om
Gud kunde i ett sådant läge hålla ihop själen.
Varifrån kommer psalmen? Den passar bättre
på Job än på David. När vi använder den
som botpsalm tolkar vi den andligt: Mina sår
stinker och varas för min dårskaps skull (v. 6):
följderna av mina synder, mina villovägar,
fula svek och knep, skapar en doft av död och
ruttenhet kring mig, som smittar av sig på
omgivningen. Jag behöver Kristus, läkaren,
den gode samariern (Luk 10:34).

39

Psalm
Psalmisten är här som den fattiga
och redliga människan som vill skrika ut
sin vrede över sin lott i livet när han ser de
ogudaktiga, dem som det går så väl för här på
jorden trots att de är onda. Han försöker hålla
tyst för att bevara tålamodet men det kokar
inombords, ja det går inte. Vad han slutligen
får ur sig får vi tyvärr inte veta, särskild lyckat
är det nog inte. Kanske hoppas han att någon
ska förstå honom. Förmodligen möts han av
omgivningens skratt.
I andra avsnittet, från v. 5, tröstar han sig med
att vi alla är dödliga. De som är rika nu ska
snart lämna över till andra. Kvar finns Gud att
hoppas på. Psalmisten känner sig främmande
på jorden (v. 13) och ber att Gud ska unna
honom åtminstone någon glädje innan han
dör. Gud ska vända bort sin blick (Guds
ansikte är här ovanligt nog något negativt, ett
vredgat ansikte – så även i Job 14:6). Gud ska
sluta se fördömande på honom så att han kan
ha en bra stund – innan jag går bort och inte
mer finns till (v. 14).
Varför lär Bibeln oss att be så här? För att vi,
när vi känner att vi kommit till korta och mår
som denna man, ska kunna formulera det
inför honom. Gud vet att vi är sårbara. Han
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känner till den brinnande skammen över att
känna sig misslyckad som vi kan bära inom
oss. Men han – om han har gett oss en sådan
lott i livet – är också den som vill upphöja
oss. Han tar vår hand där vi sitter och gråter.
Därför är det enda vi verkligen ska oroa oss för
vår frälsning: att förbli i honom.

40

Psalm
Länge väntade jag på Herren (v. 1) –
här menas antagligen lång tids sjukdom som
den bedjande har tillfrisknat ifrån. Nu jublar
han och berättar ivrigt för alla om den stora
nåd han har fått. Från v. 13 kommer ett annat
tema in: nya olyckor, mordplaner och förakt
från fienders sida. En gång till behöver han
Herrens hjälp – nu från social nöd: Jag är
betryckt och fattig (v. 18).
När vi försöker begripa budskapet i en psalm
läser vi den i sin helhet. Då måste man ofta
förena helt olika avsnitt, som här. Men det är
fullt möjligt att psalmerna från början har satts
ihop av mindre enheter, populära böneelement,
ibland si, ibland så, utan att de från början var
tänkta att höra ihop. Det kan förklara varför
många formuleringar återkommer i andra
psalmer, ofta i överraskande kombinationer.
Den som ber psaltaren behöver inte oroa sig
om sammanhanget, det är bara att flyta med,
man känner igen sig i den ena känslan, kanske
även i en annan, och i allt har man Kristus för
ögonen, han vars liv texten på profetiskt sätt
avbildade i förväg – för att Den helige anden
inspirerade psalmisten. Jesus gjorde själv här
på jorden denna bönbok till sin egen. Vi ber
med honom framför oss. Urkyrkan kände igen
Jesu röst i denna psalm. Jesu villighet att gå i
döden för oss ser Hebreerbrevet antydd i v. 7-9
i denna psalm (Heb 10:5f). Hans ord: Gärna
gör jag din vilja, min Gud (v. 9) är Sonens ord
till Fadern när han inträder i världen. De ekar
även i hans heliga moders ord: Må det ske med
mig som du har sagt (Luk 1:38). Dessa ord lade
Anden i hennes mun, och samma ord lärde
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hon säkert sitt lilla barn att uttala. Må de finnas
ofta i våra böner till Gud under dagens lopp.

41

Psalm
Först tar psalmisten hand om
människor i nöd. Han vet om att hans
välgörenhet ska bli belönad – han ska slippa
sjukdom. Sedan ser vi honom drabbad av
sjukdom och nu får han själv besök, men
vännerna har blivit fiender, de är som gamar
som inte kan vänta tills han är död. Kanske är
det anhöriga som bara tänker på när de ska få
arvet. Kanske sårar de honom genom att säga
att han är för jobbig att ta hand om. Han är
vred över detta och vill ha hälsan tillbaka så
att han kan ge igen. Guds kärlek – anser han –
ska visa sig i att hans fiender inte får triumfera
(v. 12). Vi förstår denna persons ilskna bön
som påminner om den vi möter i Ps 35 och
på andra ställen. Den är mänsklig. När vi ber
denna psalm är det vår egen sårbarhet vi lägger
fram inför Gud. När Jesus dött utgick hans
fiender också från orden: han reser sig aldrig
(v. 9). Men Jesus triumferade över döden.
Nya testamentet kommer ihåg denna psalm
i samband med Jesu smärta över Judas
förräderi: vännen (v. 10) som jag litade på och
som delade mitt bröd, han trampar på mig (jfr
Joh 13:18; Mark 14:18). Jesus ville ta döden på
sig för att bära vår skuld. För alltid skulle denna
händelse hållas levande genom mässoffret, där
vi i måltidens form tar emot hans kärleks gåva.
Men att ta emot den heliga kommunionen på
ett likgiltigt sätt, utan at bry sig om Jesu kärlek,
är inte bättre än vad Judas gjorde, han som
lämnade den första mässan i otid, för att tjäna
pengar på att svika Jesus.

42 - 43

Psalm
Psalmen kallas för ”En
dikt av Korachs ättlingar” (v. 1). Det måste
röra sig om den grupp av leviter som nämns
i 2 Krön 20:19. Fram t.o.m. Ps 49 (och senare
Ps 84-85; 87-88) ska vi läsa psalmer av dem.

Bibel 2000 ställer Ps 42 och 43 typografiskt
upp tillsammans. Det är bra. Förmodligen var
de ursprungligen en enda psalm.
Med starka bilder beskrivs en lidande
människas förtvivlan över att inte som förut
kunna gå till Herrens hus, d.v.s. templet i
Jerusalem. Någon sjukdom är väl orsaken.
Han befinner sig – förstår vi av v. 7 – norr om
Galileen, långt från Jerusalem. Han plågas
också av fiender (kanske lokala icke-judar)
som hånar honom för att Gud tydligen inte
ingriper och hjälper honom – liksom när Jesus
hånas på Golgata. Han ber att han ska få kraft
att kunna ta sig till Guds altare, till Gud, min
glädje och fröjd (v. 4). Många äldre och sjuka
är avskurna från att delta i kyrkans liv. Det är
deras röst vi hör här. De kanske har åldrats i
Sveriges katolska diaspora och har ingen chans
att åter få uppleva det kyrkliga livet i sina
katolska hemländer. De anställda kring dem
på sjukhemmet förstår inte smärtan.
Den törstande hjorten i v. 2 är oförglömlig.
En porlande klar, sval bäck är för detta djur
vad Guds hus är för psalmisten. Hur många
generationer av bedjande har inte känt igen sig
i detta! Den helige Johannes Paulus II kallar
denna psalm för ”en ädelsten av tro och poesi”.
Texten svänger fram och tillbaka mellan klagor
och tröstande ord som den bedjande säger till
sig själv för att jaga bort nedstämdheten. Den
kan effektfullt spelas upp med två omväxlande
röster, en förtvivlad och en tröstande röst,
och kanske var det precis så som de helgade
tempeltjänarna, Korachs ättlingar, en gång
framförde den. Psalmen slutar hoppfullt. Den
kristna människan vet att vi redan i vår bön är
hos Gud, oavsett om vi klarar av att komma till
kyrkan eller fysiskt återse våra kristna vänner.
Vi är alltid framme, alltid i de heligas samfund:

Ni har kommit till Sions berg och den levande
Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står
inför mångtusende änglar, en festförsamling av
alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni
står inför Gud, allas domare, inför andarna av
de rättfärdiga som har fullkomnats och inför
Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund…
(Heb 12:22-24)

44

Psalm
Guds folk i Bibeln hade sällan en lugn
stund. På samma sätt är kyrkan alltid i kris på
något sätt. Det går inte att förstå varför Herren
tillåter ödeläggande stormar att dra över oss
– trots att så många ber och anstränger sig
till det yttersta i hans tjänst. Vår tid härjas av
en sekularisering som kväver den religiösa
känslan i sin linda. Vi kan med all rätt, av
hela vårt hjärta, vända oss till Gud med denna
psalms klagande ord. Den förföljde aposteln
Paulus beskrev hur urkyrkan levde i ”nöd
eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet,
fara eller svärd”. Han kände igen sig i denna
psalms v. 23 citerat efter den grekiska bibeln:
För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi
har räknats som slaktfår (Rom 8:35-36). Det är
aldrig fel att klaga till Gud. Men vi får lita på att
han gör allt väl. Paulus var orubblig i hoppet:
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken
änglar eller andemakter, varken något som
finns eller något som kommer, varken krafter i
höjden eller krafter i djupet eller något annat i
skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår herre.
(Rom 8:38-39)

45

Psalm
Levitgruppen Korachs ättlingar (v. 1;
se Ps 42) presenterar här en glänsande hyllning
till en konung i Israel eller Juda, som även
utsträcks till de söner och döttrar man hoppas
han ska få. Den sortens toner får vi föreställa
oss som väldigt typiska vid hoven i de bibliska
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länderna och i dåtida grannfolk runt omkring.
Den här aktuella händelsen verkar vara ett
kungabröllop (v. 11ff). Inom judendomen har
denna psalm betraktets som en bild av den
kommande Messias och så ser vi den också.
Vers 7 sticker ut: Din tron, gudomlige, består i
tid och evighet. Det finns knappast tvivel om
att det här är kungen som tilltalas, inte Gud.
Inom grannfolken omtalades folkets kung ofta
som ”Guds son” och Gamla testamentet har
även det uttrycket fast i en mer återhållsam ton
(t.ex. Ps 2:7; 2 Sam 7:14). Israeliterna tänkte
sig att kungen hade särskilda nådegåvor från
Gud men själv var han inte gudomlig. Den
grekiska översättningen Septuaginta – som
kyrkan byggde på (se s. 18) säger det så: Din
tron o Gud, står till evig tid. Man uppfattade
det tydligen så att den som tilltalades var Gud
själv. Det är i denna form psalmen citeras i Nya
testamentet (Heb 1:8f). För oss kristna är den
smorde kungen (Messias) i v. 7 och 8 Kristus,
Guds Son, vars tron består i tid och evighet.
Bröllopstemat leder givetvis också till andra
bilder. Man kan se drottningen som Jungfru
Maria, Den helige andes brud, eller tänka på
förbundet mellan man och kvinna som Kristi
kärlek till kyrkan (Ef 5:25f). Jesus dolde inte
att han såg sig själv som Gudsfolkets brudgum
(Mark 2:19f). Vid tidens slut ska brud och
brudgum förenas (Upp 21:2; 22:17). Vi ska en
gång, när allt är över, få se den allra djupaste
meningen med Ps 45.

46

Psalm
Vi får här den första av Psaltarens
så kallade Sionshymner som prisar den heliga
staden Jerusalem – en bild av Guds kyrka,
den vi känner till på jorden, och den som ska
komma till oss från höjden (Upp 21:2ff). De
övriga är Ps 48; 76; 84; 87; 122.
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Denna underbara psalm strålar av trygg
tillit till Gud. Vad som än händer, om det så
vore oförställbart stora naturkatastrofer eller
världskrig: Gud kan få alla stormar och alla
vapen att tysta genom ett enda ord. Herren,
endast han, leder världens gång. Den som
söker honom i hans hus är bortom alla faror.
Psalmens historiska ursprung ska möjligtvis
sökas i Jerusalems triumf över Sanherib (Jes
37:36), eller så har någon jordbävning drabbat
grannländerna men förskonat Juda rike. Vi kan
tänka på starka prövningar som kyrkan har gått
igenom såsom reformationstiden, den franska
revolutionen, nazismen, kommunismen eller
den nuvarande sekulariseringen. Sion – en
bild av den heliga katolska kyrkan – står fast på
en klippa som världens makter inte kan rubba,
för Gud bor i henne och sviker henne inte.
Floden som ger glädje (v. 5) är Guds nåd,
Den helige andes strömmar, liksom floden i
Paradiset (1 Mos 2:10-14), som en gång skulle
komma att utgå från templets inre (Hes 47:1;
Joel 3:18). Den tog ny form när Jesus, han som
var Guds nya tempel, gav sitt liv för oss, när hans
hjärta öppnades och dopets vatten flöt ut över
mänskligheten genom kyrkans förmedling,
symboliskt avbildad i den på en gång förfärliga
och trösterika scenen i Joh 19:34.
Trots allt det våld vi möter i Bibeln märker
vi – som här i v. 10 – att Gud grundläggande
avskyr krig och står på fredens sida. Samma
Ande talar hos profeterna, när det t.ex. heter
att svärd ska smidas till plogbillar (jfr Jes 2:4;
Mik 4:3).
Jesu lärjungar blev utom sig av vördnad när de
fick uppleva att Jesus kunde säga Gudsordet
från v. 11 – Lugn! – och få stormen och havet
att tystna. ”Vem är han?” undrade de. ”Till
och med vinden och sjön lyder honom” (Mark
4:41). Vi vet svaret.

47

Psalm
Vid denna mäktiga jubelpsalm går
tanken bakåt i tiden till det gamla Gudsfolkets
och därefter till katolska kyrkans historia.
Vilka missionsframgångar vi har haft! I vilka
delar av jorden har inte kyrkor, skolor eller
vårdinrättningar följt i missionens spår? Vilka
ovärderliga och eviga skatter av konst, musik
och kultur har inte kristendomen skänkt
världen?

2:12-16). En stark östanvind (v. 8), sänd av
Gud, är allt som behövs för att stoppa flottan.
Angreppen mot Guds hus kommer av sig –
han själv bor därinne och försvarar sitt tempel.
Gud får alltid sista ordet, ondskan bryter ihop
- det är kyrkans 2000-årige erfarenhet. Sions
berg gläder sig (v. 12): njut av det kyrkliga
arvets alla rikedomar, känn på kyrkväggarna,
deras fasthet och konstruktion, studera spåren
av våra föregångares starka tro!

Gud har dragit upp under jubelrop (v. 6): Israels
Gud, oskiljbart knuten till Förbundsarken som
bars i procession upp till templet (jfr 2 Sam
6:1-19), är världens Herre. På liknande sätt bär
vi i glädje och vördnad Kristi kropp i högtidlig
procession genom våra gator under Kristi
kropps och blods högtid (se s. 661f). Kristus
sitter på sin tron (v. 9), d.v.s. i våra hjärtan, och
vi vill visa det för alla.

Vandra runt Sion, gå omkring det,
räkna dess torn,
ge akt på dess vallar,
betrakta dess palats,
så att ni kan berätta för kommande släkten
att sådan är Gud,
vår Gud för tid och evighet.
Han skall leda oss.
(v.13-15)
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De flesta byggnader byggs, används och rivs
till sist för att göra plats för nya hus. Så är det
inte med kyrkor. Överallt, i stad och land,
står de kvar genom århundraden och vittnar
om tron som inte går under. Och om de ändå
skulle rivas växer nya fram ovanpå eller någon
annanstans och alla som törstar efter Gud
beger sig dit. Varför? För att kyrkans verkliga
murar är människor av kött och blod: levande
stenar (1 Pet 2:5) som ständigt organiserar sig
igen, bildar nätverk och börjar om. Kungarna
slöt sig samman (v. 5): i alla tider är kyrkan en
kritisk röst som den världsliga makten störs
av och vill tysta. Lastskeppen från Tarshish
symboliserar den rika elitens övermod (Jes

Bibelns vishetslitteratur anas i bakgrunden.
V. 11-15 ligger nära den nyktra insikten i
Predikarens bok: vi ska alla dö (jfr Pred 3:1920; 5:14; Syr 7:36). Ett hopp om upprättelse
för den fattige på andra sidan döden, tron
på uppståndelsen, anas i v. 16 (jfr Ps 16:10;
73:26). Men kanske versen ska förstås helt
annorlunda, så att det är den rike som talar:
i sin dårskap tror han att evigt liv kan köpas
för pengar. Under livets gång har pengarna

Psalm
Vi får här igen en av Psaltarens så
kallade Sionshymner som prisar den heliga
staden Jerusalem – en bild av Guds kyrka,
den vi känner till på jorden, och den som ska
komma till oss från höjden (Upp 21:2ff). De
övriga Sionshymner är Ps 46; 76; 84; 87; 122.

Psalm
Jesus hade denna, och liknande,
vishetspsalmer, i blodet. Så ofta vi hör honom
(tydligast i Lukas evangelium) varna mot
rikedomens falska säkerhet, dess lockelser och
bländverk som världens människor följer tills
allt tas ifrån dem och de måste inse att deras liv
byggde på illusioner. Människan i all sin glans
är utan förstånd, hon liknar de oskäliga djuren
(v. 21: jfr Pred 3:18-19). Det bittraste och mest
åskådliga exemplet är den rika mannen som
förgås i elden i Luk 16:19-31 (jfr Matt 16:26).
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säkerligen hjälpt honom, han kunde göra som
han ville, köpa domare och muta sig fram, och
överallt prisades och beundrades han (v. 19).
Vem vill inte bli rik? Grattis: du får råd med
en pompös begravning. Men du kan inte dölja
faktum: först rik, sedan lik (jfr Luk 12:15-20).
Jesus sa: Samla inte skatter här på jorden, där
mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och
stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal
eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in
och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också
ditt hjärta att vara. (Matt 6:19-21)
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Psalm
Denna psalm är en av dem som
tillskrivs en viss Asaf (de andra sådana är Ps
73-83). Han ledde en grupp leviter som sjöng i
templet (jfr 1 Krön 25:1f; 2 Krön 5:12).
Att Gud ”har tagit till orda” (v. 1) och
”kommer” (v. 3) uttrycker hoppet i Gamla
förbundet om Guds inträdande i världen som
uppfylldes när Jesus kom (jfr t.ex. Jer 23:3;
Hes 34:11f; Joh 10:11f). Den överväldigande
inledande teofanin (Guds framträdande) i v.
1-6 ska understryka allvaret i det budskap som
följer sedan.
Vi möter i denna psalm den profetiska kritiken
av en yttre religiositet, av hyckleriet som nöjer
sig med offerkulten men vars hjärta inte söker
Herren (jfr Amos 5:21-22; Hos 6:6; Jes 1:1113, 16; Jer 6:20; 7:22; Mark 12:33f; Matt 9:13).
Gud älskar oss – han vill ha betydelse för oss,
en levande relation, inte bara gåvor. Vi ska
tacka honom, hålla vad vi lovar honom och
ropa till honom när livet är svårt (v. 14-15,
23). I v. 16-22 vänder sig Gud speciellt till dem
som tror att deras ivriga offrande gör att Gud
har överseende med deras sociala synder. Det
är mycket fel. V. 18-19 citeras av den tredje
påven efter Petrus, den helige Clemens (se
s. 40) såsom Guds direkta hälsning, riktad
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till de upproriska kristna i Korinth (Första
Clemensbrevet, 35:7-12; se De apostoliska
fäderna, Artos förlag).
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Psalm
Detta är en av de sju botpsalmerna
(de övriga är Ps 6; 32; 38; 102; 130; 143).
Den helige påven Johannes Paulus II kallar
denna psalm för ”den intensivaste och oftast
upprepade botpsalmen”.
Psaltaren förankrar texten i kung Davids ånger
efter det hänsynslösa äktenskapsbrottet som
även ledde till mord i 2 Sam kap. 11-12. Så
illustrerar Psaltaren hur avskyvärd en sådan
synd är. Den är med i Kyrkans dagliga bön var
enda fredag morgon och kan givetvis appliceras
på många andra sorters synder som man måste
ångra och göra bot för än just Davids synd.
Jesus säger: ”Saliga de renhjärtade” (Matt 5:8).
Denna psalm är för alla som vill bli rena i sitt
inre. Förebilder är tullindrivaren i templet (Luk
18:13) och den förlorade sonen (Luk 15:21), ja,
alla som ångrar sig på riktigt och tror på och
satsar på Guds förlåtande godhet.
I Psaltaren hör vi ofta hur den bedjande bedyrar
sin oskuld och framhäver allt gott han gjort.
Denna psalm visar en veritabel förkrosselse.
Psalmisten är blytungt medveten om sina fel
och måste tänka på dem hela tiden (v. 5). V.
6: Mot Gud kan vi aldrig få rätt (jfr Ps 143:2;
Job 25:4-6; Rom 3:4). V. 7-8: Den bedjande kan
inte föreställa sig att han någonsin har varit
annat än helt igenom syndare (jfr Job 14:4).
Han ångrar, han rodnar, han är förskräckt
över sina handlingar. Rent teoretiskt känner
han ännu inte till läran om arvskulden eller
arvsynden (jfr Rom 5:12f; Katolska kyrkans
katekes nr. 388; 396f), men dess verklighet
tangerar hans medvetande (v. 7). Hur djup är
inte människans medfödda moraliska svaghet,
våra felsteg, våra förvridningar av det goda,
våra uppror mot Guds kärlek. Men där synden

är som störst kan förlåtelsen bli övermäktigt
mycket större (jfr Rom 5:20). Psalmisten vill
bestänkas med isop, en kvist som användes vid
kultisk rening från spetälska (jfr 4 Mos 19:18):
synden är en inre spetälska som äter upp
själen. Han ber inte bara om förlåtelse utan om
ett helt nytt hjärta (v. 12) – en rättfärdig-görelse
i likhet med profetian i Hes 11:19; 36:26f. Han
vill bli strålande vit (jfr Jes 1:18) – tillståndet
som symboliseras av dopdräkten. Bönen i v.
13-14 innehåller ett hopp om bättring och just
där föds omvändelsen. Psalmisten förnimmer
den Gud som inte vill syndarens död utan
syndarens omvändelse (jfr Hes 18:23). Inom
den bedjande uppstår en glödande längtan
att även andra ska lösas från sina synder.
Han vill befria såsom han själv befriats. Är
det så en äkta prästkallelse uppkommer?
Världsungdomsdagen i Kraków med påven
Franciskus år 2016 hade Jesu ord från Matt 5:7
som tema: Saliga de barmhärtiga. Jag var med.
Vi sjöng hela tiden:
Saliga de
barmhärtiga,
de skall få möta,
de skall få möta
barmhärtighet.
Vi kan vara barmhärtiga för att Gud är så mot
oss. Den heliga Faustina Kowalska (se s. 1432)
vars kloster och kyrka i Kraków fylldes av
ungdomar de dagarna - nunnan som lärde ut
Barmhärtighetens rosenkrans - skriver:
Även om våra synder är svarta som natten, är
Guds barmhärtighet starkare än vår misär. Ett
enda är nödvändigt: att syndaren åtminstone
öppnar sitt hjärtas dörr på glänt… Gud gör
resten…
Gud har öppnat våra öron och vill höra oss
tala till honom och göra hans vilja (Ps 40:7-9).
Detta är viktigare än alla yttra uppoffringar (jfr

psalmen innan, Ps 50), ty inget tar Gud hellre i
sin tröstande famn än den sorgsna människan
med det förkrossade, tungt belastade samvetet
(v. 19; Luk 15:20). Men offrandet ska inte
avskaffas, tvärtom: religionen med alla dess
formella riter ska vidmakthållas (v. 20-21).
Gud gläds åt våra gåvor, också de yttre. Först
ska dock insidan, hjärtat, frambäras och renas
av hans goda närvaro. Förkrosselsen ska inte
bli permanent, den ska ge vika för lovsång.
Vi går via Långfredagen till Påskdagen, via
biktstolen till kommunionen.
V. 17 - Herre, öppna min mun, jag vill sjunga
ditt lov – är den bön vi inleder dagens första
bön med i Kyrkans dagliga bön samtidigt som
vi gör ett litet korstecken över läpparna (vi
använder dock en lite annorlunda översättning
där: Herre, öppna mina läppar, så att min mun
kan förkunna ditt lov.)
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Psalm
I ett land med fattigdom och nöd är
detta att roffa åt sig rikedomar liktydigt med att
vara egoist, något som bara kan upprätthållas
med vapen. Man hopar pengar som kunde ha
investerats i att ge andra arbete. När den rike
räknar sina högar av mynt står den fattige
utanför och oroar sig för hur han ska försörja
sina barn. I Jesu liknelse om den rike och hans
lador (Luk 12:13-21) möter vi den ensamme
vinstjägaren som har haft lyckan med sig men
som inte tänker på att hans granne kanske
inte har haft det. Gud tar den rike dårens liv
plötsligt, säger Kristus, andra kommer att
fylla fickorna med hans mynt. I Jesu liknelse
sammanfattas Ps 52s budskap i ett kort besked
från Gud: Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån
dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?
V.10-11 handlar inte om att psalmisten skryter.
Han konstaterar fakta. Han har valt att inte
vara som den rike dåren. Det är rätt. Psaltarens
redaktör knyter i v. 1 denna psalm till 1 Sam
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22:6-23 där en viss Doeg fegt anmälde prästen
Achimelek som hjälpt David vilket ledde
till massaker på många präster. Kanske ska
anknytningen tolkas så att Doeg förrådde
David, för pengar. Som senare Judas.
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Psalm
Likheten med Ps 14 är slående. Det
rör sig om en dubblett. Se kommentaren där.
Det är bra att Bibelns böner återkommer flera
gånger – våra liv borde också vara dubbletter
av Bibeln!
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Psalm
Rubriken anger att denna psalms
ursprung var ett förräderi där kung David
angavs till Saul, som förföljde honom (1 Sam
23:14 ff; 26:1ff). Det var nära att David blev
tagen. Situationen vändes dock till sin motsats:
David, dold och oupptäckt, kunde lätt ha dödat
sin förföljare, men han lät bli. Så liknar han
Kristus som lär oss att älska även våra fiender.
Kyrkan har helt logiskt valt at utelämna v. 7 när
vi ber denna bön i tidegärden. I Kristi efterföljd
fokuserar vi på bönen om Guds hjälp.
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Psalm
Om vi ser någon som är upprörd
och kokar av ilska och önskar ont över sina
fiender, då lyssnar vi ett tag och försöker att
inte fördöma. Kanske personen lugnar sig, det
är ju känslor som täcker över en avgrund av
förtvivlan. Vi ger vederbörande tid att komma
till besinning. Sedan kan vi reda ut vad som
hänt och hur det kan hanteras. De aggressiva
impulserna vi möter i denna psalm (v. 10, 16,
20, 24) är en bra bild av det virrvarr av känslor
vi kan fyllas av när vi utsätts för ett massivt och
oväntat svek. Judas förräderi – som vi måste
tänka på vid läsningen av v. 13-15 och 21-22
– gjorde obeskrivligt ont på Jesus. Aposteln
var en särskild utvald medarbetare, insatt i
allt, han hade Jesu förtroende, de två hade bett
tillsammans, tackat och prisat Gud, kämpat för
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samma sak, delat fest och nöd, dag och natt,
och nu…
Nära relationer gör ont. Ibland dagdrömmar vi
om fågelfriheten i en husbil eller en segelbåt
där vi flyr från allt och alla, för gott (v. 7-9).
Gud lyssnar även till sådant. Därför finns
denna psalm.
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Psalm
I 1 Sam 21:10-15 läser vi hur David
fick spela galen för att komma undan en
filisteisk kung (det är samma scen som Ps 34
refererar till). Det är nog den vi ska tänka oss
som kuliss bakom den här psalmen (v. 1). Men
psalmen verkar också beskriva en långvarig
konflikt med onda medmänniskor. Den passar
nästan bättre in i Gudsfolkets egen miljö,
där de som var trogna mot förbundet alltid
hade fiender som ville försvaga eller ignorera
religionen – som vi har det i dag.
V. 10-12 uttrycker trons trots: den som litar på
Gud vågar resa sig och ger inte upp. I v. 13-14
verkar psalmisten ha kommit undan den akuta
faran och tackar Gud i templet. När vi klarar
allvarliga svårigheter – inte minst efter att vi
bett Gud om hjälp - är kyrkan rätt plats att gå
till och tacka Gud för det.
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Psalm
Psaltarens redaktör knyter i v. 1
denna psalm till Davids tid när han gömde sig
för kung Saul, som strävade efter att ta hans
liv, i olika grottor i ödemarken. Där samlade
David nödställda, skuldsatta och missnöjda, i
allt omkring 400 man, kring sig (1 Sam 22:1-2).
Situationen och psalmens text passar väl ihop.
Vi ska tänka på när David tillsammans med
sina desperados satt i en grotta. Kung Saul gick
helt ovetandes in dit för att gå på toaletten (1
Sam kap. 24). Den komiska situationen hade
lätt kunnat bli Sauls död, men David skonade
sin förföljare och stod som moralisk segrare.

David fick dock ständigt leta nya gömställen.
Jesus också, och det var hårt: Rävarna har lyor
och himlens fåglar har bon, men Människosonen
har inget ställe där han kan vila sitt huvud
(Matt 8:20).
Verserna 8-11 är än i dag populära böneverser.
Davids optimism trots sitt tämligen besvärliga
läge är obruten. Be med dessa ord när allt ser
hopplöst ut. De ger en befriande känsla. Vi
bryter ned det negativas tyranni och öppnar
oss för Gud som räddar oss, förr eller senare.
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Psalm
Jag kände en man som hade kämpat
i krigshistoriens längsta och mest blodiga
slag, d.v.s. slaget vid Verdun år 1916, och en
annan man som var med i Stalingrad 19421943. De såg våldets vansinne. Det satte djupa
spår, den förste blev präst, den andre hemlös.
Människors förmåga till destruktivitet är
ändlös. Vi ser det i nutidens upptrappade
militärindustri och i terrorhandlingar. I denna
ovanligt brutala psalm visar psalmisten vilka
mått av destruktivitet som kan gömma sig
i människohjärtat. Vad som är bra här är att
han kommer till Gud med det i stället för att
tanklöst utagera det. Kanske han då kan bli
medveten om det Kainstillstånd (jfr 1 Mos
kap. 4) han närmar sig – det som så lätt kan
flamma upp och leda till krig eller terror.
Som kristen bön i liturgiskt sammanhang är
psalmen för grov. Kyrkan utesluter den både
ur tidegärden och ur mässans sammanhang.
Ändå är Ps 58 Guds ord. Den står kvar där
som en monumental varning om hur det kan
bli när Guds barn blir som Kain.
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Psalm
I en del länder finns det många unga
soldater som inte lämnar in sina vapen när
stridigheterna är över. De blir till rövargäng
som ströver omkring i byarna, plundrar och
våldtar, en mardröm för alla. De har vuxit upp

med krigets hantverk och känner inget annat.
De är vana att få vad de behöver genom att
rikta en kalashnikov mot en bonde och hans
familj – varför skulle de nu slita och gräva
i marken som slavar åt honom? Så var det
också i antikens värld, och det är nog sådana
vi hör om här som ylar som hundar och stryker
omkring i staden (v. 7, 15) i jakt på mat, vin och
underhållning.
Sitter man tryggt vid konferenser i rika världen
och diskuterar teorier om ”resocialisering” och
”integrering” av sådana vildskott hundratals
mil borta behöver man inte drabbas av de
känslor som denna psalm vittnar om. Men är
man på plats därute och omedelbart hotad är
det naturligt att be med psalmens hårda ord.
Samtidigt är det vår kristna kallelse at inte hata
utan försöka förstå och övervinna det onda
med det goda, om vi bara kan. Kyrkans dagliga
bön utesluter v. 6-9 och 12-16 – de är för
grova, även om de är mänskliga. Redaktören
av psalmen knyter i v. 1 orden till händelserna i
1 Sam 19:11-17, då David skulle dödas av Sauls
män på morgonen. Polisen som jagade den
rättfärdige. Så är det i diktaturer. Där är det
polisbilarnas ylande sirener och deras jagande
spårhundar som psalmen är riktad mot.
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Psalm
V. 1: Den svårt översättbara rubriken
till psalmen ska kanske förstås så att denna
psalm bads i samband med att David och hans
män slogs mot edomeerna i Saltdalen (2 Sam
8:13-14).
V. 3-7 skulle passa bra efter en jordbävning,
men det rör sig nog om ett militärt nederlag.
I v. 8-10 laddar psalmisten mentalt upp
inför kommande krig. Vad Gud säger här är
kanske en profetia eller en sorts orakelsvar
från templet som förutser de omgivna
hednafolkens chanslöshet i de kommande
konflikterna. V. 8-9: Suckotdalen, Shekem,
Efraim, Juda, Gilead och Manasse är Israels
gamla kärnområden. De beskrivs som delar av

259

en kunglig krigsdräkt som Gud klär sig i. V. 10:
Moabitterna, edomiterna och filisteerna – de
folk som en gång ville förhindra Guds folk att
kom in i eller slå rot i Det heliga landet – är
lika föraktliga som smutsiga tvättfat, ja, Gud
kastar en stinkande sko i huvudet på dem
(en värre förnedring kan man i Mellanöstern
än i dag knappt tänka sig). Psalmisten eggar
upp sig själv för att kunna kämpa för folkets
överlevnad. Vi samlar kraft under reträtter och
festliga gudstjänster för att kunna arbeta för
Guds rike, trots alla motgångar vi möter.
V. 8-14 återkommer i Ps 108. Det var nog en
krigssång under kungatiden. Det är kanske det
som menas i v. 1 med att denna psalm skulle
”läras ut”: den behövdes på slagfältet.
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Psalm
”Från jordens ände…” (v. 3) betyder
möjligtvis att den bedjande är på resa, eller bor
ute i diasporan (förskingringen, d.v.s. länderna
utanför Det heliga landet), eller så står orden
symboliskt för den troende människans
känsla av utanförskap på jorden, långt från det
Paradis som vi skapats för: Ty en tid är jag gäst
hos dig, en främling som alla mina fäder (Ps
39:13). Vi kan alltid åkalla Gud – även om vi är
eller känner oss långt borta från honom, från
en kyrka, från vår kristna gemenskap.
”Fienden” i v. 4 kan även tolkas andligt, som
”den sista fienden”, d.v.s. döden personifierad
(jfr Ps 49:15) – Paulus talar på samma sätt i
1 Kor 15:26. ”Ditt tält” i v. 5 är Guds tempel
i Jerusalem, och så kan även ”dina vingar”
uppfattas (tanken går till vingarna på de
två keruber som fanns avbildade ovanpå
förbundsarken). I v. 7-8 talar en kung om
sig själv i tredje person. Ifall det är David
som menas, han som ju levde innan templet
byggdes, måste tältet i v. 5 tolkas som det
provisoriska altaret han lät uppställa på
Aravnas tröskplats (2 Sam 24:18). Bönen om
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den evige kungen i v. 8 kan bara handla om
den Messias som skulle komma (jfr Gabriels
ord till Maria i Luk 1:32-33). Det kan inte
vara David, ty vår stamfar David är död och
begraven, som aposteln Petrus sa (Apg 2:29).
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Psalm
Här får vi några av de starkaste uttryck
för tillit till Gud i hela Psaltaren. Människorna
– eller i andlig mening: demonerna – som vill
plåga den bedjande och få honom ur balans,
är chanslösa mot Guds beskyddande makt. De
är en vindfläkt”, de är ”lättare än luft” (v. 10).
Psalmisten behöver inte ta till våld eller roffa
åt sig rikedom: Gud är hans rikedom. Herrens
trohet och nåd är evig. Den manifesterar sig
i slutändan som Guds rättvisa: Gud ska löna
var och en efter vad han har gjort (Ords 24:12;
Matt 16:27; Rom 2:6). En psalm att be när som
helst, var som helst, av vem som helst.
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Psalm
Den helige påven Johannes Paulus II
skrev om denna psalm:
Ps 63 handlar om mystisk kärlek och om den
totala föreningen med Gud, som utgår från en
nästan fysisk längtan och uppnår sin fullhet i en
intim och evig omfamning. Bönen blir till begär,
törst och hunger, för den berör både själen och
kroppen.
(I gryningen söker jag dig, förlaget
Catholica, s. 22)
Denna helt speciella psalm, så full av längtan
efter Guds helige Ande, får oss att tänka på
hjorten som törstar i Ps 42, och på Jesu starka
ord i Johannes evangelium: Är någon törstig, så
kom till mig och drick. Den som tror på mig,
ur hans inre skall flyta strömmar av levande
vatten, som skriften säger (Joh 7:37-38, det
är de ord som prästen eller diakonen syftar
på i bönen som används när vatten görs till

vigvatten). Den som dricker av det vatten jag
ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten
jag ger blir en källa i honom, med ett flöde
som ger evigt liv (Joh 4:14). Psalmen har en
hedersplats i Kyrkans dagliga bön, nämligen i
morgonbönen Laudes i den första av de fyra
tidegärdsveckorna (se s. 119). Därmed är
det också den som ingår i Laudes på en lång
rad viktiga högtidsdagar, eftersom laudespsalmerna i sådana fall brukar tas från just
den första söndagen. De krigiska verserna
10-12 utelämnas – kyrkan vill inte tänka på
sina fiender i den stunden. Men förr i världen
(innan 1969) bad man även dem. Den helige
biskopen Athanasios som på 300-talet fördrevs
flera gångar från sitt ämbete (se s. 1128) skrev
till en vän (här i lätt bearbetad översättning):
Om du förföljs och flyr till öknen, då ska du
inte vara rädd för att vara ensam där, ty Gud
är där. Stig upp tidigt på morgonen och sjung
Psalm 63. Ja, han hade rätt: denna psalm ger
en omedelbar känsla av gemenskap med Gud.
Natten, och gryningen, tillhör hjärtat – det är
då vi ber vi som bäst.
I andra gamla religioner törstade avgudar efter
människornas offer, ja, de krävde sin del av
kakan om de skulle bevara dem från olyckor.
Israels religion känner till den sanne Guden,
som till sitt väsen är den som ger. Våra offer är
bara sådant han redan har gett oss. Hos oss är
det människan som längtar efter vad Gud har
att ge, inte tvärtom. V. 4: Din nåd är mer värd
än livet: så kan bara den be som är säker på att
Guds trohet räcker bortom döden. Han vill ge
oss del av sitt eget eviga, gudomliga liv!
Den helige Johannes Paulus skriver om v. 8-9:
Rädslan försvinner, människan omfamnar inte
tomrummet utan Gud själv, vår hand flätas
samman med hans starka hand.
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Psalm
Vi har inom oss en fundamental
rättskänsla – en instinkt som reser sig i protest

mot tanken att ondskan ska få sista ordet, att
allt ska sluta i ragnarök och att de förtryckta
för evigt ska förbli glömda. Vi kan inte tänka
oss att Gud skulle känna annorlunda än vi
på den punkten. Självklart stoppar han en
dag de ondas våld och upprättar de oskyldigt
drabbade. Detta är nyckeln till att förstå denna
– och liknande – böner i Psaltaren.
Även om vi kristna helst vill vända andra
kinden till – då det finns hopp att det kan
leda till något gott – så finns det fall där det
är bäst för baktalarna att deras ondska faller
tillbaka på dem själva. De fälls en vacker dag
av sina egna lögner som inte håller längre –
till avskräckning för alla andra. Då kanske de,
eller i alla fall vittnena i omgivningen, kommer
till besinning. Då blir förlåtelse en möjlighet.
Kärnan i denna bön är inte att det ska gå illa för
någon. Den är en bön om beskydd mot förtal.
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Psalm
Psalmisten prisar Gud för att han
förlåter våra synder och mättar oss med allt
gott i templet (de offrande fick ibland del av
det stekta offerköttet). Han gläds åt att Gud
besvarar bön och inte minst åt hans mäktiga
kraft som har skapat naturen och gjort den
bördig och fruktbringande – för vår skull.
V. 10-14: Det våras i Det heliga landet. Luften
är fräsch. Genom gryningsdiset ser vi flockar
av får som glider över bergen som små vita
fläckar, bland grönskande vingårdar. Gud
släcker markens törst med efterlängtad och
välsignad dagg. Allt är jubel och sång (v. 14).
Dessa verser avbildar den troendes inre
landskap där Guds nåd verkar, och även den
himmel som Gud vill skänka sina trogna.
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Psalm
För den judiska identiteten är det
viktigt att se det som Gud har gjort för sitt folk
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under historiens gång som något som man
själv är en del av. Det är vi i dag, säger judarna
– tillsammans med våra förfäder – som befrias
genom Röda havet (v. 6). Där finns en viktig
andlig insikt: frälsningshistoriens händelser
skedde även för vår skull som lever i nutiden,
och vi kan se dem återspeglade i de händelser
vi själva går igenom. Denna tidsövergripande
medvetenhet genomsyrar denna psalm.
Vi vet att Gud är redo att hjälpa oss när som
helst. Mitt i den bittraste nöd finns det för en
kristen alltid också en gnutta av glad förväntan.
Det är det som menas med de odödliga orden
i v. 17: Till honom ropade jag, och lovsång låg
redo på min tunga. Jesus säger: Er fader vet vad
ni behöver redan innan ni har bett honom om
det (Matt 6:8). Därför jublar vi – även när livet
inte är så lätt.

göra ditt namn så stort att det skall brukas när
man välsignar… Och alla folk på jorden skall
önska sig den välsignelse som du har fått (jfr 1
Mos 12:2-3).
Bakom psalmen skymtas den aronitiska
välsignelsen (4 Mos 6:24-25). Guds ansikte
lyser mot oss (eller över oss) (v. 2) som en
förälder ser på sitt spädbarn – som Maria såg
på Jesus i krubban. Henne måste vi också tänka
på vid orden Jorden har gett sin gröda, för hon
har burit en frukt som ingen annan i skapelsen
kunde bära – hon har fött sin Skapare, Sonen,
och med samma glädje som i denna psalm lyft
upp och visat fram honom, för herdarna, för
de visa männen och därmed för alla folk.
Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är
din livsfrukt, Jesus!
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Så är det också en vacker psalm. Man ber om
och tackar för god skörd (v. 7). Psalmisten
vill att hela världen ska se på och upptäcka
hur rikligt Israels Gud välsignar sitt folk.
Alla ska omvända sig och tro på Herren och
själva välsignas med allt gott. Kyrkan – än
mer - instämmer i detta. Hon ÄR de många
folkslagen som har inympats på Gudsfolkets
stam och nu lovar honom (Rom 11:17-24; jfr
Ef 2:13-14, 19). Det gamla Israel visste väl att
Herrens tempel skulle bli ett bönens hus för alla
folk (Jes 56:7; jfr 2:1-5; 60:1-22; Jona 4:1-11;
Sef 3:9-10; Mal 1:11; Ef 3:6). Redan Abraham
visste det – han till vilken Gud sa: Jag skall göra
dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och

Gud reser sig som en krigarhövding (jfr 4 Mos
10:35-36). Att Gud kommer på molnen (v. 5; jfr
Dan 7:13f) är en bild som psalmen delar med
de kananeiska religionerna som fanns i landet
innan Israel – om versen nu inte ska översättas
med ”i öknen” vilket också går. Han kommer
för att ta hand om svaga och utsatta (v. 6-7).
V. 13-15 är mycket obegripliga – det finns
ingen allmänt accepterat översättning. Bashan
(v. 16) är ett rikt område, i Bibeln ofta symbol
för högmod. V. 31-32 handlar förmodligen om

Psalm
Denna glada psalm är en av de
invitatoriepsalmer man kan välja ibland som
inledande bön innan morgonbönen Laudes.
De övriga är Ps 24; 95; 100. Den ingår dessutom
även som psalm i en fast morgonbön (Laudes)
samt i en kvällsbön (Vesper) vilket är ovanligt
(se s. 119). Kyrkan älskar den, helt enkelt.
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Psalm
De språkkunniga säger att detta är
den svåraste av alla psalmerna att översätta.
Den är på flera ställen näst intill obegriplig
och måste ha urgamla rötter. Texten verkar
dessutom ha ihopsatts av en rad mindre sånger
från helt olika sammanhang. De bloddrypande
verserna 22-24 undviks i Kyrkans dagliga bön –
visst ska Guds rättvisa en gång segra, och visst
blir det nog ett makabert öde för somliga, men
vi behöver inte ständigt ha med det som tema
i vår bön.

att Egypten ska tillrättavisas, sättas på plats
(Kush = Egypten). Om vi vore vittnen till den
mäktiga kampen mellan ärkeängeln Mikael
och djävulen i himlen i Upp 12:7f och där
fick se och höra de goda änglarnas stridsrop,
samt skriken och ylandet från de demoniska
makternas sida – hur mycket av det skulle vi
fatta? När man läser Ps 68 kan man känna
sig försatt till ett sådant förvirrande kosmiskt
slagfält. Men vi vet att Gud ska segra till sist.
Allt sker för vår skull. Himmel och jord, synligt
och osynligt, är till för att tjäna vår frälsning.
Gott att veta.
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Psalm
En oskyldigt anklagad, förmodligen
häktad och på väg mot en dödsdom (och utan
möjlighet att köpa sig fri som de rika kan, v.
34), vänder sig här till Gud med sin hjälplöshet,
sin indignation, sitt virrvarr av hämndkänslor
och bitterhet, men också med förtröstan och
tillit. Vi som har det bra kan lätt förargas över
de våldsamma utbrotten i texten men vi ska
inte döma utan fokusera på orsakerna till dem:
mannens egna bröder har kastat ut honom för
hans lidelsefulla fromhets skull (v. 9-12). Han
är utskrattad av stadens dominerande män (v.
13) och ska ersätta stölder han inte begått (v.
5). Ingen visar minsta medkänsla (v. 21). Man
försöker t.o.m. förgifta honom (v. 22). Trots
allt detta kan han prisa Gud och be för sitt folk
och dess framtid (v. 31-37). Det är stort.
Denna mans situation kom Jesu lärjungar att
tänka på efter Jesu tempelaktion då han stod
utan stöd från Jerusalems elit (v. 10; Joh 2:17;
jfr Rom 15:3). Psalmen avbildar vad Jesus
måste ha känt då. När Jesus på korset erbjöds
att fukta tungan med surt vin (antagligen för
att det skulle öka hans lidande) kom vittnena
nog också att tänka på v. 22 (jfr Luk 23:36). Ps
69 citeras på flera ställen i Nya testamentet,
direkt och indirekt. De första kristna kände
tydligen igen Jesu röst i den.

Psalmen ligger också nära profeten Jesajas
förutsägelser om den lidande Gudstjänaren
som skulle komma och dö för sitt folks synder
(Jes 52:13 – 53:12). Allt måste uppfyllas som
står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna
och i psalmerna, sa Jesus (Luk 24:44). Med
hans Andes hjälp lär vi oss se det, dag för dag.
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Psalm
Ett typiskt exempel på det man
kallar för en ”individuell klagopsalm”. Texten
är så gott som identisk med Ps 40:14-18. Se
kommentar ovan till Ps 40.
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Psalm
Underligt att denna psalm inte har
rubriken ”Av David” – den hade passat fint
som bön från den åldrande, harpospelande
kungen som oroas av att se sina söners interna
maktstrider. Fiendemotivet finns med (v. 4, 1012), liksom en antydan av sjukdom (v. 7, 20)
men dessa motiv är inte dominerande, man får
intrycket att de är med för att det är ”standard”
att det ska finnas olika identifikationspunkter
för olika läsare i en psalm.
Grundläggande tema är den åldrande
personen som ber om att få behålla eller återfå
sin ungdoms styrka, så att han kan fortsätta att
leva inför Gud på jorden och prisa honom.
Kraft är vad människosjälar behöver – i alla
åldrar.
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Psalm
Här kommer första psalmen av den
vise kungen Salomo, Davids son. Kanske
tillskrevs den honom för att han var känd för
en vacker bön om vishet (1 Kung kap. 3; 1 Krön
kap. 1) – det är ju det som psalmisten ber Gud
om här. Sista versen markerar en avslutning
av den samlingen som sägs ha kung David till
författare, men vi har däri också mött andra
diktare: Asaf, Korachs ättlingar och nu Salomo.
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Det visar något viktigt: Bibeln ska inte alltid
läsas strikt bokstavligt och logiskt enligt vår
moderna västerländska mentalitet. Mycket är
elastiskt, införstått eller på ett ungefär.
Observera hur stark betoning det ligger på
kungens sociala ansvar för fattiga och utsatta
(v. 2, 4, 12-14). Det vore en synd mot Gud att
inte ta detta på allvar, ty Herren är på dessa
människors sida (Ps 68:6).
Bönen om en helt igenom rättfärdig kung
motsvarar inte bilden av någon av kungarna i
Israel eller Juda som Bibeln ger oss. Även de
ursprungliga förebilderna – David och Salomo
– gjorde vidriga synder. Texten har en idealisk
eller överjordisk karaktär: Guds smorde –
den kommande kungen – ska leva och regera
rättvist för evigt (v. 5 och 7). Han överträffar
vida de bästa som folket har haft. Texten är
djupt messiansk och pekar profetiskt framåt
mot den universelle, odödlige Frälsaren som
Gud skulle skicka. Han skulle säkra de fattigas
rätt (jfr Jes 11:4).
Denne Messias skulle få guld och andra gåvor
av kungligheter från andra länder (v. 10, 15; jfr
Jes 60:3, 6). Tanken går till de tre vise männen
som traditionellt har beskrivits som kungar.
Kanske uppfattade redan Maria och Josef i
Betlehem för ett ögonblick de förnäma och fint
klädda herrarna som kom från Österlandet
med gåvor till Jesusbarnet som kungliga
(Matt 2:1f). Ps 72 blev för kyrkan en profetisk
förutsägelse av deras besök.
Profetian har även uppfyllts på ett annat sätt:
genom alla pilgrimer, även kungar, som rest
till Det heliga landet genom århundradena
för att vörda Kristus. Själv är jag lycklig att ha
varit där hela fyra gånger. Gärna reser jag dit
igen. Med bibelstuderande - kanske med några
av dem som läser det här? - eller bara på egen
hand, vandrande över berg och kullar.
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Psalm
Denna psalm – och de följande t.o.m.
Ps 83 (samt Ps 50) - tillskrivs en viss Asaf. Han
ledde en grupp leviter som sjöng i templet (jfr 1
Krön 25:1f; 2 Krön 5:12). Han nämns i Esr 2:41
som en sorts stamfader till tempelsångarna.
Här börjar det man kallar för den tredje boken
inom Psaltaren. Den är mer levitiskt präglad.
Denna psalm, Ps 73, tar upp problemet med
hur Gud kan tillåta att det går väl för de
onda och dåligt för de goda. Samma fråga
genomsyrar Predikaren och Jobs bok, och vi
mötte den även i Ps 37 och Ps 39. Psalmisten
inser att Gud trots allt sätter stopp för de onda
någon gång – i alla fall i döden. Så tänkte
även Jesus Syraks bok, och nöjde sig med
det, medan Salomos Vishet gick steget längre
och beskrev hur Gud även efter döden kan ge
upprättelse och rättvisa år dem som fick lida
oskyldigt. Ps 73´s författare uttrycker i v. 2526 ett liknande hopp om oförstörbar hjälp
bortom tiden – även han förnimmer att Gud
är starkare än döden (jfr Ps 16:10; 49:16). För
oss kristna är tron på uppståndelsen helt
avgörande.
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Psalm
Denna psalm kan knappast tänkas
beskriva något annat är den chockerande
ödeläggelsen av templet i Jerusalem genom
babylonierna år 587/586 f.Kr. Salomos tempel
hade stått i fyra hundra år. Ingen – utom
profeter som Jeremia – hade trott att det kunde
hända. Folkets tro skakades (v. 1).
Denna kollektivt traumatiska händelse, som
efterföljdes av exilen i Babylon, beskrivs i
2 Kung kap. 25 och 2 Krön 36:11ff. Det är
samma smärta som vi kristna har fått känna
på många gånger. Texten påminner oss om
ödeläggelsen av kristna helgedomar under
reformationstiden, Den franska revolutionen,
kommunismen och - i vår egen nutid - de

brinnande eller bombade kyrkorna i länder
där vi förföljs för vår tro. Varje gång en av
våra helgedomar förstörs så rivs en del av vårt
hjärta.
V. 13-14 beskriver den styrka som Gud
visade i forna tider. Drakarna och Leviatan är
urtidsmonster (jfr Ps 89:10ff; Job 3:8; 26:1213; Jes 27:1f) som vi känner igen från den
kananeiska kulturen som rådde innan Israel
drog in i Det heliga landet. Monstren tänktes
ha besegrats av en skapargud i tidernas morgon
(och det kan ha varit en vanlig föreställning
bland vanliga israeliter också, med den
skillnaden att man då uppfattade Israels Gud
som den som besegrade monstren). Som
texten står här vill den kanske också påminna
oss om när Gud banade väg genom havet för
Israels barn under uttåget från Egypten. Så
håller han alltid utvägar redo för sina trogna.
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Psalm
Med tanke på de skakande scenerna i
psalmen innan, är detta kanske den bästa tröst
som tron kan ge psalmisten: Jag väljer min tid,
säger Gud. En dag ska Gud åter upprätta Judas
knäckta folk efter babyloniernas ödeläggelse
av Den heliga staden. I psalmen talar växelvis
Gud och en grupp som psalmisten ger röst åt.
Bön är dialog. I hjärtat förnimmer vi ofta Guds
svar. Det talar med stor klarhet, men inte som
i våra öron.
Herrens vredes bägare är redo att skänkas åt
världens ogudaktiga folk (jfr Jes 51:17; Jer
25:15, 49:12). Även vi – hela mänskligheten
– förtjänar att dricka den på grund av våra
synder. Det var kanske den bägare som Jesus
tänkte på i Getsemane (Matt 20:22). För att
rädda oss drack han den. Guds Son tog på
sig allt, så att vi kunde stå fria. Så blev hans
förlåtande död en frälsningens bägare (Ps
116:13, ”räddningens bägare”, skriver Bibel
2000). Denna nya bägare finns än i dag och
räcks åt oss i kommunionen.
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Psalm
Vi får här en av Psaltarens så kallade
Sionshymner som prisar den heliga staden
Jerusalem – en bild av Guds kyrka, den vi
känner till på jorden, och den som ska komma
till oss från höjden (Upp 21:2ff). De övriga
Sionshymnerna är Ps 46; 48; 84; 87; 122.
Anledningen till psalmen kan vara assyriernas
plötsliga reträtt från sin belägring av Jerusalem
ca år 701 f.Kr. (2 Kung 19:35-37 / 2 Krön
32:21-23).
Gud vill få stopp på militärt våld. Guds
fredsvilja knyts - liksom i Jes 2:2-4 och Mik
4:1-3 – i denna psalm till staden Jerusalems
existens (= Salem, v. 2, ordet är i släkt med
shalom = fred på hebreiska). Gud vill även
i framtiden verka för fred till gagn för alla
betryckta på jorden (v. 10).
Gud är känd i Juda (v. 1) – ja, han gjorde sig
känd när han lät sin son födas i den judeiska
staden Betlehem. Himlens änglar prisade
hans ära och förkunnade på jorden fred åt
dem han har utvalt (Luk 2:14). Jerusalem blev
platsen för Guds frälsningsverks höjdpunkt
med Jesu död och uppståndelse: han är vår
fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två
lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen,
skriver Paulus (Ef 2:14). Den uppståndne Jesus
instruerade sina lärjungar: Messias skall lida
och uppstå från de döda på tredje dagen, och
syndernas förlåtelse genom omvändelse skall
förkunnas i hans namn för alla folk, med början
i Jerusalem (Luk 24:46-47).

77

Psalm
Sömnlöshet och oro har drabbat
den bedjande, vi får inte veta varför. Han är
trött och vill sova men kan inte, det är svårt
att slappna av och tänka på något positivt
när allt som kommer upp i skallen är dystert,
skrämmande, nedslående. Det är detta som
plågar mig, att den Högste inte handlar som förr
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(v. 11). Min tro, min glädje, mina framgångar,
min känsla av Guds stöd är borta. Psalmisten
hittar tröst i tanken på Guds mäktiga styrka,
hur han en gång skapade världen genom att
besegra urhavet och göra plats för land (1 Mos
1:2-13) och hur han delade Röda havet så att
folket kunde gå på torr botten ut till friheten
(2 Mos 14:16ff).
Mot slutet av psalmen vaknar känslor av hopp
och tro. Fåret känner sig trygg i sin herdes
närhet – vår gode herde är Jesus (jfr Heb 13:20;
1 Pet 2:25). Kan vi släppa oron i Guds händer
och söka trygghet i tanken på hans skyddande
makt, lita på att den nog ska öppna nya vägar
för oss och göra det omöjliga möjligt, att han
ska leda oss till vila vid lugna vatten (Ps 23:2)
då kanske vi kan sova. Annars får vi invänta
vändpunkten – i det andliga livet är det den
svåraste konsten av alla. Gud anförtror ett
sådant kors av rastlöshet, Jesu eget oroliga
hjärta, åt dem han litar på. Människor i sådana
lägen måste vi ha stor respekt för.
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Psalm
Många kristna känner till kung
David och Salomo, men är helt ovetande
om de oerhört viktiga händelser som följde
efter deras tid. Kung Rehabeam (ca 926-914
f.Kr.), Salomos son, uppträdde plumpt och
arrogant som härskare och orsakade därmed
splittringen av det rike hans farfar hade
grundat. Det blev till Nordriket (Israel, 10
stammar) och Sydriket (Juda, två stammar).
Därefter satt han och hans ättlingar enbart
som kungar över Juda rike.
År 722/721 krossades Nordriket av den
assyriska övermakten under Sargon II efter
tre års belägring av huvudstaden Samaria.
De tio stammarna fördes bort och försvann
ur historien (arkeologer uppskattar att det
berörde ca 20 % av befolkningen, hela den
ledande och kunniga eliten). Folk från
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trakterna kring Babylon och norra Syrien (2
Kung 17:24) flyttades till deras land. I Juda
fortsatte kungarna av Davids ätt ett sekel till.
Samarias undergång krävde en teologisk
förklaring. Hur kunde Gud tillåta detta?
Rösten i Ps 78 verkar tillhöra en lärare som ger
tillbakablickar från folkets historia på ett sätt
som låter unga lärjungar förstå hur det kunde
gå så galet. Efraiterna (d.v.s. nordriket Israel
= Josefs ätt, v. 67) var fega (v. 9, 57). De var
som de israeliter under ökenvandringen som
ständigt gnällde (v. 12-43). Egypterna plågades
för att de skulle räddas (v. 44-51), men de
förföll till avgudadyrkan (v. 56-59). Det var
därför bara rättvist att Guds tempel i Juda rike,
i Jerusalem, ersatte templet i Shilo i nordriket
som varit boning åt Förbundsarken (Dom
18:31; 2 Sam kap 6), och att Gud lät nordrikets
folk föras bort till Assyrien men skonade Juda
och dess tempel på Sionsberget (v.60-68).
Psalmen slutar med en tacksam återblick på
kung Davids tid, då riket ännu var ett, med
Jerusalem som huvudstad. Författaren visste
ännu inte att även den staden skulle gå under.
Det skedde år 587/586 f.Kr.
Orden om änglars bröd (mannat i öknen, v.
25) gjorde intryck på kyrkan. Vi ser i dem
en förutsägelse om eukaristin (jfr Vish 16:20;
Joh 6:31). Kristendomen har ersatt tidigare
religioner. De gick under precis som nordriket
Israel och Kanaans många folkslag före dem.
Det skedde för vår skull. Vi ska tacka för att vi
utvaldes att tillhöra Guds eget folk, men inte
tro att det gör oss till ”bättre” människor än de
som inte tror som vi. Vi är syndare och klarar
oss inte utan Guds nåd. Därför fick kyrkan –
och får dagligen – änglarnas bröd. Vi ska lära
av det förflutna, på gott och ont. Det är syftet
med kyrkans katekes, från släkte till släkte, ja,
med allt som vi kallar för Tradition, kyrkans
samlade historiska existens som trötta händer
lämnar över i nya generationers vård, ett arv
av ädla stenar, en andlig nyckelknippa (v. 1-8).
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Precis som Ps 74 handlar denna
psalm sannolikt om templets och Jerusalems
förstörelse år 587/586 f.Kr. genom babylonierna. Vi får tydliga detaljer (som i Ps 79:13). Judas folk hade tydligen inte lärt sig av
katastrofen med Nordrikets undergång såsom
psalmen innan, Ps 78, beskrev. Men psalmen
kan också vara mycket äldre, exempelvis
referera till faraon Shishaks härjande i
landet år 924 f.Kr. (1 Kung 14:25-26 / 2 Krön
12:9). Ytterst aktuell blev psalmen igen när
templet år 168 f.Kr. intogs av den syriske
kungen Antiochos IV Epifanes. Mitt i templet
uppställdes den vanhelgande skändligheten
(1 Mack 1:54, 2 Mack 6:1-7, Dan 11:31 och
12:11), d.v.s. ett offeraltare åt Zeus, en chock
som ekar ända in i Nya testamentets värld
(t.ex. Matt 24:15).
Vi kristna kan även tänka på historiska
angrep mot våra egna Gudshus – byggnader
som var långt större än Jerusalems tempel –
som exempelvis de gånger då Peterskyrkan,
monumentet över den helige aposteln Petrus
grav, plundrades och härjades: av västgoterna
(år 410), vandalerna (455), saracenerna (846)
och normannerna (1084). Vi kan lätt föreställa
oss samma scener i Rom, samma förtvivlade
och ilskna känslor, samma bön, samma tårar
som här i Ps 79.

80

Psalm
Efraim, Benjamin och Manasse (v. 3)
var nordriket Israels kärnområden. Bönen att
Gud ska bistå dessa stammar bör ha att göra
med den ödeläggande assyriska aggressionen
på 730- och 720-talet f.Kr., d.v.s. på kungarna
Pekachs och Hoseas tid (2 Kung 15:27; kap 17).
Folket bad om Guds hjälp, under tårar.
Kungar kallades i de gamla kulturerna i
Mellanöstern ofta för folkets ”herdar”. Men
Gud är Israels verklige herde (v. 1). Denna

herde blev människa i Jesus (jfr Joh 10:1-16).
Gud jämförs även med en vinbonde (v. 9-12),
som planterat vinstocken (= hans folk, v. 9)
i Det heliga landet. Tanken går till Jes 5:1-7
och till Jesu ord i nattvardssalen (Joh 15:1:
Jag är den sanna vinstocken, och min fader är
vinodlaren). Denna kung vänder psalmisten
sig till och ber om beskydd av folket. Håll din
hand över mannen vid din högra sida, över
honom som du har fostrat (v. 18): med denne
man menades ursprungligt folkets jordiska
kung, vi kan tänka på kyrkans ledare, påven,
biskopen och vår egen kyrkoherde. Den
ödelagda vinstocken som nämns i psalmen
har av många associerats med reformationens
nedbrytande av kyrkligt liv i de länder där den
genomfördes. Så kan man ju tänka – men även
katoliker har bidragit till att Guds planteringar
förstördes. Varje gång trons låga släcks för att
kristna i Guds namn kör över andra trampar
man sönder späda växter i Guds vingård.
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Denna psalm inleds med fanfarer
och jubel som leder tankarna till det gamla
Israels olika högtider. Psalmisten hör i v. 6
en okänd stämma – liksom en gång pojken
Samuel i Herrens tempel (1 Sam kap. 3). Det
är Gud som talar i v. 7-17. Han sammanfattar
folkets befrielseshistoria, från uttåget en gång
i Egypten till etableringen i Det heliga landet.
Folkets hjärtan tillhörde avgudarna (i så gott
som varje arkeologisk utgrävning från städer
och byar under kungatiden har man hittat
föremål som visar att människorna dyrkade de
kananeiska avgudarna, förmodligen samtidigt
med att de dyrkade Jahve, Israels Gud).
Om folket av hela sitt hjärta skulle omvända
sig till Herren skulle han skänka dem gåvor
som är större än vad någon kunde drömma
om. Honung ur klippan – v. 17 – hör inte till
naturens vanliga ordning, det är tal om ett
absolut mirakel. Guds längtan efter människan
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beskrivs som en suckan (v. 14). Den helige
påven Johannes Paulus II (se s. 1466) talar här
om en ”melankoli” som ”inspireras av kärlek”.
Psalmen är en bild av vår mässa: först kallar
kyrkans klockor oss tillsammans, sedan
går vi in och lyssnar till Guds ord, till hans
förmaningar och hans inbjudan att mättas av
honom. Slutligen uppfylls det som sägs i v. 11:
Öppna din mun så skall jag fylla den. Gud vill
inte bara ge oss ord, han vill ge sig själv: den
heliga kommunionen.
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I Psaltaren kan det ofta vara svårt att
se vem som för ordet och vilka det talas till. I
denna psalm är det extra svårt. Om den hade
hittats utanför Bibeln, bland texter från de
kananeiska folken innan Israel, skulle det varit
lättare: vi ser här, skulle man säga, en övergud,
omgiven av undergudar som han dömer
till döden på grund av diverse tjänstefel,
liksom en orientalisk despot kunde göra med
misslyckade guvernörer. Men texten står i
Bibeln och Guds folk skulle enbart erkänna en
enda Gud, inte tro på en svans av undergudar!
Hur kom den till då? Kanske som polemik i
en kampanj mot avgudadyrkan i Israel. I så fall
ska den förstås ungefär som Guds utmanande
ord hos Jesaja som spottar avgudarna:
Må de stiga fram och förklara för oss
allt som sker.
Förklara det förflutna,
så att vi kan begrunda det
och förstå det som har skett.
Eller tala om för oss vad som skall hända,
berätta vad som skall ske härnäst,
så att vi förstår att ni är gudar.
Gör något, gott eller ont,
så att vi alla kan se och skåda.
Nej, ni är ingenting,
det ni gör är mindre än intet.
Avskyvärd är den som väljer er.
(Jes 41:22-23)
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En annan förklaring kan vara att psalmen med
”gudar” menar änglar – de kallas ju ibland för
”gudasöner” (5 Mos 32:8; Job 1:6). Varje folk
skyddades av en sådan – som vi av skyddsänglar.
Eller kanske menas demoner – änglar som
vänt sig mot Gud och vill skada människor.
Eller så menas människor, ämbetsmän som
slarvat och fuskat. Kyrkans tidigaste biskopar
kunde (förmodligen) kallas för änglar (en
sådan biskop får en avhyvling av Jesus i Upp
3:1). Jesu provocerande sätt att citera v. 6 (Joh
10:34) stöder teorin att ”gudarna” tolkades
som människor, dem som fick Guds ord. Jesus
ställer de fromma judar mot väggen som gärna
såg sig själva som ”gudasöner” (Est Gr E:16;
Syr 4:10) men som nu ville stena honom för att
han kallade sig för Guds Son. Jesus avslöjade
deras hyckleri.
V. 6 är och förblir dunkelt. Hur kan Gud tala
så till människor? Den helige 100-talsbiskopen
Ireneus (se s. 1216) såg i denna vers Guds
enastående godhet: Gud går så långt för att
ingen skulle kunde anse att han är missunnsam
eller girig. Vi förstår: allt vill Gud dela med
oss, till och med sin egen gudomliga natur (2
Pet 1:4). Det kan vi aldrig tacka nog för.
Herre, bland gudarna är ingen som du
(Ps 86:8).
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I den sista psalmen av Asaf (v. 1) är
religion och politik samma sak. Guds folk
hotas av olika fiender (v. 7-9). Att Assyrien
är med placerar psalmen före år 612 f.Kr. då
detta imperium gick under. Lots ättlingar (v.
9) är grannfolken Moab och Ammon som i 1
Mos 19:36ff beskrivs som härstammande från
Lot genom incest. Hagareerna var en stam av
halvnomader. I v. 10-12 hör vi om lyckade
segrar över fiender från Domarboken, kap.
4-8. Nu önskar psalmisten samma militära
framgångar som då.

Ps 83 utelämnas av Kyrkans dagliga bön. Visst
kan man be den för sig själv – och där tänka på
att Gud ska besegra alla onda andliga makter,
demonerna – men tonen är för grov för
nutidskristnas smak. Kyrkofäderna såg i denna
psalm Guds vrede över människors synd, en
vrede som dock syftar till att förlåta och rädda.
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Vi får här en av Psaltarens
Sionshymner som prisar den heliga staden
Jerusalem (Upp 21:2ff). De övriga är Ps 46;
48; 76; 87; 122. Ps 84 är (liksom Ps 85 och 86)
nyttig som andlig förberedelse inför mässan.
En del kristna säger att de ibland inte har
lust att gå till kyrkan. Den mentaliteten är
fullständigt främmande för psalmisten. Något
större än att vallfärda till Guds hus kan han
inte föreställa sig. Guds hus är hans hem – där
svalan med sina ungar är trygg i sitt näste (v.
4). Katoliker i Norrland med stort avstånd till
sin kyrka kan tala om denna längtan. Tänk
om man som prästen alltid kunde få bo vid
kyrkan! (v. 5). Några dagar i kloster kan vara
en kompensation. Bakadalen - i v. 7 - vet vi
inte vad är, men namnet blev i den grekiska
bibelöversättningen Septuaginta (se s. 18) till
Tåredalen, vilket ger en djup andlig mening:
De som sår under tårar skall skörda med jubel
(Ps 126:5), och: Om kvällen är gråten min gäst
men om morgonen jublet (Ps 30:6). Tåredalen
har vi på latin i ordet lacrimarum valle (dalen
full av tårar) i Mariahymnen Salve Regina.
Sionbergets tempel är en bild av Guds kyrka,
den vi känner till på jorden, och den som
ska komma till oss från höjden (Upp 21:2f).
Vi drar upp till templet (v. 6) på två sätt: dels
genom arbetsveckan som styr fram mot sitt
andliga möte med Gud: söndagens mässa,
och dels genom att vi går livsvägen med Gud
vid handen, trappsteg för trappsteg, uppåt
mot vårt himmelska mål, vi blir alltmer enkla

som tillitsfulla barn, och samtidigt alltmer
fullvuxna och når en mognad som svarar mot
Kristi fullhet (Ef 4:13). Den barnvuxna, av Gud
välsignade själen inbjuder även andra: Låt oss
gå upp till Herrens berg (Jes 2:3).
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Här får vi åter en vacker kollektiv
klagopsalm, kanske med anledning av lång tids
torka. Psalmisten tänker tillbaka på goda tider
då man kunde känna av Guds välsignelse och
önskar dem nu tillbaka. I v. 9 förnimmer han
Guds messianska löfte: den välsignade tiden
ska komma. Denna psalm är, precis som den
föregående och den följande, mycket lämplig
att förbereda sig inför mässan med.
V. 11-12: Det underbara och fruktbringande
samspelet mellan himmel och jord, mellan
Guds trofasta godhet, hans fredsbringande
rättvisa och vår reaktion på hans nåd, beskrivs
här i bilden av regn och spirande växter. Den
heliga Teresa av Avila (se s. 1449) såg själen
som en trädgård som vattnas av Guds nåd,
en liknelse rik på paralleller i Skriften. Fred
och rättvisa omfamnar varandra (v. 11) – det
kan också översättas med kyssas. Fred är en
frukt av rättvisa – det vet vi från våra politiska
förhållanden. Katolska kyrkans kommissioner
för bedömning av tidens problem på det fältet
kallas just för Justitia et Pax (Rätt och rättvisa).
Ingenstans blir föreningen av himmel och
jord tydligare än i julens mysterium där Maria
räcker sin livsfrukt, sin och Guds son, åt
världen. Den andliga gröda (v. 13) som Gud
vill väcka i oss bör vi be om när vi tar emot
kommunionen.
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Psalm
Människor i alla sorters nödlägen kan
be denna bön. Här specificeras den bedjandes
lidanden nämligen inte närmare. Han är
kraftlös, plågad av ovänner, men också trogen,
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tacksam, tillitsfull. Observera att uttrycket
”hjälplös och fattig” i v.1 inte måste tolkas
bokstavligt/fysiskt. Kungar kallade ofta sig
själva så i det gamla Mellanöstern (det syns
på inskriptioner). Det rör sig om ett andligt
tillstånd. V. 9 talar om alla folk som ska tillbe
inför dig, Herre. Denna dröm förverkligades
inte i Gamla förbundet utan först i Kristi
kyrka, där Jesus sände ut apostlarna till alla
folk (Matt 28:19). Visa mig, Herre, din väg (v.
11) – det blev ett motto som förknippas med
den heliga Birgitta av Vadstena (se s. 1434).
Klokt nog lade Birgitta till: …och gör mig villig
att vandra den.
V. 15: här ekar den gudomliga uppenbarelsen
av Guds väsen för Mose i 2 Mos 34:6. V. 16:
I andlig bemärkelse är vi Marias barn (jfr Joh
19:27; Upp 12:17). Hon var Herrens tjänarinna
(Luk 1:38), vi påminner Gud och oss själva om
detta när vi ber denna vers. Ge mig ett tecken
på din godhet (v. 17): det finns inget större
tecken är den eukaristiska måltiden. Denna
psalm är – som de två föregående – mycket
lämplig som förberedelse inför mässan. Den
helige påven Johannes Paulus II (se s. 1466)
kallar denna psalm för ”en andhämtning av
lovprisning och förhärligande sång till Himlen
i allt skapats namn”.
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Återigen får vi be en av Psaltarens så
kallade Sionshymner (de övriga är Ps 46; 48; 76;
84; 122) som prisar den heliga staden Jerusalem
– en bild av Guds kyrka, den vi känner till
på jorden, och den som ska komma till oss
från höjden (Upp 21:2ff). Psalmen nämner
områden utanför Heliga landet, som judarna
fördrevs till eller flydde till i samband med
förstörelsen av templet år 587/586 f.Kr. Rahav
i v. 4 bör betyda Egypten, för så använder även
Jesaja ordet (Jes 30:7). I grunden betyder det
oro – författaren ser framför sig det upprörda
havsmonsterdjuret Rahav (= Liviatan) som
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Gud besegrade i urtiden (Ps 87:4; 89:11). Rahav
är även namnet på den bekanta prostituerade
kvinnan i Jos kap. 2.
Tiden gick och fromma judar föddes och växte
upp utanför Det heliga landet. Kunde de då
kalla sig för äkta judar? V. 4-6 lugnar dem:
oavsett var du är född räknas du som invånare
i Guds heliga stad.
Paulus för tanken vidare och ser uppåt mot det
himmelska Jerusalem där vi genom Kristus har
vårt verkliga medborgarskap: Vårt hemland är
himlen, och därifrån väntar vi också den som
skall rädda oss, herren Jesus Kristus (Fil 3:20).
En annan tolkning är att det är de stora rikena
kring Det heliga landet – Tyros i norr, Babylon
i öster, Etiopien (Kush) i söder och Egypten i
väster – som här ses som ”barn” till Jerusalem.
Den heliga staden är hela mänsklighetens
andliga moder, grunden för Guds planer
med alla folk. Därmed blir staden en bild av
kyrkans universalitet, och också en bild av
Maria, kyrkans och allas moder.
Paulus skriver: Det Jerusalem som finns i
himlen är fritt; det är vår moder (Gal 4:26-27).
Uppenbarelsebokens författare såg den heliga
staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från
Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som
den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar
jaspis… Stadsmuren hade tolv grundstenar, och
på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar
(Upp 21:10-11, 14).
Att få se den och ingå i den är vår längtan.
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Heman (v. 1) var förmodligen den vise
mannen från kung Salomos tid som nämns i 1
Kung 4:31 och som är en av tempelsångarna i
1 Krön 6:33. Det här är Hemans enda psalm.
Den är djupt depressiv och utan något hopp,
närmare än så här kommer vi nog inte Kristi
förtvivlan på korset (Mark 15:34). Varför lär

Bibeln, varför lär Gud oss att be så här? Han vill
visa att han vet att vi kan känna så och därför
kommer att vara nära oss när det blir dags. Det
ska vi veta, och förbereda oss på redan nu.
Psalmens känsloläge behöver inte förklaras.
Det talar för sig självt. Inte ens ett hopp om
liv efter döden kan Heman upprätthålla (v. 1113). Han vet att det är Gud som leder världens
gång - han säger: tungt vilar din vrede på mig
(v. 8) - men just därför skulle Gud också kunna
vända hans öde. Dock: Heman är så nedstämd
att han inte ens förmår att be om något. Allt
han kan är att konstatera sin undergång. Guds
vrede känns som stora vågor han drunknar i –
helt ensam, ty du har drivit bort mina vänner
och fränder, mina förtrogna tar du ifrån mig
(v. 9). Det kan också översättas med: mina
bekanta är borta i mörkret, eller: mörkret är den
ende förtrogne jag har kvar. Som en tämligen
okänslig läkare sa till en döende cancerpatient
jag kände: ”Det går nu rakt neråt till helvetet”.
Man blir stum inför denna psalm. En människa
som känner som Heman ska man inte tala hårt
till, men inte heller ge uppmuntrande ord eller
goda råd. Man ska dock inte överge henne.
Medan man sitter där tyst vid personens sida,
kanske lägger en tröstande arm kring axeln
eller en värmande filt, kan man be att Gud låter
honom eller henne smaka en bit av det hopp
som finns på andra ställen i Psaltaren:
Om jag säger: Mörker må täcka mig,
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen,
själva mörkret är ljus.
(Ps 139:11-12)
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
(Ps 23:4)

Du låter min lampa lysa,
Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.
(Ps 18:29)
Maria som satt under korset och såg sin
son hänga där klarade nog inte att få sådana
tröstande ord över sina läppar. Men hon
nynnade dem säkert när Jesus var liten och
rädd på natten.
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Etan (v. 1) var – precis som Heman
i psalmen innan – antagligen en vis man från
kung Salomos tid, den Etan som nämns i 1
Kung 4:31 och som räknas till tempelsångarna
i 1 Krön 6:44. Det här är Etans enda psalm.
Den lovprisar Guds skapelse såsom en seger
över kaoset i urtiden (det ”djup” i 1 Mos 1:2
som i mera folkliga föreställningar beskrevs
som ett urtids-monster från havet vid namn
Rahav (v. 1), eller Leviatan, och som vi redan
har mött i Ps 74:14 och 77:17f (se även Job
26:12; Jes 27:1; 51:9 m.m.). Parallellt till
skapelsens under betraktar psalmisten uttåget
ur Egypten (2 Mos kap. 14) och sedan Guds
löfte till David om en evig ättling på hans tron
(2 Sam kap. 7). Det är detta löfte som Etan nu
– rätt så frimodigt - påstår att Gud har brutit
(v. 40). Löftet står nämligen i skarp kontrast till
de politiska realiteter han ser omkring sig. Om
det ska förstås så att det nu inte finns någon
kung längre (d.v.s. att han skriver under eller
efter babyloniska exilen på 500-talet f.Kr.) eller
att kungen finns, men är fången och hånad,
vet vi inte. Judas siste kung, Sidkia, fick se
sina söner huggas ned. Han själv fick sedan
ögonen utstuckna och fördes med hela folket,
förutom några få fattiga, till exilen i Babylon.
Han försvann ur historien. Är det Sidkia som
menas i v. 51-52?
Denna psalm är inte en lovprisningspsalm
som man skulle tro i början. Guds löfte till
David hölls inte – det är psalmens bittra tanke
som judendomen efter exilen brottades med.
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Men en judisk flicka vid namn Maria fick i
en vision veta att löftet ändå gällde. En pojke
skulle födas som skulle bli stor och kallas den
Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans
fader Davids tron, och han skall härska över
Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig
ta slut (Luk 1:32-33; jfr Apg 13:23). Hon själv
blev hans mor. Gud är trogen sina löften, men
på sitt eget sätt. Det visste Etan nog, men han
såg ännu inte hur.
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Denna vishetspsalm ska enligt v. 1 ha
författats av Mose, men det skulle lika väl ha
kunnat vara Predikaren som förde pennan – den
har samma teman som Predikarens bok: livets
och arbetets förgänglighet och bräcklighet
samt människans beroende av Gud och vad
han ger. Psalmen var i alla tider populär och har
inspirerat författare som Dante och filosofen
Pascal. Psalmisten är inte förtvivlad utan ser
mening i ett liv där man med Guds hjälp kan
leva i glädje och produktivitet (v. 14-17). Om
detta ber han. Även vi arbetar och tar oss fram
genom dagarnas och veckornas upprepade
scheman, deras monotoni, med möda. Vi kan
snabbt räkna ut hur många varv vi kan hoppas
på, genomsnittslivstiden är ca 82 år i vårt land.
Någon gång stannar hjulet stilla, men hoppet
om uppståndelsen ger färg åt allt vi gör. Bilen,
vår kropp, kommer inte att skrotas, den ska få
en gudomlig make-over i evigheten.
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Även den tuffaste kan någon gång
känna sig som en liten fågelunge, utslagen
av dagens alla strider och omöjligheter. Man
behöver krypa in och gömma sig någonstans
för att putsa fjädrar och få ihop sig själv. Denna
psalm låter den bedjande se sig själv som en
jagad fågel. Jägarna använder både nät och
pilar för att fånga den, men fågeln kommer
undan och är trygg i den Väldiges skugga (v.
1) – Gud skyddar psalmisten med sina vingar
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(v. 4) som mammafågeln i nästet. Förutom att
bönen visar stor sympati för djur är den en bra
bild av tilltufsade människors läge. Bönen hör
passande nog hemma i dagens avslutande bön,
Completorium, på vilodagen, varje söndag (se
s. 118).
Krig och pest tog livet av tusenden (v. 7) –
psalmisten är full av förhoppning om att Gud
ska skydda honom mot allt ont. Han skall
befalla sina änglar att skydda dig var du än går
(v. 11): i liv och död kan inget ont förstöra vår
gemenskap med Gud. Men denna vers får inte
göra oss passiva. Djävulen som satte Jesus på
prov i öknen ville få Jesus att uppfatta detta
löfte så att Gud skulle rädda honom vad han
än hittade på (”kasta dig ner”, jfr Matt 4:6; Luk
4:9). Men det skulle innebära att slänga allt
eget ansvar ifrån sig, och det ville Jesus inte.
Gud samverkar med oss, han vill ha ansvariga
medarbetare, inte sådana som bara vill
betjänas, latmaskar som änglarna får komma
och städa efter. Se, vilken farlig fälla djävulen
lägger ut: han erbjuder ett kristet liv utan
ansträngningar. Det är falsk kristendom. Jag
vandrade en gång, fromt bedjande, genom den
där öknen vid Jeriko, där Jesus bör ha varit,
med dåliga sandaler. ”Gud skyddar väl mig”.
Resultat: en blodig fot – en sund läxa!
När Gud skapade världen lade han allt under
människan – hon skulle härska (1 Mos 1:26f;
Ps 8:7). Det gäller också andligt-psykologiskt:
Över lejon och ormar går du fram, du trampar
på vilddjur och drakar (v. 13). Tryggheten
i tron vill ge oss mod att konfrontera och
behärska de rädslor, frestelser och oordnade
begär som hindrar oss från att tjäna Gud och
nå våra mål. Bön, stödjande själavård och
djärv självdisciplin hjälper oss med det.
Den helige Bernhard av Clairvaux (se s. 1322)
skriver om Ps 91:

Finns det bland alla psalmer en som är mer
lämpad att uppmuntra de rädda, förmana de
slarviga och undervisa dem som är långt från
trons fullkomlighet?
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Psalm
Gud ska lovsjungas och tackas, varje
tid på dygnet och gärna med alla sorters
instrument (v. 2-4; jfr Ps 150). Psalmisten
är övertygad om Guds goda rättvisa:
ogärningsmän kommer att straffas och de
rättfärdiga får leva ett långt och produktivt liv.
Så är det ju också när vi ser oss omkring: det
brukar bli så att som man bäddar så får man
ligga - what goes around comes around.
Dock inte alltid: de gåtfulla undantagen
då det går väl för de skyldiga och illa för de
oskyldiga behandlas tematiskt i Jobs bok och
Predikaren, men är inget tema här i denna
psalm, där allt verkar följa regelboken. Kyrkan
älskar denna psalm. Vi ber den varannan
lördag i morgonbönen Laudes (se s. 119).

93

Psalm
Herren är konung! (v. 1). Denna
psalm frossar i glädje över Guds skaparmakt.
I urtiden besegrade han djupet (1 Mos 1:28, här i v. 5 kallas det floderna) som enligt
dåtidens världsbild uppfattades som ett urhav – en kaosmakt som reste sig trotsigt mot
Skaparen, men som klövs av Gud så att det
blev plats för jorden (se kommentar till Ps 89).
Vi fick kosmos, d.v.s. en ordnad värld som vi
kan leva i, i stället för kaos. Natten innan jag
skriver detta (4-5/1 2016) upplevde delar av
södra Sverige, norra Tyskland och Danmark
våldsamma översvämningar, och fler ska det
bli i framtiden, sägs det. Havet drog sig dock
snabbt tillbaka igen. Den bibliska människan
skulle ha sett det som kaosmakternas försök
att förstöra Gud skapelse, och som Guds seger
över dem en gång till. Det är lätt att leva sig in i
känslan. Även vi har skäl att tacka Gud.
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Psalm
Vi får här samma teman som i Ps
92, fast i mer lidelsefulla bilder. Guds rättvisa
kommer att ingripa mot dem som gör orätt,
förr eller senare. De goda kommer att få
upprättelse. Denna tro kan vi inte bygga på
enbart det vi upplever i det jordiska livet (v.
3-7), ty där finns det både ont och gott. Den
inkluderar – även om psalmisten inte drar
konsekvensen fullt ut – tron på att Gud även
efter döden kan ställa rättvisan i ordning. De
oförnuftiga i vårt folk (v. 8) d.v.s. de brutala
förtryckarna kommer inte undan. Gud ser allt.
Den lidelsefulla psalmen var ofta i den
lidelsefulla aposteln Paulus tankar (man
märker v. 11 bakom 1 Kor 3:20; v. 14 i Rom
11:1-2; v. 19 i 2 Kor 1:5). Men han – mer än
någon annan – visste om att vi själva kan
bli omänskliga utan att fatta det. Vi gör oss
till Guds bödlar och drar straff över dem vi
ogillar. Här är det viktigt att förstå Bibeln rätt.
Guds ”hämnd” (jfr v. 1) måste inte tolkas på
brutalt konkret sätt. Meningen är: Gud vill
sätta stopp för människors blodiga vendettor.
Gud tar över saken. Att låta Gud ”hämnas” är
alltså att avstå från våld. Paulus förklarar det i
Rom 12:19f: just för att Gud tar över kan vi visa
godhet mot våra fiender.
Men vad gör Gud sedan? Straffar han min
fiende eller frikänner han honom? Det vet
jag inte. Allt jag vet är att han älskar den
människan lika mycket som han älskar mig,
och han förstår honom långt bättre än vad jag
gör. Är jag klok söker jag alltid förlikning. Ty
om ni förlåter människorna deras överträdelser
skall er himmelske fader också förlåta er. Men
om ni inte förlåter människorna skall inte heller
er fader förlåta er era överträdelser (Matt 6:1415). Vi får självklart sätta stopp för förtryckare
– om vi kan. Men vi ska inte bli som de när vi
gör det. Det lär oss Gud.
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Psalm
Denna psalm är den i praktiken
oftast valda av de fyra invitatoriepsalmerna
(inledande bön innan morgonens första
tidegärd Laudes, se s. 118-119). Men man kan
lika bra välja de andra. De är Ps 24; 67; 100.
Varje morgon är dagen ännu ren, inte
nersmutsad av synder. Vi ber och öppnar oss
mot en horisont av möjligheter. Så många sätt
vi kan tjäna Gud och medmänniskorna på.
Gud vill börja dagen med oss, hans längtan
är att denna dag inte ska bli lika trist och
förspilld som andra dagar blev. Aposteln
Petrus påminner oss om att vi genom
Kristus är befriade från det meningslösa liv
som ni övertagit från era fäder (1 Pet 1:18).
Meningslöst, ja. För att vi så ofta gjorde uppror
mot Gud med vårt gnäll, vår misstro mot hans
goda vilja, vår förhärdelse (v. 8f), vårt Massa
och Meriva (2 Mos 17:1-7; 4 Mos 20:2-13; jfr
Ps 106:32-33). Gud säger: Människa! Lyssna till
vad jag har att säga dig. Var inte motsträvig som
detta motsträviga folk (Hes 2:8). Vi ska inte dö
i våra synder. Det finns tid att ändra kurs – den
tiden är nu.
Om vi börjar dagen med att jubla, hylla och
tacka Gud, med att tacksamt betrakta hans
skapelse, med att knäböja och lyssna till hans
ord, då påbörjar vi dagen väl. Gör det! Så trist
om denna dag ska bli en ny i raden av dagar
utan tanke på Gud. Nej, den kan bli starten på
ett heligt liv. Må den bli det.
Hör Guds längtan när solen går upp:
Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
… Då skulle jag ge dem finaste vete,
mätta dem med honung ur klippan.
(Ps 81:14, 17)
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Psalm
Vi går upp i varv här. Denna psalm är
ren jubel – hjärtat flödar över av helig glädje,
alla folk på jorden uppmanas att delta, vi anar
den bedjandes längtan efter den universella
kyrkan: den helige Augustinus (se s. 1336)
– ser just kyrkan avbildad här. V. 11-13: Må
hav, himmel, jord, djur och träd sjunga med i
den brusande sången. Varför sjunger de med?
Paulus ger svaret: Skapelsen väntar otåligt på
att… befrias ur sitt slaveri under förgängelsen
och nå den frihet som Guds barn får när de
förhärligas (Rom 8:19, 21).
V. 10 vill säga att Herrens makt över världen
visar sig både i naturens underbara ordning
och harmoni och i den moraliska ordningen
– samvetets röst som vi känner inom oss. Lika
fast som klippgrunden under våra fötter är,
lika rättvisa är Guds domar. Gud dömer med
”oväld” (ett gammalt svenskt ord som betyder
att Gud är opartisk). Ordet ”dömer” betyder
här egentligen ”härskar”.
Denna vers har dock också en annan
historia: det verkar som att man på de tidiga
kyrkofädernas tid (t.ex. den helige Justinos, se
s. 1175) kände till en version av versen, som
slutade med orden ”Herren härskar från träet”.
Om det har funnits en sådan version – som
sedan gick under - eller om det rör sig om en
kreativ tolkning av ord vet vi inte. I alla fall
var versen för tidiga kristna en tydlig profetia
om att Jesus skulle komma och härska från
korset – vilket är den underliggande poängen
i evangelierna, tydligast hos Markus. Först
under korset förstår man till fullo var det vill
säga att Jesus är Messias, kungen, Guds Son.
Det var i övrigt en icke-jude, en romersk
soldat, som insåg det (Mark 15:39).
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Psalm
Hebreerna – slavarna som med
Guds hjälp hade klarat av att fly från Egypten
och ta sig ut i öknen – kände sig skyddade
av Guds ständiga närvaro: Om dagen gick
Herren framför dem i en molnpelare för att
visa dem vägen, och om natten gick han i en
eldpelare för att lysa dem (2 Mos 13:21). Det
är den skyddande elden vi hör om i v. 3. Den
som ber i en katolsk kyrka under natten har
inget annat ljus än skenet från Evighetslampan
vid tabernaklet. Den ska på liknande sätt
påminna om Guds närvaro. Där Gud går
fram ”förbränner”, ”skälver” och ”smälter”
hans fiender som vax, d.v.s. oron, bekymren,
tvivlet, de oordnade begären bleknar bort. En
sådan ny eld ville Kristus tända på jorden (Luk
12:49). Att ”gudar faller ner inför honom” (v. 7;
jfr v. 9) betyder inte att de är något i sig, utan att
trons ljus fördriver mörkret och dess skuggor.
Det är Påsknattens atmosfär vi får känning av
här: det stora påskljuset bärs in i kyrksalens
gravmörker, alla tänder sina små ljus vid det,
jublet över uppståndelsen kan börja.
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Psalm
Jublet över Gud, Israels kung,
fortsätter. Här en psalm som troligen har
författats för tillfällen då folket välsignats
med god skörd eller med seger i krig. Alla
musikinstrument ska dras in i lovsången. De
ackompanjeras av havets och flodernas brus.
Floderna som ska klappa händer (v. 8) avbildar
vågor som slår emot varandra. Vid Danmarks
nordligaste punkt, Skagen, kan man se två hav
slå ihop, Nordsjön och Kattegatt. Den troende
projicerar sitt eget jubel på detta och ser: allt
vill jubla över Gud. Människan blir till hela
skapelsens röst och präst.
V. 3 leder tanken till Jungfru Marias lovsång,
Magnificat (Luk 1:46-55). Att Herren kommer
för att råda rättvist över världen (v. 9) uttrycker
längtan efter den universella Frälsaren.

Den heliga siffran 7 är använd som
kompositionsprincip här: vi får Guds namn 7
gånger (Gud/Herren), 7 handlingar från hans
sida (han ”har gjort”, ”vann seger”, ”har visat”,
har ”tänkt” – d.v.s. kommit ihåg -, han ”räddar”,
”kommer” och ska ”råda”), därtill 7 gudomliga
egenskaper (segerrik, räddande, god, trofast,
rådande, rättvist dömande, rådande med
”oväld” – d.v.s. opartiskt dömande) samt 7 verb
(i hebreiskan) som alla handlar om att prisa
Gud. Författaren har njutit av att omsorgsfullt
väva ihop orden i ett mönster till Guds ära,
liksom när man broderar bibelcitat på tyg.
Biskopen Eusebios av Cæsarea i Palestina
upplevde kyrkans befrielse när kristendomen
blev tillåten år 313 e.Kr. i romarriket. Han
citerar Ps 98 i samband med den händelsen
(Eusebios, Kyrkans historia, X:1, Artos förlag).
Det var tydligen så de kristna kände efter alla
mörka år.
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Psalm
Detta är den sjätte och näst sista i
raden av rena lovprisningshymner vars tema
är Gud som folkets kung, han som är stor i Sion
(v. 2), d.v.s. bor i templet (de övriga är Ps 47; 93;
96-98; 100 – en del experter håller dock inte
med om att Ps 100 hör till denna genre). V. 5:
Guds ”fotapall” är locket över Förbundsarken
som stod i templets allraheligaste rum. Där
sades det att Herren tronar på keruberna (v.
1), d.v.s. är närvarande precis ovanför de två
änglafigurer som fanns på locket. V. 6: Tacksam
ser psalmisten bakåt i tiden och tänker på
Guds utvalde tjänare som ledde folket: Mose
och Aron från uttåget i Egypten till intagandet
av Det heliga landet, och Samuel, den främste
av domarna, folkets ledare i domartiden
innan det blev ett kungarike. Gud hörde deras
böner, förlät dem deras fel och ”hämnades
deras gärningar” (v. 6), vilket förmodligen ska
tolkas så att han straffade dem rättvist (tänker
psalmisten på att Mose inte fick komma in i
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det utlovade landet – 5 Mos 32:52? Men vilka
straff fick Aron och Samuel i så fall?). Eller
så menas – på något bakvänt sätt – att Gud
hämnades på dem som stod emot dessa hans
tjänare. Men formuleringen talar för den första
tolkningen.

100

Psalm
Denna psalm är den fjärde av
de invitatoriepsalmer man kan välja mellan
(inledande bön innan morgonbönen Laudes).
De övriga är Ps 24; 67; 95. Denna korta
psalm är så vacker att man borde lära sig den
utantill och be dem varje gång man går över
tröskeln till Guds hus. Kyrkan älskar denna
lilla ädelsten. Vi ber den varannan fredag på
morgonen (se s. 119).
Den helige Augustinus (s. 1336) kommenterar
denna psalm med orden: Låt lovprisning bli
din föda. Genom att prisa får du ny styrka, och
den du prisar blir angenäm för dig.
Vi är hans, hans folk (v. 3). Verkligen. Tacka
Gud att du får vara en del av hans kyrka.
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Psalm
Kung David älskade verkligen
Gud och hans lag. Vi ser här att han ville
vara en nitisk kung med stora krav på sin
befolkning om uppriktighet och redlighet.
Kristna kungar har i alla tider använt denna
text som ”kungaspegel” – d.v.s. en text som
regenten ska mäta sig med: lever jag upp till
min roll? Vi kan var och en inspireras av den
som biktspegel. De dömande orden i psalmen
– kungens vilja att straffa de orättfärdiga
– kan vi ta till oss i den meningen att vi vill
göra vad som står i vår makt för att motverka
ont förtal och annat som finns bland oss (och
börja genom att banna orättvisan och ondskan
från vårt eget hjärta). Men ytterst kan vi inte
döma någon annan, såsom psalmisten gör det
här. Den yttersta domen tillhör Kristus, och de
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verser som handlar om det bör vi läsa så att det
är Kristus, Världsdomaren, som talar, inte vi.

102

Psalm
Detta är den näst sista av de sju
botpsalmerna (de övriga är Ps 6; 32; 38; 51;
130; 143).
Det är – som v. 1 precist säger - en bön av
en betryckt, som är modlös och utgjuter sin
sorg inför Herren. Han är tydligen också
sjuk, magrar och har feber (v. 4-6), är kanske
döende. Han vakar och är som en ensam fågel
på taket (v. 8) – hur många har vi inte bland oss
som känner så. Han förhånas och man gör narr
av honom (v. 9). Vi får veta att ”Sions stenar” –
det är templet som han älskar - ligger ”i grus”
(v. 15). När allt rasar för oss kan vi bli bittra
– om vi inte tar det positivt som en botgöring.
Templets förstörelse och bortförandet av hela
Jerusalems elit år 587/586 f.Kr. till exilen i
Babylon var ett förkrossande slag för alla som
trodde på Gud. I dåtidens värld tolkades ett
sådant nederlag allmänt så att guden som
bodde i sitt tempel var besegrad av andra
folks gudar. Var man inte dum då om man
fortfarande satsade på honom? Psalmisten
kan vara en av de fattiga som stannade kvar i
den ödelagda staden, där han nu fick lida nöd,
medan fiender och nyinflyttade folk kunde
skratta åt hans olycka och hans envisa tro. Som
om vi skulle stanna kvar i en ödelagd stad utan
framtid och fortsätta gå till kyrkan som låg i
ruiner, för att den för oss var och förblir Guds
hus. Det finns de som gör så – jag har sett det
i det jordbävningsdrabbade Haiti. Man går till
ruinen och ber. Ibland firas mässan där.
Vilken tro psalmisten hade. Se hur han trots
allt är säker på att allt blir bra till sist:
Men du är densamme,
dina år har inget slut.

Dina tjänares barn skall bo här
och deras barn leva trygga hos dig.
(v. 28-29)

103

Psalm
En i sanning vacker psalm med
starka, oförglömliga bilder och uttryck – den
renaste näring för det andliga livet. Guds
barmhärtig överträffar allt vi kan förtjäna (v.
10), han är en öm far som kastar vår skuld så
långt bort som öster är från väster (v. 12). Han
är full av förståelse för våra svagheter: Ty han
vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull
(v. 14). Gud är kärlek vill man med aposteln
Johannes utbrista (1 Joh 4:8). Vi är sanningens
barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför
honom övertyga det om att Gud är större än
vårt hjärta och förstår allt (1 Joh 3:19-20).
Vad kan man tillägga efter en sådan psalm?
Det är bara att kapitulera inför Guds godhet...
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Psalm
Naturens Herre, livets och dödens
Givare – hur kan han beskrivas med mäktigare
ord än denna psalm gör? Det är som att vi
filmar allt, stort och smått, först på nära håll,
genom mikroskop, sedan flyger vi bort i ett
flygplan över täta skogar och savanner, under
himmelfästet, över jorden. Under oss ser vi
myllrande djurflockar och ute över havet
skeppen som liknar små leksaksbåtar. I vårt
öra viskar en ängel de ord vi ska klänga oss
fast vid i liv och död: Jag tror på en enda
Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel
och jord, av allt, både synligt och osynligt.
Orden från Gud är skapande, de frambringar
maten vi behöver till vardagen, och vin, som
gör människan glad (v. 15) för festens stund.
För den andliga läsningen av denna psalm bör
man observera att all den materia vi använder
för våra sakrament (vin, vatten, olja och
bröd) nämns här (v. 10 och 15). Havsmonstret
Leviatan som annars fungerade som ett

kaosvidunder som skulle dödas enligt den
gamla mellanösterns skapelsespoesi (se t.ex.
Ps 74:14; Jes 27:1; 51:9 – identiskt med Rahav
i Ps 89:11; jfr Job 26:12) - får här generöst nog
både leva i fred och tumla om i djupet (v. 26).
Psalmen darrar av generösa livsyttringar och
överflödande nåd. Passagerarna i flygplanet
kan inte annat än klappa i händerna och sjunga
med på tackpsalmen, vår Gud är stor!
Typiskt för många psalmer efterföljs den
jublande glädjen över Guds omsorg och
skapelse av ett fördömande utbrott mot dem
som inte tror (v. 35; jfr t.ex. 139:19-22). Vi
skulle gripas av samma indignation om vi efter
en sådan intensiv änglalik upplevelse, där allt
strålade klart i Guds ljus, fick lyssna till dem
som föraktar tron. Mystikerna, som får känna
Guds kärlek på det allra närmaste håll, kan bli
förfärade vid tanken av att det finns människor
som inte älskar Gud. Kärleken är inte älskad!
kan de ropa, djupt förtvivlade och upprörda.
Känslan är mänsklig och som sådan kan vi
bejaka den, men självklart får vi inte stanna
vid den. Den ska bli till sorg och ett beslut att
hjälpa andra att få trons gåva.
Det är intressant att denna psalm har stora
likheter med en hymn av den egyptiska faraon
Akhenaton från 1300-talet f.Kr. Han gjorde
upp med sitt folks traditionella polyteism och
tillät bara dyrkande av en enda gud (solen).
Det var ett teologiskt framsteg, får man
säga, men hans revolution förkastades efter
hans död, och folket föll tillbaka i sin gamla
månggudadyrkan. Psalmisten understryker i
motsats till Akhenaton att solen är skapad av
Gud (v. 19) – den är inte själv en gud – men
han hade säkert sympatiserat med steget åt rätt
håll, med den nytänkande faraon som – nästan
– anade den ende, sanne Skaparen bakom allt.
Observera att v. 27-28 ligger till grund för en
känd bordsbön, som man brukar höra i kloster.
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Psalm
Tacka Herren, åkalla honom,
berätta för folken om hans verk! säger psalmisten
först (v. 1) – och precis detta praktiserar han
sedan själv. Gud höll det förbund han slöt
med Abraham, och det ser man speciellt i
de mäktiga händelser som ledde till uttåget
ur slaveriet i Egypten och sedan vandringen
genom öknen. Varje kristen med en personlig
tros historia kan titta bakåt med samma ögon.
Minns vad Gud gjort! Han utväljer människor
och ger dem trons gåva för att de skulle hålla
hans bud och lyda hans lagar (v. 45) – och så bli
lyckliga med varandra och med Gud för evigt!
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Psalm
Här prisas ”Herrens storverk”
(v. 2) som framför allt syns i hans oändliga
tålamod med sitt folks ständiga brist på tillit
till honom och otrohet mot förbundet. Vi får
en sorts negativ baksida av psalmen innan, Ps
105, som också berättade om historien. Det rör
sig om perioden från uttåget ur Egypten till
den babyloniska exilen på 500-talet f.Kr. V. 47:
Rädda oss, Herre, vår Gud, hämta hem oss från
folken – folket var tydligen ännu fångar när
denna psalm skrevs. Verserna 10, 45-46 och
48 påminner om Sakarias lovsång – Benedictus
- som kyrkan ber varje dag i morgonbönen
Laudes (Luk 1:68-79). V. 20-21 ligger bakom
Paulus ord i Rom 1:23 om hedningarnas
oanständiga avgudadyrkan: De bytte ut den
oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av
förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur
och kräldjur. Israeliternas motbjudande barnoffringar till Kanaans avgudar beskrivs i v.
35-39. Den ivrige prästen Pinechas, som
flammade upp i vrede och genomborrade
en provocerande israelit och dennes hustru
från det fientliga folket midjaniterna med
sitt spjut (4 Mos 25:6f), får beröm i v. 30. Vi
reagerar med avsky på en sådan avrättning,
men i dåtidens sammanhang sågs den som en
räddning av folket från undergång. Den hade
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en avskräckande verkan på alla. För oss kristna
gäller en annan väg: Kristus lät sitt hjärta
genomborras av en lans, för vår skull. Med
Kristi mildhet ska vi försöka att stå ut med de
gudlösa i vår närhet – kanske kan vårt tålamod
få dem på andra tankar? Psalmens budskap är
att folket visserligen ofta har vänt Gud ryggen,
men i slutändan ska det möta barmhärtighet.
Det är viktigt att vi ser på vår egen historia med
samma ögon: väl kan det finnas mycket att gråta
över men när vi har biktat och försökt att själva
förlåta får vi tillsammans med Gud släppa det
och satsa allt hopp på hans godhet. Varför
vara rädd för att bikta sig? Gud känner ändå
dina synder. Han vill ge dig känslan av frihet.
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Psalm
Gud räddar sitt folk ur många
lägen: den hårda ökenvandringen (v. 4-9),
fångenskapen i Babylon (v. 10-16), han räddar
sjuka så att de tillfrisknar (v. 17-22), resande
som råkar i sjönöd (v. 23-32). Så ska han
även rädda judarna från Babylon, låta dem
återvända från fångenskapen och hoppas på
en framtid (det är väl det som v. 33-41 syftar
på). En tacksam refräng upprepas i v. 8, 15, 21
och 31. Psalmen avslutas med ett vishetsord:
Guds storverk ska tysta munnen på alla dem
som påstår att han inte kan rädda (v. 42-43).
Observera hur Jesu liv avspeglar alltihop:
han rekapitulerade ökenvandringen genom
sin 40-dagars fasta, han ville ”befria fångar”,
han förlät synd och botade sjuka, han stillade
stormen så att lärjungarna kunde nå hamnen
dit de ville (v. 30) (jfr Luk 4:1-13, 18, 40; 5:24-25
etc.). Ett eko av v. 9 möter vi i Marias lovsång,
Magnificat, som kyrkan ber på kvällen (Luk
1:53). Ser du tillbaka på ditt liv, din andliga
självbiografi, då ser nog även du spår av Guds
räddande hand här och där.
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Psalm
Psaltaren upprepar ofta sig själv.
Vi får tänka oss olika avsnitt som byggstenar

som ibland återanvändes. Det visar hur pass
älskade de var i folket. Så är v. 2-6 närmast
identiskt med Ps 57:8-12 och samma sak med
v. 7-14 som i princip finns i Ps 60:7-14 – se
kommentarerna där.
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Psalm
Ännu en gång hamnar vi mitt i
en oskyldig anklagad människas utsatthet. V.
4-5: Precis som i Ps 35:12-14 har han gjort gott
mot dem som nu löner honom med ont. Han
avbildar Kristus och alla som med honom vill
försöka att älska sina fiender men får lida spott
för det (Luk 6:27).
Avsnittet v. 6-19 tolkas bäst som anklagelser
mot psalmisten från de gudlösas håll. Bibel
2000 översätter v. 20 som en tillbakablick
på ett sätt som stödjer denna tolkning. Det
rimmar fint med att den bedjandes hjärta i v.
22 är fyllt av ångest.
Men man måste medge att en annan läsning
också är möjlig, till och med sannolik, med
tanke på hur aposteln Petrus uppfattar v. 8,
nämligen som Guds dom över förrädaren
Judas (Apg 1:20): det är den rättfärdige
psalmisten själv som fördömer sina anklagare
i v. 6-19. På detta sätt blir psalmen tämligen
hård kost för en kristen mentalitet. Kyrkans
dagliga bön utesluter därför hela denna
psalm ur tidegärden. Men i den första
tolkningen fungerar den alldeles utmärkt
som en meditation över Kristi lidande, hur
han anklagades orättvist av folkets ledare.
Den andra tolkningen är en hård dom över
syndarna – att döma är Guds jobb, inte vårt.
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Psalm
Denna psalm var oerhört viktig i
urkyrkan och är så än i dag - detta trots dess
ytterst fientliga tonfall och det faktum att flera
av verserna är svåra att förstå i hebreiskan (v. 3
lär vara hela Psaltarens mest obegripliga vers).
Än i dag ber vi denna psalm i Kyrkans dagliga
bön och det varenda söndag i kvällsbönen

Vesper (se s. 119) – förutom v. 6 som anses
vara för våldsam.
Psalm 110 spelade en viktig roll i Jesu
undervisning i templet, få dagar innan han
avrättades. När allt kom omkring längtade
folket efter en Messias som likt en ny David
skulle kuva dess jordiska fiender. Jesus slog
fast inför mängden att denna definition av
Den smorde är otillräcklig. Messias är en
himmelsk gestalt, förutsagt av profeten David:
Människosonen som skulle komma med
himlens skyar. Denne skulle av Gud få makt,
ära och herravälde, så att människor av alla
folk, nationer och språk skulle tjäna honom.
Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra,
och hans rike skall aldrig gå under (Dan
7:13f). Jesus ville få Jerusalems befolkning,
en krutdurk av politiska spänningar, att tro
att han kommit från himlen för att försona
hela världen med Gud, men inte i form av
ännu fler vansinniga krig. David talar i v. 1 om
den kommande Frälsaren som ”min herre” –
alltså kan han inte vara Davids son såsom en
upprepning av honom. Messias är gudomlig.
Därmed var Jesus inte längre aktuell för de
kretsar som ruvade på uppror, man tappade
intresset för honom. Jesu ord i templet kom att
spela en stor roll i urkyrkan argumentation för
honom. Den tillsynes misslyckade profeten var
verkligen Guds Messias (v. 1 ligger bakom t.ex.
Matt 22:44; 26:64; Mark 12:36; 14:62; 16:19;
Apg 2:34-35; Rom 8:34; 1 Kor 15:22-25; Ef
1:20-23; Kol 3:1; Heb 1:3, 13; 8:1; 10:12-13). Att
försvara Jesu messianitet är den ursprungliga
meningen med uttrycket ”att vittna om Jesus”.
Apostlarna - och vi – är bokstavligen Jesu
försvarsvittnen inför världens domstol som
– nu som då – inte vill tro utan dömer ut
honom såsom galen eller lögnare. Apostlarnas
motståndare skakade på huvudet: ”Hur kan
ni kalla honom Messias, han är ju inte som
David? Jesus dog som brottsling, men David
gick från seger till seger.” Kyrkans svar – med
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sin överste ledares mun – var att det tvärtom
var så att David var död, och detta sedan länge,
men Jesus lever som den Uppståndne! (Apg
2:29-32).
V. 4: Melkisedek (namnet betyder prästkung) var den legendomspunna härskaren
i Salem (Jerusalem) som Abraham bemötte
som en överstepräst (= betalade tionde till).
Melkisedek kom ut med bröd och vin; han var
präst åt Gud den Högste (1 Mos 14:18) - ett
förebådande av eukaristin. På Jesu tid tänkte
många – t.ex. dem i Qumran, se s. 54ff – att
Melkisedek fanns i himlen och var identisk
med Människosonen som profeten Daniel
såg (Dan 7:13f). Melkisedek är präst för evigt
(v. 4). Eftersom denna psalm, Psalm 110,
tillämpades på den kommande Messias kunde
den inte handla om en vanlig kung som David.
Visst hade Israels kungar en sorts prästerliga
uppgifter (se t.ex. 1 Kung 3:4; 8:54-64; 9:25)
men de var inte präster och inte heller eviga,
utan numera stendöda allihopa, liksom David
själv, vilket Petrus som sagt ville poängtera.
I den andan ska vi läsa Hebreerbrevets
förklaringar – särskilt Heb kap. 7 - om Jesus
som den sanne översteprästen i himlen (se
introduktionen till detta viktiga brev s. 223).
Jesus frambar sig själv som offer på Golgata
och - dagen innan - genom att frambära
bröd och vin i Jerusalem, en efterlikning av
Melkisedek. Så utövas Jesu prästämbete, än i
dag gripbart i hans kyrkas eukaristi.
V. 7 är svår att förstå. Möjligtvis hämtades
vatten från Gihonkällan utanför Jerusalem när
en kung skulle krönas (Adonija lät sig utropas
till kung vid en källa och Salomo också, 1 Kung
1:9, 33-39). Eller kanske versen ska förstås så
att kungen/Messias snabbt hämtar krafter
när han slås eller förföljer sina fiender, för att
naturen överallt ställer sig till hans förfogande
(jfr den outtröttlige Simson i Dom 15:18).
Fienderna ligger med huvudena i leran (v.
6), men Messias kan kvickt resa sig igen – en
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antydan av Jesu seger över döden kan läsas in
här.
Även judarna ser denna psalm som messiansk.
Den är som sagt språkligt väldig komplicerad.
Vi vet inte vilket konkret tillfälle den
ursprungligen skrevs för. Är det en sorts
orakel-präst som talar i v. 1 till en kung i Juda
(i tredje person) och med hälsning från Gud
uppmanar honom att sätta sig på sin tron,
eller att bygga sitt kungliga palats som nära
granne till Förbundsarken/templet, eller som
lovar honom seger i kommande krigståg?
V. 3 är riktig svårtolkad : ”På heliga berg har
jag fött dig” - så heter det med stöd i den
grekiska bibelöversättningen Septuaginta,
(se s. 18). Den kan också läsas som ”före
morgonstjärnan” och därmed som belägg för
att Messias, Guds Son, är född av Fadern före
all tid (som vi säger i trosbekännelsen), och
det rimmar väl med Ps 2:7: Du är min son, jag
har fött dig i dag (observera att mycket i Ps 2
korresponderar med Ps 110, ja, Ps 2 är som en
nyckel till Ps 110). I judisk tradition översätter
man den hebreiska varianten av denna vers
ungefär med: ”i helig prakt kommer dina
unga män till dig”. I så fall handlar det om en
armé som är redo. För oss kristna visar Guds
inbjudan till Messias om att inta sin tron (v.
1) att Gud älskar och upprättar sin korsfäste
Son. Jesus sitter nu vid Faderns högra sida och
ska komma åter och döma världen på den sista
dagen (Mark 14:62; jfr 12:36-37; Apg 17:31).
Sändandet av Den helige ande vid pingsten
(Apg kap. 2) som Jesus utlovade (Joh 14:15-26)
bevisar att han nu verkligen sitter där.
Det var en lång kommentar. Men nödvändig.
Hela frågan om Messias väsen står ju på spel.

111 & 112

Psalm
Ps 111
en lovprisande psalm som slutar med
vishetsord om hur viktig Gudsfruktan
(jfr Ords 1:7; Syr 1:14 m.m.). Observera

är
ett
är
att

Gudsfruktan inte är en fråga om rädsla, ty den
som fruktar Herren är inte rädd för något, hans
mod sviktar aldrig, ty Herren är hans hopp (Syr
34:16; jfr 1 Joh 4:18-19). Sann Gudsfruktan är
att prioritera Gud och inte låta sig rubbas av
människors agendor (d.v.s. man ska ”frukta”
Gud mer än människor, jfr t.ex. Apg 5:29).
Psalm 111 är – liksom Psalm 112 som är
dess ”tvilling” – alfabetisk, d.v.s. att varje rad
börjar utifrån en ny bokstav i det hebreiska
alfabetet. I Ps 111 prisas Guds underbara
gärningar – vi måste i v. 5 tänka på den största
gåvan av alla: eukaristin. I Ps 112 prisas den
rättfärdige människan vars gärningar ska bli
belönade. Men blir de alltid det? Jobs bok
och Predikaren behandlar den smärtsamma
frågan att det ibland kan gå illa för de goda,
trots deras rättfärdighet – ett dilemma som
pekar fram mot Jesu död och uppståndelse
där meningen med lidandet klarnar. Ps 112
reflekterar inte över detta. Så gör inte Jesus
heller i Matt kap. 6 där han utan vidare
bekräftar att Gud belönar dem som ber, fastar
och hjälper fattiga. V. 6 påminner oss om Alla
helgons dag, då vi minns trons hjältar som
gick före oss (se s. 1475). V. 9 citeras i 2 Kor 9:9
där Givaren dock är Gud. Bibeln tolkar Bibeln
– ibland på ett elastiskt sätt.

113

Psalm
Vi öppnar oss nu för det som
judarna kallar för Det egyptiska Halel eller
Påsk-halel (Ps 113-118) eller bara Halel,
lovprisningen som man sjöng under
Lövhyddohögtiden och (delar av den) vid
påskmåltiden på Jesu tid. I Psalm 113 prisar vi
Gud som – fast upphöjd över allt (v. 4) – böjer
sig ned till gruset där den fattige och hjälplöse
sitter (v. 6f; jfr Ps 35:10). Vi kristna anar i
denna rörelse neråt Guds människoblivande i
Jungfruns sköte (jfr Fil 2:6-10). Parallellen till
Marias lovsång – Magnificat (Luk 1:46-55)
– är uppenbar. Tanken går även till Hannas
sång i 1 Sam 2:1-10 (se nedan). Den barnlösa

kvinnan som var nerböjd av sorg fick hjälp (jfr
Jes 54:1f) - liksom Sara, Rebecka, Manoachs
namnlösa hustru, Hanna, Elisabeth… (1 Mos
21:2; 25:21; Dom 13:2; 1 Sam 1:2; Luk 1:7).
Guds under med den unga Maria överträffar
förstås dem alla.
Hannas lovsång (1 Sam 2:1-10)

Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.
Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.
Ingen är helig som Herren,
det finns ingen utom du,
ingen klippa är fast som vår Gud.
Sluta upp med ert stolta skryt,
spara de fräcka orden,
ty Herren är en Gud som vet allt,
han väger varje gärning.
Hjältarnas båge är bruten,
men de svaga rustas med ny kraft.
De som var mätta måste slava för brödet,
de som hungrade vilar från mödan.
Sju söner får den ofruktsamma,
medan den barnrika vissnar bort.
Herren dödar och ger liv,
leder ner i dödsriket och räddar därifrån.
Herren gör fattig och han gör rik,
han förnedrar och han upphöjer.
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.
Ty jordens fästen tillhör Herren,
på dem har han lagt jordens rund.
Herren skyddar sina trognas steg,
men de onda går under i mörkret,
av egen kraft lyckas ingen.
Herrens fiender krossas
när den Högste dundrar i himlen.
Herren dömer jordens alla länder,
åt sin konung ger han styrka,
lyfter högt sin smordes spira.
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Psalm
En hymn som firar Israels heliga
historia från uttåget ur Egypten, via Röda
havets botten till övergången vid Jordan.
Psalmisten har inte ett uns av rädsla för
naturen – som man hade i andra religioner, där
man trodde att naturen hade andliga krafter
som man skulle buga sig för eller undvika.
Psalmisten talar poetiskt-triumferande till
bergen, floderna, havet och nästan retar dem
för deras feghets skull – d.v.s. han jublar över
Guds mäktiga styrka som kan få dem att likna
uppskrämda djurungar. Naturligtvis ger de
inga svar tillbaka. Bergen som hoppar syftar
nog på trakten kring Sinai, där Gud steg ner (2
Mos kap. 19-20).
V. 7-8 avser undren i 2 Mos 17:1-7; 4 Mos
20:1-13. Så kan även vi darra av helig glädje
när vi tänker på Guds kraft (jfr Ps 119:120).
Våra synder är berg, floder och hav, hinder
som skiljer oss från himlen. Gud övervinner
dem lätt. Enkla medel - vatten, vin, olja, bröd,
sakramentens element – blir instrument som
kan förvandla syndare till helgon. Så vill han
göra med oss. Vi är Guds utvalda, heliga och
älskade (Kol 3:12).
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Psalm
Psalmisten erkänner ödmjukt
att människan inte kan uppvisa verkliga
förtjänster inför Gud (v. 1). Han är trött på
avgudadyrkarna som frågar varför Israel inte
också har en synlig gud (v. 2-3). Avgudarna
är bara döda figurer och bilder som inte kan
göra något (jfr Ps 115; 135; Vish 13:10-19;
14:12-31). Våra förfäders avgudadyrkan var en
andlig istid som till sist gav vika för värmen
och grönskan som växer ur tron på den
levande Guden. Människan identifierar sig
ju alltmer med det hon tror på (jfr ”avbilden”
i 1 Mos 1:26-28), en sanning som även gäller
avgudadyrkaren: han blir som sina figurer, stel,
en sådan som far ner i tystnaden, d.v.s. döden
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(v.17). V. 17-18 visar skillnaden mellan liv och
död från de levandes perspektiv: ett lik sjunger
inte, men vi sjunger. Tron på ett liv efter döden
är inte temat här – vi hittar inget spår av
sådan tro i denna psalm (liksom inte heller i
Ps 6 och 88). En annorlunda optimism finns
i Ps 16:10; 49:16; 73:26. Vi kristna har redan i
dopet övergått från döden till livet. Den fysiska
döden kan inte skilja oss från Gud i Kristus (1
Joh 3:14; Rom 8:38-39).
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Psalm
En vacker psalm om räddning
– med ord som har älskats och upprepats i
minnet av troende i alla tider. Nästan varje
vers här är en klassiker i det andliga livet –
smaka på var och en, länge och väl.
Här talar en erfarenhet av Guds ingripande.
Herre, rädda mitt liv! (v. 4). Precis så skrek
lärjungarna i stormen (Matt 8:25), och även
Petrus som vandrade på sjön mot Jesus men
började sjunka när han tvivlade (Matt 14:30).
Så ropar vi när vi ska ta oss fram trots hård
motvind och syndens träsk.

I v. 10 talas det om att ”gå under”. Det bygger
på den hebreiska Bibeln. I den grekiska
översättningen Septuaginta (se s. 18) heter
det: Jag trodde, därför talar jag, vilket är den
versionen Paulus citerar i 2 Kor 4:13. V. 11
ekar i Rom 3:4: Gud är sann – sedan må varje
människa visa sig vara en lögnare. I v. 15 står
det faktiskt i grundtexten: De trognas död är
dyrbar i Herrens ögon – vi tänker genast på
Kristus och martyrerna och det eviga livet,
men Bibel 2000 har tydligen tolkat det så
att Gud vill skydda oss här på jorden - och
omskriver det därför med ”liv”. Så kan det bli.
Jag älskar Herren (v. 1) – vilka gudomliga ord.
Tänk om vi kunde säga dem vid varje andetag.
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Psalm
Denna lilla pärla i Psaltaren talar
å båda Gamla och Nya testamentets vägnar,
här ska alla länder lova Herren (v. 1) och det
sker genom kyrkan. Det är med ord som dessa
som folken ska tåga in i Guds rike när jordens
kungar kommer med all sin härlighet till den
staden (Upp 21:24). Må vi vara med – when
the saints go marching in!

annat hinder (jfr t.ex. Jes 8:14; 28:16; Mark 6:3;
Rom 9:32-33; Apg 4:11; 1 Kor 1:23; 3:11; Ef
2:20; 1 Pet 2:6-8).

Kyrkan älskar denna hymn. Vi ber den i
tidegärden varannan lördag.

V. 25 är identisk med det kända böneropet
Hosanna/Hosianna från Messias intåg på
Palmsöndagen i Jerusalem (Mark 11:9), en
scen vi har knutit ihop med bönen från Jes 6:3
i vårt Sanctus i mässan. Även festprocessionen
i v. 27 återupplever vi på Palmsöndagen när vi
går på stadens gator med välsignade kvistar i
händerna (se s. 517).
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Psalm
I denna psalm som kyrkan ber
varje söndag (varannan gång på morgonen,
varannan gång mitt på dagen) ekar olika röster
växelvis, som en sorts helig sånglek. Framför
templet blir det till en formell dialog om att
öppna portarna (v. 19-21, påminnande om Ps
24:7, 9). Kristus håller redan himlens portar
vidöppna för oss, ja, han är själv grinden (Joh
10:7-9) som vi går genom.
Gud hjälper och ytterst kan man bara lita på
honom – det är temat i v. 5-18.
Stenen som husbyggarna ratade har blivit en
hörnsten (v. 22; jfr Jes 28:16). Varför skrevs den
versen? Vem eller vad är det som förkastats av
”experterna” men som plötsligt behövs för att
hålla ihop byggnaden (”hörnsten”)? Tolkas
stenen som den kommande Messias blir frågan
brinnande: Vad skulle det vara för ”experter”
som inte uppskattade honom? Skulle Israels
samlade laglärda, deras fromma elit, verkligen
kunna begå ett sådant misstag? Jesus kastade
denna möjlighet in i sin infekterade debatt
med översteprästerna och fariseerna som inte
ville tro på honom (Matt 21:42). Det var en
retorisk fullträff. Snart blev citatet en del av
argument-arsenalen i urkyrkans förkunnelse,
den dyker upp på många ställen, ofta även som
en sten man kan slå sig på, en stötesten, eller

Psalm
Psalm 119 är mycket lång –
ett eget litet psalterium. Den är Andens
dagsmarsch som vi kan gå med jämna steg
– vi dras in i meditationen och tiden spelar
ingen roll. Kyrkans dagliga bön fördelar det
mesta av denna psalm på middagsböner (sext,
se s. 118), enstaka avsnitt på morgonböner
(Laudes). Psalmen är en konstprodukt med
många byggdelar från Psaltarens citatlåda.
Temat som allt kretsar kring är glädjen över
Guds lag, hans visa ledning av oss. Bibel 2000
förklarar: ”I denna psalm är det alfabetiska
mönstret starkt framhävt. De åtta verserna
i varje strof inleds med ord som börjar på
samma hebreiska bokstav. De åtta första börjar
alla på “álef ”, de åtta följande på “bet” osv.
Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver, och
psalmen har alltså 8 × 22 = 176 verser”.
Det vore allt för omfattande att försöka ge
en detaljerad kommentar till Ps 119. Istället
ger jag här ett axplock av de kanske mest
kända verserna i denna långa symfoni – jag
konstruerar alltså min egen ”mini-Psalm-119”.
Det rör sig om verserna 9, 19, 20, 25, 33, 34,
48, 57, 61, 62, 64, 72, 76, 89, 92, 97, 98, 99, 100,
105, 109, 112, 115, 125, 130, 136, 139, 141, 152,
157, 160, 161, 164 och 176.
Sammanställningen kan ses på nästa sida.
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Hur kan en ung man bevara sitt liv rent,
så att han håller sig till ditt ord?
Jag är en främling i ditt land,
dölj inte dina bud för mig.
Längtan efter dina lagar
förtär mig dag och natt
Jag ligger nedtryckt i stoftet,
skänk mig liv, som du har sagt.
Visa mig, Herre, dina stadgars väg,
och jag skall följa den till slutet.
Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.
Jag sträcker mina händer mot dig
och begrundar dina stadgar.
Min andel är Herren,
jag lovar att lyda dina ord.
De gudlösas snaror omger mig,
men jag glömmer inte din lag.
Mitt i natten stiger jag upp
för att tacka dig för dina rättfärdiga lagar.
Din kärlek, Herre, fyller hela jorden,
lär mig dina stadgar.
För mig är den lag du förkunnat
mer värd än mängder av guld och silver.
Låt din kärlek bli min tröst,
så som du har lovat din tjänare.
Herre, för evigt
står ditt ord fast i himlen.
Vad jag älskar din lag!
Jag begrundar den dagen lång.
Dina bud gör mig visare än min fiende,
de finns alltid hos mig.
Jag äger mer vishet än alla mina lärare,
ty jag begrundar dina lagbud.
Jag är klokare än de gamla,
ty jag följer dina befallningar.
Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
Mitt liv är ständigt i fara,
men jag glömmer aldrig din lag.
Jag har föresatt mig att följa dina stadgar,
alltid, ända till slutet.
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Gå bort från mig, ni som är onda,
jag vill hålla min Guds bud.
Jordens alla gudlösa räknar du som slagg,
därför älskar jag dina lagbud.
Jag ryser av fruktan för dig,
jag räds för dina domar.
Jag är din tjänare, ge mig förstånd,
så att jag lär känna dina lagbud.
När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare
och lär mig dina stadgar.
Tårar strömmar från mina ögon,
för att man inte håller din lag.
Jag förtärs av lidelse och harm
när mina fiender glömmer dina ord.
Jag är ringa och föraktad,
men jag glömmer inte dina befallningar.
Sedan länge vet jag genom dina lagbud
att de stadgats av dig för evigt.
Mina förföljare och fiender är många,
men jag viker inte från dina lagbud.
Summan av ditt ord är sanning,
dina rättfärdiga lagar består för evigt.
Furstar förföljer mig utan skäl,
men mitt hjärta fruktar blott dina ord.
Sju gånger om dagen prisar jag dig
för dina rättfärdiga lagar.
Jag har gått vilse som ett bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare,
ty jag har inte glömt dina bud.

120

Psalm
Här börjar de femton Vallfartspsalmerna. Dem kunde Den heliga familjen
säkert utantill, de brukade varje år bege sig till
Jerusalem vid påskhögtiden (Luk 2:41). Ps 120
ber man varje dag i förmiddagens tidebön ters
(se s. 118). Dagen har kommit i gång, vi är i
människomyllret där inte alla vi träffar har rent
mjöl i påsen (det kan finnas bovar även på en
pilgrimsresa). V. 3-4 är en mental akt av avsky
mot svek och bedrägeri – må sådana personer
sättas på plats, må jag själv stoppas om jag

ljuger! Meshek och Kedar (v. 5) är områden i
öster utanför Det heliga landet. När man reser
eller måste arbeta i annat land är man bland
människor från andra kulturer, med andra
värderingar. Man känner sig inte hemma, är
sårbar för angrepp, vulgariteter, grupp-press,
exkluderande och missförstånd. O Gud, hur
många av dem på mitt nya jobb kan jag lita på?
Hur många önskar fred med mig? (v. 7).
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Psalm
Samma sak gäller som för psalmen
innan. Ps 121 hör hemma i förmiddagsbönen
ters (se s. 118) varje dag under året. Den
betecknas som ”vallfartssång” och betonar
Guds goda, ständiga, skyddande närvaro
kring sina trogna – mitt bland farorna ute i
människovimlet. V. 3: Din fot kan slinta vid
bilens broms eller på trottoarkanten, med
förfärliga följder – även din tunga kan slinta,
och det kan också bli ditt fall (Ords 15:1: Mjukt
svar stillar vrede, hårda ord väcker harm; Jak
1:19: Håll detta i minnet, mina kära bröder.
Varje människa skall vara snar att höra, sen
att tala, sen till vrede). Ja, dansa försiktigt på
människornas scengolv – det lutar mer än du
tror. Gud beskyddar dig mot många faror, fler
än du vet om. Om du visste hur många misstag
han har bevarat dig från skulle du både jubla
och skämmas av glädje.
Bergen, vandringen, solens hetta och månen
leder tankarna till Gudsfolkets ökenvandring.
Varje dag går du ett par mil till, på vägen bort
från ofriheten i Egypten, slaveriet under synd,
och mot Det utlovade landet, Paradiset. Se
bara upp med farorna på vägen – och längta
inte tillbaka till det gamla livet under synden.
”Bergen” i v. 1 kan också tolkas negativt: som
de många hedniska kullar där israeliterna trots
Guds varningar offrade till avgudar (jfr t.ex.1
Kung 3:2; 2 Kung 18:4). Den gode pilgrimen
som är på väg mot Guds hus i Jerusalem ser

dem längs sin väg och känner den farliga
dragningen att stanna upp, bli som alla andra
och offra där, men får hjälp mot frestelsen av
Gud i v. 2. Min läsare, tänk över vilka sådana
”berg” det kan vara som frestar dig att lämna
Guds väg. Skynda dig förbi dem.
Gud ska skydda mot månen (v. 6): vid den
tiden trodde många att man kunde få feber, bli
blind eller galen av månens ljus. Bönen lovar
alltså: Gud hjälper dig bevara ditt psyke och
din kropp.
V. 8 kan förstås som din utgång och ingång
(från hemmet; jfr 5 Mos 6:4-9; 28:6). Där, vid
dörren, kan man ha en liten vigvattenbehållare
så att man kan göra korstecknet med vigvatten
när man går ut och in (ta med en plastflaska
till mässan och gå efteråt till prästen och be om
att få ta med vigvatten hem). Då påminner du
dig själv om att Den gode herden går vid din
sida (v. 5). Det gör han inte minst när vi råkar
i frestelser, han leder oss ur dem om vi håller i
hans hand – hårt.

122

Psalm
Vi får här den sista av Psaltarens
så kallade Sionshymner som prisar den heliga
staden Jerusalem – en bild av Guds kyrka,
den vi känner till på jorden, och den som ska
komma till oss från höjden (Upp 21:2ff). De
fem tidigare sådana är Ps 46; 48; 76; 84; 87.
Precis som de två psalmerna innan hör
denna vallfartsssång (v.1) hemma varje dag
i förmiddagens tidebön ters (se s. 118). Den
vandrande pilgrimen är framme vid målet
och kan ta av sig ryggsäcken och vila. Han
ser med glädje ut över Den heliga staden –
förmodligen från Olivberget – och ska efter
sin paus vidare ned genom Kidrondalen och
uppför klippan till stadens portar. Därifrån
hör man glädjeropen från alla dem som redan
kommit in. En doft av stekt kött märks tydligt
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från templet där brännoffren pågår oavbrutet.
Psalmisten avbildar kyrkan på jorden under
dess vallfärd genom tiderna – med en fot redan
i himlen och en kvar på jorden. Benen värker
men själen jublar. Jerusalem var bestämd av
Gud att vara platsen där försoningen mellan
människor och Gud skulle äga rum (5 Mos
12:5, 13-14; 16:16). V. 6-9: Psalmisten önskar
fred över Jerusalem. Stadens namn kan läsas
som ”Freds-staden” (”salem”/”shalom” betyder
fred). Fred och allt gott (Pax et Bonum) var
också den helige Franciskus av Assisis hälsning
(se s. 1426).
Den urgamla hymnen Urbs Jerusalem beata
(700-800-talet) finns i svensk språkdräkt i
O Jerusalem, du höga i sångboken Cecilia
(nr. 89). Däri knyts temat från Ps 122 till vår
längtan efter det himmelska Jerusalem, den
längtan som uppfyller kyrkan på jorden –
byggd som hon är av levande stenar (1 Pet 2:5).
Ceciliahymnens fjärde strof passar väl med Ps
122:3 (den välbyggda staden, där husen står
tätt tillsammans – genom livets tuffa strider har
Herren lärt oss att hålla ihop och samarbeta):
Varje sten är tuktad, slagen,
slipad för at passa rätt,
fogas så av mästarhanden
på den plats som han berett,
att de alla i Guds tempel
blir förenade till ett.
Tuktad? Ja, ty självdisciplin behövs – men
mildhet behövs gentemot andra. Den helige
påven Gregorius den store (se s. 1354) skrev:
”I en byggnad stödjer den ena stenen den
andra, ty man lägger en sten på en annan, och
den som stödjer någon, stödjes i sin tur av en
annan. Just så stödjes i den heliga kyrkan var
och en av en annan och stödjer de andra”. Rätt.
Vi är dessa stenar som bär och accepterar de
andra som de är. Vårt fundament är Kristus
som ju bär och står ut med oss (jfr Jes 28:16;
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Rom 13:10; 1 Kor 3:11). Ty han är vår fred, han
har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till
ett och rivit skiljemuren, fiendskapen (Ef 2:14).
Må alla som fastnat i synd känna sig välkomna
i kyrkans famn. Så växer kyrkan fram till att bli
Jeru-salem, fredens stad, vars anda sprider sig
ut i samhället.

123

Psalm
Denna psalm (och de två nästa
psalmerna) finns som möjlighet att be under
sext, d.v.s. kyrkans liturgiska middagsbön (se s.
118). Vi lunchtid vilar man en stund och inser
hur Gud har skyddat en under förmiddagens
alla utmaningar. Den som liksom psalmisten
har sin uppmärksam ständigt fäst vid att göra
Guds vilja – liksom tjänaren i en storfamilj
ständigt väntade på en vink från husmor –
kommer att få lida under de högmodigas förakt
(v. 4). Därmed menas i Psaltaren de gudlösa
och orättfärdiga, de som roffar åt sig fördelar
på de svagas bekostnad och struntar i Guds
lag. Konkret bakgrund till denna psalm kunde
vara personer som stör en pilgrimsgrupp på
väg mot Jerusalem - eller i dag de som gör narr
av att du går till kyrkan eller att du vill kunna
be på jobbet. De ska hålla tyst! Vi har fått nog
av de självsäkras hån (v. 4). Vi tar inte emot vad
de säger. Vi sväljer inte deras respektlöshet.

124

Psalm
Precis som i psalmen innan
(och den nästa) kan denna bön bes i
middagsstunden, d.v.s. vid sext-bönen. Den
bedjande andas ut efter en förmiddag fylld
av svåra, ja, farliga möten där mycket stod
på spel. V. 3: Människor kan bli som odjur.
Homo homini lupus est (människan är en
varg för sin medmänniska) säger ett latinskt
ordspråk. V. 4-5: Psalmisten kände sig för ett
ögonblick överväldigad, fångad av de gudlösas
retorik, hot eller lockelser. Men när det var
som värst bad han i hjärtat till Gud om hjälp,
och deras manipulation misslyckades. En

katolsk präst jag kände skulle överfallas, då
gick han beslutsamt, vilt stirrande, fram emot
våldsmännen med krucifixet på sin rosenkrans
vänt mot dem. De flydde. Så flydde även döden
för Guds Son på Påskdagen: hans uppståndelse
är källan till vår glädje. Helgonen i himlen,
inte minst de som gav sina liv för Kristus, kan
sjunga med på denna psalm, alla de som nu
är hos Gud, de som slank ur jägarens nät i v. 7
(jfr Ps 124:6-8), ja, alla som kommit undan det
fördärv som begäret drar med sig i denna värld
(1 Pet 1:4).
Vår hjälp finns hos Herren, som har gjort
himmel och jord (v. 8). Det är vad prästen,
diakonen och ministranterna säger just innan
de tågar in i mässan. Adiutorium nostrum in
nomine Domini. Qui fecit cælum et terram.
Med dessa ord kan även vi i lunchpausen rusta
oss inför varje eftermiddags utmaningar.

125

Psalm
Som de två psalmerna innan kan
denna bön bes vid sext – kyrkans bön vid
middagstid (se s. 118). Psalmisten gläds åt
tanken på den rätta vägen som han har slagit
in på, hans kurs är Guds vilja. Att de gudlösa
bär en spira (v. 3) betyder att de har kunglig
makt. Ingen statsmakt i världen får locka eller
hota människor att gå emot Guds bud, eller
försöka göra hans kyrka till redskap för sina
intressen. Där heresier får lov att sprida sig
försvagas kyrkan – ett önskeläge för hennes
fiender som har fördel av hennes splittring.
Vi kan tyvärr inte räkna med att alla som tagit
emot uppdrag inom kyrkan har ett redbart
sinne (v. 4). De som lutar åt heresi eller fjäsk
för världsliga makthavare och för det politiskt
korrekta eller som tagit på sig arbetet med
omogna eller felaktiga motiv känns ofta igen
på att de saknar självkritik. Extra svårt blir det
där kyrkan ser sig omkring men inte hittar
goda medarbetare. Odugliga kandidater och

tjänare poppar upp för att de dugliga inte
hörsammar sin kallelse från Gud. Vi får räkna
med att det på kyrkans åker växer vete och
ogräs om vartannat. Man kan i reformatorisk
nit vilja slå till med lian och göra ”rent” bord.
Ofta trampar man då ner fältet och splittrar
gemenskapen. Herren varnar oss: (Matt 13:2930): Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni
rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är
dags att skörda. Herren – inte vi - ska döma sitt
folk, han ska föra bort (v. 5) bromsklossarna,
dem som tog emot stora uppdrag men ställde
sig i vägen för kyrkans liv och utveckling.
Vi har rätt att be denna bön, men se upp: den
kan lätt tippa över i självrättfärdighet (Luk
18:11).
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Psalm
Denna psalm – och de nästa två
– ber kyrkan varje dag i eftermiddagsbönen
non (vid ”nionde timmen”, d.v.s. ca kl. 15, se
s. 118), vid den tiden då man börjar se slutet
på arbetsdagen närma sig. Svårigheter är
utmaningar som vi får från Gud, det känns bra
när man tagit sig genom dem. Många saker gick
kanske oväntat bra – då känner man igen sig i
optimismen i v. 5-6. Häri finns även en stark
tröst för alla som påbörjat slitsamma projekt i
hård motvind – inte minst när det rör sig om
arbete i Herrens vingård. Eller som känner
djup sorg över sina synder – själen känns
död och torr som bäckfårorna i öknen i södra
Palestina under sommarsolens brännande
hetta (v. 4). Vägen från Långfredagens
desperation till Påskdagens glada skratt är
mallen för en kristen existens (jfr Luk 24:3035; Joh 16:20; Gal 6:8-9). Drömmen om evigt
liv blir verklig (v. 1). Allra tydligast ser vi det i
trons blodsvittnen – de som i alla tider gav sina
liv för Kristus. De fick så med tårar – och med
sitt eget blod – men togs emot i himlens glädje.
Deras modiga vittnesbörd väckte många till
tro. Den kristne författaren Tertullianus skrev
o. år 200: Martyrernas blod är kyrkans utsäde.
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Men för dem som satsar på världens egoistiska
lockelser i stället för sin frälsning är det
tvärtom: jublande går de ut och sår, gråtande
kommer de hem, på domens dag, med tomma
händer. Upp som en sol, ner som en pannkaka.
V. 1: När Herren vände Sions öde – det kan vara
befrielsen från fångenskapen i Babylonien
på 500-talet f.Kr. som menas, men eftersom
den hebreiska versen lika väl kan läsas i
framtidsform kan den syfta på den kommande
Messias (det passar även bättre med v. 4-6
som tydligen skådar framåt). Men hur man än
översätter v. 1-3 finns psalmens kärna i bönen
i v. 4: Herre, vänd vårt öde! (jfr Ps 85).

127

Psalm
Liksom psalmen dessförinnan och den nästa - ingår Ps 127 i varje dags non,
d.v.s. den liturgiska tidegärdsbönen mitt på
eftermiddagen. Mannen som har arbetat enligt
Herrens vilja (jfr Matt 7:24-25) kan glädja sig
över sitt dagsverk som nu går in i sista passet.
Kanske faller hans öga i den stunden på sina
flitigt arbetande söner kring honom, och han
tackar Gud innerligt för dem. Starka söner
ger trygghet. V. 5: Familjefadern fruktar inte
någon korrupt domstol: blir det rättsstrider
kommer alla sönerna att stå där och spela med
musklerna, det ska nog få tyst på motparten.
Vi anar hur han småler för sig själv vid tanken
på sina älskade bodyguards. Så var världen.
De som arbetar mot Gud sliter förgäves (v.
1-2). Tidigt är de uppe, sent lägger de sig – de
bygger sandslott i tron att dessa håller (Matt
7:26-27). Men sina vänner ger Herren framgång
(v. 2): denna vers kan även översättas med att
den som Herren älskar får det medan han sover
(d.v.s. Gud hjälper i det tysta så att hans projekt
lyckas). Gud ger växten (1 Kor 3:7). Vi måste
tänka på den härligt obekymrade bonden i
Jesu liknelse: Han sover och stiger upp, dagar
och nätter går, och säden gror och växer, han
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vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först
strå, så ax, så moget vete i axet (Mark 4:27-28).
Så trygg kan bara den vara som bygger på Gud
– utan Gud kan vi ingenting göra (Joh 15:5; jfr
Ords 10:22). Vers 2 kanske vill påminna om
att Gud kan använda drömmar för att nå oss.
Paradexempel är Josef i Gamla testamentet
(1 Mos 41:25 ff), liksom hans namne, Josef i
Nya testamentet (Matt 2:13 m.m.). Hur avgör
man om en dröm kommer direkt från Gud? 1)
Man är 100 % säker, 2) den är förnuftig och 3)
den ger god kristen mening. Det är min åsikt
– undrar du över sådant ska du ta upp det med
med din själasörjare, inte nöja dig med böcker.

128

Psalm
Som de två psalmer innan ber
man den här vid non – kyrkans bön mitt på
eftermiddagen (se s. 118). Sista arbetspasset
är i gång, snart ska verktygen hängas tillbaka
på sin krokar och man städer upp efter dagen.
Arbetaren är efterlängtad hemma där hustrun
förbereder maten. När det blir kväll sitter
han där, bordet är dukad. Hans och hustruns
blickar möts i ett saligt ögonblick som bara de
förstår. Båda två, föräldrar till sunda och glada
barn, är fyllda av stolthet och tacksamhet.
Kanske kommer deras lycka att krönas av ett
långt liv: att få se Gudsfolket trivas och barn
av sina barn (v. 5-6). Det är inte utan skäl som
denna psalm gärna används vid bröllop, både
kristna och judiska sådana.
Så blir den man välsignad som fruktar Herren
(v. 4). Ja, men inte alltid. Andra psalmer
klagar över att det kan gå väl för de gudlösa
som ohämmat kör om eller kör över de
fromma. Det s.k. teodicé-problemet (”hur kan
en allsmäktig och god Gud tillåta att det finns
oskyldigt lidande?”), är en sorts kuliss bakom
mycket i Psaltaren (se även Katolska kyrkans
katekes, nr. 309-314, se Ps 10:5; 36 samt Vish
1:16 - 2:22). Bibeln beskriver erfarenheter av
de skildaste slag, en färdig formell för lycka ges

inte. Familjeidyllen i Ps 128 är inte allas lott i
livet och inte heller bra för alla. I Jes 54:1 prisas
den ofruktbara lycklig – uppenbarligen för att
hon är en andlig symbol för Gudsfolket som
Gud planerar en strålande framtid för – jfr
även Jesus och Paulus livsval, avhållsamheten
får Himmelrikets skull (Matt 19:12; 1 Kor
7:7-8) som efterliknas i nutidens klosterliv.
Frågan är alltid hur man hanterar sin givna
lott och gör lycka av den. Mannen här i Ps 128
svarar passande på Guds gåvor med glädje och
tacksamhet. Han ser sig själv som välsignad
för sin Gudsfruktan. Rätt så. Jobs bok och
Predikaren slås med andra sidor av livet – där
blir svaren givetvis annorlunda. Rätt så också.
Vi vill inte störa den lycklige familjefaderns
idyll. Han ska få ha sin glädje. Vi vet inte om
den består eller om barnen blir bra. Gudlösa
söner är inget att glädjas åt (Syr 16:1). Men det
är inte temat här.
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Psalm
Vi kan inte läsa v. 3 utan att rycka
till. För vår inre blick står han där, Frälsaren
som blev pinad för våra brott, sargad för
våra synder (Jes 53:5). Jesus bar med oändlig
mildhet och tålamod, som lammet som leds till
slakt (Jes 53:7), piskrappen med blykrokar som
haglade över hans rygg.
En del människor känner igen sin personliga
bakgrund i denna psalm och kan be den av
hela sitt hjärta. Även om en kristen inte vill
önska någon något ont, må det vara tillåtet
att ge luft åt sina känslor (v. 5-8). I övrigt ska
psalmen förmodligen läsas som en bild av
Gudsfolkets historia, med slaveriet i Egypten
eller exilen i Babylon avtecknat i v. 2-4. För
det nya Gudsfolkets del, kyrkan, motsvarar v.
2-4 de första århundradenas utsatta läge med
många blodsvittnen – kristna som fick dö för
sin tro. Martyrernas blod är kyrkans utsäde,
skrev den kristne författaren Tertullianus
omkring år 200.
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Psalm
Detta är en av de sju botpsalmerna
(de övriga är Ps 6; 32; 38; 51; 102; 143). Djupen
(v. 1) är existentiella (jfr Jes 51:10; Hes 27:34;
Ps 69:3, 15). Psalmisten är kört i botten. Han
kommer inte upp. Att göra annat än att tigga
Gud om nåd är meningslöst, ty ingen kan få
rätt mot Gud – alla har syndat och kan inte
komma med krav. Under själens natt (se s.
1534f) törstar man bara efter ett enda positivt
ord från Gud, något tecken på förlåtelse och
en ny chans (v. 5). Psalmisten säger till sig
själv – och till hela sitt folk – att de ska hoppas.
Herren både kan och vill befria från synden (v.
7-8). Detta är den sanna kristna förkrosselsen
som vi behöver i bikten – den ångrande vet om
Guds kärlek, just därför gör det så ont att tänka
på synderna: Jag ångrar mina synder och ber
om bot och avlösning.
Observera den Gudsfruktan som nämns
i v. 4. Den bedjande fruktar inte Gud för att
han är sträng eller ska straffa, hans fruktan är
vördnad, den bygger på att Gud är förlåtande.
Liksom Petrus – som genom ett mirakel fick
en stor fiskfångst - kan han nästan inte bära att
Gud ska vara så god mot honom: Då kastade
sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade:
”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” Ty han
och de som var med honom greps av bävan när
de såg all fisken de hade fångat (Luk 5:8-9).
Den som har avlidit kan inte längre bikta sig
och höra absolutionens befriande ord. Där
ligger han eller hon i kistan och snart sänker
vi ner kroppen i jordens fullständiga mörker.
Att mentalt släppa en kär person som dött
kan vara svårare – det känns på något galet
sätt som att man skulle vilja följa med ner.
Men vi hör inte hemma därnere och det finns
inget mer vi kan göra. Självklart vänder sig en
troende kristen direkt till Gud med förbön för
sina kära. Gravens djup får inte vara slutet. Vi
vädjar, böner och tigger Gud i deras namn:

289

Ps 130 används i Kyrkans dagliga bön när man
ber för dem som gått bort, t.ex. på årsdagen för
deras död eller på Alla själars dag (se s. 1476).
Tänd då ett ljus, sätt fram foton och be för de
döda du minns. Det går att göra bot för dem
som inte längre själva kan göra det, själarna i
Skärselden. Gud använder din goda vilja och
ger dem svalka och tröst.
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Psalm
För dem som känner liksom
den bedjande i psalmen innan, för dem som
krossats av vetskapen om sin ovärdighet inför
Gud, för de avlidna själarna som vaknar upp
till fasansfulla plågor i Skärselden, kan man
bara hoppas en sak: att de snart får träda in i
det tillstånd av frid och mättnad som barnet
i den här lilla psalmen uttrycker. Vilken pärla
av salighet – jämförbar endast med litterära
ädelstenar som Ps 23 eller Ps 117.
Guds Son fick känna på det späda barnets
trygghet i Jungfru Marias famn. Han ville att vi
skulle bli som barn (Luk 18:17 m.m.). Han gav
sin älskade lärjunge – identifikationsfiguren
för läsarna i Johannesevangeliet – Jungfru
Maria som en ny moder (Joh 19:27). Släkte
efter släkte av våra kristna förfäder har lagt
sina själars bekymmer i hennes armar som bar
Jesusbarnet och önskat att hon skulle bära fram
dem inför Gud. Hon bär gärna även oss. Ps 131
sammanfattar i tre verser kyrkoläraren Thérèse
av Jesusbarnets hela andlighet, den ”Lilla
vägen” (se s. 1419). Högmodet är den synd
som förstör alla dygder i oss. Ödmjukheten
gör tvärtom: den får allt gott inom oss att
blomma till Guds ära. Kärlekens gärningar är
som nycklar till himlen. Men ödmjukheten
behöver ingen nyckel: himlens portar är
vidöppna för barnet i moderns famn (v. 2).
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Psalm
Guds närvaro vilade över
Förbundsarken med Tio Guds bud. Den bars
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under ökenvandringen från plats till plats och
täcktes över av ett tält när folket slog läger,
tabernaklet eller tälthelgedomen. Ibland bars
den under krigståg (4 Mos 10:33ff; 1 Sam 4:111). I och med kung Davids val av Jerusalem
som sitt rikes huvudstad flyttades Arken dit (1
Sam 6:21 – 7:2; 2 Sam 6:1-18; 1 Krön 13:5-8).
Tanken var att den för all tid skulle stå där och
att templet skulle rymma den (”Viloplatsen” i
v. 8, 14; jfr 2 Krön 6:11). Det är de händelser
som berättas här. David fik lida för detta (v.
1), exempelvis fick han ta emot förakt av sin
hustru Mikal för sin iver när han dansade i
glädje inför Israels Gud (2 Sam 6:16, 20). Guds
löfte till David om en evig ättling till honom på
Israels kungatron (2 Sam 7:12-13) uppfylldes
inte i hans jordiska dynasti – som gick under på
500-talet f.Kr. – utan genom hans ättling till sin
mänskliga härkomst (Rom 1:3), Jesus Kristus,
som Gabriel bebådade i förväg för Jungfru
Maria (Luk 1:32-33). Davids livs lampa (v. 17)
brann – liksom Johannes Döparens (Joh 5:35)
– för en tid. Kristi lampa är en evighetslampa
som aldrig slocknar.
V. 12 kunde låta som om Gud skulle villkora sitt
löfte till David efter hans ättlingars beteende,
men icke. Löftet står fast. Det bevisar Ps 89:3135:
Om hans söner överger min lag
och inte följer mina bud,
om de kränker mina stadgar
och inte gör vad jag befallt,
då skall jag straffa deras synd med ris,
deras brott med hårda slag.
Men jag skall inte ta tillbaka min nåd
och inte svika min trofasthet,
jag skall inte kränka mitt förbund
och inte ändra det jag har sagt.
I vers 17 står det ordagrant att Gud ska låta
”ett horn” växa fram åt David. Den kristna
traditionen ser i detta det ”skott” (den gren)

som profeterna fick se i förväg (Jes 11:1; Jer
23:5; Sak 3:8; 6:12), alltså Jungfruns gudomliga
barn som skulle bli Messias (Jes 7:14; 9:2-6;
11:1-10; 66:7-14). Därför är Maria i andlig
mening Förbundsarken för oss. Över henne
vilade Guds närvaro som i ökenhelgedomen
(det är betydelsen av ängelns ord i Luk 1:35).
Även vi blir Kristusbärare när vi erbjuder oss
som boning åt Den helige anden – vi blir själva
Guds hus, betlehems-stallar.
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Psalm
Denna lilla psalm handlar om
glädjen när gudstrogna män sitter, eller bor,
tillsammans. Enligt den helige Augustinus
(se s. 1336) var det denna psalm som gav
upphov till munkväsendet. Bilden av olja som
rinner ner från huvudet står för överflödande
rikedom, i andlig bemärkelse: välsignelse.
Det som åsyftas är konsekrationen av Aron,
Israels förste överstepräst (2 Mos 40:13-16).
Daggen (v. 3) står nog för de många pilgrimer
som stod vid Guds boning i Den heliga staden
(som små droppar på ett berg). Så ”faller” eller
flyter Guds välsignelse, vill psalmisten säga,
från ”huvudet” (berget Sion med Jerusalems
tempel) ut över hela landet. Når påven
välsignar en folkmängd brukar hans intention
vara att välsignelsen även ska utsträckas till
de släktingar som inte är närvarande, sjuka
därhemma m.m. Likaså bärs hans högtidliga
välsignelse av Rom och hela världen (Urbi et
Orbi) av samma tanke.
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Psalm
En veritabel pärla som avslutar de
många vallfartspsalmerna. Pilgrimerna måste
resa hem igen, men de har varit glada för sin
korta tid vid helgedomen. De skulle hellre
vilja stanna kvar och fortsätta en hel natt i
tillbedjan. ”Vi måste resa nu, men då måste ni
lovprisa i vårt ställe så mycket mer!” verkar de
säga i v. 1-2 till leviterna som i sin tur försäkrar
dem om Guds välsignelse (v. 3).
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Psalm
Psalmen uppmanar till lovprisning
av Gud för allt han gjort för sitt folk genom att
göra marken bördig och genom alla fientliga
folks nederlag, d.v.s. avgudadyrkarna som han
fördrev för Israels skull. Vi ska tänka på det
som berättas i Jer 10:13; 51:16; 2 Mos 12:29; 4
Mos 21:21-35. Hånet över avgudarna i v. 15-17
har sin parallell i Ps 115. Psalm 135 har även
likheter med den nästa, Ps 136, som judarna
kallar för ”Det stora Halel” och som sjungs vid
deras påskfirande.
Vårt påskfirande vidgar psalmens andliga,
universella horisont: Kristus besegrade dödens
makt.
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Psalm
Vi får här en tacksägelsepsalm
med historiska tillbakablickar. Den liknar
psalmen innan och kallas av judarna för ”Det
stora Halel”. Den sjöngs under påskfestens
sista dag och därmed – förmodligen - också
av Jesus och lärjungarna i nattvardssalen på
Skärtorsdagskvällen.
Den här psalmens ständiga refräng är unik
i Psaltaren. Vi ser framför oss en litania i
dialogform mellan försångare och mängden,
kanske under en processionsvandring, liksom
när vi idag ber rosenkransen gående i grupper
genom en skog, eller när ropen skallar under
en politisk demonstration.
Temat är först skapelsen (1 Mos kap. 1) – som
talar på sitt eget sätt om Gud (jfr Vish 13:5;
Rom 1:20), sedan den mirakulösa befrielsen
från träldomen i Egypten (2 Mos kap. 14) och
segern i en rad försvarskrig, då Gudsfolket
anfölls under ökenvandringen (4 Mos kap.
21; jfr 5 Mos 26:5-9; Jos 24:1-13). Här jublar
psalmisten över Guds kärleksgärningar mot
sitt folk – han dräpte de förstfödda i Egypten (v.
10) och fällde stora kungar (v. 17). Det bjuder
oss emot att se sådant som kärleksbevis, och
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ingen from jude kan heller känna glädje över att
liv förstörs. Under den judiska påskmåltiden,
där man firar uttåget ut Egypten, brukar
man markera sorg över egyptiernas lidanden
genom att man för varje av de tio plågorna
som drabbade dem tar litet vin från sin bägare
med en sked eller med lillfingret och droppar
det på en tallrik. Vi skulle kunna göra samma
sak, ty Gud fördrev de många folkslagen från
Kanaans land även för vår skull, Israel blev ju
myllan som kyrkan växte fram ur. De fördrivna
var folkslag med egna traditioner, med egen
historia och kultur. Av Gamla testamentets
girgasheer, perisseer, kadmoneer, emeer och
refaeer är folknamnet allt som är kvar, inte
så mycket som en krukskärva i marken har
vi från dem. Hur såg de ut, hur levde de, hur
tänkte de? Världen har sett ännu fler riken och
kulturer som vi inte ens vet om. Gud lät dem
alla gå under så att vi kunde ta plats. Och vår
egen personliga existens: varför skulle just vi
vara här och andra inte? Vi vet inte.
I den bittra, kalla kampen för överlevnad blev
det som det blev. Vi kan och bör tacka Gud för
de välgärningar han gjort mot oss (och mot
hela naturen, v. 25). Med det gamla Israel får
kyrkan – och var och en av oss – respektfullt
ta emot gåvan, vår existens, och göra allt för att
leva upp till den. Jesus säger: Ni har inte utvalt
mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att
gå ut i världen och bära frukt (Joh 15:16). Av
den som har fått mycket skall det krävas mycket,
och den som har anförtrotts mycket skall få
svara för desto mera (Luk 12:48). Var rädd om
pärlan som Gud la i din hand. Om du tar vara
på hans gåva slipper du dömas och allt du gör
blir till välsignelse.
Du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud.
Dig har Herren, din Gud, utvalt att vara hans
dyrbara egendom framför alla andra folk på
jorden. Det var inte för att ni är ett större folk
än andra som Herren fäste sig vid er och utvalde
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er – ni är ju det minsta folket av alla. Men
Herren älskade er och ville hålla sin ed till era
fäder, och därför förde han er med stark hand
ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den
egyptiske kungens, våld. Du skall veta att det är
Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud
som håller sitt förbund och visar godhet i tusen
släktled mot dem som älskar honom och håller
hans bud. Men han vedergäller omedelbart
dem som försmår honom och tvekar inte att
förinta den som gör det; han vedergäller honom
omedelbart. Därför skall du troget följa den lag,
de stadgar och föreskrifter som jag i dag ger dig.
(5 Mos 7:6-11)
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Psalm
De judar som fördes till exilen i
Babylon år 587/586 f.Kr. efter att de sett det
första templet, Salomos gamla tempel, gå upp
i lågor och Den heliga staden skövlats, ger här
uttryck för hopplöshetskänslor som glider
över i destruktiva fantasier om babylonierna,
som fört bort dem. De tänker även på folkets
gamla broderfolk och arvsfiende, edomeerna,
som - fyllda av skadeglädje och lystna blickar deltog i plundringen av Jerusalem (se profeten
Obadjas bok, Ob v.11-14; jfr Jes 34:5-15; Jer
49:7-22 m.m.). Psalmisten vill inte musicera, ja,
hindrar sig själv från att kunna det: harporna
är upphängda, och hellre må handen förlamas
(så att den inte kan spela) och tungan fastna
i gommen (så att man inte kan sjunga) än
att man skulle låta sin hemlängtan förnedras
till underhållning för fångvaktarna (v. 5-6).
Tanken går till Förintelsen under nazismen
och till de många miljoner övriga civila offer
för Andra världskriget, till 1900-talets dystra
folkmord (t.ex. mot armenierna 1915-1917,
mot tutsierna, 1994) och till världen i dag,
då tiotals miljoner människor är på flykt.
Historiens många kristna, som fördrivits,
förföljts eller förslavats hade också denna
psalms ord på tungan. Många av helgonen i
denna boks sista del är representanter för dem.

V. 8-9 (jfr Hos 14:1) är inte med i Kyrkans
dagliga bön i vår tid. Versen tillhör de antika
folkslagens krigsjargon och anses – liksom
t.ex. Ps 58 och 109 – opassande för liturgisk
bön. Kyrkofäderna tolkade versen på ett
andligt sätt: ordet ”Babylon” står för förvirring
(liksom i 1 Mos 11:8-9). Spädbarnen i v. 9 är då
”förvirringens avkomma” (likt ogräsfrön) som
uppkommer i själen som frestelsesimpulser
och som krossas mot den klippa som är Guds
Ord. Så kan man tänka – men det är ändå en
förfärande, obehaglig metafor. Likaväl står den
där som Guds ord. Varför? Det finns ingen del
av vårt inre, inte ens själens råaste vrår, där
inte ordet blir kött (Joh 1:14), d.v.s. är med
oss, ledsagar oss, ger luft åt oss. Gud håller vår
hand, är vid vår sida, även när de hemskaste
orden vill slinka ur munnen, ja, han sjunger
med, även i våra sjukaste, mest förryckta
ögonblick. Inte för att det är bra, utan för att
vara där och sedan leda oss åt rätt håll.
Finns det något positivt i denna psalm?
Jerusalem är kontrast till Babylon, liksom
judendomen är det till hedendomen. Får vi
icke-judar känna igen våra hedniska förfäder
i de där babyloniska fångvakterna som ville
höra de heliga sångerna från Sion? Fanns
inte hos dessa, bakom kraven i v. 5, en seriös
nyfikenhet på detta lilla folk, vars tro var så
stark? Judarnas förskingring – diasporan –
gjorde att alla folk lärde känna Gud. Genom
kyrkan fick vi överflödande del av Guds löften
till trons fäder. Evangeliet nådde oss. Paulus
skriver att judarnas fall gav världen rikedom
och deras nederlag gav hedningarna rikedom
(Rom 11:12).
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Psalm
Ännu en tacksamhetspsalm. Den
är ödmjuk och tillitsfull. Gud stärker själen. De
låga (v. 6), alltså fattiga och utsatta, har Guds
särskilda, kärleksfulla uppmärksamhet.

Att psalmisten i v. 1 tackar Gud ”inför gudarna”
tolkas bäst som ”inför änglarna” ty så brukar
de underställda tjänande andarna i Guds ”hov”
annars kallas. Så heter det också i den grekiska
bibelöversättningen Septuaginta (se s. 18) som
var kyrkans grundtext från början. Med den
ber vi i Kyrkans dagliga bön v. 1 såsom: ”Inför
änglarna vill jag sjunga ditt lov”.
Ett alternativt sätt att läsa v. 1 är att se
”gudarna” som människor: i Ps 29:1 är det tal
om ”gudasöner” som intressant nog i den till
formen identiska versen i Ps 96:7 kallas för
”alla folkslag” (jfr hur Jesus tolkar ”gudarna” i
Ps 82:6 som just människor, Joh 10:34f).
En tredje möjlighet är att be versen så att man
med gudarna menar avgudar – i modern form
som t.ex. rikedom och prestige: då innebär v.1
att man inför dem, d.v.s. trots dem och trots
deras falska lockelser, vänder sig till den ende
sanne Guden.
Gamla testamentets Gudsfolk hade ett flexibelt
språkbruk som var i släkt med tidigare
och kringliggande polyteistiska folks men
med annat innehåll. Vers 1 motsäger inte
monoteismen.
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Psalm
En unik vishetspsalm som
överträffar alla andra i innerlighet och
Gudsnärhet. Gud, min Skapare, är allvetande
och allsmäktig. Ingen levande varelse är
utanför Guds hjälpande och kärleksfulla hand,
och kan inte heller komma undan hans domar.
I honom är det vi lever, rör oss och är till sa
Paulus i Aten (Apg 17:28). Om jag går eller
ligger ser du det, säger psalmisten till Gud i v. 3,
i glödande medvetenhet om vår skyldighet att
alltid tala om kärleken till Gud, när du sitter i
ditt hus och när du är ute och går, när du lägger
dig och när du stiger upp (5 Mos 6:7).
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V. 7-10: Om jag i min synd flyr långt bort
från Gud – likt Jona som inte ville utföra sitt
profetiska uppdrag (Jon 1:3) – då nås jag ändå
av hans räddande hand. Guds arm räcker
från himlens höjd till dödsrikets djup, från
det yttersta Öster till fjärran Väster. Se, vilken
styrka och godhet – om ni någonsin ska fly så
är det inte ifrån utan till honom! Är jag krossad
av min synd eller vill jag helst gömma mig i
ångestens mörker och i förtvivlad uppgivenhet
(v. 11) – ja, då hittar han även där sitt
vilsegångna får (jfr Luk 15:3f).
I v. 11-12 förnimmer man hur psalmisten,
rädd och svag, kryper ihop i fosterställning.
Detta leder över till de efterföljande verserna
där människans förunderliga tillblivelse
som foster beskrivs.
Det var Gud som vävde ihop mig redan
vid befruktningstillfället. Det fastlades då
att jag skulle bli en man, ha gröna ögon och
hundratals andra egenskaper, de var alla
redan programmerade då. Bara tre veckor
gammal var jag när han lät mitt lilla hjärta slå
som det sedan har gjort oavbrutet tills denna
skrivande stund. Veckan efter detta började
hjärnan och ryggraden bli till, liksom luktoch smaksinnena. Ännu ett par veckor och
alla mina inre organ var på plats och delvis i
funktion. Gud – han som ser i mörkret (v.12)
– kunde då redan skönja mina anletsdrag,
jag kunde röra på armar och ben, jag rörde
på mig och mina muskler utvecklades. Snart
var nervsystemet där, så att jag hade kunnat
känna smärta om något gett mig anledning
till det, men sådant fanns inte där, det hade
han förutsett. Därinne tog jag min plats i
världen - oräkneliga celler myllrade fram ur
andra, i ständigt utbyte av ämnen genom fina
membraner, mitt skelett, mina leder, många
sorters vävnader blev till som skulle skydda,
stödja och möjliggöra mina rörelser i alla
riktningar. Hjärtats och lungornas kapillärer
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benades ut, ett finstämt flöde av kroppsvätskor
genomströmmade allt i mig, immunsystemet,
könsorganen, systemen för upprätthållande av
kroppstemperatur, för sinnenas varseblivning
och tänkandets funktioner, allt tog form i
Guds händer och var en del av hans plan för
mänskligheten. En gång skulle jag passa in
i hans kyrka som en liten färgad glasbit i ett
väldigt mosaikfönster. Jag skulle få vara med.
Det skulle gå ännu många månaders utveckling
innan min mor – som i psalmens v. 15 poetiskt
jämförs med ”Moder jord” – födde mig på
Sankt Josefs hospital i Köpenhamn. Från
början skyddades jag av Skaparens försiktigt
flätande händer (v. 15), och även samhället
skyddade min existens, ty ännu hade de lagar
som garanterade de ofödda barnens rätt till liv
inte avskaffats, först några år senare kom den
gudlösa lagen om fri abort till mitt land.
Vid åsynen av det obeskrivligt härliga mirakel
som en människas tillblivelse är fylls man
av tacksamhet mot Skaparen. Men man
ryggar tillbaka i fasa när man tänker på vad
abortingrepp innebär. Det lilla fostret som
angrips av abortläkarens vakuuminstrument
kan inte försvara sig, inte säga ett ord i sin sista
stund. Vad skulle det ha sagt om det kunde?
Enbart tanken på ett sådant tyst skrik på hjälp
får vårt blod att frysa till is. Jesus varnar och
säger att varje litet människobarn har en ängel
som står inför Gud som dess advokat: Se till att
ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag
säger er att deras änglar i himlen alltid ser min
himmelske faders ansikte (Matt 18:10).
Med förfäran tänker psalmisten på dem som
tar livet av andra, dem som trotsigt ställer
sig över budet att inte mörda. Ett glödande
hat fyller honom (v. 19-22). Ja, vi förstår.
På bakgrund av Skaparens ofattbara godhet
framstår människors våld mot människor som
en orättfärdighet som genast måste stoppas.

Psalmisten förivrar sig dock, han tar Guds
plats: Gud ensam är allas domare. Pennan
darrar av helig vrede, av omsorg för rättvisan,
men det är ändå tanklöst. I v. 23-24 verkar han
inse sin fanatism och önskar Guds ledning så
att han kommer tillbaka till den eviga vägen,
fredens väg (Luk 1:79) som leder till himlen.
En kuslig tystnad vilar i vårt samhälle över den
fria abortens barbari. Alla vill helst glömma
och inte tala om detta. Men i hjärtat vet vi alla
att varje abort är ett dödligt angrepp på ett
barns kropp, och därtill ett fientligt angrepp
på en kvinnas kropp, barnets moder. Men
så lätt det sker att man skuldbelägger den
enskilda kvinnan som valde abort. Varför
plåga en kvinna som redan plågats av sin
abortupplevelse? Vem i hennes närhet var
egentligen beredd att ställa upp för henne?
Många ensamstående gravida kan vittna om
fruktansvärd ensamhet. Där stod hon med det
positiva graviditetstestet i handen och med ett
hjärta fyllt av både ångest och försiktig stolthet.
Hon sökte kanske ett vänligt ansikte, en öppen
dörr, hoppades på någon som kunde hjälpa
henne att bejaka den ljusa sidan, men möttes
av dödlig tystnad, isolering eller till och med
av anklagelser. Själva lagen isolerade henne
genom att överge henne med hela ansvaret
för beslutet. Hur frestande var det då inte att
välja att vilja vara killen och omgivningen till
lags, att välja abort, att låta sig styras av rädslan
för att göra fel, rädslan att vara utanför?
Kvinnan som lät läkaren riva sitt ofödda barn,
Guds avbild inom henne, i blodiga bitar hade
dessförinnan mött tusen stängda dörrar. Inför
dem kollapsade hon, hon tappade tron på
att hon kunde - och fick - ha sitt eget barn.
Vem kan fördöma? Vi måste hjälpa alla som
drabbats av denna makabra verklighet att hitta
försoning med Gud (genom bikten), att lära
sig av misstagen och verka för att säkra att det
aldrig kan ske igen.

Kyrkans dagliga bön utelämnar de hårda
verserna 19-22. Vi får göra så också, även om
vi delar författarens önskan att distansera sig
från de ogudaktigas verk och kan leva oss in i
hans känslor.
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Psalm
En oskyldigt anklagad person
vänder sig till Gud om hjälp – som så många
gånger dessförinnan i Psaltarens böner – ty
han vet att Gud tar sig an de hjälplösas sak och
skaffar de fattiga rätt (v. 13). Motståndarna
har etter på sina läppar (v. 4; jfr Ps 120:2-4) –
tanken går till ormgift – och de beskrivs som
ormar, d.v.s. de är diaboliskt sinnade som
frestaren i Paradiset (1 Mos kap. 3). En falsk
tunga möter vi i många, många skepnader och
inte alla är lika obehagliga: fjäsk, falskt beröm,
inställsamhet, medlöperi, skvaller, hyckleri,
smicker, lömskhet, osannfärdiga vittnesmål,
skryt, okorrekta intyg, onödigt avslöjande av
förtroliga upplysningar, yrkeshemligheter eller
någons personliga brister, förtal, förnedrande
ironi, ryktesspridning – allt sådant gift kan
elegant spridas under en leende fasad som vi
känner sympati för. Det kommer från djävulen
som är lögnens fader (Joh 8:44).
Kristus stod inför falska anklagelser och
teg (Mark 14:60-61) – han stod där som
en outhärdlig kontrast till deras ondska. Så
uppfylldes Jesajas profetia om den lidande
Messias:
Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
(Jes 53:7)
Vi måste inte tiga om vi anklagas orättvist. Vi
har rätt att försvara vårt goda namn och rykte
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2479). Går det
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av någon anledning inte, då vet vi i alla fall
att Gud är vår domare som ser allt och ska
upprätta alla förnedrade, nu eller i evigheten.
Vi ska inte tänka ont om någon eller önska
någon något ont, men inte heller ljuga och
påstå att vi aldrig haft lust att göra det.
Verserna 10-12 står som en påminnelse om att
vi lätt kan bli som Kain som slog ihjäl sin bror.
Synden lurar vid dörren men vi ska behärska
den (1 Mos 4:7), ja, djävulen går omkring som
ett rytande lejon och söker efter någon att sluka
(1 Pet 5:8) – rätt som det är väljer vi att brusa
upp och bli som våra förtryckare, eller värre.
Observera att Ordspråksboken och Paulus
ger det glödande kolet i v. 11 en mänsklig
tolkning: var god mot din fiende. Förmodligen
syftar detta på fiendens rodnande ansikte när
din godhet får honom att glöda av skam över
sin ondska som han inser:
Är din fiende hungrig, ge honom bröd,
är han törstig, ge honom vatten.
Då samlar du glödande kol på hans huvud
och Herren skall ge dig din lön.
(Ords 25:21-22; jfr Rom 12:20)
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Psalm
En bön efter dagens strider där
den bedjande inte bara vill skyddas mot sina
fiender, utan även kunna styra sin tunga
(v. 3f) och våga säga nej till lockelser och
belöningar som ger honom gemenskap med
ogärningsmän (v. 4). Hellre en utskällning
från en helig människa än en lyxmiddag hos
maffian (v. 5). Rökelsen i våra mässor avbildar
bönen som stiger upp till Gud (som här i v. 2).
Denna psalm var viktig i den tidiga kyrkan.
Den ger den känsla av andlig tempeltjänst som
Paulus talar om i Rom 12:1-2. Man bad den på
kvällen när ljusen tändes.
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Sista delen av v. 5 samt hela v. 6 och v. 7 är
komplicerad att rekonstruera från källorna.
Bibel 2000 har valt den drastiska lösningen
att helt ta bort dem. I andra biblar gör man
i alla fall ett försök att ge dem mening. I den
översättning som användes innan Bibel 2000
(den från 1917) heter det i v. 5 – andra delen:
…. Ty ännu en tid, så skall min bön uppfyllas,
genom att det går dem illa:
v. 6: deras ledare skall störtas ner utför klippan,
och man skall då höra att mina ord är ljuvliga.
v. 7: Som när man har plöjt och ristat upp
jorden, så ligger våra ben kringströdda vid
dödsrikets rand.
I v. 7 vore det nog mera logiskt att översätta
”våra ben” med ”deras ben” i stället. Orden
verkar ju handla om fienderna som man vill
se bestraffade. Vi ska inte önska någon något
ont, men vi får be om rättvisa och om att Gud
stoppar för ondskan (inklusive för vår egen).
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Psalm
En Davidpsalm som troligen
syftar på händelserna vi kan läsa om i 1 Sam
kap. 22 eller 24, men som avspeglar många
förföljda rättfärdigas känslor – inklusive vad
Kristus måste ha känt, ständigt på vandring
(eller flykt) som han var, ständigt utsatt
för misstänksamhet och onda planer från
makthavarnas sida. Vad bad Jesus under
natten mellan Skärtorsdag och Långfredag då
han var fången? Troligen den här psalmen.
V. 5 ska möjligtvis tolkas som: Jag ser åt höger
och spejar. I en domstol satt försvarets vittnen
på den högra sidan. Där står nu tydligen ingen.
Det är den sida som Guds hjälp ska komma
ifrån, han som den plågade psalmisten hoppas
på. ”Fängelset” i v. 8 får en djupare dimension
om vi ser det som dödsriket – då ber vi för alla
i skärselden som ännu inte kan ingå i himlen
där de fritt kan prisa ditt namn. Att be en

bön i de arma själarnas namn, de som inget
längre kan göra för sin frälsning, är i högsta
grad en barmhärtighetsgärning. Du och jag
kan behöva någon som gör det när vi en gång
kanske sitter där i reningsorten där vi får sona
hos bödelsdrängarna tills hela skulden är betald
(Matt 18:34-35). Vi längtar efter de levandes
land (v. 6) – vad är det annat än uppståndelsen
till evigt liv? (jfr Ps 27:13). Denna bön, så full
av tillit, var den sista som den helige Franciskus
av Assisi (se s. 1426) bad innan han dog, på
kvällen den 3 oktober 1226.
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Psalm
Detta är den sista av de sju
botpsalmerna (de övriga är Ps 6; 32; 38; 51;
102; 130). Bönen till Gud i v. 2: Ställ inte din
tjänare inför din domstol, ingen människa kan
få rätt mot dig (jfr Rom 3:20; Gal 2:16) är viktig
vid begravningsliturgin. Den påminner oss
om levandes och dödas behov av Guds nåd.
Den anklagade är i ett mardrömsliknande
läge – liksom i psalmen innan kan vi utmärkt
be dessa ord med tanke på de arma själarna i
skärselden som får bo i mörker som de länge
sedan döda (v. 3). De tänker tillbaka på Guds
hjälp under deras jordiska vandring (v. 5) men
är nu helt ur stånd att bättra på sin ställning. De
är fastfrusna, orörliga tiggare med utsträckta
händer. Förmultnade är de - bara törstig jord
(v. 6). De inväntar den helt speciella morgon (v.
8; jfr Ps 130:6) som avslutar den sista natten,
den sista rest av förlamning (v. 4) som syndens
följder lämnade kvar själen i.
Visa mig den väg jag skall gå, ber psalmisten i
v. 8. Heliga Birgitta av Vadstena bad så – och la
klokt nog till: … och gör mig villig att vandra
den. Sista bönen, v. 12, om att anklagarna
ska förintas ska inte läsas som en bön om att
någon annan skadas. Den avser givetvis att
anklagelserna och förföljelserna ska ta slut. Vi
kan inte rimligen be om någons död, men vi
får önska död åt en hemsk situation.
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Psalm
Har man läst alla tidigare psalmer
får man intrycket att den här är en sorts
blandning av alla. Här prisas det och tackas,
Gud skyddar oss som en stark krigare, vi hör
om vulkanutbrott och oväder, får ödmjuka
vishetsord om människans förgänglighet,
en bön om befrielse ur någon obestämd
nödsituation som känns som att vara ute på
djupt vatten, man är förföljd av lögnaktiga
främlingar etc. Här sjungs också en ny vacker
sång och man minns kung David. Slutligen får
vi en idyllisk bild av den välsignade familjen
med barn och boskap som lever i trygghet – ett
messianskt drömläge, förmodligen långt fram
i tiden. Denna psalm har allt.
V. 5: Herre, vik undan din himmel, stig ner. När
Jesus döptes såg han i en vision himlen öppna
sig (Matt 3:16), en tydlig anspelning på denna
vers och på profeten Jesajas längtansfulla bön
(Jes 64:1 – i vissa Biblar = 63:19): O, att du slet
itu himlen och steg ner … Guds Ande kom över
Jesus såsom den vid världens skapelse svävade
över urdjupet (1 Mos 1:2 – Bibel 2000 kallar
Anden för en ”gudsvind”). En ny värld blir till
i Jesus och i dem som genom det kristna dopet
förenas med honom (jfr 2 Kor 5:17; Gal 6:15).
Psalmisten anar att Gud kan göra något sådant
– och ber om det.
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Psalm
En glädjefull lovprisning – alltid
aktuell. I v. 15-16 (jfr Ps 104:27-28) känner vi
igen en mycket vanlig bordsbön, som givetvis
har eukaristisk relevans också. Den hör man
ofta i kloster.
Gud är min konung (v. 1). Kristus betyder
”Den smorde”, d.v.s. Messias, kungen. All
kungasymbolik i Gamla testamentet kan vi
applicera på Jesus.
V. 9 bör memoreras: Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.
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Allt vilar i Guds hand, varje människa, djur
och växt. Vi kan vara lugna i allt som sker.
Jesus är Guds barmhärtighets ansikte som är
vänt mot oss.
Han är nära alla som ropar (v. 18). Åkalla Jesu
namn i alla ditt livs svåra lägen! Prisa det i alla
stunder!

146

Psalm
Psaltarens fem sista psalmer låter
allt avrundas av jubel. Var och en av dem
inramas av ordet ”Halleluja” (prisa Gud). Så
ska en mässa helst avslutas med lovprisning,
och även den långa mässan som är hela vårt
liv där allt må rinna ut i ostoppbar glädje,
tacksamhet och sång.
Gud ska prisas. Det är i honom – inte i mäktiga
män (v. 3) – som liv, hälsa och även social
omsorg (v. 7-9) har sin grund (jfr Jes 42:7;
61:1). Utan hans stöd och utan impulserna
från hans Ande sjunker vi snabbt ner i det
djuriska träsket, och vår värld blir en djungel
– ”befriad” från religion – och det blir allas
krig mot alla, där de svaga betalar notan. Med
hans Ande – som är saligprisningarnas Ande
(Matt 5:3-12) - blir vi socialt omsorgsfulla och
tjänar honom i de hungrande, sjuka, hemlösa
etc. och ska en gång vid domen inse att det var
så (Matt 25:34 f). V. 10 tar oss vid handen, ut
över dödens rand: Herren härskar för evigt.
Vilken tröst. Så även v. 6-9:

Han som har gjort himmel och jord och hav
och allt vad som finns i dem,
han sviker aldrig sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,
Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
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Psalm
Avslutande lovprisning – steg två:
Guds underbara kraft visar sig i både kosmiska
och historiska händelser men även i små
detaljer. Gud är hela stjärnhimlens arkitekt
men kan också böja sig ned och hjälpa till med
Jerusalems murar, och likt en sjuksköterska
hela de förtvivlades sår (v. 3). Han har tid att ta
hand om de svaga (v. 6), och det är viktigt för
honom att se efter hur korpens skrikande ungar
mår – dessa fattiga stackare med sitt dåliga
rykte, tjuvfåglar som livnär sig på lik och som
ingen tycker om (v. 9). Naturens omväxlingar
(v. 16-18) är Herrens område, men det är även
de moraliska lagarna som hans folk behöver
undervisning om (v. 19). Prisa honom!
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Psalm
Jublet fortsätter – vi är på väg mot
Psaltarens sista festfyrverkeri av glädje. Vilka
sångkör vi ser här: allt skapat går i procession
fram till Skaparen, änglar, stjärnor, vädrets
krafter, växter, monster i havet, kräldjur,
människokungar, människospädbarn… vad
fattas? Skapelseberättelsen i Bibelns början
får en ny dimension: allt ska bli till en enda
universell lovsångsdundrande katedral!
Den helige påven Johannes Paulus (se s. 1466)
kallar denna psalm för en ”skapelsens sång”,
ett slags det Gamla testamentets Te Deum,
ett kosmiskt halleluja. I sanning – det är den.
Tanken går till den helige Franciskus av Assisis
Solsång (se s. 1431).
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Psalm
En lovprisning som också
är en helig kampsång. Som morgonbön
skickar denna sång oss ut i mötet med alla
krafter i samhället. Vi ska, fulla av lovsång
och kampvilja, arbeta för Gudsriket. De
tillsynes maktlösa (v. 6) som Jesus nämner i
saligprisningarna (Matt 5:2-12) kan med Guds
hjälp binda ”kungar” och ”stormän” (v. 8). De

är beväpnade med oövervinnliga vapen (v. 6),
ty Guds ord är levande och verksamt. Det är
skarpare än något tveeggat svärd och tränger
så djupt att det skiljer själ och ande, led och
märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar
(Heb 4:12). Straff och dom ska drabba allt som
förnedrar människan. Vi deltar i ”hämnden”
men observera att det bara kan ske på rätt sätt
i Kristi efterföljd och som han: synden döms,
människan frias – Jesus tar på sig korset, han
lägger det inte på andra. Så ”hämnas” även vi
när vi gör bot i syndares ställe.
Det är en ädel uppgift – grundmelodin i
Jungfru Marias lovsång, Magnificat, (Luk 1:4655), som handlar om Guds stora omvälvningar,
när världens prioriteringar vänds upp och ner.
Trodde du att lovsång är till för att du ska sova
bättre? Fel. Du ska ut och slås. Paulus såg sig
själv som en krigare i argumentation:
Jag lever i världen men strider inte med
världsliga vapen. Ty de vapen jag brukar i min
kamp hör inte denna världen till utan får kraft
av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter
ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser
sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke
till en lydig fånge hos Kristus (2 Kor 10:3-5).
Det är en andlig kamp där bönen behövs:
Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har
att kämpa utan mot härskarna, mot makterna,
mot herrarna över denna mörkrets värld, mot
ondskans andekrafter (Ef 6:12).
Så inser vi också att det är en kamp där kärlek,
inte våld behövs:
Spänn på er sanningen som bälte och klä er i
rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era
fötter villigheten att gå ut med budskapet om
fred (Ef 6:14-15).
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Psalm
Psalmisten är en fyrverkerimästare
som vet når klockan slår och han ska trycka
på den röda tändningsknappen så att hela
batteriet börja osa rök, snurra, spruta eld och
pjäserna far vinande iväg mot himlen.
Här vid psaltarboksamlingens slut är endast
LOVPRISNING kvar. Psaltarbönernas övriga
ämnen har vi glömt, inga klagomål längre
över plågsamma motståndare, sjukdom eller
ensamhet, vi radar inte upp minneslitanior
om folkets historiska framgångar eller önskar
elände över någon fiende i domstolen. Det
finns inte ens en tanke på Messias. Detta är
Lovprisning Pur.
Det är som när mässan är över. Prästen
har sänkt sina händer efter den avslutande
välsignelsen. Änglarnas triumferande jubel
över att mässoffret har framburits än en gång
på altaret hörs i himlen och det låter som i
denna psalm. Så även när ett heligt kristet
liv slocknar: änglarna står redo med sin
välkomnande sång vid ingången till Paradiset.
Psalm 150 låter oss förnimma en himmelsk
kaskad av melodier. Helgedomens instrument
sätts igång: tamburiners trummande rytmer
med understöd av brakande cymbaler som
anger takten och kanske även småklockor
och pukor, strängaspelens mjuka och ljuvliga
vågor, flöjters mörka och ljusa toner som
dansar ner på skalan, trumpeter och basuner
som ger eftertryck till leviternas sång.
Men för psalmisten räcker det inte med vad
som sker på scenen, en universell appell utgår
som ska gripa tag i åskådarna, i läsarna – alla
måste resa sig upp. Upp med er, då sjunger ni
bättre! Varje köttslig varelse på Guds jord, i
havet och i skyn ska inkluderas i änglars och
människors hymner som aldrig ska ta slut:
Allt som lever och andas skall prisa Herren.
Halleluja! (v. 6; jfr Upp 5:9).
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HABEMUS PAPAM

– om påveämbetets bakgrund och utveckling

Habemus papam – vi har en påve. Men varför?
Mitt korta svar är: för att Gud vill ge sitt folk
enhet. Fåren behöver kunna se en herde och
samlas kring honom. Påven synliggör i sin
person kyrkans enhet som inte kan delas.
Så har han också på ett särskilt sätt del i den
ofelbara träffsäkerheten i trosfrågor som
Kristus genom sin Ande gett som en gåva åt
kyrkan som helhet (Katolska kyrkans katekes,
nr. 880-892).
När en flock samlas blir den starkare. Man
känner sig tryggare i grupp. Det gäller för
buffelhjordar på savannen som söker skydd
från hyenorna lika väl som för kristna som
samlas i Jesu namn och söker skydd mot
onda andemakter. Gud vill frälsa, och han
använder sig av jordiskt ledarskap för att göra
så. I forntiden insatte han Noa som räddare
av människor och djur. Noas ark är en bild
av kyrkan (1 Mos kap. 6-9). Noa själv är å ena
sidan en bild av Kristus som frälser alla sorters
människor (symboliserade av alla sorters
djur), men å andra sidan också en av de många
som behövde frälsas - och det behövde Guds
Son ju inte – så därför kan Noa också ses som
en bild av de jordiska ledare som Guds folk
i alla tider har behövt, såsom Mose, Josua,
David och andra heliga män. Dessa ledare var
enhetspunkter som Gud använde för att trygga
förbundet med sitt folk. De var inte perfekta,
men de var hans utvalda verktyg för att samla
folket som ofta nog vände sig bort från honom
och väckte hans vrede. Ja, en gång gick det så
långt att Gud erbjöd Mose att utplåna hela
folket och göra en ny början med bara honom
som stamfader (liksom Noa) (2 Mos 32:10).
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Så viktig för Gud är ledaren – den medelpunkt
i folket som är hans tjänare.
Jesu löfte till Simon Petrus (= Kefas)
Men Gud gav sitt folk alternativa ledare också.
Profeterna – Guds munnar – påpekade att
många av Gudsfolkets ledare var ovärdiga
sina ämbeten, ty de följde inte Guds vilja och
resultatet blev förvirring och splittring. Guds
folk blev som får utan herde som Mika sa (1
Kung 22:17; jfr 4 Mos 27:17), rädda, hjälplösa,
lätta byten för vargar, d.v.s. anfallande fiender
och lockelser till avfall från tron. När Jesus
kom fann han de troende osäkra, fattiga och
förnedrade. Han fylldes av medlidande med
dem, för de var som får utan herde, och han
undervisade dem länge (Mark 6:34). Han var
den gode herden som Gamla testamentet hade
förutsagt skulle komma och ersätta Israels
odugliga ledare (Hes 34:1-16; jfr Luk 15:1-7;
Joh 10:11-15). Så ville han även förbli osynlig
ledare efter sin uppståndelse och himmelsfärd,
ty han lovade kyrkan att vara med henne alla
dagar till tidens slut (Matt 28:20). Men han som
var och är Herden för alla kristna gav också en
särskild herdetitel åt aposteln Petrus, och bara
åt honom (Joh 21:15-17). Petrus skulle vara
synlig herde för Jesu flock i Jesu ställe, d.v.s. för
alla fåren utan undantag. För att Petrus, den
bräcklige och ofullkomlige mannen, skulle
klara detta lovade Jesus honom sin särskilda
förbön (Luk 22:31-32). Jesus lovade att be för
att Petrus tro inte skulle ta slut så att han kunde
styrka sina bröder. Jesus höll sitt löfte och han
håller det än i dag. Det litar vi på.
Denna förklaring räcker fint för katoliker. Men
vi ska även kunna förklara tron för andra.

Därför måste vi gå mer på djupet:
Petrus framstår onekligen som unik bland
apostlarna. Överallt i Nya testamentet möter
vi honom som apostlakollegiets huvud och
talman – och förbluffande nog behöll han
denna särställning även efter sitt svek på
Skärtorsdagskvällen då han förnekade att han
kände Jesus. Petrus blev den förste aposteln
som var vittne till Herrens uppståndelse (1 Kor
15:5). Det var Petrus som inspirerades av Fadern
att formulera den ofelbara sanningen att Jesus
var Guds Son (Matt 16:16). Han ensam gick –
med vacklande steg - över sjön fram mot Jesus,
och när han sjönk ner i sina tvivel tillät Jesus
inte att han gick under, som Matteus skriver
(Matt 14:29). Det är även Matteus som ger oss
Jesu ord till både Petrus och apostlakollegiet
med de oerhörda fullmakterna att binda och
lösa, så att de avgörelser de träffar ska ha
giltighet även i himlen (Matt 16:18f; 18:18).
Petrus som enskild person, och apostlarna
som grupp, får detta löfte, men Petrus får
även veta att han är Klippan (på arameiska
”Kefas”, på grekiska ”Petros”), som Jesus vill
bygga sin kyrka på. Ingen av de andra får den
titeln. Jesus lovar också den enkla fiskaren från
Galileen – och enbart honom - nycklarna till
himmelriket, och han tillägger att ”dödsrikets
portar” aldrig ska få makt över kyrkan, d.v.s.
att Jesus ska beskydda kyrkan från undergång
och förfall. Nyckelmetaforen leder tanken till
scenen i Jes 22:22 då Gud ville insätta en ny
”statsminister” och ge honom palatsnyckeln
till ”Davids kungahus”. Men med Petrus rör
det sig inte om en politisk regeringspost i
Jerusalem utan om självaste himmelriket – i
sanning mäktiga löften!
Petrus särskilda ställning i Nya testamentet
Det är inte bara på ett eller två bibelställen
som vi bygger vår tro på det särskilda
petrusämbetet. När man läser evangelierna

och Apostlagärningarna kan man inte undgå
att upptäcka den framträdande roll som
aposteln Simon Petrus intar, sida upp, sida
ner. I samtliga listor över apostlarna nämns
Simon Petrus namn först. Hans namn lär
förekomma över 190 gånger, på andra platsen
bland apostlarna lär Johannes komma med
29 gånger. Jag behöver nog inte rada upp alla
exempel – läsaren känner dem. Petrus hör till
Jesus på ett helt unikt sätt. Att hans nya namn
(Kefas) med tiden översätts till grekiskan
– Pétros, på latin: Petrus – visar att det rör
sig om mer än ett namn, nämligen en titel
(personnamn översätter man vanligtvis inte).
Hos Paulus märker vi också väldigt tydligt
hur viktig Petrus var. Så t.ex. i den urkyrkliga
trosbekännelsen som den nyomvände Paulus
fick lära sig (1 Kor 15:3-7). Paulus kallar ännu
huvudaposteln vid det arameiska namnet Kefas
(Klippan). Vi ser även där att Petrus nämns
först, nämligen som första vittnet till Herrens
uppståndelse. Det var tydligen av största vikt
att Petrus skulle vara det – som garant för
alla andras sanna tro. I Galaterbrevets kap. 1
och 2 berättar Paulus om sin vågade kritik av
Petrus i Antiokia, i samband med att han vill
visa att han också själv är en äkta apostel, men
just denna incident förutsätter att Petrus var
en större auktoritet än han. Det var också just
för att få träffa Klippan som den nye aposteln
Paulus begav sig till Jerusalem första gången
(Gal 1:18), och även andra gången – fjorton
år senare (Gal 2:2) – då han ville säkerställa
att han förkunnade samma evangelium som
Petrus och de två övriga ”pelarna” (Jakob
och Johannes). Denna trios bedömning hade
tydligen den allra största tyngd. Vi anar att
Petrus på något sätt balanserade sin auktoritet
i Jerusalems urkyrka med Johannes och Jakob
(jfr även Mark 5:37; 9:2ff; 14:33 ff m.m.),
men ändå var nummer ett (jfr t.ex. också att
Petrus för ordet på Förklaringsberget i de tre
”pelarnas” namn (Mark 9: 5), och hos Matteus
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är Petrus som sagt den ende som vandrar på
sjön bort mot Jesus (Matt 14:28 ff - många
fler exempel kan ges). Paulus kritik av Petrus
i Antiokia var hård – men observera att den
på inget sätt ledde till att Petrus särskilda
auktoritet eller position ifrågasattes. Även
en vacklande påve är fortfarande vår påve!
Ämbetet är större än personen.
I Matt 16:13-19 (jfr Joh 1:41-42) sker det
högtidliga överförandet av nyckelmakten:
När Jesus kom till området kring Caesarea
Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem
säger människorna att Människosonen
är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes
döparen, men andra säger Elia och andra
Jeremia eller någon profet.” – ”Och ni”,
frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon
Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande
Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig
är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och
blod har uppenbarat detta för dig, utan min
fader i himlen. Och jag säger dig att du är
Petrus, Klippan, och på den klippan skall
jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar
skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig
nycklarna till himmelriket. Allt du binder på
jorden skall vara bundet i himlen, och allt du
löser på jorden skall vara löst i himlen.”
Evangeliets text är – som allt annat i Nya
testamentet – författad på grekiska, men i vår
tid framhåller språkexperter att just i de ord
som Jesus här tilltalar aposteln med är den
arameiska bakgrunden, till tanke och form,
klart förnimbar. Arameiska var det språk
Jesus och lärjungarna talade, och uttrycken
”Salig är du”, ”Barjona”, ”dödsrikets portar”,
”Himmelrikets nycklar”, ”binda och lösa”
och ”på jorden … i himlen” hör hemma i
det språket. Det finns en ordlek i uttrycket
”Du är Klippan och på den klippan…” som
försvagas i den grekiska formen eftersom man
302

där måste ändra genus från ”Pétros” (namnet,
som är maskulint) till ”pétra” (klippan som
berggrund, som är feminint), och så kan
missförståndet uppkomma att Jesus skulle
mena två olika saker. Men även som texten
står framför oss på grekiska är det uppenbart
att aposteln är identisk med den klippa som
Jesus vill bygga på. Ingen språkkunnig som
läser den utan förutfattade ideologiska beslut
undgår att se detta. I den konfessionsneutrala
Bibel 2000´s översättning, som jag citerar,
märks det tydligare än i t.ex. den protestantiska
Folkbibeln som skriver ”Du är Petrus och på
denna klippa” för att ge läsaren intrycket att
klippan och personen skulle vara två olika
saker. Icke-katolska teologer som på så sätt
vill påstå att Jesus skiljde mellan namnet och
saken står på svag grund. De anser att Jesus
skulle ha pekat neråt och menat en fysisk
klippa (”här på klippan där vi står vill jag bygga
min kyrka”), eller rentav menat att det bara var
Petrus trosformulering som var klippan (”På
den tro du nyss har bekänt ska jag bygga min
kyrka liksom på en klippa”). Det är hjälplösa
krumbukter. Orden står som de står – Petrus
ÄR klippan.
Hela berättelsens struktur bekräftar också
detta: först uppenbaras Jesu djupaste roll i
frälsningshistorien, att han är Kristus, Messias.
Som parallellt svar till det avslöjas Simons
djupaste roll i frälsningshistorien, att han
är Petrus, Kefas. Namnbytet påminner om
Abrams namnbyte till Abraham (= fader till
många) i 1 Mos 17:5, precis som med Simon
Petrus sker det i samband med ett nytt stort
uppdrag från Gud.
Observera att aposteln Johannes precis som
Matteus passar på att nämna och översätta
sin medapostel Simons kefastitel i samma
andetag som han nämner och översätter Jesu
messiastitel (Joh 1:41-42). De två titlarna
hängde tydligen ihop. Matteus och Johannes
evangelier står annars långt ifrån varandra,

men här märks alltså samma agenda. Vi
rör tydligen vid ett mycket grundläggande
samband. Protestanter invänder ibland att det
ju i andra bibelverser är Kristus som kallas för
en klippa (jfr 1 Kor 10:4). Men man får inte
läsa Bibeln trångsynt: i så fall skulle ju Jesus,
som är vår sanne Herde, inte heller kunna
kalla Petrus för herde vilket han gör i Joh
21:16. Petrus är herde och klippa med Jesus,
precis som en statsminister samverkar med
sin kung, eller som diakonen i mässan lyfter
upp kalken, Kristi blod, tillsammans med
prästen som lyfter patenen med Kristi kropp.
Statsministern är inte kung och diakonen inte
präst. De tjänar, de har alltid andraplatsen.
En klippa (berggrund) är något som ger
fasthet, motsatsen är sandgrund - som man
inte ska bygga på (jfr Matt 7:26-27). Störtregn
och floder, döden och helvetets makter, förmår
inget mot huset som har det rätta fundamentet.
Jesu löfte till Simon Petrus utlöstes av att denne
apostel av Fadern i himlen fick den ofelbara
uppenbarelsen att Jesus är Guds Son, världens
frälsare (Matt 16:16). Sonen utvecklar Faderns
uppenbarelse ännu mer: den handlar också
om Simon Petrus själv, får vi veta, som ska
vara fundamentet – d.v.s. den helt nödvändiga
grunden utan vilken ett hus störtar i grus –
för Jesu projekt på jorden, kyrkan. Och detta
säger Jesus inför hela gruppen: alla de övriga
elva ska veta att från och med nu ska inget
göras utan att deras kamrat Petrus samtidigt
är grunden för det. Observera som sagt att
även Johannesevangeliets version av hur det
går till när Simon kallas för Petrus ansluter
omedelbart till detta med att Jesus kallas för
Messias (Joh 1:41-42; jfr även Joh 6:68-69).
Dessa två titlar hör ihop, som en president och
en vicepresident. Till Messias hör Kefas, och
detta är en av Gud uppenbarad sanning.
Ämbetet som Petrus får är oförstörbart –
dödsriket kommer nämligen aldrig att få

kyrkan på fall, sägs det i v. 18 (ett dödligt ”fall”
skulle inträffa om golvet under kyrkan, d.v.s.
Petrus, försvann). I detta låg som självklar
förutsättning att ämbetet skulle fortbestå
och ges vidare även om Simon Petrus skulle
dö innan Jesu återkomst. Petrus särskilda
kallelse var en gåva till gagn för hela kyrkan,
ett arvgods. Ingenstans i Bibeln sägs att denna
gåva skulle gå i graven med honom. Ett ämbete
försvinner inte vid ämbetshållarens död, som
exemplet med Eljakim och Shevna – den ovan
nämnda gammaltestamentliga bakgrunden
till Petrusämbetet (Jes 22:15f) – ju också
visar. Ja, ett sådant tillbakadragande av en
gåva från Kristi sida skulle motsäga både hans
och kyrkans väsen. Kyrkan är till sin natur ett
ständigt, levande, dynamiskt vidare-givande
av allt: ämbetsvigningen, sakramenten och
Ordets förkunnelse, allt räcks från släkte till
släkte, just detta avses med ordet Tradition.
Att vara katolsk kristen är att vilja ta emot hela
paketet – inklusive Kefas levande efterträdare i
dag. Liksom löftet till Abraham (1 Mos 12:1-3)
inte dog ut med honom, så ska Petrus ämbete,
det synliga fundamentet i en ny mänsklighet,
ekklesia på grekiska – kyrkan – leva i alla tider.
Det är förstås inte utan risker. Petrus som blir
klipphällen kan – p.g.a. sin mänskliga svaghet
- också bli en annan sorts sten: en stötesten,
d.v.s. bringa människor på fall. Det sker om
han glömmer att tänka ”Guds tankar” (Matt
16:23). Han kan missuppfatta vad hans herre
vill (Joh 13:6f), bli lat och despotisk (Luk
12:45f) eller få för sig att Jesus ska skyddas
med vapenmakt (Joh 18:10-11). Här förutsägs
alla senare misstag, både Petrus egna och
hans många efterträdares. Om påven följer
en rent jordisk logik blir han en stenbumling
som spärrar vägen till Kristus i stället för att
visa vägen dit. Jag vill citera en dansk prästs
ord om detta: Påvelängden innehåller, skriver
han ”… en rad av de mest olikartade och
särpräglade figurer, eftersom ämbetet inte är
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ett familjearv utan tillsatt genom val; genier
och enfaldiga, helgon och uppenbara syndare,
väldiga statsmän och stilla mystiker har avlöst
varandra med namn som Gregorius, Clemens,
Pius, Innocens, Urban, Leon, Bonifatius och
Johannes med ständigt ökande numren – och
däremellan underliga och sällsynta namn som
Lando, Formosus, Conon, Sisinnius, Donus,
Deusdedit och Dionysius, som aldrig har nått
till ”den 2:e” och som man inte vet mycket
om. Ingen lista över mänsklighetens ledare
kan uppvisa ett liknande antal helgon eller
ett liknande etiskt genomsnitt – fläckarna har
listan gemensamt med alla mänskliga sådana
– och det är intressant att observera att dåliga
eller bara beklagansvärda påvar samlar sig i
perioder – och tar slut ca 300 år före vår tid”.
(P. Schindler, Petrus, bd II, Köpenhamn 1944,
översatt från danskan av mig)
Löftet att ”dödsrikets portar” inte ska övervinna
kyrkan påminner om Guds löfte till profeterna
men överträffar dessa ty löftet sträcker sig över
alla tider och innebär skydd inte bara mot hot
från människor utan även från alla djävulska
makter. Det är som en förstorad, ja, kosmisk
variant av löftet till Jeremia (Jer 1:18-19):

Se, jag gör dig i dag till en befäst stad,
en pelare av järn, en mur av koppar,
som håller stånd mot hela landet,
mot Judas kungar och dess stormän,
mot prästerna och folket i landet.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig, säger Herren,
och jag skall rädda dig.
Petrus fick makt att ”binda och lösa”, d.v.s. att
träffa beslut avseende kyrkan, och dessa beslut
gäller då också i himlen, sa Jesus, d.v.s. Gud
ställer sig bakom dem – vilken stor fullmakt.
Men allt har ett högre syfte: Joseph Ratzinger,
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den senare påven Benediktus XVI, betonar att
”nyckelmakten” främst handlar om förlåtelse:

I själva kärnan av det nya uppdraget, vilket
fråntar förstörelsekrafterna makten, ligger
förlåtelsens nåd. Det är denna som utgör
Kyrkan. Kyrkan är grundad på förlåtelsen.
Petrus själv uppvisar detta förhållande i
sin person, han som kan vara nycklarnas
innehavare, såtillvida som han, om ock han
fallit för frestelsen (Matt 26:69-75; Mark
14:66-72; Luk 22:54-62; Joh 18:15-18, 2527), även förmår bekänna och återinsätts
genom förlåtelsen. Kyrkan är till sitt innersta
väsen förlåtelsens ort; därigenom lyses kaoset
i bann i henne. Hon hålls samman genom
förlåtelsen, och Petrus står för denna för alltid:
hon är inte de fullkomligas gemenskap utan
syndarnas, vilka behöver och söker förlåtelse.
Bakom utsagan om makten (att binda och
lösa i synder) framträder Guds makt såsom
barmhärtighet och således såsom Kyrkans
hörnsten; i bakgrunden hör vi Herrens ord:
”Det är inte de friska som behöver läkare,
utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla
rättfärdiga, utan syndare” (Mark 2:17). Kyrkan
kan endast uppstå där människor tar emot
hennes sanning, och denna sanning består just
i att människan behöver nåd. Där högmodet
spärrar denna kunskap för människan finner
hon inte den väg som leder henne till Jesus.
Himmelrikets nycklar är förlåtelsens ord, som
ingen människa helt visst kan uttala av sig
själv, men som endast Guds makt borgar för.
Då kan vi också förstå varför detta bibelställe
(= Matt 16:13-20) omedelbart följs av en
förutsägelse om Jesu lidande (Matt 16:2123): genom sin död spärrade Jesus dörren till
döden, dödsriket makt, och sålunda sonade
han alla brott, så att förlåtelsens makt ständigt
härflyter från hans död.
(Citat hos R. Baumann, Kristi löfte till Petrus,
Katolska teologföreningen, s. 96-97, 1991)

I samma artikel, s. 94, skriver den dåvarande
kardinalen som inte visste att han själv skulle
bli påve en dag:

Nycklarnas makt åberopar de Guds ord som
i Jes 22:22 riktas till Eljakim, åt vilken jämte
nycklarna överlämnas ”herraväldet och makten
över Davids hus”. Men även Herrens ord till de
skriftlärda och fariséerna, vilka förebrås för
att låsa himmelriket för människorna (Matt
23:13), hjälper oss att förstå innebörden av hans
uttalande om Petri uppdrag: eftersom Petrus är
en trogen förvaltare av Jesu budskap, låser han
upp himmelrikets dörr; honom tillkommer
rollen som en portvakt som ska avgöra om han
ska släppa in eller avvisa (någon) (jfr Upp 3:7
= ” … han som har Davids nyckel, han som
öppnar så att ingen kan stänga och stänger
så att ingen kan öppna”). På så sätt ställer
sig tydligt innebörden av vad som sägs om
nycklarna bredvid innebörden av Jesu utsaga
om makten att öppna och låsa. Det sistnämnda
talesättet är hämtat från rabbinernas språkbruk
och betecknar dels den fulla behörigheten
att fälla avgöranden om läran, dels även
ordningsmakten, dvs. behörigheten att ådöma
eller häva en bannlysning (= uteslutande ur
gemenskapen med förlust av alla rättigheter
som följd).
Den folkliga föreställningen om ”Sankte Per”
med himmelsnycklarna framför pärleporten
har sin korrekta rot i kyrkans urgamla tro.
Det fattas inte ord av Jesus som syftar på
Petrus särskilda roll. Tänk på grindvakten eller
trädgårdsmästaren i Joh 10:3 och Luk 13:7f.
Det är påvens uppgift att sköta om Herrens
bondgård och be för den. Mer om apostlarnas
ledare berättar jag i övrigt på s. 1219ff.
Petrus var ingen höjdare som ledare – jfr
Paulus kritik av honom i Gal kap. 2:11f –
och det fanns säkert röster som motarbetade
honom i urkyrkan. Men ingen vågade rubba

hans ställning. Det var under Petrus ledarskap
som kyrkan kunde ta jättekliv framåt såsom
det för judar helt otänkbara att hedningar
kunde ingå i Gudsfolket utan att ta över alla
mosaiska bruk först (såsom omskärelsen, se
Apg kap. 15) eller att man kunde äta djur som
Moselagen uttryckligen hade förbjudit (Apg
kap. 10).
Ca år 44 försvinner Petrus från Jerusalem,
vi vet inte vart han reste (Apg 12:17). Enligt
kyrkohistorikern Eusebios (se s. 51) reste
Petrus redan under kejsaren Claudius tid
(år 41-54 e.Kr.) till Rom. År 48/49 är Petrus
åter i Jerusalem vid det första konciliet där
hans ord väger tungt, avrundar debatten om
hedningarnas plats i kyrkan och säger de
avgörande orden (Apg 15:7-12). Aposteln
Jakob, som annars hade en ledande position i
Jerusalems kyrka, kan bara bifalla Petrus åsikt.
Petrusämbetet efter Petrus
Nya testamentets författare lämnar oss där. De
har inte mer information. Att Petrus därefter
slår sig ner i Rom anar vi dock i hans första
brev, där han (1 Pet 5:13) hälsar från ”Babylon”
(= de tidiga kristnas kodord för det hedniska
Rom). Petrus bestämde sig för att flytta till
Rom, imperiets huvudstad – inte tvingad
såsom Paulus som skulle dit som fånge för att
överklaga sin sak, utan helt av fri vilja.Därmed
var ”Klippan” inte längre i Jerusalem. Kyrkans
tyngdpunkt var nu i staden där alla folk möttes
och trängdes, dit alla vägar ledde och varifrån
kristen förkunnelse effektivt kunde spridas
åt alla håll. Petrus angav så en kurs som blev
avgörande för kyrkans framtid: kyrkan skulle
inte isolera sig och bli en liten judisk sekt i
imperiets utkant, eller rentav en del av judiska
upproret mot Rom, utan en religion för
alla folk. Han visste vad han gjorde, han var
Klippan, upplyst av Anden. Den tidiga kyrkans
källor talar alla – och oemotsagt! - om att han
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och Paulus ”grundade” kyrkan i Rom – det ska
dock inte tas 100 % bokstavligt, ty nog fanns
det kristna där innan de kom, men det återger
en vördad tradition: kyrkans prominentaste
lärare verkade och dog i Rom. Det är säkert.
Ca år 96 skriver den helige Clemens, Petrus
tredje efterträdare som biskop av Rom, ett brev
till kyrkan i Korinth ur vilket det framgår att
Petrus och Paulus dog som martyrer i Rom i
samband med kejsaren Neros förföljelse av
kristna på 60-talet. Clemens, som umgåtts
med både Paulus och Petrus, manar till fred i
den konfliktfyllda församlingen i Korinth som
Paulus grundat ett par generationer innan.
Tonen är kärleksfull men bestämd. Clemens
förväntar lydnad av korinthierna – romerska
biskopens auktoritet var tydligen stark och
inte begränsad till Rom (se s. 40). Brevet kan
läsas i sin helhet i De apostoliska fäderna,
Artos förlag.
Den helige biskopen Ignatios från Antiokia i
Syrien (se s. 42 och s. 1460), som efterträdde
Petrus efterträdare Evodius som ledare för
kyrkan där (vilket de fornkyrkliga författarna
Origenes, Eusebios och Hieronymus intygar)
visar i sitt brev till de kristna i Rom från ca
år 110 att han känner till Petrus och Paulus
och den auktoritet dessa två utövade bland
kristna i Rom. Han erkänner romarkyrkans
särskilda auktoritet. Ignatios har förmodligen
känt några av Jesu apostlar i sin ungdom, i alla
fall var han god vän med biskopen Polykarpos
(se s. 1252) som med säkerhet var apostelelev
och som samlade och spred Ignatios brev efter
dennes död.
Ignatios vittnesbörd
(Ignatios skriver till,
kyrka som presiderar
Den är värdig Gud,
kallas salig, värdig
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som han säger:) … den
inom romarnas område.
värdig heder, värdig att
pris, värdig framgång,

värdig renhet; den kyrka som presiderar över
kärleksgemenskapen, som bär Kristi lag och
Faderns namn.
(ur Ignatios brev till romarna, inledningen,
citerat ur De apostoliska fäderna, s. 99, Artos
förlag)
Ignatios inleder också breven till de övriga
lokalkyrkorna (se s. 42f) med översvallande
beröm enligt tidens stil. Men det finns en
gradskillnad, liksom i Paulus brev till romarna
som också visar en särskild beundran och
respekt för just denna kyrka och dess tro (jfr
Rom 1:8). När Ignatios skriver att kyrkan i
Rom är ”värdig renhet” så är det denna kyrkas
rena tro som han prisar. Ordagrant skriver han
att lokalkyrkan i Rom ”presiderar på platsen
för romarnas område” vilket rent geografiskt
väl inte betyder hela romarriket utan staden
Rom med omnejd. Att kyrkan presiderar
(= förestår) ”på” platsen innebär att den är
på den platsen men inte att den enbart har
auktoritet över den platsens kristna. Ordet
”presiderar” återkommer i ett annat brev
av Ignatius (till kyrkan i Magnesia, 6:1) där
det heter att biskopen ”presiderar i Guds
ställe”. När romarkyrkan presiderar över
”kärleksgemenskapen” som Ignatios skriver,
då pekar perspektivet bortom lokalkyrkan
själv, vi har rätt att se kyrkans helhet menat
här, den universella enhet som just denna
kyrka vakar över liksom en biskop över sin
flock. ”Ni har undervisat andra” skriver han
också till romarna (v. 3 i hans romarbrev)
– han tänker väl bl.a. på det ovan nämnda
brevet från påven Clemens till korinthierna.
Så skriver han inte till eller om någon annan
kyrka. Med tanke på den tidiga kyrkans starkt
monarkiska biskopsämbete som Ignatios brev
också vittnar om bör romarkyrkans företräde
även för honom ha inneburit romarkyrkans
biskops, alltså påvens, rösts företräde i den
universella kyrkan. Allt annat vore otänkbart.

Ignatios ger oss tidigt och tydligt vittnesbörd
om kyrkans hierarkiska ämbetsstruktur (”gör
inget utan biskopen” upprepar han ofta, på
olika sätt) och om Romarkyrkans framstående
ställning. Det ogillas av de protestantiska
teologerna som i reformatorernas efterföljd
vill se påvedömet som en konstruktion från
tidig medeltid. De brukar ignorera, omtolka
eller tona ner Ignatios ord eller se dem som en
avvikelse från urkyrkan (en ”tidig katolicism”).
Mot detta står det blytunga argumentet att
denne gamle biskop levde under det allra
första århundradet, kände apostlar eller i alla
fall aposteleleverna. Ingenstans i den tidiga
kyrkans litteratur ifrågasätts han på något sätt.
Ignatios kyrka och kyrkosyn var fornkyrkans
och den är ett arv från apostlarna, d.v.s. äkta
kristendom. Mot slutet av 100-talet bekräftar
den helige Ireneus från Lyon (se s. 1216) – elev
till Ignatios vän och biskopskollega Polykarpos
(se s. 1052) - att kyrkan i Rom grundades av
Petrus och Paulus. Även hos honom märks
romarkyrkans auktoritet som ett tema:
Ireneus vittnesbörd
ledande ställning

om

romarkyrkans

… Om det blir för långt att räkna upp alla
församlingars längder i den här boken så stannar
jag vid den väldiga, urgamla och välkända
församling som de båda ärorika apostlarna
Petrus och Paulus grundade och upprättade i
Rom. Genom att visa hur apostlarnas tradition
och den tro som förkunnats för människorna
nått fram till oss genom raden av biskopar
skall jag få dem att skämmas som på ett eller
annat sätt, antingen av fräckhet, begär efter
fåfäng ära, blindhet eller dålig insikt kommer
med motsägelser. Med denna församling måste
hela kyrkan, det vill säga de kristna överallt,
vara ense på grund av dess märkliga upphov;
i den har apostlarnas tradition bevarats åt alla
överallt.
(Ireneus, Mot heresierna, III, 3.2, Artos förlag)

Den som vill kalla sig för kristen, måste alltså,
oavsett var i världen han eller hon finns,
överensstämma i tro med kyrkan i Rom. Efter
det räknar Ireneus upp Roms biskopar fram
till tiden då han skriver detta (ca år 182 e.Kr),
sammanlagt tolv stycken. Ireneus ord talar för
sig själva: romarkyrkans auktoritet i lärofrågor
var odiskutabel.
Människor förgår, ämbeten består. Även
om Jesus inte hade anordnat efterföljare till
apostlarna, så tyder inget i fornkyrkan på att
man tänkte sig att det särskilda Petrusämbetet
skulle ”försvinna” vid apostelns död. Tvärtom
– man insatte efterföljare: Kristus lämnar
som ovan sagt inte sin flock utan herdar!
Från andra, tredje och fjärde generationens
kristna ledare finns texter bevarade som visar
hur Petrusämbetet gavs vidare och tog form i
den romerske biskopens särställning. Kyrkan
i Rom blev i förhållande till andra kyrkor
ungefär vad Petrus hade varit i förhållande till
sina med-apostlar: en avgörande röst i frågor
om tron och trons liv.
Det nämnda brevet från påven Clemens
till korinthiska kristna från år 96 talar i en
broderlig ton men den saknar inte en fast,
nästan hotfull underton, en förväntan om
lydnad. Clemens förklarar att allt ledarskap i
kyrkan måste ha förankring i den apostoliska
successionen, man måste kunna visa att man
tillhör en obruten kedja av ämbetsbärare
ända tillbaka till apostlarna. Det ovan
nämnda brevet från biskopen Ignatios – som
bör ha känt till Clemensbrevet – prisar den
romerska kyrkas renlärighet och fasthet, ”den
kyrka”, skriver han, ”som presiderar över
kärleksgemenskapen”.
Man förnimmer häri de östliga kristnas
vördnad för den kyrka i Väst vars tros äkthet
garanterades av att Petrus och Paulus verkat
och gett sina liv för tron där.
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Romarkyrkan var verkligen centrum för
trosavgöranden. Dit fick man åka för att få reda
på om man låg rätt till. Den helige Polykarpos
från Smyrna, den helige Justinos (se s. 1175),
Hegesipp, ja, även heretiker som Marcion,
Montanus, gnostikernas ledare Valentianus
och andra reste dit för att mäta sin förkunnelse
mot denna gamla kyrkas lära. Det var viktigt
att ha varit i Rom och fått ett godkännande
(många fick inte det). Ireneus ger oss som sagt
den äldsta kompletta romerska biskopslistan,
tolv påvar efter apostlarna till och med den
helige Eleutherius, han som regerade när
Ireneus skrev sin text (omkring år 180),
och han hittade i sin kamp mot villolärarna
(gnostikerna) en garanti för den äkta kristna
tron i den romerska kyrkan. Den romerska
kyrkans anspråk på att vila på Petrus och
Paulus liv och tro blev aldrig mött av liknande
anspråk från andra kyrkor. Därmed inte sagt
att det inte fanns teologi och lärosäten på
annat håll (främst i Alexandria och Antiokia)
men den romerska kyrkans förkunnelse hade
en tyngd som ingen annans.
Direkt efter Ireneus påve Eleutherius möter
vi den helige påven Victor som uppträdde
med tydliga krav på universell auktoritet. I
konflikten med kyrkorna från rikets östra
delar om den rätta tiden för påskfirandet
exkommunicerade han utan vidare de biskopar
som höll på sina traditioner. Ireneus ansåg
att Victor gick för långt, men stoppa påvens
agerande kunde han inte, inte heller ifrågasätta
påvens rätt att göra som han gjorde. Med tanke
på hur ivriga de tidiga kyrkofäderna var efter
att fördöma villoläror så är det tankeväckande
att ingen enda höjde sin röst mot romarkyrkans
dominerande roll och sa: ”Era anspråk på att
bestämma över oss är en villolära – vilka är väl
ni att presidera inom kyrkan?” Ingen sade så.
När det på 200-talet kom till strid kring frågan
om kristna som blivit döpta av heretiker, d.v.s.

308

huruvida de skulle omdöpas eller inte ifall de
ville inträda i katolska kyrkan, bestämde man
sig i Nordafrika för att omdöpa. Då ingrep den
helige påven Stefanus (254-257) och förbjöd
dessa omdop, han erkände alltså heretikernas
dop (så erkänner katolska kyrkan i dag också
protestantiska dop om de uttryckligen har
utförts i Faderns, Sonens och Den helige andes
namn). Tyvärr har Stefanus brev gått förlorat,
men vi känner till svarsbrevet från Karthagos
biskop, den helige Cyprianus (se s. 1371), som
visar att påven måste ha talat med mycket stora
bokstäver och antagligen citerat Matt 16:18 för
att hänvisa till sin särskilda auktoritet över
hela kyrkan. Cyprianus kritiserar bittert den
befallande tonen i Stefanus brev, men han vet
att man inte kan ignorera Roms kyrka: i ett
annat brev kallar han Roms biskopsämbete för
”Petri stol” och Roms kyrka för ”huvudkyrkan”
(ecclesiam principalem), ”utgångspunkten för
biskoplig enhet”, en kyrka i vilken ”villolära inte
kan vinna inpass”. Trots den nordafrikanske
kyrkoledarens bitterhet mot Roms biskop drar
han inte tillbaka dessa ord när han – antagligen
med darrande penna – vädrar sin frustration
över Stefanus avgörande i dopfrågan.
Av de teologiska texter som blev till inom
kyrkan under dessa första två århundraden
är bara en liten del bevarad, vilket självfallet
hänger ihop med kyrkans situation som
förföljd undergrundsrörelse. Romarkyrkans
primatställning antyds och den märks här
och där, men någon större teologisk traktat
om Petrusämbetet verkar man inte ha behövt,
frågan var tydligen inte omstridd som den
skulle bli under reformationen mer än tusen
år senare. Bland kyrkofäder och andra tidiga
kristna författare finns det gott om bekräftande
ord om Petrusämbetet. Jag kan inte inom
denna artikels ramar gå in på vad Origenes,
Tertullianus, Clemens av Alexandria, Eusebios,
Lactantius, påven Damasus I, Epiphanius från
Salamis, Augustinus, Hieronymus och andra
har bidragit med i frågan. En utmärkt översikt

finns i Stephen K. Rays bok Upon This Rock
från 1999 (Ignatius Press). På svenska finns
t.ex. Richard Baumanns Kristi löfte till Petrus
(Katolska teologföreningen, 1991).
Försöken att argumentera emot det särskilda
Petrusämbetet letar man inte länge efter:
litteraturen om Bibeln är ju övervägande
protestantiskt präglad. I den är ett ”nej” till
påveämbetet närmast en ryggmärgsreaktion,
men det kommer från Luther, inte från Bibeln.
Påvens ämbete har utövats på mycket olika
sätt och under mycket olika villkor genom
historien, vilket naturligtvis innebär att det
kan se annorlunda ut i framtiden än det gör
i dag. Vi katoliker medger gärna detta, men
det berör inte själva trosfrågan. Viktigast är att
själva saken har funnits från början, är rotad i
Guds uppenbarelse, Jesu önskan och kyrkans
tidiga tradition. Ett exempel på förändring:
Kyrkan blev statsbärande institution
Kejsaren Konstantins beslut att tillåta
kristendomen år 313 ändrade kyrkans ställning
totalt. Kyrkan som överlevt fasansfulla vågor av
förföljelse hade imponerat många med sin fasta
organisation, sin hierarkiska ordning och sina
goda ledare. Kejsaren ville göra denna rörelse
till en central kraft i staten och så småningom
kristna hela det offentliga livet. Jubel och
tacksamhet bröt ut bland de kristna som bara
få år tidigare hade förföljts som aldrig förr.
Massorna strömmade till kyrkan. Samtidigt
ville den nye kejsaren styra biskoparna och till
och med lägga sig i avgöranden av trosfrågor,
vilket ledde till obehagliga strider när han t.ex.
ville tvinga den helige biskopen Athanasios
i Alexandria att tolerera kättaren Arius (se s.
122). Kyrkan som hitintills hade haft staten till
fiende måste nu lära sig att balansera mellan
att bevara sin andliga frihet och att vara lojal
mot en vänlig statsmakt – en balanskonst som

pågår än i dag! Lätt var det inte heller att säkra
att rätta personer fick kyrkliga ämbeten – i
den nya samhällsordningen uppkom många
renodlade opportunister, ofta ur överklassen,
som såg sin chans att göra karriär i kyrkan som
nu hade politisk medvind och kejsarens stöd.
I själva Rom var stadseliten ännu trogen
mot de gamla avgudarna. Man var förbittrad
på Konstantins kursändring till fördel för
kristendomen. När han skulle fira sitt 20-års
jubileum som kejsare i Rom år 326 anordnade
senaten och militären en klassisk traditionell
offerprocession till den hedniska offerkullen
Kapitolium – mot kejsarens uttryckliga vilja.
Konstantin deltog inte och drog så senatens
och folkets hat över sig. Han lämnade staden
och återvände aldrig. I stället lät han bygga
stora och påkostade basilikor över Petrus och
Paulus gravar i Rom liksom en kyrka över
martyren Laurentius grav. År 330 invigde han
i Bysans vid Bosporen rikets nya huvudstad,
kallad Konstantinopel (nuvarande Istanbul),
som skulle bli ett äkta kristet ”Ny-Rom”. Men
Roms biskop flyttade inte med utan stannade
kvar vid Petrus och Paulus gravar.
Beslutet om att flytta huvudstaden skulle få
svåra följder. Det glänsande Konstantinopels
betydelse smittade av sig på dess lokalbiskop
som snart blev en sorts hov-biskop inom den
kejserliga kyrkoregimen. Påveämbetet i det
gamla Rom hamnade i skuggan men kunde
å andra sidan utvecklas mera fritt. Så säkrade
kyrkan i Väst sig så småningom allt större
frihet från statlig dominans. Från denna stund
deltog Roms biskopar inte längre i kyrkomöten
som de inte själva inkallade till. Vid inget av
de stora koncilier under det första årtusendet
som den östromerske kejsaren stod som värd
för, deltog en påve personligen. Kände påvarna
sig åsidosatta? Var de ovälkomna?
År 341 – efter ett kyrkomöte i Rom - skrev
påven Julius till de arianskt sinnade biskoparna
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i Öst en kritik av hur ovan nämnde Athanasios
blivit behandlad. ”Vet ni inte” skriver påven,
”att det är en gammal rättsordning att man
först skriver till oss” (d.v.s. kyrkan i Rom)
”och att först därefter en dom kan fällas som
motsvarar rätten?” Men det var nya tider.
Nu började en lång period av dragkamp
mellan Öst och Väst, där den politiskt svaga
romarkyrkan ständigt skulle försvara sin frihet
från Konstantinopel, en kamp som paradoxalt
nog stärkte påvedömet i Väst alltmer och
banade väg för dess senare politiska makt.
Konstantinopel får kyrklig överhöghet
- på rent politiska grunder
Konciliet i Konstantinopel år 381 avslutade
förvirringen i den östliga delen av riket som
orsakats av den arianska heresin (se s. 122).
För alltid stod nu Kristi och Den helige andes
gudomliga natur fast som mejslat i sten.
Kyrkan i Väst – där villolärorna inte fått lika
stort inpass – kunde bara glädjas och instämma
i den sanna läran.
Men konciliet gjorde också en organisatorisk
kupp, så att säga efter stängdags. Det hade
som nämnts inkallats av den kristna kejsaren
men han hade enbart bjudit biskoparna från
rikets östra delar. Mötet beslutade i efterhand,
på kejsarens önskan, att den nya huvudstaden
skulle räknas som patriarksäte, d.v.s. kyrkligt
centrum. Biskopen i Konstantinopel skulle
ha den högsta rangen inom hela kyrkan (näst
efter påven i Rom). Argumentet för denna
nyskapelse var inte religiöst grundat utan
rent praktiskt-politiskt: nu låg ju det kristna
romarrikets centrum i Konstantinopel, sa
man. Men ditintills hade apostolisk tradition,
inte politisk makt, varit utslagsgivande i sådana
frågor: enbart de gamla apostoliska sätena
i Antiokia (där Petrus enligt traditionen
lett kyrkan), Alexandria (där evangelisten
Markus var kyrkans första biskop) och förstås
Rom, (Petrus och Paulus lärosäte) kallades
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för patriarkat (Jerusalem sågs märkligt nog
inte som ett sådant). Att ge Konstantinopel
andraplatsen hade inget stöd i någon kyrklig
tradition. Påvarna Leo I (440-461) och
Gregorius I (590-604) påstår i sina brev att
detta tillägg till mötets läromässiga beslut inte
ens rapporterades till Väst. Rom informerades
alltså inte. Kejsarens rent politiskt motiverade,
fula schackdrag insatte en kil mellan Öst och
Väst som skulle visa sig ödesdiger för kyrkans
framtida enhet.
Rom förföll alltmer efter Konstantins uttåg.
I det maktvakuum som inträdde i den
ständigt minskande staden fick påven som
ledare allt större betydelse – ungefär som
översteprästerna inom judendomen efter
den babyloniska exilen på 500-talet f.Kr. då
folket hade mist sina kungar. Människor hade
sedan Konstantins dagar skänkt kyrkan stora
jordegendomar, och kyrkan var snart den
största jordägaren i Italien. När barbariska
horder – germanska stammar – överföll den
västliga delen av romarriket på 400-talet var
det påven som med kyrkans rikedomar kunde
återupprätta det ödelagda landet. När nya
barbarer, hunnerna och deras ledare Attila,
stod vid Roms portar gick den helige påven
Leo den store (se s. 1481) modigt, utan vapen,
ut till Attila och lyckades genom förhandlingar
få honom att dra bort. När sedan vandalerna
kom upprepade han - lika orädd – samma
scen med dem, men lyckades denna gång
bara utverka att de nöjde sig med att plundra
staden och inte brände ner den eller dödade
invånarna. Det var hårt nog, men trots allt
ett bra förhandlingsresultat av en chanslös,
obeväpnad man!
Påven frigör sig från Konstantinopels
politiska överhöghet
Invånarna i rikets västliga delar visste nu att
Konstantinopel i Öst inte mäktade skydda
dem längre militärt. Av Roms gamla glans

fanns bara katolska kyrkan kvar. Kyrkan
utbildade och undervisade, tog hand om
sjuka och gamla. Kloster växte fram, kyrkan
missionerade kraftigt, kristendomen spreds
alltmer norrut. Västeuropa var i kris på grund
av stora folkvandringar och invasionerna från
främmande folkslag men identiteten hölls
ihop på grund av det kyrkliga arvet – man
samlades kring påvens person och den nu
latinska kristna enhetskulturen.
På 700-talet härjade de brutala lombarderna
(eller langobarder, ett folk som ska ha kommit
från södra Skandinavien). Så småningom gav
påven upp det sista hoppet om militär hjälp
från Konstantinopel. Han vände sig till en
germansk stam, frankerna, som hade antagit
den katolska tron och skaffat sig ett rike i
det nuvarande norra Frankrike. Deras kung,
Pipin, nedkämpade lombarderna så grundligt
att dessa lovade att låta Rom vara i fred. Påven
gav tacksamt Pipin titeln ”Roms beskyddare”.
Vänskapen höll i sig. Frankerkungen Pipin
gav påven ett stort landområde i Italien som
han hade erövrat från lombarderna. Det
slogs ihop med påvens övriga jordägor och
bildade nu en egen stat under frankernas
skydd. Påven var nu inte längre undersåte till
kejsaren i Konstantinopel utan hade blivit
både religiös och politisk härskare i sitt eget
land – Kyrkostaten (Vatikanstaten i dag är
en pytteliten rest av detta rike). Men adeln
i den nya påvliga staten, som hitintills varit
östromerska kejsarens lokala styresmän, var
missnöjda med den nya ordningen. Ideliga
konflikter mellan dem och påven försvagade
det nykonstruerade landet (som trots allt
skulle bestå under tusen år). Lombarderna
planerade nya infall och påven fick be Pipins
efterföljare, Karl, att ingripa. Karl nedkämpade
lombarderna och la deras land under sig.
På julmorgonenen år 800 knäböjde han i
dåvarande Peterskyrkan, den som Konstantin

byggt – platsen där han stod är än i dag
markerad i golvet – och lät sig krönas av påven
Leo III till kejsare av det heliga romerska riket,
och sågs som hela kristenhetens beskyddare.
Vi kallar honom för Karl den store och hans
rike för det tysk-romerska kejsarriket. Nu hade
man alltså två kristna kejsarriken som båda
ansåg sig bygga på det gamla romariket.
Denna dag föddes också en samhällsmodell,
ett projekt vars tanke byggde på Jesu ord i Luk
22:38 om de två svärden: påvens vision var ett
kristet världsrike där alla folk kunde samlas i
en enda familj med kejsaren som värdsligt och
påven som andligt överhuvud. Två regenter,
två svärd, inte likadana auktoriteter men
samverkande. Kejsaren skulle skydda kyrkan
och kyrkan stå över kejsaren i religiösa frågor.
Kyrkostaten bestod dock fortsatt som påvens
eget rike. Så behöll påven sin politiska frihet.
Det var i sanning ett experiment, som skulle
kräva stor finkänsla och samarbetsförmåga.
Medeltidens många brytningar mellan kejsare
och påvar, mellan kungar och ärkebiskopar,
har sitt upphov i denna omaka konstruktion.
Men det var också en genialisk idé. Kyrkan
och staten måste samverka men får aldrig bli
identiska - båda behöver varandra, såsom själ
och kropp: Guds rike är ju i denna värld, men
är inte av denna värld.
Efter Karls död föll imperiet i tre bitar:
Tyskland, Frankrike och Lothringen. I
Kyrkostaten tog adeln allt mer för sig av makt
och kyrkliga ämbeten. Korruption härjade
överallt och det fanns biskopar som började
leva som rent världsliga härskare. Kyrkan såg
ut att gå mot sin moraliska undergång. Men
Kristus hade lovat sin kyrka att dödsrikets
portar aldrig skulle övervinna henne (Matt
16:18f). Duktiga och modiga helgon, bland
dem påvar, stod alltid upp och räddade
kyrkans anseende. Guds Son sviker inte sitt
löfte att bistå sin kyrka alla dagar (Matt 28:20).
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I Konstantinopel begrep man inte hur påven
hade kunnat ställa sig under ”barbarernas”
beskydd. Kanske såg biskoparna där med
viss avund på den större frihet från statlig
inblandning som de kristna i Väst hade – i
Öst fungerade kyrkan alltmer som statens
förlängda arm. Att kyrkospråken nu var olika
(latin i Väst, grekiska i Öst) bidrog till känslan
av olikhet. Seder och bruk gled åt olika håll,
i liturgin så väl som i stil och mode: präster
i Väst är rakade, i Öst kan skägget inte bli
långt nog. En annan sak är celibatsregeln som
underströks i Väst, men inte på samma sätt i
Öst. Etcetera. Biskopen i Konstantinopel, som
alltså nu titulerades ”patriark”, såg allt mindre
anledning att vara underställd påven i Rom. I
mitten av 800-talet höll den kristna enheten
nästan på att spricka. Orsaken var en lokal
maktkamp: Konstantinopels biskop Ignatios
hade frispråkigt kritiserat sin kejsares dåliga
livsföring och som tack för det hamnat i exil.
En viss Fotius fick hans ämbete. Den helige
påven Nikolaus I i Rom lät undersöka saken
och förklarade att Ignatios var den rättmätige
biskopen. Den nye biskopen Fotius sökte då
att skilja de kristna i rikets östliga delar från
Rom. Försöket misslyckades – vid hans död
återställdes enheten direkt. Två hundra år
senare inträffade en schism igen, och denna
gång gick det riktigt galet och skadan kunde
inte åtgärdas efteråt: patriarken Kerulaios
började anklaga Rom för heresi för att man i
Rom, i trosbekännelsen där det sägs att Den
helige anden utgår från Fadern, lade till orden
”och Sonen” (filioque), en tradition som
man inte ville veta av i Öst (se s. 989). Påven
skickade förhandlare men patriarken vägrade
möta dem. Då lade påvens utsända män en
bannbulla på högaltaret i domkyrkan Hagia
Sofia. Så exkommunicerades patriarken som
genast svarade igen med samma mynt. Nu
var kyrkan splittrad. I Öst kallade man sig för
”ortodoxa” (renläriga) och i Väst för ”katoliker”
(allmänneliga). Den ömsesidiga uteslutningen
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upphävdes först av den helige påven Paulus
VI och patriarken Athenagoras I som möttes
i Jerusalem år 1964, men ännu är den fulla
enheten mellan Öst och Väst sorgligt nog inte
fullt återställd. Striden, vars rötter alltså kan
härledas ändå tillbaka till Konstantins fatala
beslut att flytta rikets huvudstad bort från
Rom, har efterlämnat en mental järnridå tvärs
ner genom Europa.
Katolska kyrkan och staten som parallella
maktsystem
I Västeuropa fick kyrkan sina egna problem
när två-svärds-samhällsmodellen utsattes för
hårda prövningar. Kungar och furstar krävde
rätt att utnämna biskopar och abbotar, ja, även
att påverka påveval (ett olidligt strupgrepp
på kyrkan - först i modern tid har kyrkan
frigjort sig ifrån det). Det handlade om rätten
till investitur (att ”ikläda” eller överräcka stav
och ring och därmed anses vara biskopens
”chef ”). Den helige påven Gregorius VII
förbjöd värdsliga makthavare att göra så. Ett
annat problem var simoni, d.v.s. att man på
många platser kunde köpa sig till biskopseller prästvärdigheten, över eller under bordet
(namnet kommer av trollkarlen Simon i
Apg 8:9f som ville köpa sig till apostlarnas
nådegåvor). Påven försökte stoppa simonin som ju är en vidrig synd! - genom att förbjuda
katoliker att gå till mässan hos en präst som
fått sitt ämbete på detta sätt. En tredje fråga
var rätten att välja påve. Den ville påven att
enbart kyrkans kardinaler skulle ha – ännu ett
steg som mötte motstånd från de världsliga
makthavarna. Reformerna genomfördes dock,
åtminstone i principen, och gjorde sin verkan:
kyrkan reste sig vid början av det andra
millenniet och blev en kulturmakt utan like –
många nya kloster spreds, lärdom, arkitektur
och konst blomstrade, det kristna riddaridealet
tämjde den råa militarismen, högmedeltiden
kunde börja. Det var tiden då Sverige blev till

Fördjupning

INKVISITIONEN

Påvarna under medeltiden utvecklade en domstol, inkvisitionen, som uppspårade, avslöjade
och dömde kristna, ibland efter tortyr, som ansågs avvika från katolsk kristendom. Hur kunde
det ske i en religion som bygger på evangeliets budskap om kärlek och förlåtelse? Guds folk i
Det gamla testamentet hade religiösa domstolar. I urkyrkan fällde apostlarna domar över stora
syndare. Svåraste straffet var uteslutning ur gemenskapen (jfr t.ex. 1 Kor 5:3f). När den romerska
kejsarmakten officiellt blev kristen (katolsk) mot slutet av 300-talet uppkom frågan hur en kristen
stat skulle förhålla sig till icke-kristna. Konkurrerande religioner upplevdes som ett hot mot rikets
enhet. Medeltidens kristendom blev Europas gemensamma nämnare. Avvikelser från den rätta
kristendomen sågs som uppror mot både kyrkan och kungen och borde bestraffas. Så tänkte man.
Men hur såg det ut lokalt? Malta är ett intressant exempel. Där har man bevarat de fruktade
inkvisitorernas palats med förhörsrum och fångceller och en mängd dokumenterade ärenden.
En viss Andreas Muscat från ön Gozo angav sig själv år 1647, vilket var mycket vanligt. Han
hade tagits till fånge av turkar och levt som slav bland muslimer under fem år. Han flydde och
klarade sig genom att påstå att han var muslim. Sådana fall såg inkvisitionen milt på. Mannen
fick en förmaning och kunde gå hem. Tortyr kunde användas vid förhör. Man hängdes då upp i
15-30 minuter med bakbundna händer eller fick piskrapp. Men på Malta användes sådan tortyr
nästan aldrig. En viss Josef de Mayo anklagades år 1649 för att ha sagt något oanständigt framför
en bild av Josef i Egypten som flydde från Potifars hustru som ville förföra honom (1 Mos 39:7f).
Mannen dömdes till att stå på knä under en mässa med ett tänt ljus i handen och en klämma på
sin tunga. Den sociala skammen var hans straff. Det fanns också korta och långa fängelsestraff.
Cellerna var inte stora, men man hade det bättre där än i de världsliga fängelserna. Ett annat straff
kunde bestå i att arbeta på en byggplats utan lön – en kvinna kunde dömas till att vårda sjuka.
Förbluffande många personer friades. De som dömdes fick oftast lätta straff som att be vissa böner
eller att fasta under en viss tid. Inkvisitorerna visade gärna mildhet mot enkla människor. Många
malteser förstörde helgonfigurer i raseri över att dessa inte hjälpte dem, och då kunde de yttra
onda ord mot Gud. En viss Saviour Scagnetta slog år 1647 sitt krucifix i småbitar men bedyrade
inför inkvisitorn att han inte gjorde det av förakt för Gud utan för att han höll på att bli galen. Han
fick gå hem utan någon dom överhuvud taget. Övertro och magi bekämpades hårt och att direkt
förneka den katolska tron var tabu. Mest av allt fruktade man protestantismen. Sjömän på besök
från norra Europa skulle hålla låg profil. Inkvisitorn hade rätt att döma hårdnackade heretiker till
döden. Men dödsstraffen för sådant var ytterst sällsynta. På Malta brändes en heretisk präst vid
namn Gesualdo på bål år 1546 men under hela perioden 1575 -1798 fanns inte ett enda sådant fall.
Inkvisitionen var stark i hela södra Europa. Den hade vidriga sidor såsom anonymt angiveri och
tortyr, men som övergripande rättsinstans hindrade den att lokala folkhopers vrede och självjustits
avgjorde saker mot fruktade samhällsavvikare (annorlunda kristna, judar, påstådda häxor m.m.)
såsom det ofta gick till i norra Europa. Den anklagade fick försvara sig, det fanns höga krav på
bevisföring och domaren tog hänsyn till den anklagades motiv och till omständigheterna. Vissa
av inkvisitorerna på Malta hjälpte socialt utsatta, medlade i tvister och var rentav populära.
Inkvisitionen står ändå där som en varning för alla tider. Att säkra kyrkan genom att efterlikna
den politiska maktens förtryckare leder åt fel håll. Guds rike är inte av denna värld (Joh 18:36).
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som kunganation och antog kristendomen, i
helgjuten katolsk form och i full förening med
påven i Rom.
Tvåsvärdsmodellen – kyrka och stat i balans
- var särskilt komplicerad inom Kyrkostaten,
där påven ju höll båda svärden i sin hand.
Adelssläktena och borgarna skapade ständigt
oro och strid, och påven beslöt sig för att lämna
sitt getingbo och slå sig ned i det bekvämare
Avignon i Frankrike. Under 70 år residerade
påvarna där – till stor skada för påvedömets
anseende. Bättre blev det inte när en ny påve,
Urban VI, visserligen var tillbaka i Rom men
var så sträng att många kardinaler utvandrade
och valde en motpåve som etablerade sig i
Avignon. Vissa som var missnöjda med båda
två valde en tredje motpåve. Förvirringen
var total. Detta tillstånd, kallat Den västliga
schismen, varade från 1378 tills 1407. Ett
koncilium löste frågan genom att Urban
frivilligt abdikerade och de två motpåvarna
avsattes. En ny påve, Martin V, samlade
kyrkan. Alla andades lättade ut. Det var i
övrigt onda tider på många andra sätt: pest
och digerdöd, kallare klimat med svält och
missväxt, hundraåriga kriget mellan Frankrike
och England, hot i söder från de muslimska
turkarna…
1400-talet, århundradet innan reformationen,
kännetecknades av ett växande intresse (i
bildade kretsar) för annat än religion. Framför
allt var man nyfiken på den hedniska forntiden,
antikens värld, som kyrkan hade besegrat.
Denna kulturs återfödande (”renässansen”)
blev målet för konst, arkitektur och ”det
mänskliga” (den så kallade humanismen, som
föregick protestantismen). Påvarna var med,
de deltog ivrigt i den kulturella förnyelsen,
optimistiskt övertygade om att kristendom och
antikens kultur tillsammans kunde bidra till
större lycka för människorna. Men denna nya
våg innebar också en smygande sekularisering.
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Furstarna lekte med tanken att kunna bli
absoluta härskare, utan någon domstol över
sig, inte heller kyrkans. Avlatsverksamheten
i norra Europa, som på sina håll blev till
skandalös kommers, andlig köp-hysteri,
väckte avsky hos vissa. De omstörtande nya
idéer som Martin Luther lanserade, och
som beskrivs i denna boks nästa kapitel,
rev många många själar med sig: kyrkans
botgöringssystem avvisades fullständigt som
meningslösa – det enkla budskapet var nu
att söka förlåtelse från Guds nåd utan någon
som helst ansträngning. Luthers angrepp på
kyrkan blev allt vildare ju mer man ville mana
honom till besinning. Skärselden skulle man
inte tro på längre, sa han. Påven var ”antikrist”
och idén om ”det stora avfallet från tron”
(= påvedömets utveckling såsom antikrists
regim) spreds ivrigt (och gör så än i dag inom
vissa protestantiska miljöer). Kristna i Europa
stod nu inför en ny idé som kändes udda
och chockerande: att fullständigt upplösa
påveämbetet. Den revolutionära lutherska
rörelsen hade kunnat förbli en parantes i
kyrkohistorien, men den lyckades koppla sig
till en politisk dagordning: furstarnas hemliga
önskan om att en gång för alla lägga beslag på
kyrkans rikedomar och makt och så göra slut
på det delikata balanserandet mellan kyrka och
stat, de två svärden. De ville skaffa sig absolut
enväldig makt. Vi fick ett protestantiskt norra
Europa och en katolsk värld i söder. Sekler
av konfessionell polemik följde, som skadade
kristendomens trovärdighet. Katolska kyrkan
var skakad men vaknade till. Grundliga
reformer av det kyrkliga livet genomfördes
(”motreformationen”). Dessa tider av skräck
och kaos beskriver jag som sagt i nästa kapitel.
Vad kyrkan förlorade av medlemmar i
norr kompenserades rikligen av de stora
missionsframgångarna i den nya världen,
inte minst Amerika. Konstantins förfallna
Petrusbasilika i Rom revs, och på dess plats

restes den gigantiska nuvarande Peterskyrkan,
en symbol för katolska kyrkans förnyade
optimism, och med den kom barocktidens
bubblande livsglädje. Men i de katolska
länderna märktes furstarnas stärkta självkänsla
på ett nytt, obehagligt sätt: enväldiga härskare
ville precis som sina kollegor i norr främja
sina egna nationer och underkasta kyrkan
sina agendor. Man var ”furste av Guds nåd”
och visade inte påven mycket respekt längre.
Samhällena behöll en katolsk fasad, men
kyrkan som samhällskritisk kraft försvagades.
Samtidigt växte missnöjet mot enväldet:
människor längtade efter utbildning och
inflytande, inte minst inom det framväxande
och allt rikare borgarskapet, där upprorslustan
kokade och bidade sin tid.

katoliker kunde gå till mässan igen utan
ständig rädsla för spioner och poliser från
regimens soldater. Den nye härskarfiguren
på Europas scen, den lille mannen med den
typiska soldathatten och handen i bröstfickan,
som framgångsrikt erövrat stora områden, ville
iscensätta sig själv som kejsare och behövde
påven som medspelare. Tanken var dock också
att locka påven i en fälla och så behålla honom
som fånge efter kejsarkröningen. Men när
Pius VII i Paris domkyrka skulle sätta kronan
på Napoleons huvud tog denne kronan ur
handen på påven och satte den på sig själv.
Signalen var tydlig: scenen från år 800 då Karl
den Store kröntes i Rom skulle inte upprepas!
Den moderna människan skulle inte vara
underkastad religionens tyranni!

Påvedömets frigörelse från de världsliga
makterna i nyare tid

Kyrkan däremot skulle partout underkastas
modernitetens tyranni. Kejsaren ville tvinga
påven att stanna i Frankrike, d.v.s. bli hans
undersåte i en sorts bekväm fångenskap.
Men detta schackdrag hade Pius förutsett: i
Rom hade han efterlämnat ett brev i vilket
han avstod från påveämbetet ifall Frankrike
inte skulle låta honom resa. Den rasande
Napoleon fick låta påven åka hem, men
hämtade sedan den sjuke och gamle mannen
tillbaka med vapenmakt. Påven blev nu,
alldeles ensam, fånge i ett slott nära Paris,
men han förtröstade på Gud. Napoleon stod
på höjden av sin makt. Med den största armén
som världen skådat ville han krossa Ryssland
och bli världshärskare. Gud sände då en
fruktansvärd isvinter över fronten i Ryssland
som ingen hade räknat med (liksom Gud i vår
tid skulle göra mot Hitlers styrkor där). Mot
den omänskliga kylan och snömassorna var
den stolta och moderna armén hjälplös, och
fälttåget blev en misär. Hemma i Frankrike
pressade Napoleon påven, den försvagade
åldringen i fångenskap, att underteckna ett
avtal som skulle ge honom själv ännu mer
makt över kyrkan. Påven gav med sig, men

1700- och 1800-talets tragiska europeiska
revolutioner kan inte behandlas här. De
störtade de enväldiga kungahusen och
orsakade oändliga blodsutgjutelser. Deras
intelligentsia, de mest extrema företrädarna
(”upplysningsfilosoferna” som snarare borde
kallas för ljussläckarna) gav sig på själva
kristendomen och ville ersätta den med
ett diffust ”förnuftsdyrkande”. När franska
revolutionstrupper tillfångatog den 80-årige
påven Pius VI, och han dog i fångenskap,
tänkte många att påvedömets tid var förbi.
Kyrkostaten var upplöst och ingen påve fanns
längre. Kardinalerna gav sig dock inte. År
1800 träffades de beslutsamt i Venedig, som då
tillhörde Österrike, och valde en ny påve, Pius
VII, en munk och biskop som delvis var öppen
för revolutionstidens idéer om demokrati,
medan han självklart fördömde de blodiga
upproren. Under tiden hade Frankrike drivits
ut ur Italien och kyrkostaten återupprättats.
Napoleon lyckades återställa lugn och ordning
i sitt redan revolutionströtta hemland. Franska
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ångrade genast sin underskrift och återkallade
den. En stund övervägde Napoleon att göra
Frankrike protestantiskt som Henrik VIII hade
gjort i England på 1500-talet när han inte fick
som han ville med sina skilsmässoaffärer – det
skulle ju lösa frågan en gång för alla. Dock den självutnämnde kejsaren och frihetshjälten
vågade ändå inte ta detta steg. Kort tid
därefter krossades den franske uppkomlingens
drömmar om världsherravälde på slagfälten.
Påven lyckades ta sig tillbaka till Vatikanen,
bejublad av folkmängden. Det Europa som
sedan blev till efter Wienkongressen (1815)
där segerherrarna dansade, drack och ritade
om kartorna, var tänkt som en fortsättning av
de enväldiga monarkierna. Man ville återställa
den gamla harmonin. Det var förstås dumt helt okänsligt för tidens tecken: revolutionerna
som folken fått smak för blossade snabbt upp
igen. Kyrkan sågs av de revolutionära som
en del av det gamla systemet och utsattes för
hat. Men sekulariseringen var motsägelsefull:
hos oss i det protestantiska Nordeuropa
hade frihetsrörelserna den positiva verkan
att katolska kristna i toleransens namn
fick rättigheter. Så etablerades katolska
församlingar igen här i Norden, steg för steg,
trots fördomar och inbiten katolikskräck i
samhället.
När den salige påven Pius IX valdes till påve
år 1846 jublade de nationalliberala kretsarna
i Italien. Han frigav omgående alla politiska
fångar i Kyrkostaten vilket gjorde honom
omåtligt populär. Det ryktades att han ville
verka för Italiens samling som en enda nation
(många ville se honom som ledare för det nya
landet) och att han skulle ställa sig i spetsen för
ett krig mot Österrike som skulle befria norra
Italien. Påven ville inte det, och då vände sig de
liberala rörelserna mot honom. Efter det blev
det slut med Pius öppenhet mot de liberala.
Så småningom fick han ge upp Rom som
kapitulerade utan kamp eftersom påven ville
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undvika blodsutgjutelse. Kyrkostaten, Karl
den Stores och kung Pipins konstruktion från
medeltiden som skulle skydda påvedömets
oberoende, gick därmed under efter tusen år.
Påven vägrade försona sig med det nya Italien
och beskrev sig själv som ”fånge i Vatikanen”.
Först 1929 löstes frågan genom påven Pius XI:s
avtal med Italien som gav påven Vatikanstaten
som eget mini-rike och en stor ekonomisk
kompensation.
Under hela 1800-talet försvagades kyrkans
och biskoparnas politiska inflytande i de
katolska länderna. Antikyrkliga kampanjer
dundrade mot religionen som ansågs vara
gammaldags och ”ovetenskaplig”. 1864 gav
Pius IX igen. Han utsände en encyklika med
en lång lista över moderna ideologiska och
moraliska villfarelser som han fördömde,
såsom panteism, naturalism, rationalism och
kommunism. Kyrkans kritiker såg det som
ett farväl till all dialog med den moderna
världen, men Pius visste vad han gjorde:
när allt stormar mot kyrkans hus gäller det
att samla kyrkans lemmar kring Klippan,
Petrusämbetet. År 1867 inkallade han till ett
koncilium - ett sådant hade inte ägt rum på tre
hundra år. På konciliet framlades förslaget om
att definiera påveämbetets ofelbarhet i frågor
om tro och moral såsom dogm (inom noggrant
fastställda gränser, se Katolska kyrkans katekes,
nr. 890 - 892). Det mötte visst motstånd från
enstaka biskopar som fruktade politiska
repressalier mot kyrkan – och inte utan skäl:
hotfulla signaler kom från regeringarna i
Österrike-Ungern, Bayern och Preussen. Efter
ett antal omröstningsrundor hade förslaget
överväldigande majoritet, 533 för, 2 emot (men
57 motståndare hade med påvens tillstånd
rest hem). Dogmen är en variant av läran om
kyrkans ofelbarhet, den klargör att utövandet
av den träffsäkerhet som Den heliga ande ger
kyrkan såsom gemenskap kan utövas av en
enda person. Dogmatiseringen innebar att

påvens position som sista avgörande instans
i trosfrågor nu var ställd bortom varje tvivel.
Kyrkan – berövad politisk makt och utan stöd
från samhällets förnyarrörelser – var tydligare
än någonsin byggd på Petrusämbetets grund.
Det sägs att blixten slog ner i Peterskyrkans
tak när dogmen hade godkänts. En rasande

omvärld skakade på huvudet över konciliets
”anakronism”. Hur vågade katolska kyrkan
göra en så stark markering? Man kunde dock
inget göra mot katolikernas nya självsäkerhet.
Några länder – såsom Tyskland - inledde en
uppslitande kulturkamp mot kyrkan – som
bara stärkte katolicismen i deras länder.

Ofelbar = felfri?
Ofelbarhetsdogmen har inget att göra med att påven skulle vara ”felfri” eller rentav heligare
än andra (ta bara den bitvis tragiske aposteln Petrus som exempel!). Det är enbart i
situationer där påven såsom kyrkans högste lärare uttryckligen åberopar (”ex cathedra”, i kraft
av läroämbetet) denna ofelbarhet som den utövas i strikt mening. Det är alltså tillåtet för
katoliker att ha andra uppfattningar om påven i mångt och mycket (inte minst i politik!), även
om det givetvis alltid är vår plikt att lyssna till honom och allvarligt överväga vad han säger
– det är inte vem som helst som talar där (jfr Paulus ord: ”Jag menar att även jag har Guds
ande.” 1 Kor 7:40). Ofelbarhetsdogmen påstår inte heller att alla framtida påvar kommer att
vara automatiskt skyddade från psykisk förvirring eller demens eller andra mänskliga brister.
Skulle det hypotetiska fallet föreligga att påven yrar något som inte kan ge mening såsom en
kristen tros- eller morallära (t.ex. ”Kristus är samma person som Buddha”) eller skulle han
på annat sätt tappa förmågan att resonera klart i harmoni med kyrkans tradition så går det ju
inte att följa honom i det han säger. Värre är det inte. En andligt eller mentalt försvagad påve
kommer självklart att bemötas och behandlas som en sådan, d.v.s. precis såsom vi skulle ta
hand om en dement farfar - allt annat vore ju också omänskligt. Man ska inte överdramatisera
påvens roll. Det är trots allt inte han utan trons sanning som är i centrum. I grunden förstås
hans ofelbarhet bäst som en tjänst åt alla troendes ofelbarhet: varje kristen är såsom troende
inspirerad av Gud, ty i trons kärna finns något som aldrig kan ha fel och som aposteln Johannes
omtalar så här: ”Men i er förblir den smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver
ingen lärare. Ty hans smörjelse undervisar er om allt – den talar sanning och inte lögn. Gör
som den har lärt er: förbli i honom” (1 Joh 2:27). För att vi dock ska skyddas mot oklarheter
och heresier som lätt smyger sig på den enskilde gav oss Jesus påven som kyrkans mun och
kompass och lovade honom sitt särskilda bistånd (Luk 22:32). Detta gjorde han för vår skull.
Det går alltså inte att avvisa vad påven lär bara för att man inte ”gillar” det. Det är tvärtom just
då som man ska se upp: det kan ju vara jag själv som är ute och cyklar, och troligen är det så.
Pius IX dog efter 34 års regeringstid – den
längsta i påvehistorien om vi bortser från
Petrus. Mycket ändrade sig under hans tid.
Moderna trafikmedel, post och telegraf gjorde
det möjligt för Vatikanen att hålla kontakt med
kyrkan överallt och stärka kyrkans interna
sammanhållning. Missionerna i Indien, Afrika,
Japan, Kina, ja, överallt, gick framåt. Kyrkan

var på god väg att bli världskyrka. Påvens
tid som medeltida furste i Europa var förbi,
men i gengäld ökade påvedömets andliga och
moraliska inflytande. 1800-talets blomstrande
religiösa liv lovade gott för framtiden.
1900-talets påvar var maktlösa makthavare,
flera av dem är helgonförklarade. De hade inga
soldater bortsett från de festligt klädda, stolta
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schweizargardisterna som poserar elegant i
givakt i Vatikanen. Dessa påvar var andliga
röster, fredssträvande och i dialog med den
moderna världens många sociala, politiska
och moraliska frågor, ständigt manövrerande
mellan stormakter och galna ideologier som
tvingade människorna ut i hitintills aldrig
skådade och ödeläggande krig. 2000-talets
påvar fortsätter trenden: de är alltmer
synliga som förkunnare av evangeliet och
som fredsmäklare, i dialog med andra
trossamfund och alla människor av god
vilja. De är ofta återkommande figurer i
medierna och nyhetsunderhållningen, och
deras popularitet i allmänheten påverkas i
extrem grad av den bild av dem som dessa nya
andliga maktgiganter väljer att presentera oss
för. Samtidig kritiserar de, men kan knappt
påverka det moraliska förfallet i Västvärlden,
de gapande sociala orättvisorna, hotet om
nya krig, eller de omfattande förföljelserna av
kristna på många platser. Nutidens påvar vet
om sin svaghet men litar på Gud. Mitt i allt
detta gror kyrkans undervegetation: nya skott
skjuter upp och bär frukt, kyrkan skapar nya
växtcentra. Sociala medier bidrar i hög grad
till detta och kan ofta komplettera mediernas
ensidiga bilder av kyrkan.
När aposteln Petrus kom till det hedniska
Rom såg läget mörkt ut, mänskligt sett. Han

var svag och full av personliga brister, men
ämbetet, medvetenheten om att vara Klippan,
hade han med sig, liksom glädjen över Jesu
löfte att hans kyrka aldrig skulle gå under. Han
var kristenhetens papa i kraft av gudomlig
rätt. Fiskaren Simon Petrus visste att Fadern
i himlen hade uppenbarat något för honom
som inte kött eller blod kunde räkna ut, den
ofelbara sanningen om Guds Son, en sanning
som han nu ansvarade för att sprida till alla.
Flytten till Rom avslöjar strategin: imperiets
huvudstad skulle bli utgångspunkten. En stor
organisation behövde uppbyggas med centrum
i staden dit alla vägar leder och från vilken alla
vägar utgår. Petrus visste att hans ämbete inte
skulle försvinna, ty om han själv skulle gå bort
innan Jesu återkomst, så skulle Klippan ändå
bestå, Jesus ville självklart inte dra bort mattan,
fundamentet, under sin kyrka! Därför utsågs
efterträdare. Jesus skulle vara med dessa män
till tidens slut, oavsett vad. Jesus ville värna
om enheten i sin flock. Herren visste: det var
Kefas eller kaos. Ja, kristenheten behöver en
gemensam medelpunkt som en effektiv sköld
mot att glida in i ett beroende av politiska
systemen eller kulturtraditioner, som Joseph
Ratzinger, den senare påven Benediktus XVI,
en gång formulerade det.
På Simon Petrus axlar står fram tills i dag våren 2019 - 266 påvar.

”Simon, Simon. Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har
bett för dig att din tro inte skall ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka,
så styrk dina bröder.”
(Luk 22:31-32)
”När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar
du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har
dig kär.” Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade honom för
andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja,
herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.””
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(Joh 21: 15-16)

”KETTERE WIJLLE WIJ DOG ALDRIG WÆRE”
- om skärselden, avlaten och reformationstiden
Att vi är syndare bekänner och medger vi gärna,
men kättare vill vi dock aldrig vara
(Paulus Helie, 1500-talsmunk och ledande teolog i Danmark,
försvarare av den katolska tron mot reformatorerna)
Lunds domkyrka, Malmös stadion, Sveriges
främsta potentater och Lutherska världsförbundet tog högtidligt emot påven Franciskus
vid allhelgonatid år 2016. Men hur uppkom
den lutherska läran från början, och hur tog
den sig till våra trakter? Det ska vi se på.
Mina katolska läsare önskar argument mot
protestantismen. Det ska de få. Men först en
förmaning: Hur kan vi som katoliker glädjas
åt att tillhöra den sanna kyrkan utan att darra
över det ansvar som detta medför? Så lätt att
visa att vi har rätt, att vi ligger på linje med
två milleniers trostradition, men varför blir
vi uppblåsta? Ett välkänt skämt säger att en
protestant som kommer till himlen ska gå tyst
förbi dörren till katolikernas rum. De tror de
är ensamma i Paradiset. Hel fel är det nog inte.
Du skryter med vårt stora arv, men ser inte
protestanternas andliga rikedomar. Gillar du
den glada gospelsången? Förklara för mig
varför denna underbara lovprisningsform
inte uppkom i katolska utan i protestantiska
miljöer? Eller den karismatiska förnyelsen –
blev den till i protestantiska eller i katolska
kretsar? Hur många av de psalmer och
hymner vi sjunger har katolskt ursprung?
Vilka har mest översatt, tryckt och spridit
Bibelns ord över jorden, samt forskat i det - de
eller vi? Deras församlingar är välkomnande,
lyssnande, toleranta och ofta innovativa – hur
ser det ut hos oss? Demokrati, utveckling och

frihet från korruption har främst vuxit fram
i protestantiska kulturer. Varför är det så? Av
den protestantiska andligheten lär vi oss att
vara hederliga kristna i arbete och vardag,
att inte förhäva oss eller tro oss vara bättre än
andra. Vi katolska kristna lever också av den
protestantiska kristendomens frukter. Med
detta vill jag inte svartmåla någon, jag vill
bara förmana min med-katolik: Se upp! Din
motståndare kan alltid ha poänger som du
behöver. Hjärtlös och döv vinner du debatten
men du förlorar din själ. Någon har sagt att
man kan fly från Gud in i kyrkan, dvs. bli
katolik och sluta med att vara kristen. O ja.
Men reformationen var ändå inte rätt. Katolska
kyrkan vid medeltidens slut hade brister, men
liksom man inte använder dynamit för att
rensa ett hus som har mögel i väggarna så var
det lutherska upproret fel medicin.
Martin Luther var upprorets huvudfigur. Som
katolik blir jag uppbyggd när jag läser vissa av
hans fromma ord. Reformatorn kunde tala och
skriva varmt och tröstande, och med honom
gick en stor andlig röst förlorad för katolska
kyrkan. Men tillsammans med den äkta kristna
frihetsglädjen möter vi hos honom också det
mörkaste tungsinnet, vi får hjärtlig fromhet
men också sanslösa angrepp på påven och
kyrkan. Läsaren får möta en pressad sökares
själ som utvecklar kroniska överreaktioner.
Här gäller det visserligen att visa förståelse:
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författaren brottades med sina övertygelser
under ständig risk för en dödsdom för kätteri
och mot sin egen ångest att hamna i helvetet.
Det förklarar varför han ofta förfaller till
förenklingar och grovheter. Han har en svaghet
för att glida in i ett förminskande ”antingeneller”-resonerande i stället för att tänka ”bådeoch” vilket skulle kunna vidga fältet av möjliga
lösningar. Antingen frälses vi genom tron
eller genom gärningar, då är tron rätt men
gärningarna komplett onyttiga, menar han.
Antingen tror vi på Guds ord eller på kyrkans
läror, då väljer vi Guds ord och kallar kyrkans
läror för andligt horeri. Så tänker en människa
i ångest. Kyrkans dåtida högsta ledning
bemötte tyvärr Luthers väl grundade kritik
på ett auktoritärt och likgiltigt sätt, man var
blind för munkens goda intentioner, och det
gjorde allt värre. Men Luthers egen osmidiga
personlighet bidrog också till att konflikten
eskalerade onödigt och blev till uppror och
splittring och inte en reform av kristenheten.
Jag associerar till fotboll: där finns det individualister som under god pedagogisk ledning
lär sig att inte köra sitt eget race, att se
medspelarna, ge och ta emot bollen, tänka i
grupp. Men alltför hårda tränare förstör deras
spelglädje, då tappar de huvudet när det går
snett på planen, och de vänder lätt sin vrede
mot domaren (här: påven). Luther utvisades.
Envis som han var gick han hem och omskrev
reglerna för spelet.
Luther uppfann en egen, ny princip (”Sola
Scriptura”, se s. 27): Allt som kyrkan lär ut
måste ”bevisas” med direkta bibelcitat och
på ett sätt som han kunde acceptera. Luther
lär ha sagt: ”Här står jag och kan inte annat”.
Men man kan alltid annat. Luther blev far till
många samfund som i dag är överens om att
avvisa vissa katolska läror men tyvärr sällan
om resten. Alla skriver de sina egna spelregler,
”inspirerade av Bibeln”. Förvirrringen är stor.
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Luthers förkunnelse kunde vara varm och rik.
Den var bevekande och lidelsefull, men blev
ensidig. Hans urval av bibeltexter till stöd för sin
lära visar på ett tunnelseende. Enstaka avsnitt i
Romar- och Galaterbrevet blev nyckeln till allt
(Rom 1:17; 3:20f med Gal 2:16 o.a.). Johannes
evangelium kunde han också högt uppskatta,
därefter kom de första tre evangelierna, särskilt
de avnitt där Luthers kärnteman nåd, personlig
tro och syndaförlåtelse verkade betonas (men
ofta, som t.ex. i Lukas 16:e kapitel, saknas
dessa ämnen ju helt!).
Fokuseringen är problematisk. Var i Bibeln
står det skrivet vilka texter som har företräde
framför andra? Luthers graderingar av Guds
ord är en intressant åsikt bland många andra,
men den hade behövt balanseras av andra delar
av kristen tradition. Vi har alla våra brister,
och i kyrkans gemenskap av teologer slipar
därför den ena byggstenen den andra. Genom
att Luther stöttes ut i kylan – och reagerade så
grovt som han gjorde - förblev hans sten kantig
och vass. Hans anhängare gjorde skevheten
till norm, dogm, och inskränkte synfältet
rejält för dem som de undervisade. Luthers
poänger blev mall för alla tider. Så blev även
hans vinklingar förpliktande tradition. Våra
förfäder fick glasögon på näsan som passade
till Luthers ögon.
Avgörande för hur det gick var dock de
politiska faktorerna. Vid 1500-talets början låg
samhällsrevolten i luften, den sökte sitt språk,
sina fiendebilder, sin ledare, man ville ha frihet
och förändring. Små och stora furstar i Europa
ville stärka sin ställning mot kejsarmakten
och behövde pengar för sin militär. Adel och
bönder såg begärligt på kyrkans bronsklockor,
dess helgonbilder och reliker inramade i guld
och silver. Luther blev revoltens megafon –
mer eller mindre till sin egen förvåning - och
hamnade i den offentliga arenan, påhejad av
massorna och styrd av de mäktigas intressen.

Det lutherska upproret skulle inte ha hänt i
dag. Nu är det staten och inte kyrkan som är
rik. Luther bekämpade läran om avlaten och
skärselden, två perifera ämnen för de flesta
katoliker numera. Han ville att gudstjänsterna
skulle vara på modersmålet och församlingen
ta emot nattvarden under både brödets och
vinets gestalter, det är tillåtet i katolska kyrkan
i dag. Påven är inte heller längre den jordiska
potentat som Luther lidelsefullt bekämpade
utan ses vitt och brett som en inspirerande
andlig ledare. Striden om ”rättfärdiggörelse
genom tro och/eller gärningar” övervanns
teologiskt år 1999, efter 30 års expertdialog. Då
skrev Lutherska Världsförbundet och katolska
kyrkan under på ett ömsesidigt erkännande
av varandras formuleringar i frågan. År 2017
anslöt sig de reformerta kyrkosamfunden
(lärjungarna till Calvin, Zwingli m.fl.). Här
segrade det hälsosamma ”både-och”-tänkandet.
I katolska kyrkan sjungs i dag Luthers sånger.
Vi förstår hans kritik. Han är som en svår
pusselbit som vi gärna vill ha med i mönstret.
Lätt är det inte, munkens plats i koret har stått
tom i 500 år. Bara Gud kan skriva rakt med
krokiga streck - må han lösa cirkelns kvadratur
åt oss och hämta hem reformationens barn till
katolska kyrkans famn!
Det var en lång inledning. Låt oss nu ta om
alltihop - vi tar stridsfrågorna från grunden.
Läran om skärselden
Kyrkans läror om skärselden och avlaten
hänger ihop. Det lutherska upproret tog sin
början i dem. Vad handlar de om, hur kan man
bäst förstå dem? Vi börjar med skärselden.
Så länge människor har funnits har de sörjt
sina avlidna och undrat vad som hände med
dem efter döden. De har velat hjälpa dem
genom offer, gåvor eller böner. Så säger Syraks
bok i Gamla testamentet (Syr 7:33): Gläd alla

med gåvor medan de lever och var givmild även
när de är döda. Babylonier, egyptier, perser,
romare, greker och germanska folk, alla hade
de föreställningar om svåra vandringar efter
döden, prov och utmaningar som de avlidna
fick bemästra, antingen som straff eller som
rening för det onda de gjort. I judendomen
fanns tanken om ett tidsbegränsat ”helvete”
(gehenna), det är nog ett sådant som Jesus
hänvisar till i liknelsen om den obarmhärtige
tjänaren som plågas av ”bödelsdrängarna”
(Matt 18:34), ”tills hela skulden var betald” (jfr
Matt 5:25-26; Luk 12:59). Jesus tillägger: Så
skall min himmelske fader göra med var och en
av er som inte av uppriktigt hjärta förlåter sin
broder (Matt 18:35). Enligt den kristna tron är
dock helvetet evigt (Katolska kyrkans katekes,
nr. 1035), detta ”bödels”-straff kan alltså
inte vara helvetet. Bibeln lär att det finns ett
omedelbart ingående i Paradiset (Luk 23:43;
Fil 1:23) men berättar också om en tid av
väntan inför den slutgiltiga domen. Forntidens
rättfärdiga som dog före Kristi försonande död
fick vänta på Kristus, men dem predikade
han också för (1 Pet 3:18-20) och tog dem
med sig till himlen. Ett ”väntrum” för de
ännu ”ofärdiga”, som p.g.a. sina brister inte är
redo för himlen, finns alltså. Jesus talar i Matt
21:28-32 om tullindrivare och prostituerade
som omvände sig. De skulle ingå i Guds rike
före anständiga religiösa personer, sa han, och
förutsätter så en tidsmässig ”turordning”.
Hos Paulus läser vi att det fanns kristna i
urkyrkan som lät sig döpas för de dödas skull, i
tron att det kunde frälsa de döda (1 Kor 15:29)
– något han varken förbjuder eller stödjer. Vi
kristna gör inte så i dag (men mormonerna gör
det). Men vi kan känna med dessa urkristna:
det är mänskligt att oroa sig för dem vi mist
och anropa Gud i deras ställe, inte minst i de
fall då de inte var Guds bästa barn på jorden.
Kärleken får oss att göra så och kärleken
kommer från Gud (1 Joh 4:7).
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Föreställningarna om det här ”väntrummet”
tar hänsyn till att allt inte är svartvitt när vi dör,
oftast är gott och ont blandat. En rening måste
ske - rättvisan kräver det, ty många grova
syndare dör ostraffade, skulle de automatiskt
glida in i Paradiset? Är Gud likgiltig för vad
de gjort? Spelar inget någon roll? Skulle de
förtrycktas tårar bara glömmas för evigt? Det
vore både obibliskt och omänskligt! Mot detta
ropar de dödade rättfärdiga i Upp 6:10:
Hur länge, du helige och sannfärdige härskare,
skall du dröja med att hålla dom och utkräva
hämnd för vårt blod på jordens invånare?
(jfr Hab 1:2f).
Gud ignorerar inte dessa rop – sådan är inte
Gud! - nej, alla detaljer kommer att undersökas,
radas upp, vägas. Det ska bli upprättelse för de
nedtrampade och hårda ord till de kalla: Din
usling kommer Kristus att säga till vissa av sina
tjänare (Matt 18:32), andra ska straffas med
enstaka eller många piskrapp (Luk 12:45-48),
de ska få se hur de små som de förnedrade
blir tröstade (Luk 16:23; jfr 13:28), ty Herren
själv torkar bort tårarna från deras ögon
(Upp 21:4). Många invänder här: ”Gud är ju
kärleken, hur kan han då straffa?”. Men Gud är
också Sanningen. Liksom sanning utan kärlek
bara är iskall rättvisa, så är kärlek utan sanning
inhuman. Den tar inte orättvisorna på allvar.
Paulus talar om sådana som slarvat med sina
kristna liv – de frälses också, säger han, dock
som ur eld (1 Kor 3:11-15 = det viktigaste
bibelstället i läran om skärselden):
Ingen kan lägga en annan grund än den som
redan finns, och den är Jesus Kristus. På den
grunden kan man bygga med guld, silver eller
ädelstenar, trä, gräs eller halm, och det skall visa
sig hur var och en har byggt. Den dagen skall
avslöja det, ty den kommer med eld, och elden
skall pröva vad vars och ens arbete är värt. Den
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vars byggnad består skall få lön. Den vars verk
brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock
räddas, men som ur eld.
De dåliga kristnas verk brinner ner när
domens eld drar över jorden, de får s.a.s. fly
i pyjamas ut ur sina brinnande hus. Det blir
smärtsamt att släppa allt det onda de höll
kärt (sin egoism, sin position i kyrkan, sitt
överlägsna sätt o.s.v.). Med sorg står de där
och ser röken som stiger från askan av deras
illusioner. Men sorgen renar dem. Skärselden
heter på latin purgatorium – reningsorten. Vad
är renare än aska? Man kan göra tvål av den.
Mötet med Gud efter döden svider, för Gud
är kärleken, och då inser jag den fasansfulla
sanningen: jag brydde mig inte. Gud är ljuset,
jag gömde mig för honom (1 Mos 3:8)! Vissa
bibelställen pekar på en särskild ”plats” för
det här. Som när aposteln Paulus i Fil 2:10
citerar en urkristen hymn: alla knän skall böjas
för Jesu namn, i himlen, på jorden och under
jorden. Under jorden? Igen: det kan inte vara
helvetet som menas, ty där skär man tänder i
raseri mot Gud (jfr Matt 25:30, 46). Så även
i Uppenbarelseboken där ingen i himlen eller
på jorden eller under jorden (Upp 5:3) klarar
att öppna Guds förseglade bok. De ”under
jorden” bör vara avlidna som ännu inte är
klara för himlen. Om de vore i helvetet skulle
de knappast komma i fråga för en så värdig
uppgift (d.v.s. att böja knän, respektive få
öppna Guds bok).
Katolska kyrkans katekes ägnar tre välskrivna
paragrafer (nr. 1030-1032) åt skärselden. Läran
om den särskilda reningsplatsen formulerades
högtidligt av koncilierna i Lyon (1274), Florens
(1439) och i Trient (1563), men har rötter
bakåt, ända ner i Bibeln själv. Påven Gregorius
den store (död 604) utlade Jesu ord i Matt
12:32 om en viss förlåtelse som varken ska ges
i denna eller den kommande världen såsom
en positiv bekräftelse av att en sådan ”andra

rening” efter döden finns, d.v.s. en botgöring
för mindre allvarliga synder. Så tolkade även
västerlandets mest betydande kyrkofader, den
helige Augustinus (se s. 1336) bibelversen 200
år före honom (Civ. Dei, 21,24), han skriver:
Efter de dödas uppståndelse kommer det inte
att fattas sådana som, efter de straff som deras
ande har lidit efter döden, har fått förbarmande
så att de inte stötes ner i den eviga elden.
(Min översättning från tyskan i Bibliotheke der
Kirchenväter, bd. 28).
Påven Gregorius uttalande citeras i Katolska
kyrkans katekes, nr. 1031. I nr. 1030 finns en
förklaring med ett citat av 300-talskyrkofadern
Chrysostomos (se s. 1365; jag sätter nedan
hans citat i kursiv inom citatet):
”Från allra äldsta tid har kyrkan hållit de
dödas minne i ära och burit fram böner för
dem, särskilt det eukaristiska offret, för att
de skulle renas från sina synder och nå fram
till det saliga skådandet av Gud. Kyrkan
rekommenderar också allmosor, avlat och
botgärningar för de döda:
Låt oss ge dem hjälp och låt oss komma ihåg
dem. Om Jobs söner renades genom sin fars offer,
varför skulle vi tvivla på att våra offergåvor för
de döda ger dem någon tröst? Låt oss inte tveka
att bistå dem som gått bort och att frambära
våra böner för dem.”
Chrysostomos syftar på Jobs bok 1:4-5 där den
rättfärdige Job frambär brännoffer åt Gud för
att sona de synder som han tänker sig att hans
vuxna barn kan ha begått, ungefär som när
vi katoliker vid mässoffret ber Gud förbarma
sig över våra mindre fromma släktingar.
Kyrkofadern hade även kunnat citera 2 Mack
12:45b, där Judas Mackabaios låter offer bäras
fram som soningsoffer för döda ”så att de
skulle befrias från sin synd” (Luther tog logiskt

nog ut Mackabeerböckerna ur ”sin” bibel - de
motsade ju direkt hans förbud mot bön för
döda).
Tron på skärselden under kyrkans första
århundraden
Vi katoliker påstår inte att läran om skärselden
var fullt formulerad i den tidiga kyrkan
(det var inte heller andra, ännu centralare
trossatser såsom läran om Guds treenighet, en
enda gudomlig ”natur” i tre ”personer” m.m.).
Avgörande här är att tron på det vi menar med
skärselden fanns från början. De ansatser vi kan
hitta i fornkyrkan lutar starkt åt det katolska
hållet. Här är vad jag har kunnat leta fram
genom att undersöka den tidens dokument:
Vi har inte många texter från kyrkans första
hundra år, men mitt på 100-talet e.Kr. läser
vi hos den helige Justinos (se s. 1175) att de
avlidnas själar inte kommer direkt till himlen
utan måste invänta uppståndelsen (Dial.
Tryph. 80, 4). Den helige Ireneus (se s. 1216),
som tillhör generationen efter Justinos, säger
samma sak och hänvisar till att Kristi kropp
under tre dagar vilade i graven medan hans
själ besökte själarna i dödsriket (jfr 1 Pet 3:19).
Alltså finns det en sådan ort, säger han, där
själarna inväntar uppståndelsen (Adv. Haer.
5, 31). Ännu fler hänvisningar till tron på
en fördold ”plats” där själarna måste invänta
domen hittas hos senare fäder såsom de heliga
Ambrosius (se s. 1513), Hieronymus (se s.
1411) och den ovan nämnde Chrysostomos.
Lex orandi, lex credendi - vårt sätt att be visar
vårt sätt att tro. Den heliga Perpetua blev
martyr i Karthago ca år 200 (se s. 1060), vid
samma tid som Ireneus blev det i Lyon. Hon
skriver gripande, omedelbart före sitt lidande,
hur hon inser under bön att hon måste be för
en avliden bror. Hon får visshet om hur detta
befriar honom från ett straff i livet efter döden.
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Gud ger henne en dröm:
Jag såg Dinokrates komma ut från ett mörkt
ställe där det fanns flera andra människor;
han var mycket varm och törstig, och blek och
smutsig i ansiktet. I hans ansikte fanns ett sår
som han hade när han dog. Denne Dinokrates
hade varit min köttslige bror, sju år gammal,
som genom en sjukdom fick en svår död med
sönderfrätt ansikte, så att hans död hade varit
vidrig för alla människor. För honom hade jag
alltså uppsänt böner. Och mellan honom och
mig fanns en väldig klyfta så att ingen av oss
kunde komma till den andra.
Perpetua ser hur pojken står inför ett vattenfyllt
brunnskar som är så högt att han inte mäktar
dricka ur det. Hon ber för honom dag och natt,
under tårar och suckan.
En dag när vi var slagna i järn uppenbarades
följande för mig. Jag såg samma ställe som jag
sett förut, och Dinokrates rentvättad, ordentligt
klädd och på bättringsvägen. Och där såret
funnits såg jag ett ärr, och brunnskaret jag förut
sett nådde, sedan randen sänkts, till gossens
navel. Och vatten rann oavlåtligen i det, och på
randen fanns en skål av guld fylld med vatten.
Och Dinokrates gick fram och började dricka ur
den. Denna skål blev aldrig tom. Och när han
druckit sig otörstig gick han bort från vattnet för
att leka glatt på barns vis. Då vaknade jag, och
förstod att han blivit lyft ur sitt straff.
(Översättningen av Perpetuas text är tagen
från Svenskt patristiskt bibliotek, bd II, Artos
förlag)
Sällan kommer vi så nära in på livet av antikens
kristna som här där en martyr själv för pennan
medan hennes egen avrättning närmar sig.
Perpetua visar hur man bad och därmed hur
man trodde i den tidiga kyrkan. Bönen kunde
befria avlidna från plågor – det var självklart.
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Samtida med Perpetua var den lärde kyrkliga
författaren Tertullianus (se s. 47), i samma
stad, Karthago. Han bekräftar att kristna bad
och offrade för de avlidna på årsdagen för
deras död (De cor. 3). Bönen, skriver han, kan
kalla de avlidna själarna tillbaka från ”dödens
väg” (De ora. 29). En kristen änka frambär ett
offer på den avlidne makens dödsdag för att
han ska uppnå ”lindring” (De matr. 10). Detta
var inte bara ett ”västligt” bruk: den armeniske
kyrkofadern Johannes Mandakuni (400-talet)
skriver i ett tröstande tal om kristna som
gått bort att den rättfärdige människan dör
i frid, men ifall han ändå skulle ha sorg kvar
(p.g.a. synderna i sitt jordiska liv) så kommer
vi honom till hjälp genom att ha förbarmande
mot fattiga… vi gör barmhärtighetsverk för
hans skull. Det blir då ett friköpande i den milde
Gudens ögon, han visar då den avlidne kärlek
(min översättning från tyskan, Bibliotheke der
Kirchenväter, bd. 58, s. 559/239). Att mässoffret
frambärs för de avlidnas vila vittnar också den
nordafrikanske kyrkans ledare, den helige
biskopen Cyprianus (se s. 1371) om i ett brev
från från ca år 249 (Brev 1,2), och på ett annat
ställe hos honom (Brev 55,20) ekar Paulus
ord om elden i 1 Kor 3:11-15 (och Jesu ord i
Matt 5:26) på ett sådant sätt att man märker
tron på att vissa själar ska renas efter döden
genom en längre tids smärtande botgöringseld (i motsats till martyrerna som ingår direkt
i himlen).
En lärd outsider under 200-talet var den
bibelsprängde Origenes som drog läran om
reningen så långt att helvetet helt försvann:
efter tillräckligt lång tid i eld-strömmen kan
alla syndare ingå i himlen, ansåg han. Han
var extrem på andra sätt också, som när han
kastrerade sig själv för att slippa sexuella
frestelser. Kyrkan godtog inte Origenes lära om
skärselden och han helgonförklarades aldrig.
Den helige Augustinus pekar på att Paulus eld-

metafor är ”dunkel” och inte får missuppfattas:
Paulus menade INTE att man kan förbli i sina
synder, låta sig döpas och invänta räddningen
genom eld, så att de värsta människorna, som
styvnackit fasthåller vid sin ondska utan att
förändra sig genom bättring och omvändelse,
i förhållande till uppnåendet av frälsningen
invaggas i falsk säkerhet (ur De fide, 15,26,
min översättning från tyskan i Bibliotheke
der Kirchenväter, bd. 49). Det var sådana ord
som Luther senare skulle använda mot sin tids
avlatspraxis. Det var inte Augustinus poäng.
Beträffande den särskilda, renande elden i 1
Kor 3:11-15 är Augustinus ”åsikt”, som han
kallar den (det fanns alltså debatt om Paulus
vers!), följande: om en människas grund är
Jesus Kristus, så att hon både tror och gör goda
gärningar, då räddas hon i slutändan genom
eldens smärta även om hennes hjärta till viss
grad under det jordiska livet förblev osunt
bundet vid rikedomar, bekymmer och böjelser,
dock bara om hon inte allvarligt syndade för
deras skull. Så älskar någon man kanske sin
hustru mest för sitt begärs skull, men skulle
det komma till ett val mellan henne och att
fasthålla tron på Kristus skulle han ändå
välja Herren fast det skulle göra ont att mista
henne (jfr Matt 10:37). Eller någon som ska dö
gråter över att skiljas från kära ägodelar. Efter
döden finns det tidsbegränsade straff, säger
Augustinus, för sådana ofullkomliga personer
som inte ska hamna i det eviga straffet (Civ.
Dei, 21,13). Hur graden av fasthållandet vid
jordiska saker förhåller sig till hastigheten med
vilken man tar sig igenom en sådan eld vågar
han inte uttala sig om. Han är dock öppen för
att den frågan kan få ett svar (Enchr. 18,69).
Augustinus bekräftar läran att de avlidna har
nytta (”lättnad”) av mässoffret som frambärs,
liksom av allmosor som man ger för deras
skull, han talar till och med om att förlåtelsen
från Gud då blir ”mer fullständig” för de
avlidna. Men det gäller bara för sådana som

under sina liv har förtjänat att detta senare kan
bli till nytta för dem: Det finns nämligen ett
sätt att leva som inte är så bra att det inte skulle
behöva en sådan hjälp efter döden, men som å
andra sidan inte är så dåligt att en sådan hjälp
efter döden inte längre skulle kunna hjälpa dem
(Enchiridion, 29, 109, min översättning från
tyskan i Bibliotheke der Kirchenväter, bd. 49).
Åter ser vi att det inte bara var i Väst som man
tänkte så. Att mässoffret är till ”mycket stor
nytta” för de avlidna själarna skriver hundra
år tidigare än Augustinus (omkring år 348)
den helige Kyrillos av Jerusalem (se s. 1073) i
sin Femte mystagogiska katekes (avsnitt 9) som
visar oss liturgin såsom den firades på hans tid
enligt en ordning som räckte ända tillbaka till
år 136 (!). Den syriske kyrkofadern, biskopen
Baleus – samtida med Augustinus – skriver
(och i det följande översätter jag från tyskan i
Bibliotheke der Kirchenväter, bd. 6):
De förståndiga inser att de avlidna har nytta
av bönevakorna och mässoffret… när prästen
ihågkommer deras namn framför altaret. Då
gläds himlens invånare, jordens invånare jublar
och även de avlidna fröjdar sig ty man kallar
ju dit dem så att de kan få kraft genom det
himmelska offret (ur Bön 15).
Den syriske kyrkofadern Jakob från Sarug
(omkring år 500) beklagar i sin Dikt över
mässan för de avlidna att det gammalkristna
bruket att ta med sig bidrag till det eukaristiska
offret – mat och annat som prästen behöver –
liksom allmosegivandet har minskat i hans
tid. De kristna ska närvara på ett givmilt sätt
vid det heliga offret som särskilt kommer de
avlidna till hjälp: Den korsfästes blod dryper
uppståndelse över själarna och ger dem kraft
att komma till honom, skriver han. De döda
går i vår tid, betonar han, miste om de offer
som de skulle ha nytta av och som är vår plikt.
Han hänvisar till Gamla testamentet, t.ex.
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till de rika gåvorna som Israels barn efter sin
omvändelse från dyrkandet av guldkalven gav
till Mose för att tillverka de liturgiska föremålen (2 Mos kap. 35-36). När redan Judas
Mackabaios djuroffer (2 Mack 12:43) kunde
sona hans soldaters skuld, hur mycket mer kan
då inte Kristi offer göra som övervann döden?
Mässoffrets verkan är stark. Kyrkofadern Jakob
fortsätter: Vid livsdoften som utgår från det
upphöjda offret samlas alla själar, de kommer

hit för att sonas. Och av den uppståndelse som
Guds Sons kropp utstrålar inandas de avlidna
dag för dag livet och blir så renade.
Emot en tänkt invändning (sådana fanns
alltså!) mot att offra för de döda, d.v.s. i deras
ställe, hänvisar Jakob från Sarug till dopet av
småbarn: de små har ju nytta av det, fastän de
inte vet om det. Kan nyfödda få dopets nåd, så
kan avlidna få mässoffrets. Det är logiskt.

Skärselden förklaras i vår tid gärna som fördjupad självinsikt. Gud är sanningen själv – hur
kan jag låta bli att darra vid tanken på det? När jag närmar mig himlens ljus läggs hela mitt
liv öppet och kan inte döljas, som tänderna inför tandläkarens röntgen. Gud är Kärleken,
därför gör det ont att närma sig honom: jag har inte levt som den kärlek till vars avbild
jag en gång skapades (1 Mos 1:27). Skärselden (reningen) är således ingen ”plats” utan ett
tillstånd mellan död och föreningen med Gud, en tung insikt i de synder som jag inte tog itu
med på jorden. Förmodligen får jag en insikt i konsekvenserna av mitt handlande eller svek
mot andra människor, och denna insikt gör ont. Jag kanske får uppleva deras smärta. Men
det finns tröst mitt i ”tortyren” eftersom man vet att man är på väg mot Gud - själen har en
brinnande längtan att få vara där. Vi som lever nu kan med nådens hjälp undvika en alltför
bitter träskstig till himlen. Må vi nu leva i kärlek till Gud och nästan, villigt ta på oss arbetets
och familjelivets mödor, göra bot, gottgöra vår skuld och förebygga vår skärselds pina! Må
sanningen avslöjas, synder och brister vägas, men må Gud också hitta skäl att benåda oss!
Läran om skärselden fick i vår kultur under
hög- och senmedeltiden växande betydelse
för fromhetslivet. Kalkmålningar visar nakna
själar som står i lågor och räcker upp armarna
mot änglar som lindrar pinan. Tanken att vi
som ännu lever kan ge själarna avlat, hel eller
delvis befrielse från skärselden, eller förebygga
att vi själva hamnar där, gav tröst och hopp.

Katolska kyrkans katekes omtalar läran om
avlat i nr. 1471-1479. Ett äkta kristet liv innebär
botgöring, helst också för andra. Människor
är syndare som behöver Guds förlåtelse, det
ligger i syndens natur att den skadar oss –
detta är syndens ”straff ”. Vi måste åtminstone
vilja göra bot, det är minimum. Utan denna
vilja ligger vi illa till inför evighetens domstol.

Avlat innebär befrielse från de syndastraff våra synder har belastat oss med. Detta är enbart
meningsfullt om synderna först är förlåtna i bikten. Lite förvirrad kan man bli när man
ibland i medeltida litteratur möter formuleringen att avlaten ger ”förlåtelse”. Det som då
menas är efterskänkande av syndastraffen, INTE förlåtelse av själva synden som ju uppnås
i bikten. Ingen katolik har någonsin varit förpliktad att söka avlat. Den är en fri variant av
botgöring, avsedd som tröst och hjälp för sådana som känner sig otillräckliga. De allra flesta
sätt att vinna avlat på hade inget heller med pengar eller gåvor att göra utan kunde vara att
be en bön, fasta en dag eller besöka en kyrka. Detta är det få som vet om - men så var det.
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Botgöring kan vara svårt. Vi ser att Gud
i Gamla testamentet inte bara ständigt är
redo att förlåta sitt folk, utan att han även
omsorgsfullt vill ledsaga den enskilde när han
eller hon måste dras med följderna av sina
negativa val. Så lättar Gud på Adams och Evas
utsatthet (nakenhet) efter syndafallet genom
att sy skinnkläder åt dem (1 Mos 3:21), och
när brodermördaren Kain förtvivlar över
konsekvenserna av sin ogärning (att han nu
blir fredlös på jorden) så försäkrar Gud honom
om ett särskilt beskydd (1 Mos 4:15).
Man skulle kunna nämna många fler exempel
på hur Gud inte bara låter människorna bära
konsekvenserna av sina synder utan även
lättar bördorna i deras straff, efterskänker
straffen och ger nytt liv. Vem grips inte av den
förfärande berättelsen i 2 Sam kap. 11-12 om
kung Davids otrohet med sin elitsoldat Urias
hustru Batseba, som dessutom urartar till mord
på samme Uria? David ångrar sin synd och blir
förlåten av Gud, men trots att han är förlåten
får han uppleva att synden föder död (jfr Jak
1:15): hans och Batsebas barn dör (2 Sam
12:15ff). David accepterar straffet som Guds
vilja, men se: Gud vänder det onda till något
gott: med Batseba får han ett nytt barn, som
blir den senare kungen Salomo. Exemplet med
Davids straff visar att förlåtelsen från Gud inte
automatiskt betyder att alla syndens följder är
borttrollade. Vi känner igen det från vår egen

erfarenhet: är någon otrogen mot sin partner
kan det visserligen vara så att han eller hon blir
förlåten, men smärtan sitter i länge. Förlåtelse
av synden och genomlidandet av syndens
konsekvenser är två olika saker. Kristus
försonade hela världen med Gud genom att ta
på sig korsdöden, men utanförskapet består ju:
vi, Adams och Evas barn, är ännu inte tillbaka
i Paradiset, än får vi bära det tunga arvet av
skuld. Vi visar av vilken rot vi är sprungna så
ofta som vi syndar och drar över oss ny skuld.
Arvet är en gemensam börda vi bär och vi
ska avhjälpa den gemensamt: en kristen ska
– i Kristi efterföljd – söka att reparera inte
bara sina egna misstag utan även andras, ty
kristna bildar en enda kropp, Kristi kropp som
är kyrkan (1 Kor 12:12f). Så kan Paulus, då
han sitter fången för sin kristna tro, utbrista:
Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad
som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag
i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan
(Kol 1:24). Det ska inte förstås som att något
skulle ”fattas” i det som Jesus gjort för oss,
utan som apostelns vilja att vara Kristi kropp i
solidaritet med sina bröder och systrar, ty har
vi blivit ett med honom genom att dö som han
skall vi också bli förenade med honom genom
att uppstå som han (Rom 6:5). Aposteln ville
lida ställföreträdande för sina medkristna –
som Jesus – och vet att Gud kan ta emot detta
som ett väl framburet offer och för dess skull
välsigna dem som Paulus ber för.

Musen och elefanten
Musen sitter på elefantens huvud. Tillsammans knuffar de omkull ett stort träd. ”Det gjorde
vi bra!” ropar musen. Så är det med vår och Kristi insats. Vi får aldrig glömma att vår
botgöring sker i samverkan med den kamp Kristus utstått på korset för oss. Vi är musen
som inte själv klarar uppgiften. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra
utan hela världens (1 Joh 2:2). Det lilla vi kan göra behagar dock Gud, ty han älskar att se vår
goda vilja. Paulus sa: Man måste ångra sig och vända om till Gud och utföra sådana gärningar
som svarar mot ångern (Apg 26:20). Utan en äkta vilja till bot är vi förlorade.
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Medeltidens avlat hade sin förebild i den tidiga
kyrkans bot-praxis. En kristen i fornkyrkan
som råkade i synd efter sitt dop kunde ta emot
förlåtelsen genom prästens förmedling – i
enlighet med Jesu ord i Joh 19:22-23 - men
till den äkta ångern över synden räknades
även viljan att göra bot, t.ex. sitta utanför
gudstjänsten ett visst antal dagar eller år,
beroende på syndens allvar. Under tiden bad
man därinne för den som gjorde bot, och när
tiden var mogen släpptes personen in igen och
var därmed löst från sina synder.
Då fanns det ofta perioder av svår förföljelse
mot kristna, och det kunde lätt hända att de
som var svaga i tron förnekade Kristus inför
myndigheterna för att slippa straff medan
andra dömdes till döden (= martyrer) eller fick
utså svåra lidanden för sin modiga bekännelse
(= bekännare). De som stod fasta fick hög
status i kyrkan, man tänkte att deras förbön var
mäktig inför Gud. Så vände sig många av de
svaga, som på grund av sina svek nu fick ta på
sig hård botgöring, till de heliga bekännarna
och bad dem lägga ett gott ord inför Gud, men
även inför kyrkans myndighet, så att deras bot
kunde avkortas. Man kunde alltså på grund av
de förtjänster som en helig person ansågs ha
uppnått utverka avlastning och frihet från bot.
Detta kan kallas för den tidigaste formen av
”avlat”, även om formen skiljer sig mycket från
den senare medeltidens. Syndabekännelsen
i den tidiga kristenheten var offentlig men
omkring år 500 började man med hemlig,
individuell bikt (som vi ännu har) inför en präst,
med direkt avlösning (absolution). Det var
säkert psykologiskt klokt men hade till följd att
botgöringen fick ske efter förlåtelsen. ”Straffen”
var fortfarande tuffa, särskilt för tunga synder.
Olika mildringssystem uppfanns för dem som
inte klarade bördan, kyrkan ville underlätta
för dem att återgå till ett liv i nåden. Här
kom avlatstanken in: boten kunde förvandlas
till något annat, exempelvis att ge bidrag till
byggandet av en bro, ett sjukhus eller en kyrka.
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Beloppet behövde inte vara stort. För en fattig
kunde alltihop i stället ersättas av böner, fasta
o.likn. Nåden skulle flöda ut över alla – även
över de värsta syndarna. Ängslades någon
för om nu den egna ångern var otillräcklig,
så tröstades man: det som kanske fattas i din
ånger ersätts genom Kristi lidande kärlek på
korset. Detta sista upprörde Luther, som vi
ska se nedan. Han uppfattade denna tröst
som att inte ta kravet på omvändelse seriöst –
antagligen inspirerades han av Augustinus ord
(se ovan) om oseriösa kristna som uppskjuter
straffet till skärselden, men så var det alltså
inte menat. Teologen Gösta Hallonsten
skriver i tidskriften Signum (7/2017): ”Den
senmedeltida avlatsförkunnelsen syftade
till att lätta tyngda samveten, minimera det
mänskliga bidraget, varnade för att förtrösta
på den egna fromheten och betonade
tillförlitligheten i nådeserbjudandet.”
Tanken bakom avlaten är genuint kristen. Vad
är vi annat än förlåtna syndare som ändå varje
dag måste be Gud att efterskänka oss våra
skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro? Observera gemenskapstanken i detta: de
första kristna ägde allt gemensamt (Apg 2:41f;
4:32f), man tänkte inte individualistiskt som i
dag, alla såg sig som en del av samma kropp.
Jesus sa: ”Detta befaller jag er: att ni skall älska
varandra” (Joh 15:13). Kyrkan överförde helt
logiskt urkyrkans idé om gemensamt materiellt
ägande till kyrkans andliga rikedomar: har
någon av oss gjort något särskilt berömvärt –
som att modigt bekänna Kristus – så tillhör
denna ”skattkista” gemenskapen. Jag syndare
kan – under hänvisning till den skatten - få
del av Guds välvilja. Tanken går till Gamla
testamentet, till Guds ord: Landet är mitt, säger
Herren i 3 Mos 25:23 och menar därmed att
ingen i Israel skulle ackumulera jord och åkrar
som vore det bara hans. Landet är mitt: alla
andliga rikedomar som kyrkan äger har sitt
ursprung i Guds Son som öppnat himlen för

mänskligheten genom sin korsdöd. Allt i Guds
rike tillhör alla för att allt är gåva från Gud. Så
kan jag ge ett belopp till fattiga och be Gud att
räkna det som om min avlidne far hade gjort
det, och tvärtom: jag kan be något helgon gå
i förbön för mig i förlitan på att Gud ser till
mig i nåd. Så är vi till för andra, och de för oss,
ett hjärta och en själ. När jag gör bot har jag
bakom mig den samlade kyrkans, och särskilt
ämbetsbärarnas och helgonens förbön. Det
är en trygg position – inte minst inför döden.
Jag bärs av ett nät, vävt av allt som Jesus har
förvärvat för mig på korset och efterföljande
genom alla helgon han gett mig. Skattkistan
kan aldrig ta slut, ty ju mer man öser ur den
desto mer full blir den. Det är avlaten. Kyrkan
och helgonen ”ersätter” inte Guds godhet, de
hjälper mig att se den. De står inte i vägen för
Guds nåd utan öppnar slussarna till den. De
ger inte nåden, utan bevisar och illustrerar
den. Jag är en svag kristen. Hur många av
Kristi vänner har inte hjälpt mig att bära mitt
kors? Också utan att jag vetat om det.
En del protestanter ryggar tillbaka när de
läser det här. Så står det inte i deras böcker, ty
Luther lärde dem att avlaten bara var ett elakt
påhitt av påven och hans fjäskande anhang för
att tjäna pengar, för att anses viktiga i världen,
leva i lyx och dra krig, blod och jämmer
över världen. Påven är, skrev Luther, den
”laglöshetens människa” som Paulus omtalar,
”undergångens son, motståndaren, han som
förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt
och sätter sig i Guds tempel och utger sig för att
vara gud” (2 Thess 2:3-4). Luther ger inte något
bevis för detta påstående utan anser att det är
uppenbart sant. Det vore kanske mer kristet att
i stället se sig själv i spegeln och fråga: Är jag
kanske själv en sådan undergångens son? Det
är vi ju när vi syndar. Kristus kallade en gång
Petrus för ”Satan” när Petrus gick vilse (Matt
16:23), men han drog inte tillbaka Petrus
ämbete, att vara ”klippan” (Matt 16:18) utan

bekräftade det igen i Joh 21:15f, trots Petrus
fel. Luther däremot ville krossa ämbetet med
hammare. Det var ju Antikrist som låg bakom.
Jesus sa till Petrus och apostlarna, vars
efterträdare nu är påven och biskoparna:
Sannerligen, allt ni binder på jorden skall
vara bundet i himlen, och allt ni löser på
jorden skall vara löst i himlen (Matt 18:18;
jfr 16:18-19). Kyrkan drog konsekvensen av
denna fullmakt och såg efterskänkandet av
syndastraff efter döden som inkluderat i sin
kompetens – och det var precis detta som
Luther först vände sig emot (de 95 teserna,
se nedan). Jesus sa till Petrus: Jag skall ge dig
nycklarna till himmelriket. Allt du binder på
jorden skall vara bundet i himlen, och allt du
löser på jorden skall vara löst i himlen (Matt
16:19). Kyrkan litade på att detta löfte gällde
påvarna i Rom – hur de än var, Gud ser inte
till personen (Gal 2:6). Påven kan på jorden
lösa något som därmed är löst i himlen, även
syndastraffen. Tanken svindlar när man förstår
det, men läran står på Den heliga skrifts grund.
Människor har i alla tider svårt att acceptera
att Gud har gett sådan makt åt människor
(Matt 9:8). Luther var inte den ende.
De fornkyrkliga botgöringarna hade varit
tidsbegränsade och det smittade av sig på den
avlat som nu kunde vinnas. Spår av detta ser
vi på fasaderna av gamla vallfärdskyrkor, t.ex.
i Rom, där man ännu kan läsa att ett besök i
denna kyrka ger så och så många ”dagars”
avlat. Det syftade på de ”tariffer” som olika
synder förtjänade i den tidiga kyrkan, men på
den folkliga nivån blev det snart uppfattat som
ett antal ”dagar” som själar sitter i skärselden.
Risken för inflation var stor. Kyrkan manade
till att denna praxis inte fick överdrivas. Men
den växte.
Någon borde ha trampat hårdare på bromsen.
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På 1000-talet rasade korstågen. Det kristna
Europa stod inför en motståndare – turkarna som kunde bli en fara för hela kyrkans existens.
Påvarna beslöt att bevilja fullständig avlat åt
dem som ville strida för kristenhetens sak. Man
ansåg nämligen de risker och ansträngningar
som en tapper korsfarare tog på sig som så
stora att de helt kunde ersätta samtliga vanliga
avlatsövningar. År 1300 utropade påven ett
heligt år och beviljade åter fullständig avlat,
denna gång åt alla som vallfärdade till Rom
– en gest av generositet som skulle samla så
många som möjligt. Den fullständiga avlaten
innebär att alla syndastraff som man har biktat
men ännu inte gjort bot för efterskänks – om
personen för övrigt lever i vänskap med Gud,
har ångrat och som sagt biktat sina synder.
Givetvis ska man sedan upprätthålla det
nya livet i nåden – syndar man igen måste
man förstås göra ny bikt och bot för de nya
synderna. Observera att kyrkan INTE har sagt
att den fullständiga avlaten garanterar att man
helt undgår skärselden. Gud kan ha sina skäl
att låta oss svettas där i alla fall. Endast han vet
allt (1 Joh 3:19-20).
Nu hade man både partiella och fullständiga
avlatsmöjligheter att förhålla sig till. Möjligheterna att göra gott var många och det krävde
organisation. Nu blomstrade kyrkans rika
välgörenhetsarbete. Tusentals nya kyrkor
sköt upp på den kristna kontinenten (när
protestanterna senare tog över behövde de inte
själva bygga kyrkor, det vara bara att komma
åt nycklarna och rycka in). Avlaten var en
mäktig motiverande faktor, människor kände
att de kunde göra något gott både på denna
sidan döden och bortom den. Viljan till offer
var stor.
En avlatsgudstjänst kunde gå till så här:
man bar omkring dokumentet med avlatsbeviljandet i den kyrka som avlaten kunde
uppnås i, medan man sjöng lovsången Te
Deum. Därefter lyftes ett rött kors upp, vid
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sidan om det ställdes en påvlig flagga och en
pengakista som man kunde lägga bidrag i.
Eventuella relikvarier (skrin med helgonben)
ställdes också fram. Biktfäderna fick en stav
i handen som de kunde slå botgörarna med
(slagen var antagligen lätta och symboliska).
Botgörarna var barfota, klädda i botdräkter
och höll ljus i handen. Det predikades
om värdet av avlat, man bad böner och
gudstjänsten avslutades med att det röda korset
lades bort igen och ett nytt Te Deum tog vid.
Senmedeltidens starkt religiösa entusiasm i
Europa närdes av en folkligt färgad kristendom.
Ett stort antal festdagar bröt vardagens tristess.
Färgstarka processioner samlade folk. Heliga
bilder i fönstren, på altaren och på väggarna
(kalkmålningar) illustrerade tron, inte minst
till gagn för alla som inte kunde läsa. Helig
teater, levande mysteriespel vid jultid, i fastan
och i påsktiden förklarade frälsningshistorien
och lärde ut kristna värderingar. Från vaggan
till graven inramades vardagen av en självklar
kristen atmosfär. Minst en gång om året skulle
man bikta sig, och förberedelserna inför den
dagen togs på stort allvar. Bikthandböcker
florerade, liksom annat uppbyggligt, såsom
”Själinna tröst” (Själens tröst), en tysk bok
från 1300-talet som snabbt gavs ut även på
danska och svenska. Den är full av berättelser
ur Bibeln och helgonlegender i underhållande
form. Boken prisar den Heliga skrift ”som
ännu varje dag talar och ger nåd åt dem som
predikar och framför Guds ord, därför ska
du, käre son, gärna läsa och höra den heliga
Skrifts kunskap där din själs hälsa och föda
är…” (Oc än daghlika talar oc nadhe gifwir
thöm som gudz ordh predika oc framföra,
Thy skalt thu käre son gerne läsa ok höra
thes helgha script kännedom ther thinna siel
helsa oc födha är). Vi ska inte heller glömma
Biblia pauperum (De fattigas bibel), korta
bibelbearbetningar, ofta med teckningar.
Protestanter som i dag påstår att katolska

kyrkan ”förbjöd” de kristna att läsa Bibeln
har fel (se dock undantag s. 37). Bibelutgåvan
på latin – dåtidens europeiska enhetsspråk
- Vulgata (se s. 20), trycktes i omkring 100
utgåvor redan innan år 1500. Den första
Bibeln på tyska fanns redan på 1460-talet,
och innan Martin Luthers Nya testamente
utkom på tyska år 1522 fanns det minst 18
kompletta bibelutgåvor på tyska, därtill en
mängd utgåvor av delar av Bibeln. I Venedig
hade man redan år 1471 två olika bibelutgåvor
på italienska. Även i Holland och i Frankrike
fanns bibliska berättelser på modersmålet. En
dansk översättning av 1 Mos – 2 Kung från
1400-talet är bevarad, men nog fanns det
mer! På svenska fanns Bibeln (kanske) i sin
helhet redan på 1300-talet (Heliga Birgitta ska
ha ägt en sådan). Boktryckarkonsten nådde
Norden vid 1400-talets slut. Läshungern
och marknaden fanns: reformationen spred
Bibeln, men även utan den hade Bibeln förr
eller senare, helt eller delvist, nått ut till alla.

Glödande Mariafromhet fann man överallt.
Brödraskap som träffades och lyssnade till
bibliska berättelser, bad och mediterade över
Herrens lidande, samlade många. Under
1400-talets slut fanns en vilja till uppryckning
och förnyelse, även i klostren. En katolsk,
bibelorienterad reformation hade kunnat bli
till utan Luther. Den låg liksom i luften.

nunnor eller på annat sätt ”kyrklig personal”.
Men religiös slapphet tog över på många håll.
Folklig fromhet och goodwill hade skänkt
kyrkan stora ägor och vittgående befrielse
från skatt. Det andliga frälset – kyrkan - njöt
privilegier utan att bära samhällskostnaderna,
precis som det världsliga frälset – adeln. I
gengäld skulle kyrkan ordna med andlig och
kroppslig vård och adeln med militärt skydd.
Det framväxande borgarskapet i städerna
avskydde dessa båda samhällsklasserna.
Många konflikter mellan stadsråd och biskopar är kända. Kyrkans helgade personal stod
även utanför de världsliga domstolarnas
makt vilket väckte irritation: inte sällan
blev de därför överfallna och föremål för
borgarnas vrede och avund. Viljan att göra
slut på kyrkans fördelar och få det kyrkliga
livet under samhällets kontroll fanns redan
långt före reformatorerna. Man ville ha ”egna”
präster som valdes av folket. Välbeställda
borgare såg till att deras söner fick attraktiva
prästjobb som gav god avkastning, liksom
adeln fick in sina söner på biskopsstolarna.
Så gjordes kyrkan till spelplats för de rikas
intressen. Ett vikariesystem medförde att
många biskopar inte ens bodde i sina stift
eller församlingar utan bara tog intäkter
därifrån. Logiskt nog förekom även pengar
under bordet vid ämbetsutnämningar (= den
synd som man kallar för simoni, jfr trollkarlen
Simon i Apg 8:18f). Allt detta undergrävde
tilliten till kyrkan. Det pastorala arbetet
stannade upp eftersom många präster vigdes
utan utbildning. En röst från omkring år
1500 skriver: ”Det fattiga folket ber om bröd,
med de kyrkoherdar är sällsynta som bryter
det åt dem” – d.v.s. Bibelns ord predikades
inte längre. Därtill kom att prästcelibatet inte
respekterades, många missbruk ägde rum.

Allt var inte bra. Europa förvandlades snabbt,
nya städer växte fram överallt, i dem var
ungefär 10 % av befolkningen präster, munkar,

Framsteg fanns det inom handel och teknik.
I städernas korsvirkeshus satt handlarna och
byggde små högar av sina mynt, urmakaren

Protestanter påstår ibland att Guds ord inte
predikades på medeltiden. Det är också
fel. Det predikades ofta i timmar på sönoch festdagar, men även på vardagar, och
allra mest under högtiderna. Handböcker
med bibelförklaringar, helgonhistorier och
uppbyggliga exempel stod till predikanternas
förfogande.
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finjusterade kugghjul och apotekaren mätte
ut droppar till sina mixturer. Man ville mäta
och beräkna. Så även i fromheten. Ju längre
tid den konsekrerade hostian hölls uppe av
prästen i mässan så att alla kunde se den
(elevationen), desto fler nådegåvor tog man
emot, tänkte många. Prästerna pressades att
dra ut på tiden. Folk sprang från altare till
altare för att skåda så många elevationer som
möjligt. Mässfromheten individualiserades
och multiplicerades, de s.k. privatmässorna
bredde ut sig. Man såg mässans ”andliga
frukter” som en begränsad kaka – ju färre
som deltog i mässan desto större bit av kakan
fick var och en. Så fick kyrkorummen alltfler
sidoaltaren (Lunds domkyrka hade över 40
sådana). Prästerna blev många och skulle
försörjas. Man kunde beställa ett stort antal
mässor som skulle läsas för någon avliden eller
något valfritt ämne (en lycklig resa/ beskydd
mot tjuvar/ inför en personlig konflikt/ mot
häxor och turkar o.s.v.). Man förväntades
betala ett belopp för det (stipendium). Även
intäkterna från en gård kunde knytas till ett
bestämt altare. De vikarierande prästerna som
skötte mässfirandet åt de högre prelaterna som
inkasserade intäkterna var ofta uselt betalda,
lägre än tjänstefolk och städare. Många fick
då ha sidojobb eller hitta på kreativa lösningar
för att få mat på bordet och kläder på kroppen.
Så uppkom olika sorters missbruk: mässor
förkortades eller slogs delvis ihop för att
hinna med mer. Samtidigt växte utbudet
av avlatsbrev och konkurrensen ömsesidigt
mellan avlatskrämarna. Kyrkan tappade snabbt
trovärdighet. Det fanns så kallade biktbrev,
vilket var intyg som för hela livet gav ägaren
rätt att fritt välja biktfader, bli absolverad från
särskilt allvarliga synder och i några fall vinna
fullkomlig avlat. Det kändes som en trygghet
att äga ett sådant biktbrev, men när brevens
giltighet av påven upphävdes i samband med
att nya fullständiga avlatsmöjligheter erbjöds,
upplevde många det som uppenbart bedrägeri.
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Redan innan 1517 då Martin Luther trädde
fram med sin kritik av avlatshanteringen var
intäkterna på avlatsbreven i Tyskland på väg
neråt. Allt fler hade fått nog. Även utan Luther
hade sakralkapitalismen kraschat.
Luther såg det pastorala förfallet på golvnivå
och blev upprörd. Uppe på sin tron satt
påven och skådade ut över världen; från hans
perspektiv var det andra frågor som behövde
prioriteras. Påven var, med vår tids mått,
heltidspolitiker. Han var illa tvungen. Skulle
den västeuropeiska kristenheten hålla ihop
och ingen kristen stormakt bli så dominerande
att den kunde hota kyrkans frihet så gällde det
att hans privatrike, Kyrkostaten, ingick rätta
allianser och ibland förde krig. Samtidigt fick
påven mobilisera de kristna furstarna för att
avvärja hotet från turkarna (osmanerna) som
kröp allt längre in på den kristna kartan. På
andra sidan havet, i Balkan och i Nordafrika,
låg deras styrkor på lur. Med utgångspunkt
i Ungern hoppades de kunna tränga in i
Europas hjärta. Norr om alperna, inte minst
i våra länder, kändes muslimerna långt borta
och man irriterades av påvens ständiga böner
om militära bidrag. Vad hade man väl fått
ut av korstågen? Alla krigsbytena brukade
ju stanna kvar söder om alperna! Räckte det
inte att man vid varje biskopstillsättning fick
betala dyrt till romarkyrkans administration?
Var det inte nog med alla avlatsinsamlingar?
Levde inte Kristi ställföreträdare i orimlig
lyx, ja, fördärvlig synd? I Tyskland fanns en
känsla av att nationen utnyttjades ekonomiskt
av Rom. År 1511 blev påven (Julius II) (15031513) allvarligt sjuk. Kejsaren, Maximillian I,
numera änkling, lekte med planer om att göra
sig själv till påve och så förena kejsardömet
och påvedömet.
Till påvens bekymmer kom utgifterna till en
ny Peterskyrka (= den vi har i dag). Den gamla,
som hade byggts av kejsaren Konstantin på

300-talet, var förfallen och fick rivas. En rejäl
avlatskampanj för bygget sattes igång. Den
nådde Norden år 1516 genom den påvlige
legaten Arcimboldus. De avlatspengar han
skrapade ihop beslagtogs dock av den danske
kungen Kristian II (”Kristian Tyrann”) och
hamnade ofromt i den kungliga krigskassan.
Påvens man fick fly söderut och konstaterade
på vägen förskräckt hur reformationens oro
växte i norra Tyskland. Nya tider var här,
norra Europa var moget att bryta med Rom.
Nationalegoismen var redo att undergräva
christianitas, Europas kristna enhetskultur,
dåtidens ”EU”. Allt man behövde var en teologi
för upproret. Den skulle man hitta hos Luther.

vi ska se nedan blev denna affär gnistan som
tände reformationens brand. Den ansvarige
påven var Leo X (1513-1521). I hans palats
var det lyx, komedier och banketter som
gällde (”Låt Oss njuta av påvedömet, eftersom
Gud har skänkt Oss det” påstås han ha sagt).
Det gick inte att se skillnad mellan Kristi
ställföreträdare och världens furstar längre.
”Så självklara har lasterna blivit att de som har
smutsat ner sig med dem inte längre känner av
syndens stank”: inte Luther sa dessa ord utan
Leos egen efterföljare, påven Hadrianus VI
(1522-1523) vid början av sitt pontifikat.

Martin Luther var egendomligt likgiltig inför
turkarnas framgångar. Vid deras hov måste
man ha gnuggat händerna: redan 1453 hade
det gamla Öst-Rom, Konstantinopel, fallit,
sviket av de kristna i Väst – det blev till
turkarnas ”Istanbul”. Katolska kyrkan tog till
hårda nypor: inkvisitionens åsiktskontroll (se
s. 313) höll Sydeuropa i ett järngrepp som
hindrade det reformatoriska kaoset att spridas
dit. En hel kontinent i ideologisk upplösning
hade lätt kunnat sablas ner av turbanklädda
horder. Vilket Europa hade vi fått då? Hade
min läsare just nu läst i en bok om Koranen i
stället för den här? Troligen.

Martin föddes 1483 i en familj vid namn
Luder. Enligt egna ord var hans uppfostran
så hård att han brukade bli blek av skräck
när han hörde ordet ”Kristus”. Den unge
juridikstudenten blev broder Martin år 1505.
Enligt honom själv hade blixten slagit ner
precis intill honom. Full av ångest lovade
han Sankta Anna, Jungfru Marias mor, att
bli munk. Som munk ansträngde han sig att
följa regeln, men plågades av djupa tvivel på
sin frälsning. ”Hur skaffar jag mig en nådig
Gud?” var grundfrågan. Man skulle vilja
resa tillbaka i tiden, lyfta den unge mannens
ansträngda blick och säga: ”Broder Martin,
en nådig Gud har du redan!” - visa honom att
ALLT som Gud har skänkt sin kyrka, hela vår
tradition, våra nådemedel och sakrament, våra
helgon, vigvatten, ordenslivet, avlaten, till och
med våra misstag, avser att tala till vårt hjärta
om Guds nåd, den kärlek Gud skänker utan
förtjänst! Antagligen fick Martin höra sådana
ord men kunde inte ta in dem. Vi ser hans
tårfyllda ögon: ”Jag VET, men det KÄNNS
inte så!”. Mörkret var djupare. Det närdes av
ett systemfel i Gudsbilden – från barndomen.

Alla visste att en reform behövdes inom
kyrkan själv. Från 1512-1517 hölls i Rom
Femte laterankonciliet där påven bl.a. ville
ta upp maktmissbruken inom kyrkan. Men
det saknades en verkligt ny anda, en seriös
vilja till förnyelse. Ett exempel: det var redan
fastlagt att biskopar inte skulle kunna roffa
grannstift åt sig, ändå inkom under denna
tid en ansökan (år 1514) från den 24-årige (!)
furstebiskopen Albrecht av Magdeburg om
dispens från reglerna mot betalning (10.000
dukater, dåtidens guldmynt) – som beviljades.
Teori och praktik stod här i krass motsats. Som

Martin Luthers ungdom och själskris

Martin prästvigdes och man uppskattade
hans ivriga intresse för Bibeln. Han fick även
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ledande uppdrag inom sin orden och som
sådan reste han vintern 1511-1512 till Rom,
där han var under fyra veckor. Som god
katolsk pilgrim besökte han heliga platser och
gjorde många botövningar. Helt i tidens anda
uppfattade han den nåd som han sökte där på
ett rent ackumulativt sätt: ju fler böner och
botövningar, desto mer nåd. Men något inom
honom satte stopp. Vi vet att den samvetsfulle
tysken förargades över det religiösa förfallet
han såg: italienska präster som rabblade
mässan mekaniskt och snabbt, den religiösa
administrationen som hanterade påvens
business. Munkens personliga mål med
Romresan var att bikta sina ungdomssynder
där, men han möttes av obildade präster som
inte förstod honom. Det måste ha gjort ont på
denna plågade själ. Vi vet tyvärr för litet om
vad han upplevde. Retade han sig på annat?
En föraktfull blick? En port som stängdes
framför näsan? Luther skrev senare att man
blir utskrattad i Rom och kallas för ”en god
kristen”, d.v.s. en narr, om man sörjer över
kyrkans förfall. Kallades han för Bella idiota?
Vad är då äkta kristendom? Kanske att isolera
sig, söka sig inåt och neråt? Borra ner sig i det
negativa, måla upp sin självbild i dystra färger
så att Guds förlåtelse kan stråla med desto
skönare glans? Munken, hemma igen, var vilse
i sitt själsmörker och behövde befrielse. En röd
läderinbunden Bibel låg på hans bord. Han
sträckläste den om och om igen, ville nu bara
söka lindring i Guds ord, eftersom allt utanför
Skriften var osäkert och fullt av människors
fel. Lösningen på krisen fick komma från
Bibeln, basta, och det gjorde den. Broder
Martinus skulle föreläsa om Romarbrevet
och hade stora svårigheter med Paulus ord
i Rom 1:17 om Guds rättfärdighet som
uppenbaras i evangeliet. Han hatade denna
rättfärdighet, skrev han senare, eftersom han
tolkade den som den rättvisa Gud visar när
han bestraffar syndarna, de orättfärdiga (vilket
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de följande verserna hos Paulus ju handlar
om). Han hatade denna gudom som ökade
på människors kval genom att visa ett så
vredgat ansikte i evangeliet. Efter några dagars
eftertanke kom Martin på att slutet av den
jobbiga versen – 1:17 - kunde ge ett svar, d.v.s.
Paulus citat från profeten Habackuk (Hab 2:4)
som Luther läste som att ”den rättfärdige lever
genom sin tro” (jfr min analys av denna vers
på s. 201).

Då började jag begripa Guds rättfärdighet, i
kraft av vilken den rättfärdige blir salig genom
Guds nåd, nämligen genom tron… att Gud i sin
barmhärtighet och genom tron gör rättfärdig,
som det står skrivet: ”Den rättfärdige lever
genom tron”. Nu kände jag mig rent som född
på nytt och kände som att ha gått in i Paradiset
genom vida öppnade portar. Jag gick genom
Den heliga skriften, såsom jag kom ihåg den,
och hittade i andra formuleringar samma
mening: så är ”Guds verk” det som Gud verkar
i oss, ”Guds styrka” det genom vilket han gör
oss starka, ”Guds vishet” som han gör oss
visa med, och så ska även ”Guds kraft”, ”Guds
frälsning”, ”Guds ära” uppfattas.
(ur Luthers inledning till sina latinska skrifter
från 1545, min översättning)
Guds rättfärdighet i Rom 1:17 är alltså en
rättfärdighet som skänker sig själv åt syndaren,
inte en krävande, straffande rättfärdighet,
såsom – enligt Luther – ”alla” lärare, utom
Augustinus, tills dess hade påstått. Men
Luthers ”upptäckt” var god katolsk teologi, den
är omvittnad hos många teologer före honom.
Nåden från Gud föregriper självklart allt.
Våra steg mot Gud som han besvarar med sin
rättfärdiggörande nåd är redan i förväg Guds
gåva, han som verkar i er så att ni både i vilja
och gärning förverkligar hans syfte (Fil 2:13).
Så lärde de heliga Augustinus och Thomas
av Aquino (se s. 1017) också. En bekräftelse

hittas även i dag i Katolska kyrkans katekes (nr.
2001-2011).
Inte många år senare genomlider en baskisk
adelsman vid namn Inigo, helgonet Ignatius
av Loyola (se s. 1249) en liknande själskris.
Han som sedan skulle grunda jesuitorden som
skulle bidra så mycket till att rycka upp kyrkan
och motverka reformationen, var ännu bara en
okänd botgörare som plågade sig själv och som
försökte övervinna sin syndanöd genom att
bikta gamla synder om och om igen. Liksom
Luther sökte Ignatius desperat efter nåden:

En gång, när han var illa ansatt av dem,
började han be. Ur bönens glöd ropade han
högt och lidelsefullt till Gud: ”Hjälp mig,
Herre, för jag finner inget botemedel, varken
hos människor eller hos någon enda varelse!...
Visa mig, Herre, var jag kan finna det. Om jag
så skulle behöva följa efter en liten hund för att
den skulle ge mig botemedlet, skulle jag göra
det”. När han uppehöll sig vid dessa tankar
kom ofta häftiga frestelser över honom att han
skulle kasta sig ner i ett stort hål som fanns i
hans lilla rum, intill den plats där han brukade
be. Men eftersom han visste att det var en synd
att ta livet av sig började han återigen ropa:
”Herre, jag ska inte göra någonting som kan
förolämpa dig!” Han upprepade dessa ord
gång på gång… Han sade till sig själv att han
varken skulle äta eller dricka tills Gud kom till
hans hjälp… Hans biktfader sade åt honom att
han skulle avbryta fastan. Trots att han kände
sig stark lydde han ändå biktfadern, och denna
dag och den följande kände han sig fri från
skruplerna. Men på den tredje dagen, som var
en tisdag, började han under bönen påminna
sig sina synder. Som när någonting rullas upp
kom han att tänka på den ena synden efter den
andra i sitt förflutna och kände sig tvungen att
återigen bikta dem. Men när tankarna ebbade
ut kände han avsmak för det liv han förde och
fick några häftiga ingivelser att ge upp det.

Med detta ville Herren få honom att vakna upp
som ur en dröm.... Från och med den dagen
var han fri från skruplerna och var övertygad
om att vår Herre i sin barmhärtighet hade velat
befria honom.
(ur Pilgrimens berättelse, d.v.s. Ignatius
självbiografi, nedskriven av en medbroder,
bokförlaget Artos).
Inigo och Martin mötte nådens under, the
amazing grace. Men där den unge spanske
adelsmannen valde att hjälpa kyrkan genom
individuell andlig ledning, det som blev till
jesuitordens ”Andliga övningar”, valde den
tyske augustinen den offentliga provokationens
väg, att bli aktivist för att störta påven. Ett
lämpligt tillfälle skulle snart nog dyka upp.
Striden mot avlatsbreven
Den unge furstebiskopen Albrecht från
Magdeburg hade, som jag sa ovan, skaffat sig
dispens från regler som skulle säkra mot att
för många stift samlades under en enda biskop.
Han hade underlagt sig det feta ärkestiftet
Mainz (och dess intäkter). Dispensen i Rom
var dyr så han tog lån hos det rika bankirsläktet
Fugger. Tanken var att senare driva in
pengarna genom avlatsbrev som till hälften
skulle tillfalla det nya bygget av Peterskyrkan
i Rom och till hälften honom själv, modernt
sagt: han la 50 % skatt på donationerna till
Rom. Påvens hov hade kommit på denna
lösning och Albrecht fick för en period av
åtta år titeln påvlig avlatskommissionär.
Den erfarne dominikanmunken Johan
Tetzel genomförde Albrechts kampanj nära
Wittenberg där Luther och hans medbröder
bodde (det finns ett avlatsbrev redan från 1508
som Tetzel sålt till just detta klosters bröder,
och ”Martinus Luder” står med på brevet).
Fuggerbankens personal var med överallt där
den nya avlaten predikades och inkasserade
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sin hälft direkt på plats. Albrechts profitidé var
inte unik. Många furstar krävde ”sin” del av
avlatsintäkterna – typiskt två tredjedelar - för
att tillåta insamlingarna i sina områden.
Diktarmunken Thomas Murner skrev satiriskt:

Will der Babst ein Ablass geben,
So nympt der herr syn teil do neben;
wolt man im syn teil nit lon
So miest der aplass blyben ston.
(Vill påven ge en avlat, så tar fursten sin del vid
sidan om. Vill man inte ge honom hans lön, så
måste avlaten utebli).
Där Luther levde härskade en annan furste,
Friedrich, som hade fått sitt Wittenberg gjort
till en betydande avlatsplats och som inte
ville ha Albrechts avlatsinsamling inom sitt
område. Martin lär som biktfader ha mött
biktbarn som krävde att få avlösning från
sina synder utan efterföljande bot eftersom de
varit iväg och köpt biskop Albrechts avlatsbrev
som ersatte boten i förväg. Den unge prästen
var upprörd. Avlatspredikanterna slungade
galna överdrifter omkring sig som att man
kunde vara i dödssynd och ändå köpa sig fri
från syndastraff, eller att man inte behövde
bikta sig innan köpet. Det var inte kyrkans
lära. Försäljaren Tetzel påstod att själarna i
skärselden inte bara hoppade in i himlen när
mynten trillade ner på kistbotten utan till och
med innan, det tar ju lite tid innan myntet når
botten.
Broder Martin började nu avråda människor
från att köpa avlat. Enligt honom själv trodde
han ännu naivt att påvedömet skulle stödja
honom i frågan. Redan Fjärde Laterankonciliet
(1215) hade varnat mot avlatsöverdrifter som
skadade förtroendet för kyrkan och människors botspraxis. Friedrich, Albrechts rival,
stod helt bakom sin munk. Martin (som snart
skulle kalla sig ”Eleutherius”, Befriaren, det
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som blev till ”Luther”) skickade ett brev till
biskop Albrecht med sina 95 teser om avlaten.
Albrecht skickade teserna, som rimligt var,
direkt till universitets-teologerna i Mainz för
expertbedömning. Luther satte den 31:de
oktober 1517 upp teserna inför allmänhetens
ögon på porten till Wittenbergs slottskyrka.
Så berättade i alla fall hans närmaste man
Melanchton efter Luthers död, men det kan
vara fel. Kanske tänkte Luther göra det men
hejdade sig - liksom jag hejdade mig samma
kväll 500 år senare framför Lunds domkyrka
(se nedan). Vad säger nu teserna? De avvisar
inte helt avlaten, skärselden eller påvedömet
(ännu inte), men de kräver avlatsverksamheten
kraftigt inskränkt så att den inte står i vägen
för andra goda gärningar eller invaggar folket
i en falsk föreställning om frälsning. Viktigast
är kanske Luthers påstående att man inte
alls kan befria någon från syndastraff efter
döden, påven har helt enkelt inte den rätten,
påstår han. Detta angrepp var en bomb under
systemet, det var som att säga att påven ljuger,
ty det var ju han som reglerade avlaten.
Provokativt framför munken i tes 82 och 88
frågan varför påven inte bara efterskänker
själarna alla syndastraff om han nu kan, det
vore ju det mest humana (vad han insinuerar
är att påven tjänar pengar på att låta själarna
vara kvar i lågorna tills någon betalar för
dem!). Hur kunde Luther inte se att han här
gick emot kyrkans tro? Till Luthers försvar
hävdar många i dag att avlatsläran vid denna
tid inte var klart definierad utan först blev så
med konciliet i Trient efter Luthers död. Det är
inte helt fel, men det som Luther främst angrep
med teserna - nämligen påvens rätt att bevilja
avlat - var en självklar sanning för både Fjärde
Laterankonciliet (år 1215), påven Bonifatius
VIIIs bulla Antiquorum habet från år 1300,
påven Clemens VIs bulla Unigenitus Dei Filius
från år 1343 och samme påves brev Super
quibusdam från år 1351, samt för konciliet i
Konstanz (1414-1418). Det måste Luther ha

vetat om. Han förklarade senare att han bara
önskade en diskussion om ämnet i begränsade
akademiska kretsar. Men nej, munken var vid
det laget redan uppfylld av helig vrede. Han
spred teserna bland sina vänner innan de lärda
i Mainz fällt sin dom. Han ville ha ett uppror.
Luther påbörjade nu en intensiv författaraktivitet. Böckerna gick åt som smör och
med ett slag var den fromme ivraren känd
och omtalad i hela Tyskland, ja, i hela
Europa. Anklagelser om kätteri haglade mot
honom från andra teologer, men ännu dröjde
kyrkans dom. Luther skrev som gammal man
(1545) om vad som hände efter hans första
provokationer (min översättning):

Det var det samma som att bestorma himlen
och sätta världen i brand! Jag anmäldes till
påven och fick order att infinna mig i Rom;
kort sagt: hela påvedömets makt ställdes
upp mot denna ende man. Detta skedde år
1518 vid tiden för riksdagen i Augsburg, dit
kardinalen Cajetan hade kommit som påvlig
legat. Till honom vände sig nu den ädle fursten
Friedrich von Sachsen i min sak och utverkade
att jag inte var tvungen att resa till Rom, men
att Cajetan själv kunde kalla in mig till förhör
så att saken kunde biläggas.
Luther var nu en kokhett politisk fråga. En ny
kejsare skulle väljas och påven önskade ett bra
förhållande till Friedrich eftersom han ville
ha furstens hjälp att förhindra att kandidaten
från den alltför mäktiga habsburgska dynastin,
Karl från Spanien, blev kejsare. Leo skickade
fursten en ros av guld. Friedrich utnyttjade
läget: i stället för att utlämnas till Rom
utverkade han att Luther tryggt kunde träda
inför kardinalen Cajetan, en av dåtidens bästa
teologer, i Augsburg 1518 för att få sin lära
vägd på våg. Under samtalen konstaterade
Cajetan att Luther uppfattade den personliga
frälsningsvissheten på grund av våra synders

förlåtelse såsom avgörande förutsättning för
mottagandet av rättfärdiggörelsen: vi ska
tro att vi är förlåtna och då är vi det. Ingen
ytterligare botgöring krävs. Min läsare inser
nog att här liknar Luther faktiskt den föraktade Tetzel, som jag nämnde ovan: båda två
hade en lösning som fritog syndaren från
kravet att göra goda gärningar efter sin bikt,
båda två representerar tidsandan. Skillnaden
är förstås att hos Luther bortfaller kopplingen
till kyrkans ämbetsverk, inga mellanhänder
behövs, det är bara Gud och jag. ”Ingen har
någonsin förkunnat en så omfattande avlat
som Luther” skrev 1599 den helige teologen
Robert Bellarmin (se s. 1372). Den lärde
Cajetan insåg korrekt att detta var samma sak
som att bygga ”en ny kyrka”, oberoende av den
som leddes av påven. En hetsig debatt uppstod
när Cajatan ville att munken skulle dra tillbaka
sin tes nr. 58 (enligt vilken kyrkans andliga
”skatter”, som påven delar ut avlat ifrån,
inte är identiska med Kristi och helgonens
förtjänster). Luther skiljde tydligen mellan vad
Den helige ande ger och vad påven ger. Han
resonerade på sitt typiska sätt: det måste vara
antingen Den helige Ande eller påven som ger
avlat, alltså kan det inte vara påven. Här stod
tron på kyrkan på spel - men också pengar
och makt. I sitt hjärta måste Cajetan ha tänkt:
”Si, capito: ni tyskar vill slippa betala till Rom”.
Kardinalen fick inte med sig problemmunken
till Rom, en stor politisk prestigeförlust.
Luther publicerade nya skrifter, i frenetiskt
tempo, för att vinna allmänhetens stöd. Han
ställde upp i offentliga disputationer (i Leipzig,
1519) där han med stor självsäkerhet påstod
att påven inte hade makt över hela kyrkan, att
varken påven eller ett koncilium var ofelbara.
Ivriga studenter hejade på sin djärve hjälte
som talade folkligt och rakt, och de störde hans
motståndares tal. Luther drevs av sin kändisroll
men slogs också för sitt liv: utgången var oviss,
och alltihop kunde sluta illa, väldigt illa.
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Den nya effektiva boktryckarkonsten spred
provokatörens budskap till rikets alla hörn,
och bortom dem – och räddade hans liv.
Allt har ett pris. Luther var nu helt och hållet
beroende av sin beskyddare, fursten Friedrich,
han var ett spelkort som fursten kunde spela ut.
I kampen för kontroll över samhället behövdes
en ny teologi med mer stat och mindre
kyrka. Luther skrev och skrev: nedrivningen
av katolska läror fortsatte – 1520 var antalet
sakrament i Luthers lära reducerat till tre
(dop, bikt och nattvard). Därefter började
han offentligt att kalla påven för Antikrist (jfr
1 Joh 2:18, 22) och kräva att furstarna skulle
leda kyrkan istället för påven, ty kyrkoregimen
var korrupt och gick inte att rädda. Reformen
var nu inte längre en fråga om människornas
reform av sig själva (att göra sig av med tom
botgöring) utan berörde kyrkans maktsystem.
Kardinalen Cajetan fick rätt: en ny kyrka var
den ilskne munkens mål. Men även Luthers
egna anhängare borde ha tänkt till här: Var i
Bibeln står det att världsliga makthavare ska
vara överhuvuden för Guds kyrka? Varför
skulle kyrkan bli mindre korrupt under dem än
den är under prästerna? Frodas inte övergrepp
och missbruk mest vid furstarnas hov? Hur vet
man att en furste som föds - inte väljs! - till
kyrkoledare inte blir en gudlös tyrann?
Påven Leo X var mindre intresserad av
”munkbråket” i Wittenberg än av att förhindra
att habsburgaren Karl av Spanien blev tysk
kejsare. Djärvt föreslog han fursten Friedrich,
Luthhers beskyddare, att denne i nödfall själv
skulle eftersträva kejsarkronan, i så fall skulle
”en vän” till honom (det måste vara Luther
som menas!) kunna bli kardinal. Man måste
beundra Leos politiska flexibilitet men också
häpna över hans brist på insikt i läget i Tyskland.
Idén var naiv helt igenom. En viss Karl valdes
till kejsare, Friedrich förblev landsfurste och
Luther ett kyrkligt problemfall. År 1520 kom
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Leo Xs lärobeslut. Bullan Exsurge Domine
motsvarade den bedömning av Luther som
universiteten i Löwen (Louvain) och Köln hade
kommit fram till. Här fick Luther sitt svar från
den akademiska världens höjdare. Bullan blev
till efter samråd med påvens konsistorier och
kardinaler. 41 påståenden av Luther, löst tagna
ur olika sammanhang, förkastades såsom emot
den katolska sanningen. Luther skulle återkalla
dem, annars väntade exkommunikation. I
bullan stod att de 41 felaktiga påståendena
var ”heretiska eller stötande eller falska eller
sårande för fromma öron eller förledande för
enkla själar … ” (respective haereticos, aut
scandalosos, aut falsos, aut piarum aurium
offensivos, vel simplicium mentium seductivos
… ). Det angavs dock inte vilka teser som
hörde till vilken av dessa fem kategorier. Är tes
nummer 31 (”Den rättfärdige syndar i varje
god gärning”) ”heretisk” eller bara ”sårande”?
Tyska teologer kände sig förvirrade när de
läste Exurge Domine. Bullan förblev märkligt
nog det enda officiella ställningstagandet från
högsta läroämbetet under Luthers livstid.
Luther valde som motdrag att bli sitt eget
läroämbete, en ny sorts kristendom hade fötts.
I Wittenberg brände han offentligt påvens
bulla och kyrkans lagbok. Så brukade man
göra med heretiska verk. Tysklands mest läste
och beundrade författare exkommunicerade
alltså den kyrka som exkommunicerade
honom. Signalen till uppror gick som en
fanfar genom landet: alla ropade ”LUTHER!”
och ”DÖD ÅT HOVET I ROM!” Tjuren
från Wittenberg hade rusat in i arenan och
publiken jublade. Dies irae, vredens dag,
hade kommit. Luthers personliga ansvar i den
farliga eskaleringen är svår att bedöma. Ilskan,
besvikelsen, exponeringen och den psykiska
påfrestningen måste ha varit förfärliga. Hade
jag, hade du, klarat av detta? Det är svårt att
döma människan även om man lätt kan se att
handlingen i sig var fatal.

Luthers nya lära tar form
Tjuren retades upp än mer: fursten Friedrich
ville att Luther skulle skriva ett svar på påvens
bulla. Luther lydde och skrev en polemisk text
som satte punkt för all vidare debatt med Rom.
Han anklagar däri påvens kyrka för att lära
människor att de lättare kan uppnå salighet
med pengar än genom att tro.
Främst angriper han kyrkans lära om
sakramenten. Kyrkan lär ut att dessa heliga
handlingar ger Guds nåd när riterna utförs,
annorlunda sagt: genom att det som görs görs
(”ex opere operato” – ett teologiskt uttryck som
Luther avskydde). Kyrkans positiva mening
med den läran är: nåden når fram till oss
oberoende av hur rättfärdiga prästen och den
som tar emot sakramentet är, den bygger alltså
inte på människors helighet utan på Kristi
frälsningsverk, det räcker att man är mottaglig
för nåden (jfr Katolska kyrkans katekes, nr.
1127-1128). Du måste alltså inte prestera en
massa för att Gud ska kunna nå dig, så var
tanken. Det var samma pastorala omsorg
som låg bakom avlatssystemet: viljan att föra
ut Guds nåd även till dem som oroades över
sina egna brister. Luther fördömde detta som
heresi, som andlig lättja: man slipper ångra sin
synd och behöver ingen tro, det ska ju räcka att

inte motsätta sig nåden? Kristus hjälpte bara
människor som aktivt visade sin tro, påstod
han.
Luther har fel: i evangelierna möter vi ju
många fall där människor inte uttrycker
någon personlig tro på Jesus och ändå räddar
han dem (Mark 1:29f; 2:3f; 3:1f; 5:21f o.s.v. extra tydligt: Joh 5:1f). Vi döper ju också små
barn som inte fattar vad ordet tro betyder
– och Luther behöll barndopet! – alltså litar
vi på mer och annat än bara den uttalade
tron. Sakramentet verkar därför att Kristus
vill det - tack och lov! – och detta är den
sanna betydelsen av ”ex opere operato” (men
självklart bär sakramentet inte frukt om vi
väljer att vara likgiltiga inför Guds gåvor).
Luther ville inordna allt under sin favoritinsikt,
”den rättfärdige lever genom sin tro” (Rom
1:17). Därför hans slutsats: inte sakramentet
ger nåd utan tron på sakramentet (så även med
nattvarden). Genom läran att det räcker att
inte motsätta sig nåden ”förbjuder” påven tro
och sann omvändelse, skrev han. Som katolsk
kristen blir man upprörd: det låter ju som om
vi kunde bikta oss utan att tro och utan att bry
oss om syndens allvar!
Det är inte vad kyrkan lär ut.

Luthers avvisande av mässan som en offerhandling
Luther fördömde tanken på mässan som ett offer. När han betraktade mässan såg han inget
annat än rent mänsklig ”gärning”, en sorts mekanik som folk förväntade sig frälsning av ”i
stället för av tron”. Att eukaristin från början, i Jesu tanke, var menad som ett offer insåg
han aldrig (se mina förklaringar till Hebreerbrevet, s. 223, och om Herrens lidande, s.
522f) eftersom hans avstånd till den judiska tempelmetaforiken som urkyrkan levde i, var
för stor. Katolska teologin bevarade denna tråd bakåt (som jag visade med kyrkofäderna
ovan) men senmedeltidens stelbenta undervisning och mässinflationen fördunklade lärans
mening. Luther rasade mot yttre missbruk av mässoffret men trodde att de berodde på fel
lära om mässan. Att delta i mässan blev för honom därför motsatsen till att ”tro”.

339

Luther insisterar på att människan efter dopet
är bunden vid synden, riktigt fri blir hon aldrig.
Enligt katolsk tro görs vi dock verkligen
rättfärdiga genom nåden i dopet, vi föds på
nytt och befrias från ursyndens (”arvsyndens”)
verkningar i oss, alla våra synder förlåts och
syndastraffen efterskänks genom Guds mäktiga kraft. En viss negativ böjelse för synd,
s.k. ”begärelse”, finns dock kvar (jag brukar
jämföra det med en nykter alkoholists livslånga
”förälskelse” i alkohol, längtan efter giftet dör
aldrig helt även om man lär sig att motstå den)
(jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 405; 977-978;
985; 1263-1266; 1992). Luther ville inte gå med
på mer än att Gud i sin godhet låtsas att vi är
rättfärdiga – genom att Fadern kommer ihåg
sin syndfrie sons lidande för oss. Gud bortser
från våra synder och låter Kristi fromhet
skydda oss från hans vrede. Luther hänvisar
till Paulus ord om att ”det goda som jag vill,
det gör jag inte, men det onda som jag inte vill,
det gör jag” (Rom 7:19) – och anser att versen
bevisar att vi är kvar i synden även efter dopet.

Reformatorn kreerade sin egen hyperpaulism: Nya testamentets kärnbudskap är Rom
1:17, basta, resten är utsmyckning. Ett tag
övervägde han att ta ut Jakobsbrevet ur Bibeln
(däri läser vi ju att människan blir rättfärdig
genom gärningar, inte genom tron, Jak 2:14f).
Som tur var hejdade han sig och gjorde det
inte. Matteus evangelium måste också ha varit
jobbig läsning – där bejakar Jesus ju helt och
fullt Moselagens giltighet (Matt 5:17-20), det
är uppenbart där att vi är kapabla till goda
gärningar som behagar Gud, såsom fasta, bön
och allmosor, och att dessa gärningar belönas
av Gud (Matt kap. 6) – om vi bara inte gör dem
för att andra ska beundra oss. Gud beskrivs
där rentav som en storspekulant vars tjänare
ska öka hans intäkter och så stå förtjänstfulla
framför honom, och det blir då goda gärningar
och inte någon ”tro på nåden” som avgör om
vi kommer till himlen (Matt 25:14-46). För
att inte tala om Petrusämbetet som instiftas i
Matt 16:18 med de oerhörda fullmakterna som
påvedömet bygger på. Vi får tacka Gud för att

Vad menade aposteln Paulus med att vara ”slav under synden”?
Paulus avsåg i romarbrevet knappast att ge en ordnad kristen antropologi. Han växlar
på sitt spontana sätt mellan beskrivningar av människan i syndanöd och människan i
frälsningsvisshet. Än är hon slav, ”såld till synden” (Rom 7:14), än är hon den helt annorlunda
befriade som vet att hon inte lever efter sin köttsliga natur (Rom 8:4). Luther tar Paulus på
ordet i 7:14-19 men missar 8:4 – vi anar munkens antingen-eller-stil igen. Aposteln Paulus
ville säkerligen säga att olika krafter strider inom oss, och det märker vi ju, så även efter
dopet. Luther ger människan hela skulden för det. Han skriver: ”Är det inte synd, det som
där strider mot Den gode anden och Guds lag? Vad är då synd? Det skulle jag gärna få höra”.
Men vi anfalls och belägras ständigt av frestelser till synd, både inifrån och utifrån, först när
vi instämmer i och faller för frestelserna börjar synden. Exempel: en diakon står där efter
söndagsmässan och räknar ihop församlingens kollekt. Det klirrar i kassan och varje söndag
uppkommer tanken att han kunde lätta på sin familjs trängda ekonomi om han ”lånade”
litet. Dessa tankar uppkommer inte för att han är syndig utan för att han är fattig. Men
se: söndag efter söndag avvisar han frestelsen, har han då syndat? Såklart inte! Den dystre
Luther förväxlade frestelse med synd och tolkade Paulus maximalt hårt: vi ”kan” inte annat
än synda i allt, påstod han. Ändå framhöll han att vi ska försöka bättra oss – men blir vi
bättre då? Är det inte ett meningslöst krav?
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den ilskne munken ”bara” slog med yxan mot
kyrkans lära men skonade Nya testamentets
böcker!
Att avlaten har någon mening som botgöring
avvisar Luther skarpt. Efter förlåtelsen behövs
inget mer. Han hänvisar till att Kristus förlät
äktenskapsbryterskan i Joh 8:1-11 och den
lame mannen i Matt 9:1-8 utan att lägga
någon bot på dem. Men varför skulle Jesus
lägga bot på dem? De hade ju lidit tillräckligt,
precis som den gode rövaren på korset (Luk
23:43), lidandet var deras bot. Luther anklagar
påven för att dölja att boten inte behövs.
Påven fruktar att ingen då skulle vallfärda till
Rom längre, skriver han. Ja, än mer: med sin
nyckelmakt påstår sig påven kunna skänka
den nödvändiga ångern över synden åt dem
som saknar både ånger och tro, och då beror
sakramenten uteslutande på honom själv,
inte på Gud och inte på tron – här framställer
Luther igen den katolska läran i grotesk form,
sådant har kyrkan aldrig lärt (men vissa
avlatskrämare har kanske låtit så!). Det höga
tonläget fortsätter: avlaten är att efterskänka
straff, men sådant blir ingen människa bättre
av. Påven låter straffet fara, därmed både
tillåter och främjar han synden som det nu är
fritt fram att begå om man bara betalar för sig.
Men med det argumentet skulle man kunna
angripa Gud själv som så gärna efterskänker
skuld. Alla som förlåtits kan ju synda igen.
I februari 1520 fick Luther en bok av den
kritiske munken Laurentius Valle i handen
(från 1440) om bedrägeriet med den s.k.
”konstantinska donationen” som fanns i ett
dokument som påstods ha skrivits år 324
e.Kr. av kejsar Konstantin och som skänkte
påvarna politisk makt över Italien för alla
tider. Dokumentet hade i århundraden tjänat
påvarnas territoriella krav. Förfalskningen
hade först upptäckts 1433 av den helige
Nikolaus Cusanus (ett helgon som inte är med

i denna boks helgonalmanacka) men Valle
kunde styrka saken på språkkritiska grunder
(dokumentet var tydligen författat på 700tals latin). Luther skrev nu en stridsskrift mot
påvedömet. De tyska furstarna, skrev han,
ska vända sig mot påven som talar om sin
”gudomliga” rätt som vore han en gud på jorden.
Påven vill bara plundra de tyska ”narrarna” på
pengar. För de kristnas enhet behövs inte en
jordisk påve, enheten är nämligen ”andlig”
och inte ”kroppslig”. Andlig och kroppslig
enhet kan inte vara samma sak, menade han.
Eftersom det finns så många dåliga kristna i
Rom kan det omöjligt vara gudomlig ordning
att kyrkan där ska ha något företräde. Att Jesus
i Matt 16:18 gav Petrus fullmakten att binda
och lösa övertrumfas av att samma evangelist
i 18:18 gav denna fullmakt också åt apostlarna
som grupp, vilken i Luthers tolkning betyder
”församlingen”. Argumentet övertygar inte. Att
Petrus ensam får makten i 16:18 måste betyda
något. Just Petrus ledarroll, och inte gruppens,
bekräftas en gång till i Joh 21:15, det borde väl
väga till Petrus favör? Luther påstod vidare
att nyckelmakten uteslutande avsåg att binda
och lösa från synd i biktstolen, den medförde
inga rättigheter att ”regera” över andra kristna.
Nycklarna var ”fritt” givna åt församlingen,
men några påvar gjorde anspråk på dem och
började kräva lydnad. Luther accepterar inte
ens att den klippan som Kristus skulle bygga
sin kyrka på (Matt 16:18-20) kan ha syftat på
Petrus som person (och därmed på Petrus
efterföljare i Rom). Löftet om att dödsriket
aldrig skulle få makt över kyrkan kan nämligen
inte förenas med det faktum att de som
argumenterar för påvens makt uppenbart är
uppfyllda av helvete, synd och ondska och inte
vill annat än roffa åt sig pengar och förbjuda
kritik (ja, så argumenterar han). Klippan kan
enbart vara Kristus själv, och därtill Petrus
”tro”. Så plockar Luther isär Jesu ord om Petrus
som kyrkans fundament. Påveämbetet ska inte
reformeras, det ska avlivas. Retoriskt lovar
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Luther till slut att allt vad påven bestämmer
ska han acceptera om han först har bedömt
det utifrån Den heliga skrift. Observera att
Luther själv här ska bli sista instans. Inom
kort skulle folket börja kalla Luther för både
”ofelbar” och ”profet” och sätta sin Luther på
samma tron som påven skulle störtas från.
I någon avkrok av hjärtat måste munken ha
oroats över sina alltför säkra ord, men nu var
han kättarstämplad och kände sig officiellt
verdammt. Det var nu antingen påven eller han.
Situationen hos oss i Norden kring 1520
1479 grundades Köpenhamns universitet. Ett
syfte var att bättra på prästernas utbildning.
Karmelitorden (”Vita bröder”) engagerade
sig i projektet. Det skedde i kölvattnet av
en stor offentlig skandal: prins Kristian
(senare kung Kristian II, här i Sverige kallad
”Kristian Tyrann”) hade 1507 blivit blixtkär i
en holländska, den unga Dyveke (Liten duva)
under en fest i Bergen i Norge. Han tog med
sig flickan som sin frilla (älskarinna). Hennes
mor Sibrit, en förmögen värdshusägare,
följde med. I Köpenhamn var förargelsen stor,
inte minst när det omoraliska förhållandet
fortsatte efter att kungen gift sig med en riktig
prinsessa från Österrike. År 1517 dog den
unga älskarinnan plötsligt efter att ha ätit
några körsbär som skickats till henne som
present. En misstänkt hittades och avrättades
för giftmord. Att få en frilla begravd i vigd jord
var svårt, karmelitklostret i Helsingör gick
motvilligt med på att göra det inom sina murar.
Därefter gav den tacksamme kungen dem en
gård utanför Köpenhamn (som intäktskälla)
och bröderna ålades att ha en professur i
teologi på universitetet. Bröderna upprättade
ett kollegium i Sankt Peders stræde, nära intill.
Karmeliternas klosterhus i Helsingör är ett
av de bäst bevarade klostren från katolsk tid,
liksom de lärda brödernas magnifika Sancta
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Mariæ kirke intill. Kalkmålningarna under
kyrkans höga valv är livfull underhållning än i
dag. Här levde en ung entusiastisk broder från
Varberg i Halland, Paulus Helie, som just året
1517 hade hållit ett uppmärksammat tal (nu
förlorat) mot köpbara ämbeten i kyrkan (och
väl också mot den påvliga avlatskrämaren
Arcimboldus, se ovan). Det prestigefyllda
uppdraget som rikets centrale lärare i teologi
gavs åt honom. Denne man skulle bli den
starkaste rösten i Danmark, ja, i Norden,
mot lutheranerna. Redan som barn blev han
klostergiven och verkar ha trivts utmärkt
med det. Han läste med andra klosterpojkar
i Skara under den lärde Sveno Jakobi (Sven
Jakobsson), en man som den halländske
pojken måste ha beundrat stort, men som
senare – till Paulus stora sorg – av rädsla skulle
foga sig under Gustav Vasas reformatoriska
regim och låta sig väljas till ny biskop i Skara.
Paulus Helie undervisade – liksom Sveno
Jakobi hade gjort - i den nya humanismens
anda, d.v.s. det nyväckta intresset i Europa för
antikens klassiska källtexter och konst och för
de gamla språken latin, grekiska och hebreiska,
en rörelse som stöddes av påvarna men även av
vassa kyrkokritiker. Förebilden var den lärde
Erasmus av Rotterdam, som hade gett ut Nya
testamentets grekiska text och som önskade
en reform av kyrkan utifrån Bibeln, dock utan
att angripa kyrkans lära. Paulus Helie hade
viss sympati för Luthers tidiga kyrkokritik
och lät sina studenter märka det. Dessa stod
entusiastiskt bakom sin lärare, var rentav redo
att slåss för honom. När det omkring 1520 gick
upp för dansken att Luther bröt med kyrkans
tro, backade han (liksom Erasmus) och tog
kraftigt avstånd från reformatorn.
Danmarks kung Kristian II lekte med tanken
om en nationalkyrka, helt löst från Rom, och
främjade de krafter som han hoppades på stöd
ifrån. Den frispråkige karmelitmunken Paulus
Helie var en av dem. Från Wittenberg, Luthers

”bas”, hämtade kungen 1520 en präst till hovet,
och 1521 stiftades lagar om mer läsning av
Nya testamentets texter i latinskolorna, och
speciellt för prästkandidaterna. Kristian
invaderade Sverige 1520 – ursäkten var att
riksföreståndaren Sten Sture (den Yngre) var
bannlyst av påven för ”våld” mot Sveriges
ärkebiskop Gustaf Trolle. Många svenska
adelsmän erkände Kristian som kung, men han
litade inte på dem: efter kröningsceremonin i
Storkyrkan i Stockholm och tre festdagar med
sång, dans och riddarspel avrättades omkring
80 inflytelserika svenskar, av vilka ett par var
biskopar. De dömda fick inte ens bikta sig och
ta emot kommunionen. Despoten drog sig inte
för att på hemvägen våldgästa och plundra
Nydala kloster i Småland och låta dränka
åtskilliga munkar. I Sverige var drömmen om
en egen, fri stat dock inte död. Gustav Vasa
gjorde uppror mot danskarna 1521, hans
fiender påstod redan då att Vasa hade ”en
vrång tro som är emot den heliga kyrkan och
kristen lag”. Det var kanske ännu bara förtal.
Vasa hade snart Sverige i sin hand.
Precis före sitt krigståg mot Sverige hade kung
Kristian II gett sin bibelprofessor i Köpenhamn
i uppdrag att översätta en viss bok för honom
till danska. Snart upptäckte munken dock att
boken var full av farliga läror (det bör ha varit
Machiavellis ”Fursten”, en bok som lärde att en
furste kunde göra allt han ville, eftersom han
stod över gott och ont). Helie översatte i stället
en bok av Erasmus om hur en god kristen
furste bör leda sitt land. Det var vågat gjort.
Kungen tog emot skriften efter sitt fälttåg och
insåg att landets främste teolog inte skulle
hjälpa honom med att nermontera kyrkan.
Han behärskade sin vrede utåt – för en tid.
Ännu avvaktade alla utvecklingen i Tyskland.
Luther klarar sig undan och folket revolterar
Enligt gällande lag skulle en av kyrkan
dömd kättare omedelbart överlämnas åt sitt

straff. Luthers beskyddare, fursten Friedrich,
trotsade domen och fick genom invecklad
diplomati tillstånd att presentera sin teolog för
riksdagen i Worms där även den nye kejsaren
Karl V skulle närvara. På resan dit fick Luther
känna av vilket massivt folkligt stöd han
redan hade uppnått. I bjärt kontrast till detta
stod riksdagen och kejsaren: de krävde att han
totalt drog tillbaka sina irrläror. Det vägrade
den trotsige munken och innan kejsarens dom
kunde fällas var han redan på väg tillbaka från
Worms. På hemresan arrangerade fursten
Friedrich ett fingerat överfall som förde den
populäre munken i säkert förvar, i borgen
Wartburg, där han lät skägg och hår växa (för
att den rakade munk-tonsuren på hjässan inte
skulle synas). I tio månaders dyster isolation,
med depression och samvetskval, levde Luther
gömd, han kallades Junker Jörg och fick tiden
att gå med att översätta Nya testamentet till
tyska och skrev även andra skrifter, t.ex. om
att klosterlöften är helt emot Bibeln, vilket
satte igång massrymningar från klostren, så
småningom även i våra nordliga trakter. Bilder
av Luther, som helgon eller som besegrare av
den onda påvemakten, trycktes och spreds
överallt, man kysste dem och bar dem, folk
sa att Luther var utan synd och aldrig hade
haft fel. Tyskland kokade över, man störde
predikanter som motsade Luthers idéer,
bröllop för präster hölls i full offentlighet,
präster och munkar som hade älskarinnor
utan att gifta sig med dem pryglades. Kloster
och kyrkor invaderades. Heliga bilder som
man tidigare vördat förstördes. Man bröt
provokativt med katolska seder såsom att avstå
från kött på fredagar. Tyskland var i kaos.
I Rom valdes efter Leo Xs död som ovan sagt
Hadrianus VI till påve. Han var holländare
och professor i teologi, en from och asketisk
man, främmande för la dolce vita i Rom. Han
insåg att de lutherska oroligheterna var minst
lika farliga som turkarnas militära framgångar.
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I ett uttalande år 1523 anger han kyrkans
ledning i Rom som orsaken till revolten: Så
kan man inte förvånas över att sjukdomen har
fortplantat sig från huvudet till lemmarna,
från påvarna och prelaterna… vi ska använda
alla krafter så att först den romerska kurian,
från vilken allt detta onda kanske har utgått,
förbättras; då kommer, liksom sjukdomen
har utgått härifrån, också tillfrisknandet
och förnyelsen att börja här… Men ingen
ska förvånas över att vi inte med ett slag kan
avskaffa alla missbruk. Luther föraktade dessa
ord: Påven är en åsna och djävulen talar
genom honom, sa han. Hadrianus fick inget
stöd från kurian. Han stod ensam där med sin
reformvilja och dog samma år - han var rätt
man vid fel tidpunkt.
De inflytelserika kretsarna i Tyskland ropade på ett koncilium som skulle röja upp i
kyrkan, och det skulle absolut ske på tysk
mark (under tyskt ”beskydd”). Samtidigt
höll oroligheterna i riket på att eskalera och
bli till krav på sociala reformer. Luther hade
skrivit att en kristen skulle känna sig fri
och inte underkastad någon. Ett gigantiskt
bondeuppror var under uppsegling, först i
form av demonstrationer, sedan våldsamt med
plundringar av borgar och kloster. Helgonskrin bröts upp, de heliga relikerna som man
brukade buga för, trampades på eller brändes
upp – enligt Luther var ju vördnaden för
helgonen ”avgudadyrkan”. Massorna krävde
att livegenskap skulle avskaffas, de ville
ha fri jakt, lägre skatt m.m. Revolutionen
misslyckades, ty furstarna samordnade sina
militära insatser effektivare än bönderna, och
efter några månader (1525) var upproret kväst
– och hundratusen människor ihjälslagna,
brända, strypta, halshuggna, genomstungna. I
början av inbördeskriget hade Luther försökt
medla, men snart uppfattade han upproret
som djävulens verk. Med stor beslutsamhet
uppmanade han furstarna att hugga ner
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bönderna som ”galna hundar”, det är ett sätt
att tjäna Gud, skrev han. Som gammal man
berättade han att han hade fått befallning från
Gud att skriva så. Hantverkare och bönder
mejades ner, många av dem antagligen med
Luthers paroller på läpparna och hans bild i
bröstfickan. Mitt i alltihop firade munken själv
bröllop med en vacker, bortsprungen nunna.
Många chockades över denna okänslighet,
även Luthers närmaste man, Melanchton.
Agitationen för Luther avtog markant bland
folket. Furstarna beslagtog de kloster som
hade vandaliserats eller ödelagts, det här var
deras reformation, deras byte, deras seger. De
vann, kyrkan blev syndabock. Den moderna
staten kunde växa fram. Den kom att behålla
sin kyrkliga fasad men lade allt under sig.
Människorna skulle under århundraden lära
sig hur fel det varit på den tiden då kyrkan var
en myndighet som kunde uppbära skatter och
styra kulturen. Skolböcker visar än i dag bilder
av munkar som torterare. Själv växte staten
alltmer, från sekel till sekel: det blev moms
på varor, avgifter på arv m.m. I alla livets
förhållanden tog den allsmäktiga staten sin del.
Vi känner sekularismens historia: Paradiset i
himlen avlöstes av löften om statliga paradis
på jorden (kommunism, fascism, framtid med
oändliga framsteg m.m.). Läsaren vet.
Enigheten mellan reformatorerna började
spricka – tydligast i schismen mellan kalvinister
(”reformerta”) och lutheraner (”evangeliska”)
som består än i dag. Resten av livet sysslade
den nu närmast utbrände rebellen Luther med
att konsolidera sitt kyrkosamfund och författa
fromma skrifter. Tungsinnet återkom alltmer.
Köpenhamn och Malmö förbereder
reformationen
I Skåne hade – som överallt – stora rikedomar
samlats av kyrkan genom gåvor som kopplades
till läsandet av mässor för avlidna (en tredjedel

av alla gårdar tillhörde kyrkan). Mycket av
intäkterna användes för vårdinrättningar och
andra kyrkliga ändamål, men en del behölls
av kyrkans män, vars ledare liksom i Tyskland
oftast kom från adeln (prästerna var ofta
fattiga, liksom tiggarmunkarna). Med avund
såg vanligt folk på dessa rikedomar, ”de kunde
förvaltas bättre av oss” viskades det. Kung
Kristian II (Tyrann) var en vän av det rika
borgarskapet, och därmed i ständig motsats
till adeln som han började beskatta och vars
privilegier han sökte underminera. Kristian
ville stärka allmogens och städernas ställning –
de skulle bli stödpunkter för en allt starkare stat.
Bland hans närmaste var Malmös borgmästare
Hans Mikkelsen, kungens avlidna älskarinnas
mor Sigbrit, som han gett stort inflytande
och som hade rykte om sig att syssla med
trolldom, samt Ambrosius Bogbinder, som
kungen känt sedan barndomen då de gjorde
sina pojkstreck tillsammans. Vid denna tid
avkrävde Kristian, som hade skaffat sig en rad
böcker av Luther, ett ställningstagande av sin
mästarteolog Paulus Helie om reformatorn
i Wittenberg. Frågan var farlig för den
påvetrogne karmeliten. Luthers skrifter ”anser
jag vara så kätterska att de knappt kunde vara
det i högre grad” skrev han modigt i ett brev
till kungen. Självklart miste han nu kungens
vänskap och fick leva i ständig fruktan. När
en påvlig legat 1521 kom till Danmark för
att utreda hur Stockholms blodbad hade
gått till kastade kungen hela skulden på en
slug äventyrare, Didrik Slagheck, som han
nyligen hade satt på Lunds biskopsstol (utan
påvligt tillstånd). Legaten dömde Didrik till
döden och mannen brändes levande på bål i
januari 1522 på Gammeltorv i Köpenhamn.
Paulus Helie stod i mängden och såg på.
Även om han tyckte att den medskyldige för
blodbadet fick som han förtjänat måste han ha
darrat inombords. Sankt Hans dag samma år
(= Johannes Döparens födelses fest, 24 juni)
skulle broder Paulus predika för kungen om

den modige profeten vars huvud hamnade
på ett fat för hans kritik av sin furste Herodes
(jfr Mark 6:14-29; jfr även s. 1367). Han talade
om Herodes och dennes hustru Herodias på
ett så frispråkigt sätt att man insåg att udden
var riktad mot kungen och mot Mor Sigbrit.
Hämnden kom prompt: Kristian återtog
den gård han hade skänkt karmeliterna och
därmed det ekonomiska fundamentet för
verksamheten vid universitetet. Paulus Helie
flydde i hast till Jylland där han anslöt sig till
adelns växande opposition.
De mäktigaste inom kyrkan och adeln fruktade
nya blodbad som det i Stockholm. För dem
var Kristian identisk med Den sjätte kungen
från Heliga Birgittas uppenbarelser som enligt
profetissan skulle utgjuta oskyldigt blod men
förjagas och mista sitt rike (Uppenbarelser,
De ”bifogade”, kap. 78). Så tänkte även vår
karmelitmunk Paulus. Kungen lär ha skrattat
åt denna profetia: ”Och vad har Birgitta drömt
om min återkomst?” År 1522 anklagade en
grupp biskopar och världsliga herrar i Jylland
tyrannen för övergrepp mot kyrkan och för att
tillåta de lutherska predikanterna. Kungens
farbror Fredrik samlade en armé mot Kristian
och ville bli kung i hans ställe. Denne Fredrik
lovade att skydda kyrkans och adelns ställning
och stoppa lutheranerna. Kristian tappade
alltmer stöd och hade knappt pengar kvar
– så flydde han med 18 skepp till sin svåger,
den tyske kejsaren Karl V, med sig hade han
borgmästaren Hans Mikkelsen som fick
överge sitt stolta privathus i Malmö (det var en
liten fästning, som revs på 1800-talet, det tog
ett helt år att riva den!). Den av folket hatade
Mor Sigbrit smugglades ombord i en kista
för att stadens befolkning inte skulle ge sig
på henne. Köpenhamnarna och malmöborna
svor att kämpa för Kristian, som lovade att
återvända med en armé. Malmö valde då en ny
borgmästare vid namn Jørgen Kock. Han var
en tysk som dök upp i Malmö 1518 närmast ur
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Claus Jensen Denne – ett glömt helgon?
I Köpenhamn fanns det levande religiöst engagemang inom kyrkan vid denna tid. Claus
Jensen Denne var en rik eldsjäl som hade suttit i fängelse – vi vet inte varför. Där svor han att
om han någonsin släpptes ut skulle han bygga ett sjukhus för fattiga. Den fromme mannen,
helt uppfylld av tanken om värdet av goda gärningar, fick grönt ljus från biskoparna att
samla in pengar till bygget och 1516 påbörjades det. Det fick ett kapell som vigdes åt Jungfru
Marias mor, Sankta Anna. Snart flyttades institutionen till annan plats men namnet hängde
kvar vid en bro där (nuvarande Sankt Annæ plads, nära innestället Nyhavn). Kung Kristian
gillade honom inte, Claus tvingades fly med sina patienter till Småland. Han kallades
tillbaka av nästa kung, Fredrik, (1524) och startade ett förebildligt sjukhus i Köpenhamn
för 50 patienter, nära Nørreport. Han lyckades även upprätta ett Sankt Anne-sjukhus i
Åhus i Skåne. Men de lutherska predikanternas kampanj skapade misstro mot kyrkliga
institutioner och fick allmosorna att tryta. En ny mentalitet hade kommit: mina pengar
mår bäst i mina fickor. Förhållandena på Claus sjukhus försämrades och en kommission
förhörde patienterna om hans behandling av dem (medan han hade skickats ut). De hade
bara gott att säga om sin vårdare. Nu när det var svåra tider gav han dem sin egen mat, själv
fick han inget. De ville under inga villkor skiljas från sin ledare. Ändå stängdes sjukhuset.
Claus Denne flyttade 1529 till Malmö (mitt under den pågående stadsreformationen där,
se nedan) för att hjälpa stadens fattiga sjuka. Han omnämns för sista gången år 1533. Den
gode Claus förkroppsligade senmedeltidens religiösa ideal om osjälviska uppoffringar för de
utsatta. Hundra år tidigare hade han nog helgonförklarats.
ingenstans såsom Kristians nye myntmästare.
Han hade varit med under det stockholmska
blodbadet och fick där en stor mängd silver
som Kristian la beslag på och som skulle slås
till mynt för kungens krigskassa. Den sanslöst
rike Kock blev Malmös starke man och skulle
senare genomtrumfa reformationen där. Under
några månader höll Köpenhamn och Malmö
stånd mot Fredrik. Man kapitulerade 1524. Nu
var Fredrik kung. Många önskade Kristians

återkomst, men Heliga Birgitta fick rätt: Den
sjätte kungen återkom aldrig. Kung Fredrik
omgav sig hela tiden med lutherskt sinnade
rådgivare och bröt öppet mot katolska seder.
Han friade adeln från de skatter som Kristian
hade ålagt dem, ja, den nye kungen bekräftade
adelns gamla hals- och håndsret (rätten att
döma och straffa bönder, t.o.m. avrätta dem).
För att stabilisera valutan la Fredrik beslag på
böndernas små förmögenheter. 1525 behövdes

Guds Moder i Malmö
Vid Stortorget i Malmö står än i dag den maktfulle mynt- och borgmästaren Jørgen Kocks
hus. Därinne bodde Gustaf Vasa en vecka under fredsmötet 1524. Utanför, i muren på
hörnet, ser man en trogen kopia av en figur av Jungfru Maria med barnet, som Kock väl lät
sätta dit när han i hast byggde huset 1522-24 (originalet ägs av Malmö museum). Maria står
på en månskära, vilket motsvarar en katolsk tolkning av den himmelska kvinnan i Upp 12:1.
Kock och hans lutherska malmöbor skonade denna figur (hur lutherska blev de egentligen?).
Guds Moder vakar ännu troget över staden där reformationen först genomfördes i Skåne.
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mer pengar för att säkra landet mot eventuella
angrepp från den fördrivne kungen: de flesta
kyrkklockorna stöptes om till kanoner och var
tolfte bonde togs ut till landets försvar. Allt
detta väckte ont blod.
På Gotland satt Kristians trogne amiral Søren
Norby, vars skepp härjade på Östersjön
genom sjöröveri. Detta var nära att leda till
krig mellan Danmark och Sverige, men ett
fredsmöte mellan Gustav Vasa och Fredrik,
som skulle förena de två mot hotet från
Kristian II, anordnades i Malmö. Jørgen
Kock stod som värd för det, han hade lyckats
med konsten att både försvara Malmö mot
Fredrik och sedan, efter kapitulationen, vinna
Fredriks förtroende och få lov att stanna
kvar vid makten. Ja, för pengar får man allt,
som Bibeln säger (Pred 10:19). Jørgen Kocks
föregångare, Hans Mikkelsen, skickade 1524
en ny dansk översättning av Nya testamentet
till hemlandet – med inledande texter av
Luther och ett brev till läsaren från den
exilerade Kristian som vädjade om politiskt
stöd från dem därhemma. Bibelöversättningen
var usel, biskoparna förbjöd den genast men
den nye kungen upphävde kyrkans förbud.
Den lärde broder Paulus Helie – nu tillbaka
i huvudstaden - angrep utgåvan i en skrift år
1526. Han försvarar däri romarkyrkan: om
hon är syndig så kan Gud förbarma sig över
henne, skriver han. Han avvisar att påven har
velat dölja den sanna tron och pekar på den
oenighet bland lutheranerna som minskar
deras trovärdighet, och han beskriver kyrkans
privilegier som ett nödvändigt sätt att skydda
kyrkans helgade personer mot övergrepp.
Paulus ser med egna ögon, skriver han, att
lutheranerna är giriga, drinkare, högmodiga
och okyska. Reformatorerna är bara ute efter
kyrkans gods och guld, anser han. Kyrkan i
Rom är syndig och har varit så i några år och
det beklagar vi alla med Luther, men han är inte
den förste som har tänkt på det. För många år

sedan framförde den helige Bernhard samma
klagan men i en bättre och mer träffande
mening än Luther gör, det samma gjorde
Heliga Birgitta, Elisabeth, Hildegard, Mechtild,
Cyrillus, Methodius, Telesforus, Katarina av
Siena, Robertus och andra sändebud från Gud,
med den skillnaden att de varken föraktade
ämbete eller makt. Att en sak missbrukas i
kyrkan betyder inte att man ska avskaffa saken
själv, man ska avskaffa missbruket. Munken
beklagar vidare att man numera får kritisera
vem som helst, men Luthers läror kan man
inte ens kritisera i hemlighet utan att riskera
sin hals. Den besvikne klosterledaren, som ser
sina unga medbröder rymma och bli lutherska
predikanter, skriver vidare: Det ser och hör vi
dagligen, bland dessa nya kristna som talar så
mycket om andra folks girighet, okyskhet och
högmod, att detta nya evangelium, som de har
hamnat i, har gett dem vackra hustrur, gård och
mark, skatt och ränta… Vi anar hur han skakar
på huvudet medan pennan drar iväg.
Lutheranerna påstår, skriver karmelitmunken
vidare, att människor tror att de inte kan
komma till himlen utan pilgrimsvandringar,
avlatsbrev m.m. Men sådana saker är frivilliga
och inte nödvändiga. Han frågar Hans
Mikkelsen direkt: När har du, din kättare,
hört en präst eller munk predika att man inte
kan bli salig om man inte kommer till Rom,
Compostela eller går i kloster och blir präst?
Luther kallar påven för antikrist, men tillåter
att man avbildar honom själv med Den helige
ande i en duvas gestalt över sig, och kallar sig
apostel – det är antikristligt! Bibeln kan vara
svår och många kätterier har börjat så att
bibelläsare ville granska saker i Skriften som är
djupa och svåra att förstå. Paulus unnar gärna
lekfolket en bibel på deras eget språk, om
det kommer något gott ut av det, han fruktar
dock att Skriften kan bli missbrukad och
bespottad, liksom många redan missbrukar
trons heligaste uttryck till eder, förbannelser
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och annat som väcker Guds vrede. Luther har
orsakat olydnad överallt. Vi ska lyssna till våra
präster, även de onda, vi är inte deras domare.
Under året mellan Mikkelsens och Paulus
skrivelser (1525) anföll Søren Norbys män
Skåne. Rasande bönder plundrade kloster
och kyrkor och satte eld på adelns borgar och
gårdar. I Lund utropades Kristian II till kung
igen in absentia. Fredriks trupper slog brutalt
ner upproret, de flyende dödades till och med
inne i Lunds kyrkor. Det tyska bondeupproret
pågick också just då. Paulus skriver att de tyska
bönderna slogs ner precis som de skånska och
”nedsank i den hårdeste trældom”.
År 1526 - på samma Sankt Hans dag (24
juni) som broder Paulus hade predikat fyra
år tidigare inför Kristian II – gick han nu till
kung Fredriks slott där han i en predikan
skulle säga sin åsikt om lutheriet. Munken
utlovades fri lejd – ingen i hovet fick antasta
honom. Han framhöll diplomatiskt att båda
parter i konflikten hade gjort misstag. På väg
ner från slottet förhånades han med elaka ord
av soldaterna, en narr sprang efter honom
ända till porten, hotfullt svängande ett svärd,
men närvarande präster skyddade den hatade
gästen. På herredagarna 1526-27 – de årliga
sammankomsterna för rikets mäktiga med
kungen – försäkrade kung Fredrik sig om
stöd för militär upprustning, flyttning av vissa
kyrkointäkter (böter) till adeln och till staten,
samt om skydd för lutheranernas predikanter,
i praktiken grönt ljus för hets mot katolska
kyrkan. Han förbjöd att man vände sig till
Rom med kyrkliga frågor eller för att bekräfta
ämbeten. I stället skulle sådant behandlas
i Danmark och avgifterna gå till staten.
Chockad såg Paulus hur biskoparna reagerade
på dessa angrepp: de var mera ute efter att
bevara sina sista privilegier än att upprätthålla
den kyrkliga ordningen. De accepterade att
man fritt fick rymma från klostren och att
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präster och munkar, som fick lust att gifta sig,
inte skulle hindras från det.
I Sverige ville Gustav Vasa på Västerås riksdag
1527 bryta kyrkans makt och göra slut på
”de tu herrskap i landet” som han sa (staten
och kyrkan). Kungen hade stora skulder till
Lübeck efter befrielsekriget från Danmark
och kom överens med adeln om att kyrkan
skulle stå för räkningen. Kyrkans pengar
var väl folkets pengar och vem skulle annars
betala för kungens krig? Ett lidelsefullt tal
av katolska kyrkans främste kämpe, biskop
Hans Brask, om att skydda kyrkans frihet
och påvens auktoritet gjorde intryck på
riksdagsledamöterna, men bara för en stund.
Biskoparnas rikedomar beslagtogs, munkarna
fick begränsad rörelsefrihet, klosterlivet
gjordes närmast omöjligt. Kungen fick rätt
att till- och avsätta präster. Snart avfolkades
klostren (se citaten ur Vadstenakrönikan
på s. 1243). Officiellt var både katolska och
lutherska gudstjänstformer tillåtna, men
”toleransen” höll inte. Svenska katolikers
utsatta liv i efterdyningarna av denna tid
skildras i Magnus Nymans bok ”Förlorarnas
historia” (Veritas förlag).
Broder Paulus enkätsvar till ”kong Gøstaff
Ericksøn” (Vasa) (1527-1528)
Den svenske reformatorn Olavus Petri
hade studerat i Wittenberg under början av
Luthers revolt (åren 1516-1518) och blev
Luthers främste agitator i Sverige, skyddad
av Gustav Vasa som 1526 tog kontroll över
Stockholms boktryckeri. Så kunde Olavus
Petris texter tryckas ohejdat och fritt spridas.
Den katolske biskopen Hans Brask hade
redan 1523 startat ett tryckeri i Söderköping,
där han bl.a. höll på med en översättning
till svenska av Nya testamentet, men det
förbjöds nu. Lutheranernas mediemonopol
var säkrat. Kungen ville ge lutherdomen en

aura av saklighet och lät utforma tio frågor
till landets prästerskap. Frågorna är starkt
lutherskt vinklade. Paulus Helie skrev utförliga
svar på dem under året 1527, på uppmaning
av svenska katoliker (Olavus Petri författade
sedan en hånfull motskrift – vilket visar att
lutheranerna i Sverige fruktade den duktige
danske teologen). Den 28 april 1528 skickades
Paulus svar till ”Kong Gøstaff ” (svaren kom
alltså efter mötet i Västerås, d.v.s. för sent för att
kunna påverka debatten). Här följer kungens
frågor och Paulus svar. Jag översätter frågorna
och sammanfattar svaren i det följande, i en
försiktig modern bearbetning av Paulus stil:
1. ”Får man falla ner inför heliga mäns ben,
som kyrkan brukar och andra saker och
bruk som inte har Guds ord med sig?”
Broder Paulus svarar att denna fråga har
formulerats för att ursäkta de plundringar av
heliga kärl, i silver och guld, som lutheranerna
håller på med. Beträffande heliga personer
så förekommer de både i Nya och Gamla
testamentet, liksom Gud i kyrkans tid har
skickat heliga apostlar, jungfrur, martyrer och
bekännare, ett exempel är just Heliga Birgitta
i Sverige. Men alla nya uppenbarelser ska
självklart mätas mot Den heliga skriften. Den
helige Augustinus talade om att heliga mäns
ben, särskilt martyrernas, skulle vördas och
äras som helgedomar. I Gamla testamentet
kunde profeten Elisas ben i graven väcka en
död till liv (jfr 2 Kung 13:21). Mirakulösa
händelser är flitigt omvittnade i kyrkans
historia. För Gud är inget omöjligt: aposteln
Paulus kläder och aposteln Petrus skugga
kunde ju också bota (jfr Apg 5:15; 19:11-12; jfr
Jesu kläder i Mark 6:55-56). Vi tillber inte det
materiella, som lutheranerna påstår, förklarar
munken, utan vi vill upptändas av iver att
efterfölja helgonens goda exempel. Att vissa
troende vördar helgonbilder på fel sätt betyder
inte att bilderna ska bort utan att man behöver
lära dessa personer att bilderna bara är bilder.

2. ”Kan man visa att vår Herre Jesus Kristus
har gett påven, biskopar, präster eller andra
någon makt eller något herravälde annat
än detta allena att de skulle förkunna Guds
ord...?”
Frågan närs av lekfolkets klassiska hat mot
kyrkans män, förklarar Paulus. Se, hur man
mäter med olika mått: den lekman som äger
rikedom, som han med våld eller list har roffat
åt sig, kallas för ”rättmätig ägare”, men kyrkans
folk, som har fått gods av sina vänner, får
inte kallas så. Självklart klär det kyrkans män
illa att vara giriga. Alltför mycket som borde
ha gått till de fattiga spills på skjutvapen och
krut (Paulus syftar väl här på de livvakter man
tvingades hålla sig med i dåtiden, förf). Men
hur ska kyrkan kunna ta hand om behövande
om den inte får äga något? Att skriva, läsa,
predika, försvara änkor och fattiga, mäkla
fred, trösta och stärka är också arbete. Vi som
gör det kanske inte alla är helgon, men vi ska
sträva efter det. Våra länder har inte heller
sådana heliga kungar och furstar som man haft
tidigare, men för den sakens skull avskaffar vi
inte kungaväldet! Lutheranerna skyller allt på
prästerna, men det finns många goda präster.
3. ”Kan deras (kyrkans) bud och bann binda
människan i synd ifall hon gör emot dem?”
Denna fråga syftar enligt Paulus till att ursäkta
och lugna dem som nu är bannlysta därför
att de är Luthers anhängare. I själva verket är
bannlysning avsett att vara ett läkemedel som
ska leda till ånger, omvändelse och bot. Barn
ska inte förakta sin moders ris, tuktan sker för
barnets bästa. Om en moder använder riset
fel så betyder det inte att alla goda mödrar
ska fördömas. Heliga Birgitta förutsåg att det
skulle komma en tid, då man inte aktar kristen
sed och tuktan. Den tiden är nu, menar han.
4. ”Kan deras (kyrkans) makt med bann
skilja någon från Gud, liksom man kan
bryta en kroppslem från en annan, så att han
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är skild från Gud och gjord till ett djävulens
barn?”
Den som är i bann och inte omvänder sig blir
en rutten lem, som inte hör till Kristi kropp
utan till djävulens. Men det är inte bannet
som gör henne till djävulens barn, det gör
den människans synd. Bannet ges också för
att andra inte ska ta efter. Kristus säger att den
som inte vill lyssna till kyrkan ska betraktas
som en hedning och uppenbar syndare (jfr
Matt 18:17). Aposteln Paulus lyste en man
i bann som hade gift sig med sin styvmoder
(jfr 1 Kor 5:5), och så även Hymenaios och
Alexandros enligt 1 Tim 1:20.
5. ”Är det herraväldet som har uppkommit
nu, med påven och hans hop, emot eller med
Kristus?”
Paulus argumenterar att all makt kan
missbrukas: Skulle ämbete och makt läggas ner
därför att en eller annan visar sig vara dålig
på det, då skulle man också lägga ner många
furstendömen. Kristus sa att hedniska furstar
brukar välde och makt, men bland kristna
skulle det inte vara så, utan den som ville vara
högst skulle vara allas tjänare (jfr Mark 10:4244). Men då är ju alla de kristna furstar som
i dag regerar med våld och makt bara kristna
till namnet! Visst behövs makt och tvång om
människor inte ska bli lata. Dock är det inte
rätt att pressa pengar av folket och använda det
till furstlig prakt och överflödig lyx. Nu, säger
Paulus Helie, straffar Gud kyrkans prelater för
deras korruption, men det betyder inte att de
verktyg som Gud använder till att straffa dem
(reformatorerna) går fria från Guds vrede.
Lekfolket borde se på sina egna fel. Påvedömet
ska harmoniera med den världsliga makten,
inte avskaffas.
6. ”Behagar någon annan tjänst Gud än att
man håller Guds budord?”
Åter börjar munken Paulus med att avtäcka
frågans syfte: den vill väcka obehag mot sådant
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som lutheranerna vill avskaffa, liturgisk sång,
fastor, vakor, helgonåminnelse, heliga tider
och platser, klosterliv, vallfärder m.m. Allt
sådant är dock nyttigt. Vissa män klarar av
att leva kyska i världen i alla sorters kvinnors
sällskap, andra kan inte det och söker därför
klosterlivets skydd mot frestelser – skulle ett
sådant skydd inte komma från Den helige
ande? Någon avlägsnar sig från dåligt sällskap
där man super och horar, för att bege sig till en
pilgrimsort – är det fel? Allt sådant görs inte
för att man tror sig bli salig på grund av det
”förutan Guds bud”, som lutheranerna påstår,
utan tvärtom som hjälp att bättre kunna hålla
Guds bud.
Om temat pengar och makt skriver han: Vilka
personer som måste umgås med rikedomar,
fåfäng heder och ära, bedras inte av dem,
särskilt som man i denna förbannade tid ser att
ingen är omtyckt som inte är rik, mäktig och i
stor akt och ära? Kristus säger att om ditt öga
leder dig till fall ska du riva ut det (jfr Mark
9:47). Därmed menas föräldrar, släkt och
vänner, ifall de drar oss ut i synd.
Gud belönar den som vill göra gott: broder
Paulus citerar här en rad ställen: Heb 13:2 (om
gästfrihet), Matt 20:8 (om att ge arbetare en
generös lön), Mark 9:41 (Gud ska löna varje
liten god gärning mot kyrkans folk), Matt kap.
6 (Gud belönar rätt utförd bön, allmosa och
fasta), aposteln Paulus ord i Gal 6:4-10 (tröttas
inte i goda gärningar, ty vi ska skörda vad vi
sår) och 1 Kor 3:8 (var och en ska få sin lön
efter sitt arbete), Rom 14:10 (vi ska alla stå
inför Guds domstol) liksom 2 Kor 5:10 (var
och en ska få igen för vad man gjort, gott som
ont), Kol 3:23-25 (att göra allt helhjärtat, ty vi
ska få lön och arv), Heb 10:35-36 (den som
uthålligt gör Guds vilja får vad Gud lovat), Jesu
ord i Matt 7:21 (de som gör min himmelske
faders vilja ska komma in i himmelriket) samt
2 Pet 1:10 (befäst er ställning som kallade, då
kommer ni aldrig på fall).

7. ”Kan någon bli salig genom avlat, eller
allmosa, och uppnå himmelriket utan Guds
nåd och förbarmande? Och behagar andra
mänskliga bud, som fasta och böner, Gud?”
Denna fråga, säger Paulus, skrivs också i een
wrang mening: den förespeglar att kyrkan
skulle lära att man kan bli salig utan Guds
nåd, enbart genom egen förtjänst. Det är
fel! Även de som ivrigast predikar avlat vill
inte säga annat än att alltihop är Guds nåd
och barmhärtighet för att vi ska stärkas i
goda gärningar. Gud använder oss som sina
methielpere (medhjälpare) och det är också en
nåd. Lutheranerna vill att vi ska befrias från
kyrkliga seder, men äkta kristen frihet är inte
att göra som man har lust till utan att göra allt
för andra i kärlek. Det som de kallar frihet är en
sann träldom, ty ingen är mer träl än den som
håller fast vid sin egen uppfattning till varje pris,
skriver han. Kristus sa att dagar skulle komma,
då brudgummen togs ifrån dem och då skulle
de fasta (jfr Mark 2:19-20). Lutheranerna vill
fasta när de har lust till det – när har man det?
8. ”Ska man fira, dyrka eller tillbe helgon
eller deras bild, och är de våra patroner eller
försvarare hos Gud?”
Även denna fråga, säger Paulus, tjänar ett syfte:
att kunna ödelägga gudstjänster, donationer
och sådant som kyrkan har fått för att helgonen
skulle vördas, präster avlönas och fattigfolk
få föda och kläder. Lutheranerna hänger upp
sig på ordet ”tillbe” – för tillbes ska ju bara
Gud – men samma ord används i Skriften
när man faller ödmjukt ner inför kungar,
präster och profeter. Vi vördar inte helgonen
bara för deras egen skull utan för att akta
och vörda Gud i dem. Johannes evangelisten
skriver visserligen att Jesus var ljuset (jfr Joh
1:8-9), men han skriver också att lärjungarna
är världens ljus (jfr Matt 5:14). Visst säger
Herren att ingen är god utom den Ende, Gud
(jfr Mark 10:18), men han säger också att en
god människa bär goda frukter (Matt 12:35)

– denna godhet är självklart Guds gåva också.
Bara Gud är helig, men det heter också ”Var
heliga, ty jag, Herren, är helig” (jfr 3 Mos 11:44
m.m.). Broder Paulus sammanfatter: Av dessa
få ställen ur Skriften kan man se, hur farligt
det är att gripa Skriftens ord med stålhandske,
och inte ta dem i den rätta meningen i vilken
de är skrivna. Gud har gett oss läkare för
kroppens sjukdomar och visa män för själens,
och det vore otacksamt att inte ta emot dem.
På samma sätt får vi ha nytta av helgonens
förböner. En god herre har goda tjänare, när
man vördar tjänarna vördar man även herren.
Så förminskas inte vår lovprisning av Gud utan
den förökas. Han skriver: Helgonen är inte
döda som har sagt godnatt till denna syndiga
värld utan de har först nu börjat leva då de är
odödliga med Gud. Pressar man apostelns ord
till Timotheos (1 Tim 2:5) allt för hårt om
att bara EN är förmedlare mellan Gud och
människor, Jesus Kristus, då kan ju inte heller
levande människor be för varandra längre.
Våra skyddsänglar gör vi inte till gudar bara
för att vi ber om deras beskydd – självklart kan
vi be Gud direkt om skydd, men varför skulle
han ha gett oss skyddsänglar om det vore fel
att tala till dem? Gud vill äras i sin Son, och
Kristus äras i sin kropps lemmar. Varför skulle
vi, som får be om ängelns skydd, inte också få
tala till Petrus eller Paulus? Kunde de vara oss
till hjälp i levande livet, hur mycket mer kan de
inte vara det nu, då de härskar med Kristus?
Den som inte aktar Guds vänner, han älskar
inte heller Gud mycket. Den helige Augustinus
sa att vi inte offrar till helgonen utan till Gud
när vi läser mässa över deras reliker. För att
säga det exakt: Vi tillber dem inte utan ber dem
(om förbön) (”tha bede wij thenom och icke
tilbede”). Inte heller heliga bilder förväxlar vi
med Gud. Om jag håller min bok ren och torr,
skriver han, då gör jag det inte för att jag anser
den vara gudomlig utan på grund av det som
står i den, det den lär mig. Därför tilbede wij
icke belede men wij tilbede Gud, oc bede helgen
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hooss belede. Saa falde wij på knæ icke stock och
steen till ære, men Gudt hooss stock oc steen.
Broder Paulus medger att det finns en övertro
hos vissa som anser att helgonen kan göra och
icke göra som de vill (oberoende av Gud).
Sådan övertro ska korrigeras, men helgonens
dyrkan ska inte avskaffas, ty då skulle man
även förbjuda läsning av Bibeln för att vissa
personer använder Bibeln fel, eller förbjuda
åkallan av Kristus för att vissa missbrukar hans
namn till trolldom och svartkonst, det finns
ju onda rövare som ber om hjälp att plundra
kyrkor och fattigfolk, onda läkare som ber att
människor ska bli sjuka så att de får arbete etc.
9. ”Ska man följa uppenbarelser, mirakel och
annat sådant som nu sker?”
Mirakel är en viktig del av Guds uppenbarelse,
redan i Bibeln. Kristus säger att om vi inte tror
hans ord ska vi i alla fall tro gärningarna, ty
de vittnar om honom (jfr Joh 10:37f). Bibelns
profetior stärks av under. Kristus säger hos
Markus (16:17) att tecken ska följa dem som
tror. Exorcism utförs än i dag, demoner plågas
av de heliga martyrernas relikers närvaro
såsom redan den helige Ambrosius beskrev
det, och man hör om blinda som får tillbaka
synen när de vidrör helgons kläder (jfr Apg
19:11-12; jfr Jesu kläder i Mark 6:55-56).
Givetvis ska man inte tro allt man hör, men
det är lika orimligt att förkasta allt. Att
lutheranerna avvisar uppenbarelserna till
heliga män och kvinnor i kyrkans historia
beror på, skriver munken Paulus, att dessa
förutsåg det kaos vi ser nu: människor avfaller
från romarkyrkan, uppror, splittring och
mycket annat. Så profeterade Heliga Birgitta
och Hildegard av Bingen. De sa att detta skulle
komma som straff för furstarnas tyranni och
klerkernas girighet. De som profetiorna är
riktade emot – reformatorerna - är förresten
de som tror minst på profetiorna.
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10. ”Finns skärseldens pina (som de säger)
eller ej?”
Denna fråga, säger broder Paulus, är
huvudärendet för Luther. Man vill förneka
skärselden, så att man kan ge sig på hela
prästerskapet och ta tillbaka jordar och gåvor
som skänkts åt kyrkan (för att själamässor
skulle läsas). Vi katoliker gör inget annat än
att fortsätta kyrkans tradition att minnas de
avlidna, läsa mässa och be för deras själar,
så att de som ska renas må frias på grund av
Kristi förtjänster. Kyrkans bön har en verkan
hos Gud. Den helige Augustinus säger att
även om det inte kunde bevisas av någon
gammal skrift att vi ska be för de avlidna så
är den heliga kyrkans urgamla bruk bevis nog,
när hon i sina böner till Gud vid altaret har
särskilda böner för de avlidna kristnas själar.
Offer för de avlidna berättar även Tertullianus
om (ca år 200, se s. 47), Athanasios (se s. 1128)
skriver att om det inte skulle göra nytta att be
för döda, så skulle vi inte ha sådana böner i
kyrkans liturgi. Chrysostomos (se s. 1365)
skriver att apostlarna bad för avlidna i mässan.
Hieronymus (se s. 1411) skriver om en rening
efter döden, så även Ambrosius (se s. 1513),
Bernhard (se s. 1322) och Birgitta (se s. 1434).
Aposteln Paulus talar om den plågsamma
frälsningen för sådana kristna som byggt
på dålig grund (1 Kor 3:15), genom eld. Här
framhåller Paulus Helie liknande exempel
som jag har nämnt ovan: män som Origines
(se s. 49), och Augustinus tolkar detta som
den reningsort vi nu kallar skärselden. 2 Mack
12:45b berättar om bön för avlidna. Munken
vet om att vissa anser att mackabeerboken inte
ska tillhöra Skriften för att judarna inte tycker
så, men om vi skulle ta bort alla böcker ur
Bibeln som judarna inte gillar, så skulle vi få en
kort bibel, ja, bli av med hela Nya testamentet,
skriver han. Vi har många andra bibelställen
som pekar på skärselden, vilket lutheranerna
inte vill inse, menar den danske karmeliten.

Efter att ha svarat kong Gøstaff på de tio
frågorna, ställer broder Paulus själv några
kritiska frågor, om furstarna och deras girighet
(enligt Luther skulle ju furstarna som bekant
vara sina nationalkyrkors högsta ledare).
Här ett axplock:
- Bibeln säger (5 Mos 17:14-20) att en kung
inte ska ha rikedom eller förhäva sig över sina
bröder. Varifrån tar vår tids furstar sig rätten
att röva från sina folk?
- När Kristus säger att furstarna använder makt
över sina undergivna, men att det inte ska vara
så bland de kristna utan att den största ska vara
de andras tjänare (Mark 10:42-45), hur kan det
då vara så att vår tids furstar är hårdare än de
hedniska någonsin har varit?
- Om rikedom i sig inte är ett ont, varför får
då inte prästerskapet ha den egendom som
lekfolket har skänkt dem för att de ska hjälpa
människor i nöd, vilket ju inte kan ske utan
egendom?
- När en man lovar att tjäna sin herre, förväntas
det att han gör sitt yttersta för att uppfylla
löftet – varför ska man då inte hålla sådana
löften som leder till himlen? (här menar han
klosterlöftena som lutheranerna upphävde).
Den lärde karmelitmunken ropade i motvind.
Det fanns ingen efterfrågan på argument för
kyrkans tro hos hans adressater.
Utvecklingen i Malmö - Malmöboken och
Paulus Helies motskrift (1529)
Men det var Malmö jag ville berätta om.
Paulus Helies bortsprungna elever, de forna
karmelitbröderna Peder Laurentsen och
Frans Vormordsen från Holland, blev
reformatorer i Malmö (ca 1529). Men före
dem, redan 1527, hade Claus Mortensen,

en präst som studerat i Lund, sökt tillflykt i
Malmö när Själlands biskop hade förbjudit
honom att predika i kyrkorna på Själland.
Detta lutherska gäng, och flera till, fick alla
skydd av Malmös mäktige borgmästare Jørgen
Kock, som omtalats ovan. Den stenrike
myntmästaren visste att han hade kungens
stöd. Redan 1526 hade Fredrik adlat honom.
1528 hade han fått majestätet att överlämna
Malmös stora franciskankloster samt
Helgeandsklostret till staden genom att påstå
att byggnadena stod tomma (vilket var osant,
det återkommer vi till). Lunds ärkebiskop
Aage Sparre reste till Malmö samma år för att
föra en diskussion med reformatorerna, men
dessa dök aldrig upp fast han väntade tre dagar
på dem. Den katolske kyrkoherden Henrik
Hansen gick med på (antagligen under press
och hot) att det kunde hållas ”evangeliska”
predikningar i stadens huvudkyrka, Sankt
Petri. Året efter, 1529, lämnade denne fader
Henrik in sin avskedsbegäran – ställd inför
ett kungligt skyddsbrev som gav den lutherska
stadsledningen fria händer att anställa en
predikant (utan kyrkans tillstånd!). Fader
Henrik avstod även från all rätt till kyrkan och
dess gods. Han ersattes av Claus Mortensen
(vem annars?). Reformatorerna hade nu
staden i sin hand. Förstörelsen av altare och
kultföremål kunde börja, men bildstormen
verkar ha stannat av: på Sankt Petris yttermurar
ser vi att enbart en av fyra evangelistsymboler
är förstörda, de övriga är bevarade liksom åtta
helgonfigurer vid sidan om. I denna kyrka
får vi katoliker nu på varje års första dag
fira katolsk mässa med vår biskop. Framför
altaret syns minnesstenen i golvet över Claus
Mortensens grav. Destructor papistici kallas
han där, de påvetrognas förgörare.
Malmös munkar utsattes från och med år 1528
för våld från allmänhetens sida. Det beskrivs i
Krøniken om Gråbrødrenes fordrivelse fra deres
klostre i Danmark, munkarnas egen berättelse
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från den tiden. Biskop Sparre i Lund kunde
inte ingripa (1532 skulle han själv lämna
in sin avskedsbegäran). Under golvet hos
Frälsningsarmén på Gråbrödersgatan tros
rester av en franciskansk byggnad ha avtäckts.
Man öppnar en lucka i golvet, klättrar ner för
en vacklande stege och står där på helig mark.
1528 flyttade den förste boktryckaren till
Malmö, lämpligt nog för reformatorernas
propaganda. Peder Laurentsen skrev 1529 en
försvarsskrift för omvälvningarna i Malmö
– kallad Malmø-bogen - med hårda angrepp
på det katolska kyrkolivet som presenteras i
grovt förvrängd form. I Stockholms kungliga
bibliotek upptäcktes år 1851 en handskrift
innehållande broder Paulus svarsskrift mot
denna Malmöbok. Den skrevs också 1529
och blev nog aldrig tryckt men har säkerligen
avskrivits och lästs av en del. Malmöboken är
fylld, skriver vår karmelit, av eett wsigeligtt spott
oc ett fordømmeligt hoffmod… eett gammiltt
had, een wnøttig tale. Allt i denna nya lära kan
vederläggas med Den heliga skriften, menar
han. Paulus analys är rakt på sak: Kyrkan har
under 1500 år letts av Den helige ande, och det
bulder oc oprør som nu härjar kyrkan är Guds
straff för våra synder. Vilka synder? I gammal
tid vågade kyrkans män säga obehagliga
sanningar till både furstar och lekmän, men
nu har man börjat fjäska för makthavarna
och vågar inte motsäga lekfolket för att inte
gå miste om pengar. På grund av denna feghet
har lutheranerna framgång, menar han.
Malmöboken påstår felaktigt, fortsätter broder
Paulus, att de yttre bruken (som alltid har
funnits i kyrkan) är något som vi tror ska frälsa
oss utan Jesu Kristi frälsargärning. Mot det
säger boken att Kristus är all världens räddare.
Som om vi inte visste det! Några har möjligen
överdrivit gärningarnas betydelse men det
kan man inte döma hela kyrkan för. Helgonen
tackade Gud i allt och ansåg inte att de hade
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några förtjänster. Rätt är: vi görs rättfärdiga av
tro och blir saliga genom gärningar, men både
tron och gärningarna är Guds gåva, inte vår
förtjänst. Det är lika farligt att skryta med sin
tro som att skryta med gärningar. Vi ska både
tro och arbeta på vår frälsning (jfr Fil 2:12).
Vad säger Malmø-bogen? Peder Laurentsen
inleder med att vi alla har varit blinda innan
reformationen kom. Vi irrade omkring och
hungrade efter Guds ord, men fick inte lära
känna det. Så levde vi i en andlig babylonisk
exil under kungen Nebukadnessar (man
förstår att det är påven som menas). Vi var
avgudadyrkare som tillbad guld och silver (det
som menas är vördnaden för reliker, i deras
kostbara behållare) och följde människors
påhittade bud (kyrkans regler).
Den avhoppade munken Peder förklarar att
det fanns tre orsaker till att Gud lät oss leva i
en sådan blindhet:
1) Första misstaget: Man har inte velat höra
Guds ord utan fått människor att fästa
större vikt vid yttre bruk såsom liturgiska
färger och matregler. Vi låg på knä bakom
en munk eller präst som mot betalning
rabblade mässor för löjliga syften: att bli
av med tandvärk, att bli rik, att be för
grisar och kor, att en fiende bröt benet
och brändes upp... Vi hade lärda präster
med fina titlar som knappt kunde en
tiondedel av Bibeln men var duktiga på
filosofer som Aristoteles och skolteologi.
Högmod och penningbegär låg bakom
allt detta.
Paulus Helies svar: Teologerna har i sina
böcker alltid använt Bibeln. Det är sant att
försummandet av Skriften har skapat det
nuvarande eländet. Heliga Birgitta förutsade
att det skulle bli så. Kyrkomäns makt och
girighet har bidragit till detta. Biskoparna har

låtit dåliga medarbetare utvälja präster, så att
landet har fyllts med odugliga sådana. Men allt
detta kan man rätta till.
2) Andra misstaget (enligt samme Peder
Laurentsens malmöbok): Vi har inte
följt Guds Helige ande utan vårt eget
köttsliga godtycke, vi ansåg att det som är
fint i världens ögon också behagar Gud,
såsom klockor och högljudda sånger
och böner, orgelverk och ceremonier,
kläder och klenoder, stora penningbidrag
och utsmyckning. Men Gud ska tillbes i
hjärtat, i det fördolda, i ande och sanning,
inte på speciella platser eller med guld
och silver. Felet är inte att man hedrar
Gud med rikedomar utan att man låter bli
att lindra de fattigas nöd. En biskop anses
god om han köper sig till sitt ämbete och
lyder påven i allt fast han varken predikar
eller bryr sig om fattiga. Men om han
gör tvärtom så kallas han kättare, thett
see wi och høre alt for møgett. En präst
anses vara god om han rakar sin hjässa
och läser mässa ofta, även om han är inte
fattar vad han läser.
Paulus Helies svar: Det är lätt att påstå att vi
inte har följt Den helige ande men svårt att
bevisa det. Kyrkans lärofäder har alltid betonat
att människan inte kan göra eller uttänka något
gott utan Guds hjälp. De kände utmärkt till
skillnaden mellan rätt gudstjänst och hyckleri
och fördömde överdrivna kyrkoutgifter när
fattiga bortglömdes. Det har funnits tanklösa
och giriga prelater, men det får man inte lasta
hela kyrkan för. Vi vet att synd är synd och att
yttre kläder inte frälser någon.
3) Tredje misstaget enligt Malmöboken:
Vi har lärt känna kristendomen med
andras ögon, inte våra egna. Under de
senaste fyra-femhundra åren har man
glömt Bibeln och nöjt sig med påvens

dekret och den skolastiska filosofin,
som bara är människors dicth skick
regel oc lerdom... Then reene pwre oc
sande helighe schrifft haffde wi inthet aff.
Kyrkans prelater har tjänat sin egen buk
och spridit antichristelig løgn oc lerdom.
De vill leva i lyx utan att arbeta och vill
kallas för herrar - förutom allt annat som
de väcker Guds vrede med. Mot detta står
den kallelse till att tjäna evangeliet som
utgår från ”vår kyrkas nådiga herre, hans
kungliga majestät” (Fredrik I) ”och andra
ädla män”.
Paulus Helies svar: Man har sett Guds ord
genom andras ögon? Nu ser många Skriften
med Luthers ögon, de bildar genast nya sekter,
och fler lär det bli. Malmöboken fördömer
mässan för vissa prästers girighets skull,
men det är också en girighetssynd att skriva
lögnaktiga böcker för pengar!
Efter sina tre inledande punkter fortsätter
Peder Laurentsen provokativt att kalla kung
Fredrik I för ”kyrkans herre”. Med majestätets
godkännande (Lunds biskop bryr man sig inte
om!) har man nu genomfört en ”reformation”
av kyrkans ”gods och ränta” så att ”lata präster”
inte längre ska ha sitt levebröd därifrån (20
% av Malmö ägdes av kyrkan). En del av
pengarna ska nu gå till fattiga och nödlidande,
en annan till att finansiera en ny luthersk
prästskola, en tredje till att avlöna Malmös
lutherska predikanter – visa, rättsinniga män
som tänker mer på Guds lov och pris än på
sin egen ära och gagn, förklarar Laurentsen.
Denna nya ordning jämförs med när Kristus
välte omkull växlarnas penningbord i templet,
som hade blivit ett rövarnäste.
Paulus Helies svar: Med vilken rätt görs detta
utan att kyrkan tillfrågas? Hur kan man bryta
mot gällande lag och överenskommelser
mellan kyrka och stat? Kristi ord om
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rövarnästet betyder att missbruk ska kastas ut
ur kyrkan, inte att mässan ska avskaffas. Att
goda kristna har gett pengar för att präster i
lugn och ro skulle leva av att dyrka Gud kan
man inte se något okristet i. Nu tar de nya
predikanterna pengarna. Det kallas märkligt
nog inte girigt, påpekar karmeliten.
I ett längre avsnitt av Malmöboken försvarar
Laurentsen sedan de liturgiska ändringar som
gjorts i mässan i Malmö. Reformatorerna ville
inte längre vänta på vad ett allmänt koncilium
kom fram till. Vi läser nu mässan på vårt
eget språk, danska, skriver han, ty ingen blir
en bättre människa av att lyssna till ett språk
han inte förstår. Latinska mässan syftar till att
hindra människor från att förstå den! Mässan
är inget offer heller, bara en åminnelse. Han
fortsätter: Det är orätt att förbjuda folket att
läsa Bibeln på sitt eget språk, och en fattig
dräng eller piga som sitter på en gödselvagn
och sjunger om Guds bud ber bättre än präster
och munkar i kyrkan som inte tänker på vad
de ber. Etcetera.
Paulus Helie svarar på detta att mässan inte är
ett nytt offer utan en åminnelse och delaktighet
i Kristi enda korsoffer. Lutheranerna sätter
konstiga glasögon på vanligt folks näsa och det
man då ser kallar de för Guds rena ord. Många
präster hade aldrig hört talas om de märkliga
mässor för djur som Peder Laurentsen rasar
emot förrän de läste om dem i denna bok.
Men varför skulle det vara fel att be för sina
djurs väl? I Jerusalems tempel bad man om
skydd mot alla sorters olyckor, så varför skulle
vi inte, både i och utanför mässan, få be för
våra djur som är skapade till vår nytta? Det är
ren lögn när Malmöboken påstår att mässan
tar ifrån oss trösten och tilliten till Kristi död
för oss, ty det är vad varje mässa handlar om,
och därför firar vi den. Mässan behöver inte bli
på danska, man kan göra så som prästen gör
nu, säger han, att han efter dagens läsningar
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förklarar dem så att folk förstår, och detsamma
kunde man göra med mässans latinska böner.
Kyrkan förbjuder inte alls att vanligt folk läser
Den heliga skriften på sitt eget språk, tvärtom
kan det hjälpa dem att förbereda sig på att höra
förklaringen i mässan. Men många visa män ser
risker med det, ty när redan bildade teologer
träter om Skriftens svåra ställen, hur blir det då
när de obildade börja läsa dem? Det stämmer
inte alls att det är eller har varit förbjudet att
utge Bibeln på folkspråket, fasthåller munken,
Bibeln har ju i lång tid funnits på många
språk och har studerats så utan kyrkans
förbud. Lutheranerna påstår vidare att Bibelns
budskap är klart och tydligt, men varför har
man då sedan kyrkans begynnelse behövt
koncilier för att definiera tron? Orsaken till
tidens elände i kyrkan är att prästens arbete
blivit ett betalt yrke och att obildade män vigts
till det. Så var det inte i fornkyrkan. Hade
biskoparna utbildat bra predikanter då hade
det inte blivit som det är nu, förklarar Paulus
Helie. Malmöboken påstår att det är katolsk
lära att Kristus endast sonade de synder som
hade begåtts fram till hans dagar, och sedan
ska människor själva sona sina synder (och
med en flod av bibelhänvisningar visar Peder
Laurentsen hur fel denna uppfattning är). Men
det är inte alls katolsk tro (och det borde Peder
Laurentsen veta!). Att jag aldrig varken har
hört eller läst denna uppfattning utanför denna
Malmöbok bekänner och tillstår jag med denna
min egen handskrift för alla nu levande och
kommande skriver vår broder Paulus.
Det är svårt att inte ge den danske katolske
mästerteologen rätt i hans kritik. Malmöboken
ger också en ful karikatyr (folio 65) av katolsk
biktpraxis: prästen ger oss en bot och sedan
menar både vi och han att allt är bra, sägs det,
vi behöver inte omvända eller ändra på oss
vilka synder vi än lever i, om vi bara biktar oss
”enligt påvens bruk”. Hur kan en före detta elev
till Paulus Helie skriva sådant nonsens?

Boken berättar att man i Malmö har avskaffat
tiondet, d.v.s. kyrkoskatten, ty det står inget i
Nya testamentet om tionde. Därmed försvinner
de katolska institutionernas intäkter. I gengäld
har man bestämt att ”evangeliska präster”
ska finansieras av folket, med hänvisning
till aposteln Paulus (vi får inte veta hur
det går till). Därmed är det protestantiska
prästerskapet försörjt. Munkarna i staden får
inte tigga längre eller ta emot de gåvor folk
brukar ge dem. Till gengäld ska de ta hand om
sjuka (för vilka pengar?). De får inte predika
sina ”drömmerier och fabler” (= katolsk tro)
eller låta allmänheten bevista deras ”mässomissbruk” (= katolska mässor). De får bara
verka i staden om de anpassar sig till den
lutherska tron. Laurentsen skriver att det
utbröt stort upplopp och buller i ett kloster (hos
franciskanerna) mellan dem som gillade deras
mässas falskhet och dem som ville höra Guds
ord. Munkarna kunde inte acceptera kraven
och fick dra vart de ville, med kläder, böcker,
boskap och vad de hade, berättar reformatorn
och visar så hur andra städer bör göra.
Broder Paulus svarar att det är mycket fel att
stänga kloster såsom lutheranerna nu gör
överallt: Där äter och dricker... med kloster och
kyrkans klerker så många fattiga människor,
att om de inte hade denna tillflykt så skulle
mången en stackars karl lida stor hungers
nöd. Det visste Peder Laurentsen förstås
om: i sista delen av Malmöboken redogör
han för hur den nya lutherska fattigvården
ordnas upp. Även skolor för fattiga barn ska
upprättas (de fattigaste barnen får dock själva
gå omkring och tigga sin mat i staden, säger
han – nu tillåts tiggeri alltså igen!). Åter och
åter upprepar Peder Laurentsens gamle lärare
i sina svar samma poäng: att man ska bryta
ner missbruken inom kyrkan, inte bryta ner
kyrkan eller tron. Allt gott kan missbrukas,
så även äktenskapet, skriver han - men av
den anledningen avskaffar vi inte äktenskapet

som institution (han ger exempel på mäns
brutalitet: att tage hustrw mett welde oc magtt,
mett löghen oc falskhed…).
Paulus måste ha känt sig ensam och oändligt
besviken på sina förrädiska elever. Han hade
givit dem kyrkans dyrbara tro. Nu smädade
de den mot bättre vetande. Snart skulle han få
ännu ett slag: en skrift av Frans Vormordsen,
i vilken han hängdes ut som ”Danmarks
bedragare”. Den läste man överallt, men vad
den gamle munken skrev nådde inte ut.
Kyrkans undergång i Danmark
En herredag skulle hållas 1530 i Köpenhamn
där både lutherska och katolska predikanter
skulle delta. Framgångsrika lutherska talare
strömmade till, från Malmö bl.a. Frans Vormordsen, Peder Laurentsen och Claus Mortensen. Paulus Helie fick dra in förstärkning
från utländska, katolska teologer (han hade
tydligen inga bra danska). Landets biskopar
framförde först klagomål till kungen över
alla angrepp mot kyrkan i landet och krävde
den gamla ordningen återställd – i avvaktan
på ett stort koncilium som skulle ta hand om
kyrkans lärofrågor. Kungen måste hålla sitt
löfte att skydda kyrkan, krävde de. De många
lutherska predikanterna tog tillfället i akt att
agitera bland folket med dagliga predikningar.
De kallade ständigt de katolska prelaterna
för tjuvar, rövare, förförare, förrädare och
själamördare. Kung Fredrik förbjöd dem först
att predika, men under press från allmänheten
upphävdes förbudet. Folkstämningen blev
allt farligare för den gamla trons försvarare.
Smädesvisor trycktes, som gjorde narr av
de utländska teologerna och av Paulus Helie
(Lector Powel wendekaabe – d.v.s. Paulus
Helie som ”kapp-vändare”, någon som vänder
kappan efter vinden, d.v.s. först var han för
Luther, nu emot – ett hån som blev ett talesätt
i danska språket). En verklig disputation kom
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aldrig till stånd. Broder Paulus var i praktiken
ensam mot 21 lutherska teologer som krävde
att debatten hölls på danska, inte på fackspråket
latin (därmed var de katolska teologerna från
utlandet chanslösa). Kungens plan, att vanligt
folk skulle avgöra vem som vann debatten, var i
Paulus ögon en skandal. Allt kom att ske under
mängdens tillrop som var förblindad av sitt hat
mot prästerskapet och ett brinnande begär efter
kyrkans gods, skriver han. Den katolska sidan
avböjde disputationen och lutheranerna firade
sin ”seger”. Men det skulle bli ännu värre: I det
Herrens år 1531, på den tredje juldagen, som
är invigd åt den helige evangelisten Johannes,
störtade några lutheraner från Köpenhamn,
gripna av ett otroligt raseri och vansinne, in i Vår
Fru kyrka, som är den största och präktigaste
kyrkan i den staden, och vanhelgade den med
sina kyrkorövariska händer. Först störtade de
omkull alla helgonbilderna, spottade på dem,
slog dem med nävarna och hånade dem med
vidriga skällsord, medan de slog sönder dem
med sina yxor, och sedan trängde de in i koret
där de fullständigt förstörde kanikernas stolar
och all panelen. Högaltaret förblev dock oskadat
eftersom byfogden försvarade det med risk för
sitt liv… Så skrev Paulus i det som senare skulle
kallas för Skibbykrönikan eftersom den hittades
- över hundra år senare (1651) - inmurad i en
kyrka i Skibby på Själland, som just Paulus
var knuten till. Man sa, skriver Paulus, att den
ovan nämnde Ambrosius Bogbinder – den
nära barndomsvännen till Kristian Tyrann –
låg bakom, inspirerad av en luthersk predikant
från Jylland, Hans Tavssøn. Denne Hans hade
liksom sin svenske vapenbroder Olavus Petri
studerat hos Luther. Paulus låg i en litterär fejd
med Hans Tavssøn och fick utstå de grövsta
förolämpningar – ”din fet-bukade skalk” m.m.
Kung Fredrik I, som aldrig höll sitt löfte att
skydda Danmarks kyrka mot lutheranerna,
gick bort år 1533. Landets första världsliga
kyrkoöverhuvud hånade i sin dödsstund den
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präst som skulle ta emot hans bikt, berättar
Paulus. Sedan skrek majestätet med ett så
förfärligt rosslande att de som stod kring
honom darrade av skräck. Så dog rikets förste
protestantiske konung.
Nu uppkom det ett maktvakuum. Riksrådet
som dominerades av katolska biskopar hade
inte bråttom att hitta en ny kung utan ville
först återställa den kyrkliga ordningen. Hans
Tavssøn, lutherdomens ledande figur i landet,
drogs inför en kyrklig domstol i Köpenhamn
där Paulus Helie anklagade honom för
kätteri och för att ha anstiftat ödeläggelsen av
domkyrkan. Det var lätt att bevisa den avfallne
munkens villoläror och få honom dömd till
förvisning från huvudstaden. Men en folkhop
samlades utanför huset och ropade sitt stöd
till reformatorn. Roskildebiskopen som ledde
mötet vågade inte gå ut. Hans Tavssøn fick
ledsaga honom genom skaran för att rädda
honom från våld. Snart var ”Danmarks Luther”
verksam i huvudstaden igen. Förnyarna var nu
också köpenhamnarnas hjältar.
Ett inbördeskrig drog in över landet mellan
Fredriks son Kristian (III) och en armé som
kämpade för att få den gamle Kristian (II)
tillbaka på tronen. Samtidigt gjorde Paulus
ett förtvivlat teologiskt försök – antagligen
som språkrör för biskoparna som redan
såg undergången nalkas – att formulera
en ”kristelig förlikning” där många av
lutheranernas önskemål, som inte ifrågasatte
själva trosläran, kunde tillgodoses (prästäktenskap, nattvarden under båda brödets och vinets
gestalt, psalmsång på modersmålet m.m.).
Den hade ingen verkan. Biskoparna kände sig
tvingade att ge sitt politiska stöd åt Fredriks
son Kristian (III), den övertygade lutheranen.
Det sägs att den biskop som skulle föra pennan
grät, ty han visste att han nu underskrev
dödsdomen över katolska kyrkan i Danmark.
Paulus Helie drog sig därefter undan och skrev
på sin Danmarkshistoria, den ovan nämnda

Skibbykrøniken, som skulle förklara varför
allt gick så galet för landet och kyrkan. Han
blev aldrig klar. Rikets sista katolska röst hade
precis hunnit beskriva en samtidig händelse,
Varbergs belägring genom svenska trupper i
slutet av 1534, då han slutade mitt i en mening:
Dum haec agentur… (Medan detta utspelade
sig…). Som sagt hittades texten inmurad i
Skibby kyrka över ett sekel senare, tillsammans
med några brev, men utan förklaring. Ett
plötsligt mord är nog den bästa förklaringen.
Det är osannolikt att den modige kämpen
skulle ge upp, mitt i sitt lidelsefulla försvar av
sin kyrka, och bli tyst för alltid. Någon vän
dolde krönikan som var farlig att äga för att
bevara den för eftervärlden. Där slutar spåren.
En senare protestantisk legend spann ihop
att Poul Vendekåbe blev lutheran. Ingen tror
seriöst på det. Själv hittade jag en utgåva av
hans samlade skrifter i ett källarantikvariat i
Köpenhamn. Försäljaren tittade skeptiskt på
mig. En kort sekund kändes det som om han
tvekade att lämna ut dem…
Sista akten kom. Kristian III var noga med
att inte som alla sina förfäder förplikta sig att
skydda katolska kyrkans rättigheter. Han kunde
med ärligt samvete riva allt. 1536 fängslade
han i en snabb kupp de katolska biskoparna.
Han trädde sedan fram inför Köpenhamns
borgare med ett närmast demagogiskt tal
där han beskrev biskoparna i värsta möjliga
vändningar och retoriskt frågade om de ville
ha sådana herdar tillbaka, och nej, det ville
folket ju inte. Men kyrkan som hade upphört
att existera skulle återskapas. En kyrkoordning
sattes ihop som granskades av Martin Luther i
Wittenberg och etablerades på plats av dennes
medarbetare Johann Burkhagen.
Hur lyckliga blev vinnarna? Peder Laurentsen,
Malmöbökens författare, fick nöja sig med
att bli sockenpräst i Oxie utanför Malmö.
Holländaren, Frans Vormordsen, gjordes till

”superintendent” (det lutherska ordet för
biskop) i Lunds stift där han fick kroniska
samarbetsproblem med domkapitlets många
ledamöter som förblev katolskt inställda (de
misstänktes fira katolska mässor i hemlighet).
Ambrosius Bogbinder, Kristian (II) Tyranns
barndomsvän, som man sa var medskyldig i
ödeläggelsen av domkyrkan i Köpenhamn, tog
sitt liv. De välsituerade tysken Jørgen Kock blev
ännu rikare när kyrkans gods i Malmö skulle
fördelas. Han råkade sedan i farlig konflikt med
Kristian III men klarade sig med livet i behåll
och räddade sin förmögenhet. Gud gav honom
inga barn. På gamla dagar valde stadsmogulen
att skänka sina rikedomar till fattiga och
skolbarn som bedja sitt bröd från hus till hus.
Framför rådhuset delades det ut bröd till dem
varje dag. Pengagåvan var enorm, den lär ha
räckt till fattigvården flera hundra år framåt.
Claus Mortensen var missnöjd med sin lön
och avsattes på grund av det. Han fick nöja sig
med en blygsam tjänst i Husie utanför Malmö,
men hedrades som ovan sagt med en central
gravsten i Malmös huvudkyrka. För övrigas
öde hänvisar jag till litteraturen i ämnet.
Förändringarna var här. En overklighetskänsla
måste ha funnits i folket. Var detta rätt? Ville vi
detta? Har vi vunnit himlen eller förlorat den?
Dåtid och nutid i min stad Lund …
Allhelgonaafton år 2017 stod jag där framför
Lunds domkyrka – det var på dagen 500 år
efter att Martin Luther spikade sina 95 teser
mot avlaten upp på kyrkporten i Wittenberg
(om det nu är sant). Jag kände med fingrarna
på domkyrkoportens hårda och kalla yta. Kan
man slå in en spik någonstans? Vilken känsla
att spika upp 95 svar till Luther här! Portarna
den kvällen var vidöppna, oväntat många
människor strömmade in i värmen och ljuset
i det fullpackade Gudshuset för ekumenisk
vesper på årsdagen för påven Franciskus besök.
De tryckta häftena till gudstjänsten tog slut, det
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absolut sista exemplaret hamnade i min hand.
Jag lät porten vara och gick in. Fader Anders
Piltz, dagens katolske talare, gav ord åt det
ekumeniska läget: vi nu levande katoliker och
protestanter tillhör samma familj, sa han, men
vi är skilsmässobarn, vägen till enhet är som
en familjeterapi. Dessförinnan talade Lunds
svenskkyrkliga biskop, men hans tal stördes
av ett kusligt oljud som om någon dunkade
på porten. Halloweengalningar? Jag insåg
efter ett tag att det var det stora astronomiska
medeltidsuret som knarrade och brakade.
Men störningen gav mening. Det kändes som
en röst från en grav, något som ville sägas...
Vid samma tid året efter tågar jag in i Lunds
domkyrka för att tjänstgöra vid en katolsk
mässa - något som annars varit omöjligt under
långa tider. Lunds gamla domkyrka välkomnar
oss igen. ”De som sår under tårar ska skörda
med jubel” (Ps 126:5) läser lektorn. Doften av
rökelse fyller katedralen och vårt latinska credo
ekar i valven: ”et unam, sanctam, catholicam...”
Utanför dansar årets första snöflingor i blåsten.
Mitt Lund! I tanken strövar jag omkring på
Lunds gator en varm och ljus sommardag
under reformationen, någon gång ca år 1538.
Domkyrkan känner jag omedelbart igen,
de två tornen är mindre än i dag, men fint
smyckade med olika stenarbeten. Kyrkan
verkar nyrenoverad. Den står inte för sig själv
som i dag utan omges av anslutande hus och av
en mur. Människor är ständigt på väg in eller
ut ur kung Knud den Helliges gamla katedral.
Bostadshusen kring domkyrkans område är
låga. Men så många kyrkor och kloster det
finns här i staden, de syns överallt! Klockor
ringer från alla håll – lundaborna är säkert
stolta över stadens klingande ljudkuliss. En av
domkyrkans klockor – den från 1513 – verkar
bekant. Ja, den ska ringa långt ut i framtiden,
ända in på vårt 2000-tal. En annorlunda
doftvärld slår emot mig, en blandning av rök,
stall, mat. Människor går omkring men rör sig
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inte riktigt lika fort som i dag. En smed skor
hästar. De flesta kvinnor bär gråaktiga dok
eller annan täckande huvudbonad. Nästan
alla verkar komma från torgen med korgar, en
flicka trippar iväg med fyra duvor i bur. Små
barn glor på mig, jag är en aln längre än vuxna
från deras värld. Arbetare med knivar i bältet
sliter i verkstäderna, skomakare, väskmakare
ser jag. Rikt folk i granna dräkter, män i hosor
och kvinnor med färgade huvudband, hälsar
på varandra. Jag passerar en grupp skämtande
klerker i långa mörka kåpor, bistra soldater
med spjutyxor och hjälmar och viktiga herrar
med vårdade skägg och hattar. I en krog skrålar
tyska handelsresande dryckesvisor, där spelas
på luta och flöjt.
Idyllen bedrar. Stämningen bland invånarna är
ansträngd. I korsningen mellan Klostergaden
och Store Gråbrødregaden står en högljudd
skara som växer sig allt större. Där ligger
franciskanklostret Sankta Katarina – en känd
läroanstalt på nivå med universiteten nere i
Europa. Förskräckta munkar bär ut bylten med
sängkläder och husgeråd – en ung munk har
ett tvättfat under armen. Drabanter driver på
dem. Detta hus har varit sista tillflytsorten för
de bröder som med tvång eller våld fördrivits
av lutheranerna från Malmö och andra skånska
städer. Åskådarna överhopar dem med spott
och hån. Smuts och småstenar från gatan
flyger genom luften. En man förklarar för mig
att den nådige kungen Kristian har tappat
tålamodet med detta sista franciskankloster
i Skåneland och vill landsförvisa alla munkar
som vägrar bli ”evangeliske præster” – om de
nu inte är odugliga, gamla eller sjuka. ”I er
Satans forkæmpere!” ropar någon efter dem.
”I bespotter evangeliet!” ropar en annan.
Brödernas föreståndare stannar upp och
vänder sig med ett oändligt sorgset uttryck i
ansiktet mot mängden. Ett ögonblicks tystnad
inträder. ”Broder Peder vil tale” mumlas
det. Då säger han: ”Som mod røvere farer

I frem mod os, med hårde och hadske ord.
Dag for dag har jeg i domkirken prædiket
Kristi evangelium for Jer. Jeg har gendrivit
den lutherske vrangläre og I kunne ikke sige
imod!” En kraftig röst avbryter honom: ”Bort
med den girige munk! Han er ublu og ulærd i
det rene evangelium!” Tre drabanter tar hårt
tag i priorn: ”GÅ!”. Jag rör mig diskret en aning
därifrån men följer på avstånd broder Peder
och hans medbröder, ut ur staden.
Mot kvällen börjar regnet, vägarna blir leriga.
Några klagar över smärtor. På en lantgård
tillhörande en vän till franciskanerna, den
katolskt sinnade ledamoten i Rigsrådet, Holger
Ulfstand, tillåts vi vara över natten. Vid spiseln
värmer sig det förtvivlade sällskapet, insvepta
i gråa yllefiltar. Vi sitter sedan bänkade kring
ett stort träbord och jag får veta namnen
på några av bröderna: Wilhadus, Rasmus,
Lytke… En pojke anländer och bär med sig
ett brev från kanikerna vid Lunds domkyrka
som djupt beklagar det skedda och lovar att
göra allt för att de lutherska kyrkorövarna ska
ställas till svars när den katolska ordningen
med Guds hjälp blir återställd efter ett nytt
koncilium. Broder Peder lägger brevet på
elden och ser uppgivet på sina tysta bröder:
”Vi lever i de siste tider”, säger han. I skenet
av ljusen syns de bittra och besvikna männens
ansikten. De berättar för mig om mer än tio års
plågor och förföljelser från lutheranernas sida.
Jag hör om stenkastning och överfall. Man
har knappt kunnat predika utan att sektens
spioner funnits där och sedan förhånat allt
man sagt – precis som när Vår Herre förföljdes
av fariseerna som ville ha något att anklaga
honom för. Med skamlös, ja, helt oförskämd
fräckhet har förnyarna rasat och skrikit mot
hela den heliga kyrkoläran, förklarar de. De
har blockerat portarna för människor som
ville bikta sig hos bröderna. I Malmö tvingades
alla bröderna sova på det hårda golvet medan
ockupanterna höll fyllefest, dansade och

skrålade i klostrets lokaler och till och med
inne i kyrkan hela natten. Vilket brott mot
religionen, vilket sakrilegium! Lutheranerna
inbillade folk att Gud skulle låta Malmö gå
under om man fortsatte att tillåta munkarna
fira sina katolska mässor, och då jagades
bröderna ut ur staden. I Ystad belägrades
klostret, man bröt sönder staket och dörrar,
tog sig in med våld, drog munkarna ur sina
celler och slog dem med yxor. En av dem,
broder Søren Jakobsen, avled få dagar senare
av skadorna – inför döden förlät han ödmjukt
sina mördare. Två präster vid namn Thomas
och Kristoffer dog också några dagar senare.
Jag lyssnar vidare: Den lutherska sekten har på
få år spridit sitt gift i danska städer, sägs det.
De bildade ett parti inom borgarskapet som
ingen kunde rå på därför att partiet ständigt
hade kungens gillande! Jag hör om smärtan
över sveket hos de bröder som lutheranerna
vann över på sin sida. Vi ber en kort bön men
ingen sover lugnt den natten. När jag vaknar är
alla borta, ordensdräkterna är kvar. Någon har
hjälpt de lärda männen iväg och skaffat dem
andra kläder så att de kan resa inkognito när
de ska ta sig ut ur riket – eller gå under jorden
hos släkt och vänner.
Få år efter detta är jag tillbaka i Lund och
bevittnar hur stadens kyrkor och kloster rivs
med hackor, murbräckor och spadar – mer än
tjugo Gudshus! - igen på order av statsmakten
(endast Domkirken och Sankt Petri Klosterkirke
skonas). Det får inte finnas kvar några
katolska ”gömställen”. Rädsla råder på gatan –
människors ansikten visar att ingen vågar lita
på någon annan längre. Jag ser en darrande
gumma med rosenkrans i handen som ständigt
viskar ”Hellige Guds Moder”. En man skakar
på huvudet, gör korstecknet och mumlar
framför sig: ”Dette er ingen sand reformatz.
Den vanvettige kongen bryder mot sckick
og ret. Biskopperne har han taget til fanger
og nu giver han de fattige undersåters kirker
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i høvidsmænds vold. Det er ugudeligt!” En
förnäm dam i sällskap med tre väktare känner
igen mig och utbrister, så att det ekar i gatan:
”Han derhenne, han var i lag med gråbrødrene
da de bleve forjagede!”. Jag förnekar blankt:
”Jeg ved ikke hvad I mener”. En annan
välklädd borgare pekar på mig och ropar:
”Ja, for visst! Han er den siellandske djækne,
den lange skalk, han er en af papisterne”. Då
får jag springa. Jag känner min stads gator –
det medeltida gatunätet är detsamma som i
nutiden. Snabbt nedför Lille Fiskergade mot
Store Sønnergade, åt höger, förbi den halvt
rivna fasaden av den en gång så vackra Sankt
Stefans kirke. Den fina Mariakyrkan Sankta
Maria Minor på andra sidan gatan ligger i
ruiner också den. Längre nere på gatan gungar
ett arbetslag en kraftig bjälke som får sista
muren till den urgamla Sankt Andreas kirke
att svaja fram och tillbaka och slutligen rasa.
Hur vågar de? Förtvivlad inser jag att ingen i
framtiden kommer att veta hur dessa Gudshus
såg ut. Jag springer i sicksack mellan åskådare
och arbetare som kör iväg stora tegelstenar
och bråte i kärror och på hästvagnar. Jag ser
rakt fram, vill inte veta vad som hänt med
helgonbilderna, böckerna, altarna, klockorna,
relikerna... I Helligåndshuset vid Sønner
toldbod sitter sjuka och fattiglemmer. De oroar
sig för framtiden. Kyrkan har upphört att
existera, vem ska nu förbarma sig över dem?
Andfådd, utanför tullarna, stannar jag upp.
Storhetstiden för Danmarks kristna centrum
– staden som en gång kallades för ”Nordens
Rom” – är slut. Mörka moln drar in. Dies irae,
tänker jag, Guds vredes dag…
Min fantasiresa är ingen fantasi. Den bygger
på historiska källor (franciskanernas krönika
m.m.). Namn och detaljer stämmer - förutom
munkarnas flykt från Lund som jag levde mig
in i. Upprorets gatunät är allt som är kvar,
samt två-tre hus från då, enstaka spår under
marken, tysta vittnen. Hundra år senare kom
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svenskarna till Skåne. Nytt språk, ny identitet.
Lund blev en skugga av sitt gamla jag, en
småstad på nedgång som sedan skulle härjas
av krig och nöd under långa tider…
Sverige, Norge, Island, Irland…
Uppe i Sverige utnämnde kungen 1531
Laurentius Petri (bror till Olavus Petri) till
ärkebiskop i Uppsala, ingen brydde sig längre
om att fråga påven. I övrigt ändrades de katolska
bruken mycket långsamt, man ville inte reta
upp befolkningen. Ändå blev det uppror
(Västgötaupproret år 1529 och Dackefejden
år 1542). Huvudreformatorn Olavus Petri föll
själv i onåd hos majestätet när han kritiserade
den alltför hårda statliga styrningen av kyrkan.
Han dömdes till döden men slapp undan med
böter. Kungens son och efterträdare nummer
två, Johan III, tänkte dock annorlunda. Han
ville återskapa en union med katolska kyrkan
och förde försiktiga samtal med jesuiten Anton
Possevino om det. Johans son Sigismund var
redan kung av Polen och en ivrig katolik. Vid
sin fars död skulle han bli kung av Sverige
också. Hans dröm att återinföra katolsk tro i
Sverige förhindrades av Gustav Vasas tredje
son Karl som fick till stånd ett snabbt beslut
på en synod i Uppsala om att befästa landets
protestantiska tro och grund. Sigismund fick
ge med sig. Efter ett tag blev denne Karl (IX)
själv kung. Hoppet var ute för katolikerna.
Norge tillhörde Danmark och hade inget
att säga till om i religiösa frågor. Landets
ärkebiskop Olav Engelbriktsson försökte en
tid att stärka landets självständighet genom
att betona dess katolska profil men fick fly
till utlandet år 1537. Precis som i Danmark
avsattes biskoparna. Allt som kyrkan ägde
föll i kronans hand. Norges ledande klass
var dansk och anslöt sig till lutherdomen,
men befolkningen var helt oförberedd på sin
nya tro. Danmark gick långsamt fram med

omskolningen. Folket fick länge fortsätta att
vörda Guds Moder och Sankt Olav, vandra
på pilgrimsfärder m.m. Så småningom fick de
Luthers lilla katekes i handen – på danska.
På Island insatte Kristian III en ståthållare
som omgående krävde att landets biskopar
skulle anta den nya danska kyrkoordningen.
Biskoparna och prästerna sa nej. De varnade
i ett rundbrev till folket för Luther och hans
villoläror. En av biskoparna, Ögmundur, var
gammal och blind. En yngre klerk, Gissur
Einarsson, som hade studerat i Tyskland,
vann åldringens förtroende och Ögmundur
rekommenderade honom 1540 som sin egen
efterträdare. Men Gissur var lutheran och
lät sig insätta till ”super-intendent” (luthersk
biskop) av kungen i Köpenhamn innan
han intog sitt stift. När den svage åldringen
Ögmundur insåg sitt misstag satte han genast
igång en kampanj till försvar för den katolska
tron, han hade folket och sitt prästerskap
bakom sig. Då tvingade danskarna den blinde
biskopen med sig på ett skepp där han dog. En
annan katolsk biskop, Jón Arason, gick resolut
med sina två söner som var präster (celibatet
praktiserades inte), till den nye protestantiske
biskopen, tog honom till fånga och fördrev
den danske ståthållaren. Danmark tog en
hård hämnd. Den sista biten av isländsk frihet
avskaffades och ön plundrades. Biskop Jón
avrättades med sina söner. Det tog tid innan
islänningarna lärde sig gilla den nya tron.

Som ett exempel på misslyckad reformation,
där det inte alls gick att omskola folket,
bör man nämna Irland. Människorna i öns
östra regioner var, precis som Norge och
Island, underkastade en benhård främmande
stormakt, England, som bytte till protestantisk
tro. Irlands kristendom var urgammal, dess
keltiska rötter och helgon beskriver jag senare
i denna bok, t.ex. på sidorna 1025ff och 1068ff.
När kungen Henrik VIII gjorde England
protestantiskt (så att han kunde skilja sig från
sina fruar utan påvens godkännande) förbjöd
han katolska mässor i den delen av Irland som
var under hans kontroll. Man följde den vanliga
metoden: klostren överfölls, brändes ner eller
fick förfalla och kungen lade beslag på kyrkans
rikedomar. 1603 föll hela ön under engelskt
välde. Århundraden av kyrkoförföljelse, som
skulle kosta oräkneliga liv, började. Katolska
präster fördes bort i bojor eller dödades, uppror
slogs blodigt ner, man såg till att det trotsiga
folket svalt. Irland blev ett land av änkor och
faderlösa barn och många av dessa skickades
som slavar till Västindien. Folket vägrade
hårdnackat ge upp sina förfäders katolska tro.
I brist på kyrkor firades mässan på gömställen,
i skogar, ibland med klippavsatser som altare.
Man var ständigt redo för flykt - som de kristna
i fornkyrkan eller hebreerna i Egypten under
farao. Irländska klerker i utlandet bevarade
folkets gamla texter och kultur. De utbildade
sig där och återvände, förklädda som vanliga
resande, till sitt land med fara för livet.

Prästjägarens gravplats
Hösten 2017 besökte jag Ballintubber Abbey i distriktet Mayo, västra Irland. Där hade redan
Sankt Patrick (se s. 1068) på 400-talet döpt människor. Klostret som byggdes år 1216 förföll
under de protestantiska engelsmännens regim. Under mer än hundra år fortsatte folket fira
sin mässa där trots att kyrkan inte hade något tak, året om, i alla sorters väder. Mina ögon
föll på en liten kulle med en grav under ett askträd. Man förklarade för mig att här vilade
Sean Na Sagart. Denne var från början en hästtjuv som skulle avrättas, men på grund av sin
kallsinnighet inför döden fick han istället jobb av den engelska ockupationsmakten som
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prästjägare. Sean brukade spela döende och när man tillkallade en präst för att han skulle få
bikta sig tog han fram en kniv som han dolt under lakanet och tillfångatog eller stack ihjäl
prästen. Snart fanns det bara två gömda präster kvar i trakten, en gammal och en ung. Sean
lyckades döda den gamle och tänkte att den yngre nog skulle dyka upp vid begravningen,
vilket han gjorde, förklädd till kvinna. Sean kände igen prästen i mängden och sprang mot
honom med sin kniv. Prästen flydde men hanns ifatt och slogs nu för sitt liv. En tiggare
sprang dit och tillsammans lyckades han och prästen döda mördaren. Sean begravdes
men lokalbefolkningen grävde upp liket och kastade det på soptippen. Det kunde kyrkan
dock inte acceptera, mördaren var ju trots allt en döpt människa, så Sean fick sin grav på
kyrkogården i alla fall. Men folket planterade ett träd ovanpå, det sägs att dess rötter växte
och sprängde hans kista. Detta skedde så sent som 1726. På 1800-talet gav drottning Victoria
definitivt upp idén att reformera Irland. Trots nutidens sekularisering är kyrkan ännu stark.
Den katolska återhämtningen, del I
– konciliet i Trient
I Rom såg framtiden dyster ut när det lutherska
upproret började växa. Omvärldens förtroende
var kört i botten. Skulle katolicismen någonsin
kunna resa sig ur askan? När Rom härjades år
1527 av tyska landsknektar (Sacco di Roma)
och påven Clemens VII (1523-1534) togs till
fånga och fick köpa sig fri mot en stor summa
pengar, sågs det av många som Guds straff över
de förvärldsligade renässanspåvarna. Vilket
det väl också var. Under påvens fångenskap
och även vid ett personligt möte (1529) krävde
kejsaren att påven äntligen skulle inkalla till ett
kyrkomöte som skulle reformera kyrkan och
stoppa kättarna. Men Clemens vågade inte.
Också i Italien trängde reformatoriska läror
in, den så kallade ”evangelismo”, men här
spirade också ansatser till en katolsk förnyelse
t.ex. genom helgon som Katharina av
Genua, Anton Maria Zaccaria, Hieronymus
Emiliani (se s. 1036) och Angela Merici (se
s. 1014). En ny orden, teatinerorden, ville
reformera prästernas liv och ämbetsföring.
Dominikanerna, franciskanerna och även
karmeliterna sökte rätta till missförhållanden
i sina egna led och visade vägen för andra
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ordnar. Positiva bilder av vad en biskop borde
vara (framför allt att han skulle bo och fungera
i sitt eget stift som en äkta herde) spriddes
och gillades av allmänheten som hoppades
på en uppryckning. En bättre prövning
av kandidater till biskopsämbetet började
tillämpas i Rom. Särskilt stark var reformviljan
i Spanien där de sista muslimska fästena precis
hade fallit och kyrka och stat fungerade väl
tillsammans. Därifrån kom också den rörelse
som framför någon annan skulle ordna upp
kyrkan och ge den tillbaka dess kraft: Jesu
Sällskap – jesuitorden, vars grundare var den
ovan nämnde helige Ignatius av Loyola (1491 –
1556) – läs om hans liv på s. 1249ff. Jesuiterna
grundades egentligen inte för att motverka
reformationen utan för att hjälpa människor
individuellt att uppnå en mer levande relation
till Gud. Snart tog påven de högt utbildade och
hängivna prästerna i sin tjänst. De skickades
ut till de nyligen upptäckta missionsländerna,
ända till Indien, Kina och Japan. År 1548 fick
orden hand om biskopsprövningarna i Rom.
Från alla håll bad reformvänliga biskopar om
jesuiternas hjälp i sina stift. Ignatius skickade
1549 den helige Petrus Canisius (senare
kallad ”Tysklands andra apostel”, se s. 1539)
till universitet i Ingolstadt. Han grundade
en lång rad av framstående katolska skolor i

tysktalande områden som skulle bli avgörande
för återförandet av människorna till katolsk
tro. Jesuiterna var mycket medvetna om de
missförhållanden som rådde inom kyrkan,
men deras sätt att ta sig an problemen skiljde sig
markant från lutheranernas. Reformatorerna
rev ner kyrkans organisation som när en
ångvält kör över en myrstack, Ignatius söner
var som en armé av nya arbetsmyror som
bestämde sig för att omsorgsfullt bygga upp
myrstacken igen, strå för strå. Helgonet
avrådde sina medbröder från negativ kritik,
d.v.s. att angripa de protestantiska åsikterna. I
stället skulle de lyfta fram det positiva med det
katolska. Den medicinen visade sig fungera
väl: Petrus Canisius kunde vittna om lättnaden
hos katolska kristna när de fick saklig, korrekt
undervisning om sin tro, de kände ofta bara
till den genom protestanternas negativa
beskrivningar. Nu ville de med glädje förbli
(eller åter bli) katoliker. Den protestantiska
polemiken riktade snabbt in sig mot jesuiterna
– de blev bilden av lömskhet och vargar i
fårakläder, en nidbild som lever kvar än i dag.
Här i Norden grundmurades katolikskräcken.
Lite fakta: först 1956 upphävdes förbudet
för jesuiter att verka i Norge. I Sverige fick
katoliker fram tills 1951 inte utbilda sig till
lärare, sjuksköterskor eller läkare eller arbeta
som sådana, och först 1977 blev kloster fullt
tillåtna i vårt land!
Påven Paulus III (1534-1549) banade vägen
för kyrkans nya kraftsamling. Han valde först
den hårda vägen och grundade i Italien den
romerska inkvisitionen (se s. 313) som primärt
skulle stoppa protestantisk litteratur men som
även förhörde fysiska personer. Man vinner
dock inte människors hjärtan med tvång,
kyrkan behövde själv förändras på högsta
nivå om den skulle vara trovärdig. Paulus III
ville röja upp i allt genom att äntligen inkalla
det allmänneliga koncilium som man hade
ropat på i många år. Det visade sig svårt att

hitta en lämplig plats, ty stormakterna kunde
inte komma överens. Påven försökte öppna
konciliet i Vicenza men ingen biskop dök upp.
Den tyske kejsaren föreslog då staden Trient
som låg inom tyskt område. Men ett nytt
tyskt-franskt krig bröt ut 1542 och hindrade
det. Påven försökte igen i Trient år 1543 och
fick ihop tio biskopar. Efter månaders väntan
suspenderades konciliet. Protestanterna sökte
vinna kejsarens gehör för ett kyrkomöte utan
påvens medverkan, men påvens protest mot
denna idé och freden 1544 mellan kejsaren
och Frankrike ändrade på läget:
I Herrens år 1545 kunde reformkonciliet
öppnas. Men protestanterna vägrade att
medverka. Vid första sessionen närvarade
i övrigt bara 21 biskopar och fem
ordensgeneraler. Fler biskopar kom sedan
till, dock ännu nästan inga från Tyskland.
Konciliefäderna orienterades på påvens
anordning om de omstridda lärofrågorna
av två framstående teologer från den nya
jesuitorden, båda var nära förtrogna med den
helige Ignatius av Loyola: den skärpte och
förhandlingsskicklige Lainez, vars familj hade
judiska rötter, och bibelläraren Salmeron, som
var mästerligt insatt i kyrkofädernas teologi.
Det rådde full frihet att debattera frågorna
och uttrycka åsikter för och emot. Förutom
dogmatiska definitioner (om Skrift och
tradition, arvsynden och rättfärdiggörelsen)
satte konciliet igång en reform av den
traditionella latinska bibelutgåvan Vulgata (se
s. 20), man bejakade studier av Bibelns språk
och ville inte hindra att Bibeln översattes till
moderna folkspråk. Alla kyrkans biskopar
förpliktigades till att personligen predika tron,
inte bara genom vikarier, och prästerna skulle
predika för folket på alla sön- och festdagar.
Konciliet beslöt om 25 % minskning av
biskopars, inklusive kardinalers, intäkter ifall
de höll sig borta från sina stift under mer än
ett halvår. Upprepades frånvaron skulle man
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korta deras lön med ytterligare 25 %. Reformen
började bli kännbar. Det var på allvar.
Vissa av konciliefäderna smittades av en
härjande tyfusepidemi och så bestämdes det
att flytta mötet till Bologna i Italien (vissa
historiker har trott att smittan var en bluff,
men nutida forskning verkar bekräfta saken).
År 1547 kunde man sammanträda på italiensk
mark. De tyska biskoparna protesterade dock
och fortsatte sitt möte i Trient. Den tyske
kejsaren rasade över flytten till Bologna, han
hade precis militärt besegrat ett förbund av
lutherska furstendömen (Schmalkadiska
förbundet) och tänkte framstå som katolska
kyrkans räddare och universalmonark - så
varför litade ingen på honom? Nu ville han
gå vidare på egen hand med sin egen stora
plan för enandet av kristna och för reformen
av kyrkan. Påven gav då med sig och flyttade
mötet tillbaka till Trient, där det nu för första
och enda gången dök upp protestantiska
representanter. Dessa ställde hårda krav: de
ville endast diskutera trosfrågorna ifall 1) det
som beslutats hitintills av konciliet upphävdes,
2) påven INTE var ordförande för mötet
och 3) alla diskussioner underkastades den
lutherska ”Sola scriptura”-principen (d.v.s. att
inga argument skulle tillåtas som hänvisade till
kyrkans läroämbete och tradition, utan enbart
bibelargument, se s. 27). Det var samma sak
som att ge Luther rätt på förhand. Där dog
den ekumeniska dialogen innan den kommit
igång.
Krigsrykten tvingade de tyska biskoparna att
resa hem och kejsaren fick annat att tänka på.
Konciliet suspenderas igen utan att ha avslutat
reformerna och helat de kristnas splittring.
Fiaskot var en realitet.
Kyrkan gav sig inte. Nästa påve, Pius IV,
hämtade upp en viss kritisk kardinal Morone ur
fängelsehålan (jag glömde att nämna honom
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ovan) och gjorde honom till sin rådgivare. Det
visade sig vara klokt. Morone gjorde sin unge
fromme släkting Carlo Borromeo (senare
helgon, se s. 1477) till kardinal, vilket också var
klokt, ty Borromeo skulle bli en huvudkraft
bakom de reformvilliga biskoparna.
Pius IV mildrade många av sin företrädares
hårda tag och lyckades år 1562 samla konciliet
i Trient igen, nu med över 100 deltagande
biskopar. Förutom i de läromässiga frågorna
skrevs skärpande dekret mot missbruk av
mässan och ännu ett dekret mot biskopars
frånvaro från sina stift. Nya stenhårda
politiska förvecklingar dök upp och såg ut
att spränga konciliet igen. Läget var hopplöst,
tio månaders andningspaus lades in. Då
uppvisade den befriade kardinalen Morone
diplomatisk eminens. Han lyckades trolla bort
motsatserna och samla konciliet igen 1563 så
att det mödosamma arbetet kunde föras till ett
lyckligt slut.
Betydelsen av konciliet i Trient kan kort
sammanfattas så här: kristenheten fick 1)
en tydlig avgränsning av den katolska trons
grunder i förhållande till reformatorernas
läror, och 2) en katolsk reformatio som svar
på reformationen, med klara direktiv mot
missförhållanden inom kyrkans liv, såsom
avlatsförsäljning i vinstsyfte och undermålig
pastoral omsorg. Institutionen med särskilda
avlatspredikanter, s.k. quæstores, de vars
kommersialisering av avlatsbreven hade utlöst
hela reformations-turbulensen, upphävdes
totalt. Men konciliet kunde inte ingripa mot
missförhållanden i det påvliga ämbetsverket.
Detta satte Pius IV själv igång med under
1561/62. Att det gick bra tillskrev många den
helige kardinalen Borromeos personlighet.
Den ivrige själasörjaren med det sympatiska
ansiktet skulle senare som biskop i Milano
förverkliga konciliets visioner och visa vägen
framåt för kyrkan.

Den katolska återhämtningen, del II –
Tridentinska konciliets reformer börjar
verka

undergång. Påvedömet ingav respekt, det var
inte längre utslaget och nere för räkning – det
märkte alla nu.

Alla fromma dekret hade förblivit tomma ord
om inte Gud hade skänkt kyrkan en rad klart
reformsinnade påvar i tiden efter Tridentinska
konciliet. Korruptionen (pengar under bordet)
och den inblandning från stormakternas sida
som hade präglat vissa tidigare påveval, övervanns nu. Nya vindar blåste i kyrkans topp.

2) Gregor XIII (1572-1585):

1) Den helige Pius V (1566-1572, s s. 1125):
Vid konklaven efter Pius IVs död lyckades
den helige Carlo Borromeo med elegant
förhandlingskonst få vald en överraskande
sidokandidat: Pius V. Nu var det slut med
nepotism och lyx vid hovet. Pius var sträng
i moraliska frågor – man sa att han ville
förvandla hela Rom till ett kloster, och det
är nog sant. Hans stränghet i lärodisciplinen
medförde att antalet fall vid inkvisitionen
växte snabbt. Många konstruktiva åtgärder
påbörjades, såsom t.ex. publiceringen av en
katekes för kyrkoherdar. Pius V var orubblig
i sin reformvilja: ett återvändande till tiden
före konciliets reformer var otänkbart för
honom. Han inskränkte de dispenser och
avlatsverksamheter som hade orsakat så
mycket indignation. Påven kontrollerade
personligen administrationen vid Roms
största basilikor, och han lät sätta upp
inspektionsrutiner på församlingsnivå. Nya
och ännu bättre fungerande prästseminarier
upprättades. Så skärptes också prövningar av
biskopskandidater ännu mer för att få fram
verkligt värdiga män. Därtill kom en militär
seger: trots att Europa var försvagat av de
kyrkliga splittringarna lyckades Pius få ihop
en flotta med Spanien och Venedig, som i
sjöslaget vid Lepanto år 1571 kunde bryta
osmanernas övertag och så bevara det kristna
Europa från politisk, och därmed kulturell,

Gregor var en karriärjurist som kände de
vatikanska korridorerna utan och innan.
Som påve ställde han sina diplomatiska
representationer i utlandet (nuntiaturer) i
reformarbetets tjänst. Han inrättade – till stor
del i samverkan med jesuitorden – framstående
prästutbildningshus (kollegier) i Rom för
kandidater från Tyskland, England m.m. Ur
dessa kollegier strömmade kompetenta präster
som kunde ta över ledningsfunktioner i kyrkan
i sina hemländer. Rom blev ett centrum för
teologisk vetenskap (vilket det faktiskt aldrig
hade varit tidigare).
3) Sixtus V (1585-1590):
Sixtus kom från enkla förhållanden och
hade blivit ledare för franciskanorden. Han
visade som påve från början överraskande
styrka. Resolut (och något ofranciskanskt)
lyckades han nedkämpa de kriminella gängen
som härjade i kyrkostaten och effektivt
sanera kyrkostatens ekonomi. Kurian och
kardinalskollegiet omorganiserades, uppgifter
delegerades ut i kommissioner med klarare
definierade ansvar. Sixtus kloka regleringar
visade sig fungera väl under flera hundra år.
Han anordnade t.ex. att varje biskop i världen
regelbundet skulle träffa påven (ad liminabesök), vilket ännu sker. Den magnifika
kupolen över Peterskyrkan blev klar i hans
dagar. Han lät den nya livsglada barockstilen
prägla Roms utseende – efter hans fem år på
tronen var staden sig inte lik. Mindre lyckat
var hans ingripande i revisionen av den
latinska bibelöversättningen Vulgata, där den
tuffe regenten med egen hand gjorde klumpiga
ändringar som fick rättas till efter hans död.
367

4) Efter Sixtus död valdes Urban VII som dog
efter bara 12 dagar. Då valdes den fromme
och asketiske Gregor XIV, vän till helgonen
Filippo Neri (se s. 1169) och Carlo Borromeo.
Även hans tid blev kort: tio månader. Clemens
VIII (1592-1605) som följde på dem var en
klok diplomat. Under hans tid märktes det
att kyrkan hade återvunnit mycket av sin
trovärdighet. Roms nya, väldiga Peterskyrka
stod nästan klar, ett strålande tecken på
framtidshopp. Missionsframgångar utanför
Europa höll på att göra kyrkan till den
världskyrka som vi känner i dag. Det heliga
jubelåret 1600 blev en personlig triumf för
påven: över en miljon pilgrimer sökte sig
till Den eviga staden. Påven själv tog emot
skarorna och hörde bikt i Peterskyrkan som
vilken vanlig präst som helst. Denne påve var
inte heller perfekt, det visste alla (i hans dagar
brändes kättaren Giordano Bruno i Rom, och
påven var inte fri från att favorisera egna
släktingar), men kyrkfolkets förtroende var
ändå återställt.
Påvar är bara människor - som individer kan de
inte göra mycket. Den katolska återhämtningen
bars av eldsjälarna från jesuitorden och andra
uppriktigt engagerade rörelser. Men utan
press från den påvliga diplomatin och utan
engagerade världsliga furstar i flera länder
(och därmed statliga medel) hade kyrkan inte
haft kraft att resa sig igen. Jesuiternas stora
nätverk av framstående skolor, som var gratis
och hade en nyskapande pedagogik (tävlingar,
skolteater m.m.), utbildade en kompentent
katolsk samhällselit som kunde hävda sig i
trosfrågor. Som exempel kan nämnas att enbart
i trakten kring Paris studerade år 1643 13.000
ungdomar (pojkar) vid 18 jesuitkollegior.
Även barn från protestantiska familjer sökte
sig dit. Jesuitordens kloka och balanserade
biktfäder stärkte de katolska furstarnas tro
och deras moral. Deras prediko-kampanjer
(”folkmissioner”) gick strålande. Snart tog
även den nybildade grenen av franciskanerna

368

vid, kapucinerna – även de med stor folklig
framgång. Platsen räcker inte till här för att
skildra utvecklingarna inom katolskt skol- och
socialväsen, eller inom kultur och kyrkoliv, som
följde efter reformerna – i helgondelen i slutet
av denna bok ges exempel på det. Katolska
kyrkan gick framtiden tillmötes, konsoliderad
och stark, med ett förnyat ordensväsende, en
blomstrande teologisk verksamhet och en
glödande fromhet i folket - men också i spänd
försvarsställning mot protestantismen. Sekler
av polemik skulle följa – tills vår tids ekumenik
växte fram och tände hoppet om framtida
kyrklig försoning.
Till våra nordiska trakter kom den katolska
återhämtningen givetvis inte. Om en katolsk
präst under den perioden satte sin fot på vår
jord var han dödens. Protestantiska länder
skärmade av sig mot det katolska Europa. De
var splittrade. Luthers och Calvins lärjungar
kom aldrig verkligt överens i lärofrågorna,
vilket katolska kyrkans teologer gjorde. Det
gick som Paulus Helie hade förutsagt: allt fler
protestantiska samfund skulle uppkomma.
1800-talets frikyrkor skänkte en frisk fläkt och
nya toner, men även bland dem blev det ingen
gemensam fårfålla. Enhetens anda saknades.
De blev ju inte till i katolska utan i lutherska
miljöer och ärvde därmed automatiskt
reformationens teologiska inskränkningar,
något de börjar bli medvetna om i vår tid.
Fanns det något positivt med protestantismen?
Mitt svar är: ja, mycket! Läskunnigheten ökade
massivt, en rik sångskatt växte fram, biblar
översattes till många språk och spreds över
jorden, som jag sa i början av detta kapitel (än
i dag trycker deras många bibelsällskap Guds
ord i hundratusentals exemplar varenda dag).
Andra effekter har jag svårt att förlika mig med.
Byggstenarna från de kloster och kyrkor som
revs gick ofta till militära befästningar eller
kungliga slott. Lutheranerna lade i praktiken
religionen i statens hand, de talade fromt om
kyrkan som en abstrakt ”andlig” gemenskap

men blundade för sin verkliga statsabsolutism.
Regna firmat pietas - fromheten befäster
kungarikena – så står det skrivet över
huvudporten till Holmens kirke i Köpenhamn,
där jag själv döptes som protestantiskt barn.
I samma kyrka finns logiskt nog magnifika
sarkofager med Danmarks krigshjältar. Så
obibliskt det är! Enligt Kungalagen i 5 Mos
17:16 skulle kungen lita på Herren, han
skall inte skaffa sig en mängd hästar. Gud
varnade det gamla Israel mot den alltför
starka kungamakten: en kung tänker mest
på vapen, sade Gud, era söner tar han ut till
sina stridsvagnar och hästar eller till att springa
före hans vagn (1 Sam 8:11). Kyrkan vill få
folken att smida om sina svärd till plogbillar
och aldrig mer övas för krig (Jes 2:4), skapa
mer Gudsdyrkan och mindre kungafjäsk, ty
andra litar till vagnar och hästar, men vi litar
till Herrens, vår Guds, namn (Ps 20:8). Påvarna
smälte så vitt jag vet inte om kyrkklockor till
kanoner. De var inte alla Guds bästa barn men
de förblev medvetna om sitt heliga ämbete och
tillät inte att tron ändrades eller reducerades
för att motsvara världsliga maktintressen.

Luther visste att han var en plåga för påven.
Han förutsa att han – efter sin bortgång –
skulle bli påvedömets död. Men tiden ändrar
allt. Allhelgonakvällen år 2016, när det 500:e
året efter Luthers manifestation vid porten till
Wittenbergs slottskyrka randades, kom påven
Franciskus flygplan till Malmö. På kvällen
traskade jag förbi Pildammen. Däromkring
hölls för ett halvt millenium sedan Claus
Mortensens första lutherska predikningar.
Jag gick vidare mot Stadion, där påven skulle
predika nästa dag. En plattform hade byggts
upp som scen. Mörker och duggregn föll över
oss som skulle öva inför mässan. Scenen var
hal. Vi bar det nysnickrade altaret på plats i
skenet av strålkastare. Svensk och vatikansk
säkerhetspersonal höll koll på oss. Man sa inte
mycket. En bilkortege förde i samma stund
Petrus efterträdare ut på skånska småvägar
till ett hemligt övernattningsställe. En tanklös
reporter vid Vatikanradion hade dagen
innan avslöjat adressen och Dagens Nyheter
basunerade genast ut den på nätet. Men inget
ont hände. I hörnet av ett litet rum under taket
hos professor Steen i Igelösa sov påven tryggt.

Reformatorerna ville nog väl, men de
behandlade kyrkans förkylningssjukdomar
med amputationskniven. De gav våra
samhällen
mindre
kyrka
och
mer
stat, färre festdagar och mer arbetstid, mindre utrymme för religion och mer för det
jordiska. Vår gamla kontinent - Latineuropa
- blev hopplöst splittrat och är det än. Vår
tids försök att återförena Europa (EU) utan
erkännande av Europas kristna grund saknar
själ, det är en koloss på lerfötter (jfr Dan
2:31ff). Projektet påstås syfta till fred, och
det kanske det ger, men det är byggt på platt
konsumism. Medlemsstaterna själva vacklar,
sammanhållningen spricker. Martin Luthers
samfund i Sverige, Svenska kyrkan, tog ut
skilsmässa från staten och kämpar nu precis
som statstelevisionen för sin framtid.

Från tidig morgon strömmade katolikerna
till ingångarna vid Stadion där polisen var på
plats. Även nutidens sekter stod redo, med
sina typiska vänliga leenden och antikatolska
broschyrer i handen, ekon av svunna tiders
propaganda. Vi känner refrängen: att kyrkan
orsakat oändligt ont, att vi dolde Bibelns
sanna budskap, att vi uppfann skärselden för
att roffa åt oss avlatspengar och så vidare.
Vi var där för att be med påven, inte diskutera
med sådana som bara vill ha rätt. Som Paulus
Helie, reformationstidens enda vettiga röst i
våra nordiska trakter, skrev:

Vi medger gärna att vi är syndare,
men kättare vill vi aldrig bli.
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Del II:
Om läsningarna i mässan
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ADVENT
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LITURGISK TABELL (PÅSK SE S. 559) TIDEN ”UNDER ÅRET”:
Advent

ÅR

ÅR-

ÅR-

ASKONS-

PINGST-

GÅNG

GÅNG

DAGEN

DAGEN

SÖN-

VAR-

(Fastens

(sista

DA-

DA-

början)

dagen i

GAR1

GAR

påsktiden)

Jultiden avslutas på söndagen efter
Trettondedagen (Herrens dop, s.446f).
Dagen efter (måndag) börjar vecka 1
i tiden ”under året” (s. 674)
Tiden ”under
året” avbryts

FÖRSTA
SÖNDAGEN
I ADVENT

Efter Pingstdagen
återupptas...

infaller

infaller

tisdagen
den...

... som
”under
året”
kallas
vecka:

måndagen2
efter
Pingst,
dvs.

...tiden
”under
året”
med
vecka:

2019
2020

C
A

I
II

6 mar
26 feb

9 jun
31 maj

5 mar
25 feb

8
7

10 jun
1 jun

10
9

1 dec
29 nov

2021
2022
2023
2024
2025

B
C
A
B
C

I
II
I
II
I

17 feb
2 mar
22 feb
14 feb
5 mar

23 maj
5 jun
28 maj
19 maj
8 jun

16 feb
1 mar
21 feb
13 feb
4 mar

6
8
7
6
8

24 maj
6 jun
29 maj
20 maj
9 jun

8
10
8
7
10

28 nov
27 nov
3 dec
1 dec
30 nov

2026
2027
2028
2029
2030

A
B
C
A
B

II
I
II
I
II

18 feb
10 feb
1 mar
14 feb
6 mar

24 maj
16 maj
4 jun
20 maj
9 jun

17 feb
9 feb
29 feb
13 feb
5 mar

6
5
8
6
8

25 maj
17 maj
5 jun
21 maj
10 jun

8
7
9
7
10

29 nov
28 nov
3 dec
2 dec
1 dec

2031
2032
2033
2034
2035

C
A
B
C
A

I
II
I
II
I

26 feb
11 feb
2 mar
22 feb
7 feb

1 jun
16 maj
5 jun
28 maj
13 maj

25 feb
10 feb
1 mar
21 feb
6 feb

7
5
8
7
5

2 jun
17 maj
6 jun
29 maj
14 maj

8
7
10
8
6

30 nov
28 nov
27 nov
3 dec
2 dec

2036
2037
2038
2039

B
C
A
B

II
I
II
I

27 feb
18 feb
10 mar
23 feb

1 jun
24 maj
13 jun
29 maj

26 feb
17 feb
9 mar
22 feb

7
6
9
7

2 jun
25 maj
14 jun
30 maj

9
8
11
9

30 nov
29 nov
28 nov
27 nov

Måndagen efter Pingst: Den saliga jungfrun Maria, kyrkans Moder (s. 654)
Torsdagen efter Pingst: Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen (s. 654)
Söndagen efter Pingst: Heliga trefaldighets dag (s. 656f)
Andra söndagen efter Pingst: Kristi kropps och blods högtid (s. 661f).
Tredje fredagen efter Pingst: Jesu Hjärtas dag (s. 665f).
Tredje lördagen efter Pingst: Jungfru Marias obefläckade hjärta (se s. 670)
1 Observera: Årgång A,B,C påbörjas redan vid Första advent året innan det aktuella kalenderåret
2 Observera att denna måndag firas numera festen för Jungfru Maria, kyrkans Moder (se s. 654)
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Graviditetstestet är positivt. Maria tar emot barnet, gåvan från Gud, mitt i sin oro och förvirring.
Med ömma händer värnar hon om det lilla ljuset, det spirande barnafröet inom henne. Advent är
mörker och kyla men i hjärtat gror ljus och liv. Vi sätter upp en krans av grankvistar på dörren,
smyckade med röda äpplen. Eller lysande lampor i fönstren. Eller änglar. Småfolket, dagisbarn
med tomteluvor och julklappsdrömmar, övar Nu tändas tusen juleljus. Vi ska bli som barn om vi
vill ärva Guds rike (Matt 18:3). Varför inte uppfinna nya saker: fyra värmeljus som flyter i en skål
med vatten är en annorlunda adventsljusstake, pynta med småstenar.
Många är trötta på julen. De reser till Thailand för att komma undan. Vi vill stanna! Ute i mörkret,
i snålblåsten, tänker vi på Guds Son som kom in i vår kalla värld för att hämta oss hem till
Fadern. Man spottade och korsfäste honom. Hans utsträckta armar på korset var tecknet på Guds
öppenhet för alla som sökte hans förlåtelse. Maria stod där under korset hos honom, alltid nära.
Hos dessa två finns inget nej. Vill vi gå till dem? Eller är vi andligt döda, stolta? Är vi allt för mätta,
utan längtan? Ska isen i våra hjärtan smälta i år? Även de värsta brottslingarna bars en gång av
moderliga händer, kände hunger och skrek. Har vi tappat bort Gud? Kommer vi att stå svarslösa
när Jesus återkommer? Med tomhet i blicken, som lik?
Advent betyder ankomst. Ordet finns i Fader vår när vi ber adveniat regnum tuum (tillkomme ditt
rike). Be nu så! Vart enda litet Fader vår på våra läppar öppnar hjärtat en aning mer och gör oss till
adventsmänniskor, vi blir som Maria. Guds Ord föds i vår själ i Botens sakrament: Liksom regn och
snö faller från himlen och inte vänder tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och bära
frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder
inte fruktlöst tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag (Jes 55:10-11).
HOSIANNA, DAVIDS SON – VÄLSIGNAD HAN SOM KOMMER
Under den första söndagen i advent kan prästen välja att läsa evangelietexten om Jesu intåg i
Jerusalem på Palmsöndagen. Det är då följande texter:
Årgång A: Matt 21:1-9. Årgång B: Mark 11:1-10. Årgång C: Luk 19:28-40.
Jesus står framför vårt hjärtas dörr (Höga v 5:2; Upp 3:20). Vad handlar det om? Jesus kommer
som Fredskungen (Sak 9:9), ridande på en åsna, han ger sig fridfullt åt stadens invånare. Som
nyfödd fick Jesus fly med Josef och Maria på en åsna från Herodes soldater som ville döda
gossebarnen (Matt 2:13-18). Denne furstes son – Herodes Antipas – är nu i staden. Tillsammans
med Pontius Pilatus kommer han att fullfölja vad fadern missade. Någonstans i mängden står en
orolig Maria. Den son hon en gång bar under sitt hjärta bärs fram av mängdens tillrop. Änglarnas
sång över Betlehem ersätts nu av lärjungarnas Hosianna. Maria kunde inte hindra Jesu undergång.
Vi är svaga som hon, men hon gav inte upp! Vi kan alltid göra något gott. Kyrkan samlar in till
CARITAS denna dag. Var som Maria – ge vad du har, ge mycket, även om det svider! Boka också
redan nu in mässan på Marias stora dag: 8 december (se s. 1522).
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DEN HELIGA ADVENTSTIDEN
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FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Årgång A

Första läsningen: Jes 2:1-5
(Herren samlar alla folk i Guds eviga frid).
Nu tänder vi äntligen det första adventsljuset.
Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra i
Herrens ljus! säger Jesaja (v. 5). Många klär sin
balkong med blinkande lampor. Vår tro ska
lysa, vara synlig som en stad på ett berg (Matt
5:14; Joh 8:12). Den kristna kyrkan är det
orubbliga berget, hon är byggd på klippan, på
apostlarnas och profeternas grund (Ef 2:20).
Vi är uppfyllelsen av Jesajas profetia om alla
folkslag som ska följa Israels Guds vägar och
stigar. Vi vill omvandla destruktivitet (svärd)

till konstruktivitet (plogbillar). Adventstiden
manar oss till botgöring. Ett sätt att göra bot
kan vara att lära sig förstå mer om de sociala
och ekonomiska orättvisorna i världen. De
förorsakar ju många krig (Katolska kyrkans
katekes, nr. 2317). Ondska finns även i vår egen
lilla värld: när detta skrivs är det bara några
dagar sedan fönstren till katolska skolans
kapell, nära min bostad, vandaliserades. Det
skedde flera gånger. Vi ber för dem som ligger
bakom. Må de göra plogbillar av sina svärd!

Andra läsningen: Rom 13:11-14a
(Vår räddning är nära).
Första söndagen i advent är ”kyrkoårets
nyårsmorgon”. Vi stiger upp. Jag är kristen,
d.v.s. att Jesu bud utgör min arbetsdräkt.
Paulus använder en militär bild: den soldat
som sover är oskyddad, det gäller att vakna
och ta på sig rustningen. Vi ska kämpa med

tron, hoppet och kärleken som vapen (1 Thess
5:8; jfr Ef 6:14-18; 2 Tim 2:3-4). Natten som
går mot dagen påminner om adventsljuset.
Har du (eller din mor?) kvar din dopdräkt från
när du som liten ”iklädde dig Kristus” (v. 14).?
Ta en titt på den! Med den började allt...

Evangelium: Matt 24:37-44
(Håll er vakna och var beredda).
Den ena tas med, den andra lämnas kvar.
Varför? På ytan är vi likadana, men vissa fäster
sitt hjärta vid sådant som leder bort från Gud,
andra är förankrade i hoppet om Paradiset. När
slutet närmar sig blir skillnaden tydlig. Varför
kunde människorna på Noas tid inte lära sig
av djuren? De anade vart allting skulle ta vägen
och sökte skydd i arken, Gud kallade dem dit.
Men människorna festade på och var döva för
samvetets röst. De var som de fem oförståndiga
flickorna som skulle vänta på brudgummen
med inte brydde sig om att förbereda sig rätt

och så missade bröllopet (Matt 25:1-12). Vi vet
inte när Jesus återkommer i härlighet och det
är bra för oss. Denna ovisshet hjälper oss att
leva i ständig förväntan, vakande i bön. Men
Jesus kommer till oss redan nu under kyrkans
adventsandakter. Där står han i prästens
person och längtar efter att ge oss syndernas
förlåtelse. Men vi är hos frisören eller sover
raklånga hemma på soffan och missar Jesu
besök. Må vi hinna bikta oss innan jul!
Nådens tid är NU.

OBS! Denna dag kan prästen välja en annan evangelietext, nämligen Matt 21:1-9 (om Jesu intåg i
Jerusalem på Palmsöndagen). Se förklaring på nästa sida:
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Alternativt evangelium till Första adventssöndagen: Matt 21:1-9

JESU INTÅG I JERUSALEM
De fyra evangeliernas berättelser om Jesu
intåg i Jerusalem stämmer väl överens med
varandra. De små detaljerna som skiljer
dem åt kompletterar bilden och utgör en
övertygande helhet. Jesus väljer att komma
till Jerusalem från Olivberget öster om staden.
Enligt profeten Sakarja (Sak 14:4; jfr Hes
11:23) ska Herrens dag börja med domen över
de fientliga folken när han kommer från detta
berg och blir kung över hela jorden. Jesus väljer
dessutom att komma ridande på en åsna.
Matteus och Johannes (som inte annars brukar
överensstämma väl) ser denna händelse som
en uppfyllelse av profetian om Fredskungen
hos Sakarja (se Sak 9:9; jfr Jes 62:11; se även
läsningen från julnatten: Jes 9:2-7; se även
Katolska kyrkans katekes, nr. 559). Denne
kung skulle komma på en åsna (i motsats till
militären som red på hästar).
Herren behöver dem (v. 3) kommer lärjungarna
att svara om någon frågar varför de tar åsnan
och dess föl. De två djuren är en bild av kyrkan
som bär ut Jesus till människornas marknader,
mötesplatser och agendor. Varje kateket eller
förälder som försöker förklara Guds ord,
varje kommunionsutdelare som räcker fram
Herrens kropp, påminner om sådana tjänande
”djur” som Jesus behöver. Vi minns orden
från profeten Jesaja (Jes 1:3): Oxen känner
sin husbonde och åsnan sin herres krubba,
men Israel känner inte sin herre, mitt folk har
inget förstånd. Maria som bar Jesus under

sitt hjärta och födde honom i stallet bland
oxen och åsnan – ovälkommen i Betlehem måste ha tänkt på detta ord när hennes son
som vuxen red in i den syndiga huvudstaden.
Israel känner inte sin herre: därför grät Jesus
över Jerusalembornas brist på tro (Luk 19:41).
Maria grät säkert med honom, mitt i den
jublande folkmassan. Messias intåg i Jerusalem
kom genast att övergå i tempelreningen, där
Jesus angrepp dem som köpte och sålde i Guds
hus. Tanken går till mackabeernas rening
av templet blott några generationer tidigare
(år 164 f.Kr). Jesu våldsamma aktion mot
affärsverksamheten i Guds hus fulländar bilden
av ”stor uppståndelse i hela staden” (Matt
21:10-16) - en beskrivning som Matteus också
använder när de vise männen kom till Herodes
med nyheten om den nyfödde Messias (Matt
2:3). Staden surrade av rykten i båda fallen.
Alla måste ta ställning. Förväntningen ökade
på Jesus – liksom fruktan för honom.
Uttrycket ”hosianna” betyder fräls oss! Det är
(tillsammans med orden ”välsignad han som
kommer”) hämtat från Ps 118:25-26 och är en
fast del av judiskt, liturgiskt liv liksom dessa
ord är förankrade i vår mässa.
Jesus är efterlängtad men märkligt nog ovälkommen. Detta avspeglar hela mänsklighetens
andliga läge inför varje ny adventstid. Må vi
som vill välkomna honom öppna portarna för
Den kommande!
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FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Årgång B

Första läsningen: Jes 63:16b-17;64:1-8
(O att du slet itu himlen och steg ner).
Kommer vi att bli frälsta? Vi syndare är som
nedsölade barn som släpar in gatans smuts på
skorna utan tanke på vem som måste städa
efter oss. Vi ångrar felen men frågar vår Fader
varför han inte hindrade oss från att begå
våra misstag. Mitt i vår synd saknar vi Gud,
liksom barn saknar frånvarande föräldrar och
fantiserar om dem. Om bara pappas jobb föll
ihop så att han kunde vara med oss!

... O att du slet itu himlen och steg ner så att
bergen bävade inför dig (64:1 – i vissa biblar =
63:19). Den unge Jesus har tänkt över denna
text. När han döptes av Johannes såg han
himlen dela sig. Anden kom ner över honom
som en duva. Faderns röst ljöd: Du är min
älskade son, du är min utvalde (Mark 1:9-11).
Gud kommer nu. Det är det som menas med
”advent”. Hoppet längtar. Trons ögon ser.

Andra läsningen: 1 Kor 1:3-9
(Ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras).
Korinthiernas kyrka var splittrad. Paulus
inleder sitt brev vänligt och med beröm, likt
en fader som är tacksam för sina barn oavsett
vad de har gjort. Men allvarliga förmaningar
antyds också i denna inledning: korinthierna
är ”rika på allt” (v. 5) säger han – samma ord
kommer han att upprepa med bitter ironi i
vers 4:8. Kristus vill stärka dem: ”… så att ni

inte kan anklagas” (v. 8) – men anklaga dem
är precis vad han själv gör lite senare i brevet för osolidariskt partibildande, för omoral och
kaos. I varje mässa uttalar vi orden ”till dess du
återkommer i härlighet” efter förvandlingen.
Må vi bara omvända oss dagen innan!
Lär av Paulus! Hör din diakons ord i mässan:
Ge varandra ett tecken på försoning och frid.

Evangelium: Mark 13:33-37
(Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne).
Vi är alla portvakter. Vårt jobb är att vakta
dörren in till kyrkan – alltså närvara ofta i
Kristi hus. Föreställ dig att Kristus kommer
till din församlings kyrka i all sin härlighet
och ingen är där. Varför har våra kyrksalar
inte ständig bön och vaka, dygnet runt, såsom
många kloster har? Viktigare än byggnaden är
dock kyrksalen i vår själ: Det inre rummet för
bön. Vi kan bli uthålliga i bön, liksom Jesus (se
Katolska kyrkans katekes, nr. 2849). Vi ska be
om denna gåva. Men för att kunna uppnå detta

måste vi ställa en vakt framför våra sinnen och
se till att inte andra agendor bestämmer vad vi
ska göra. Vem stjäl din tid så att du inte kan be?
Dina barn? Ditt jobb? Internet? Vårt hjärta är
Guds egendom. Vi får inte vara likgiltiga med
det som tillhör honom. Du själv är portvakten
som håller ute tjuvarna. Vårt kristna JA till
världen måste ibland bli ett tydligt NEJ till
annat som tränger sig på.
Din tid med Gud är helig, han önskar den och
du behöver den.

OBS! Prästen kan denna dag välja en annan evangelietext, nämligen Mark 11:1-10 (om Jesu
intåg i Jerusalem på Palmsöndagen). Se förklaring till den på s. 517.
376

Årgång C

Advent

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT
Första läsningen: Jer 33:14-16
(Jag skall låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam).
Gud är trogen sina löften. Davids stam kallas
i Jes 11:1 för Jishajs (hans faders) stam och
det sägs att den är avhuggen (= kungadömet
förkastades av Gud) - ändå växer en gren
från den! För Gud är ingenting omöjligt:
ett universum kan bli till av intet, syndare
kan bli helgon, Jungfrun bli havande utan
man. Genom Jesus som är utan synd börjar
människosläktet, ja, skapelsen, om igen.

Med Jesus kan vi skapa rätt och rättfärdighet.
Det innebär 1) att ära och tacka Gud som har
gett oss allt, 2) att skydda medmänniskornas
(även ofödda barns) liv och rätt, och 3) att leva
så att kärleken mellan man och kvinna inte
fördärvas av okyskhet.
En del hinder i våra liv behöver huggas ned
först. Ta fram yxan.

Andra läsningen: 1 Thess 3:12 - 4:2
(Må ni bli styrkta i era hjärtan innan Herren kommer).
Paulus längtar efter att återse sin kyrka i
Thessaloniki. Där fanns verkligen adventskristna – troende som helt och hållet levde
i hoppet om Herrens återkomst. Jesus ska i
sanning komma med alla sina heliga (v. 13),
men vi får inte spiritualisera löftet eller knuffa
det ifrån oss som något som ska tillhöra en

fjärran framtid. Vi ska bli konkret heliga och
det hjälper han oss med redan nu. Kristus har
aldrig övergett sin kyrka, genom sin Ande
leder han den. Botandakterna i advent är hans
försök att nå ditt hjärta. Övervinn trögheten
och gå till kyrkan och var med, då får du chans
att smaka på adventstidens välsignelser!

Evangelium: Luk 21:25-28, 34-36
(Er befrielse närmar sig).
Det ”som skall komma över världen” (v. 26)
har två sidor. Den som låter sina begär och
bekymmer diktera allt, sköljs med av vågorna.
Men de som hoppas på Gud och håller ut i
bön befrias, de kan aldrig gå under (Katolska
kyrkans katekes, nr. 2612). I Fader vår ber vi:
Inled oss icke i frestelse – det betydde i bönens
ursprungliga kontext: Låt oss inte gå förlorade
i prövningarnas stund. Ingen av oss lever
utan prövningar, tvärtom verkar det vara så

att svårigheterna tornar upp sig alltmer ju
närmare vi når målet, Guds rike. De heliga
apostlarna Paulus och Petrus varnar oss för att
förförare ska uppträda och vilseleda många i de
sista tiderna (Apg 20:29-31; 2 Pet kap. 2). Vaka
över ditt hopp. Lär av de trogna vakthundarna,
de försvarar husets ingång och tar inte emot
godis av tjuvar, alla försök att locka bort dem
bemöter de med skäll. Deras herre finner allt
som det ska vara när han återkommer.

OBS! Ibland väljer prästen denna dag en annan evangelietext, nämligen Luk 19:28-40 (om Jesu
intåg i Jerusalem på Palmsöndagen). Se förklaring på s 517.
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MÅNDAGEN FÖRSTA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 4:2-6 (Den räddade skaran skall jubla)
OBS: Denna läsning läses under årgång A.
Under årgång B och C läses Jes 2:1-5 (se s. 374)
Krig, olyckor, korruption, deportationer, men
framför allt folkets styvnackade motstånd mot
Guds vilja (2 Mos 32:9), dess avgudadyrkan
och otrohet mot förbundet, ledde om och om
igen till förtvivlan hos de trogna och fromma.
Hur ska Gudsfolket någonsin bli Guds folk?
– det frågade sig många. Gud rensar folket
genom prövningar. En liten fattig och ödmjuk
rest – kvarlevan – ska frälsas, det är dem som
Jesus talar om i Saligprisningarna (Matt 5:312; jfr Luk 6:20-23).

Vill du vara skriven på listan bland dem som
skall leva (v. 3) så måste du först tvättas ren av
Jesu två händer: ”domen” och ”reningen” (v. 4).
Jesus band en handduk om livet och tvättade
sina lärjungars fötter på Skärtorsdagens kväll
i nattvardssalen (Joh kap. 13). Så gör han med
din själ när du nu i advent söker hans hjälp
i Botens sakrament. Sedan bygger Jesus en
skärm över sina ödmjuka vänner: ett tak som
skyddar mot middagshettan och skyfallen,
alltså mot Guds straff (v. 6). I hans skugga får
du vandra (Ps 121:5). Är detta för gott för att
vara sant? Nej, det är gripbart - i kyrkan.

Evangelium: Matt 8:5-11 (Många skall komma från öster och väster)
Ödmjukhet talar till ödmjukhet. Jesus och
den romerska officeren borde egentligen
inte tala med varandra. Jesus hade all rätt att
tiga – varför skulle han hjälpa någon som
förtrycker hans folk? Varför skulle han bli
kultiskt oren genom att gå in i denne hednings
hus? Officeren tillhör en nation som föraktar
judar och plundrar dem på tillgångar - men
han tror att Jesus har makt över sjukdomar.
Nu ber han för sin slav (ordet ”tjänare” kan
också betyda ”pojke” – kanske ett barn han
hade tillsammans med en slavinna?). Han
hade kunnat skicka vilken soldat som helst till
Mästaren – han har befäl över många – men
han kommer personligen. Observera att han
inte ber för sig själv eller någon betydelsefull

person utan för en slav, romaren med det
otrevliga jobbet är god. Vi vet att han hjälpte
judarna (Luk 7:5).
Jesus gör sig omedelbart disponibel – han
frågar mannen respektfullt, såsom en tjänare
talar till sin herre: Skall jag då komma och
bota honom? (v. 7). Officeraren vill inte göra
Jesus oren och han litar på att Jesus kan bota
patienten på avstånd. Denna främling som
kanske ännu tillbad romarnas avgudar och
vars yrke bestod av att döda människor är
vår andliga läromästare för alla tider. Precis
som han står vi inför Jesus i mässan. Vi säger:
Herre, jag är inte värdig att du går in under mitt
tak, men säg bara ett ord så blir min själ helad.

Jesus – hjälp dem som just nu är sjuka och lever under slavliknande förhållanden.
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TISDAG FÖRSTA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 11:1-10 (På honom skall Herrens ande vila)
Profeten Jesaja förutsåg det otänkbara: kung
Davids dynasti skulle gå under, störta till
marken som trädet faller för yxan. Det blev
verklighet när babylonierna ödelade Jerusalem
år 587/586 f. Kr. Men Gud hade lovat att Davids
ätt skulle härska för evigt (2 Sam 7:16) - varför
svek han då detta löfte (Ps 89:39,45,47)? Det
gjorde han inte: dynastin återuppstår i det nya
skottet som skjuter upp ur roten. Endast genom
att återgå till trons rötter (Bibeln, katekesen,
omvändelsen) kan vi föra kyrkan vidare. Vi
stärks då av Den helige andes sjufaldiga gåvor
(v. 2; jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 1831).
Det gäller att inte bedras av världens yttre
sken: att se till att de bortglömda ibland oss får
ut sin rätt, att tala hårt emot förtryckaren. Våra
församlingar verkar ibland lika förlamade och

handfallna som det fällda trädet. Vi som skulle
vara levande gemenskaper som påverkar vår
omgivning, blir till gravkamrar som ingen
lägger märke till (Luk 11:44). Men kyrkan kan
blomma upp igen och denna adventstid kan
bli en ny början. Vi ska – som Abraham - hålla
fast vid hoppet även där allt hopp är ute (jfr
Paulus, se Rom 4:18). Gud skapar en ny värld.
Jesus i krubban är barnet som sticker handen
i kobrans bo utan att skadas (v. 8), han är svag
och bräcklig som skottet från roten (v. 1), men
han ska bli ett fälttecken för alla folk (v. 10).
Den Uppståndnes seger ger landet kunskap
om Gud såsom havet uppfylls av vatten (v. 9).
Solens ljus ska reflekteras och glittra på detta
gudahavs vågor, barn ska plaska där, även
djuren berörs av frälsningen (se s. 82).

Evangelium: Luk 10:21-24 (Jesus jublar av fröjd i Den helige anden)
Jesaja förkunnade Andens ankomst - Jesus
jublar här över denna gåva i förväg, han vet att
vi ska få den. Skriftlärda och filosofer studerade
böcker för att förstå världen, profeter insåg
Guds vilja och varnade folket för faror, kungar
säkrade sin makt och samhällets ordning.
Men alla var de kortsynta, ingen såg vad
lärjungarna, dessa enkla fiskare från Galileen,
nu får se: Gud träder in i världshistorien,
den når sin höjdpunkt när Jesus går omkring
bland enkla människor och visar att Gudsriket
har anlänt. Adventstiden lär oss att Guds
hemlighet bars av en ung gravid kvinna som
varken var skriftlärd, bildad eller betydelsefull.
Denna kvinna bar sedan Guds Ord på sina
armar, lekte med honom och lärde honom

att skratta och jubla. Hennes egen ankomst till
världen var redan början på det Nya som Gud
ville ge (om några dagar firar vi högtiden för
Marias tillblivelse, den 8 december – OBS: när
datumet faller på en söndag ändras det till den
9:e istället, se s. 1522). Jesu glädjeutbrott är en
återglans av Marias ansikte, hon som ödmjukt
jublade över att alla släkten nu skulle prisa
henne salig (Luk 1:46-55). Med rätta!
Guds hemlighet är Sonen. Välkomna Jesus
som Maria! Gärna på ett synligt sätt. Många
inreder nu sin julkrubba, sätter dit ljus, mossa
och figurer. Berätta för barnen: Tre visa män
från Österland fick resa långt och offra mycket
för att se krubban. Vi har det lättare: köper en
modell, fix och färdig, med djur, herdar - allt.

Ge mig, Fader, ett barns ande. Gör mig liten så att jag kan omfamna din storhet!
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ONSDAG FÖRSTA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 25:6-10
(Herren inbjuder till sitt gästabud och torkar tårarna från alla ansikten)
Den danska filmen Babettes gästabud (1987)
ger en bild av överflödande generositet (fin
fransk middag efter lotterivinst) i en liten by
som aldrig sett annat än trist medelmåttighet.
Vardagens grå rutiner måste avbrytas någon
gång om vi ska överleva mentalt. Utan festens
omkullkastande av alla ”måsten” och ”borden”
blir vardagen en sann bild av helvetet. Fattiga,
fångna och slavar förstår Jesajas längtan efter
en universell apokalyptisk vändpunkt. Ska
döden vara allt vi har att se fram emot (v. 8),
ska ingen torka våra tårar och göra slut på
vår förnedring (v. 9)? Över jordens fattiga
och chanslösa folkmassor ligger en slöja som

skyler deras seende (v. 7). Slöjan är ögon fyllda
med tårar. De har redan som barn sett syndens
alla ansikten, känner nu som vuxna skammen
över att inte kunna försörja sina närmaste och
sorgen över alla som de förlorar för att de inte
kan betala för deras vård när de blir sjuka. I
Haiti har jag sett sådana fattiga dansa bedjande,
i timmar, frossande i extatisk förväntan om det
Gudsrike som Jesaja utlovade, till musik som
får dem att glömma hungern i magen. Mat åt
alla! – Caritas brukar ha en adventsinsamling
där du kan dela med dig åt sådana människor.
Vill du se de fattigas glädje i himlen (Upp 21:34)? Dela med dig. Överflödande generöst.

Evangelium: Matt 15:29-37 (Jesus botar många och ger mat åt fyra tusen)
Måltidsgemenskap ingick i Jesu verksamhet
och mission – lovsång och soppkök gick hand
i hand. I dagens läsning verkar vi vara på
hednisk mark, långt från Judeen där Jerusalem
låg. Matteus vill få oss att minnas Israels
vandring i öknen, då Gud själv genom Mose
mättade sitt hungriga folk (2 Mos kap. 16, Matteus gillar att framställa Jesus som en ”ny
Mose”, jfr 5 Mos 18:15). Vi vet att urkyrkan
drog till sig många nya Kristustroende från
diasporan (de ”grekisktalande” i Apg 6:17). Därför fick apostlarna viga de första sju
diakonerna till att ordna med måltider åt dem
– alltså tjänstgöra vid församlingens servering
och socialomsorg. Som diakon tänker jag
på dessa kollegor när jag här läser om de sju
korgarna som matresterna samlades i (v. 37).

Jesus tog emot patienter och tog inte betalt för
att bota dem. Med en skara på fyra tusen (v.
38) - varav kanske var tionde var sjuk - har det
tagit sin lilla tid. Efter tre dagar var all proviant
slut. Barnen började gnälla och familjerna
bråkade – skulle de åka hem eller stanna i
tältmissionen? Även apostlarna insåg att läget
var ohållbart. Vilka är skarorna i dag? Det är
vi som nu under tre dagar (v. 32), alltså sedan
i söndags, åter har börjat söka oss till Kristus
för att under den här adventstiden ägna oss åt
Gud. Jesus ser vår andliga fattigdom och rörs
av medlidande. Han bryter brödet, gåvan från
himlen som är han själv. Mässorna i advent
är din bästa julförberedelse. Dina jordiska
julbestyr tar orken ifrån dig (v. 32). Omsorgen
om din själ ger dig kraft.

Visa mig, Herre, vem jag ska dela mitt bröd och mina fiskar med. Hjälp mig att bistå dig!
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TORSDAG FÖRSTA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 26:1-6 (Ett rättfärdigt folk får dra ditin, ett som håller tro)
Profeten Jesajas tröstande ord till folket i
Jerusalem har som historisk bakgrund det
farliga maktspelet som pågick kring det lilla
Judariket mot slutet av 700-talet f.Kr. Jerusalems
kung Ahas pressades av grannfolken att delta i
uppror mot stormakten Assyrien i norr som
de alla brukade betala tribut till. Vägrade Ahas
skulle trupper från Samaria och Aram anfalla
honom. Gick han med på upproret riskerade
han assyriernas vrede. Han övervägde att
söka stöd från Egypten. Jesaja rådde honom
att ligga lågt och lita på Gud (”Vänd om och
var stilla, då kan ni räddas, genom lugn och
tillit vinner ni styrka”, Jes 30:15). Det var klokt.

Assyrierna krossade år 722/721 f.Kr. Samaria
(= ”den otillgängliga staden” i v. 5?) som låg
norr om Juda. Jerusalem fylldes av flyktingar
från ödeläggelsen. Den heliga staden växte
kraftigt och förstärktes.
Jesaja lär oss att Gud kan vända upp och ner på
allt och ge de svaga och osäkra styrka, fasthet
och trygghet. Ahas skulle vaka, fick han veta,
alltså be och längta efter Guds hjälp. Gud
bygger en stad åt oss, denna stad är Kristus och
dess portar är öppna för alla som vill hoppas
på honom. Advent är tiden då vi skådar framåt
mot allt det han har utlovat som ska komma.

Evangelium: Matt 7:21, 24-27
(Den som gör min himmelske faders vilja skall komma in i himmelriket)
Buddhistmunkar lägger ut vackra mandalamålningar, mönster av färgad sand, fina
konstverk som de sedan snabbt sopar ihop
igen för att understryka alltings förgänglighet.
Vi kristna ska göra raka motsatsen: bevara,
stärka, konservera, bygga stabilt och hållbart
i allt vad vi företar oss. Förgängligheten får
inte vinna, kyrkan bygger på Guds bestående
ord som vandrar vidare från generation till
generation – utan att underkasta sig tidernas
och ideologiernas modeflugor (jfr Matt
16:18; 24:35). De mest förgängliga sakerna
i världen – våra sandslott – är pengar, makt
och framgång. Den som bygger sandslott får
svårt att värja sig mot de stormar av frestelser
som livet kastar emot oss. Endast den som
framför allt annat vill göra Guds vilja står fast

(jfr Jak 1:22). Herre, min klippa, min borg och
min räddare (Ps 18:3). Jesu ord om huset på
sandgrund och huset på klippan är tagna ur
hans egen arbetslivserfarenhet: vissa personer
byggde stabilt, andra inte. I vår värld är det
ofta en fråga om pengar: i utvecklingsländer
tvingas fattiga att bo på lerig och brant mark,
de blir lätta offer för skyfall och stormar.
Byggfusk och slarv kräver dödsoffer, starka
hus skyddar oss. Mina tankar går till en
jesuitpräst som i min ungdom gav mig gratis
språklektioner. Han satt och bad den 6 augusti
1945 i Hiroshima, i sin ordens välbyggda hus,
när USAs atombomb slog ned. Prästen flög
genom rummet och hamnade i andra hörnet.
Han tittade ut. Bara hans hus stod kvar, alla
andra var jämnade med marken.

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord (Ps 130:5)
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FREDAG FÖRSTA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 29:17-24 (På den dagen skall de blindas ögon se)
Under julnattens mässa kommer vi att höra
de vackra orden från Jesaja om folket som
vandrar i mörkret men ska se ett stort ljus (Jes
9:2 ff). I dag läser vi om att frodiga trädgårdar
ska ersätta mörka skogar när Gud botar folkets
brister (blindhet, dövhet, förtryck, fattigdom
– det blir verklighet i Jesu engagemang, se
Matt 11:5/ Luk 7:22). Jesaja lovar att folket
åter kommer att respektera sin religion. De
kommer att visa intresse, söka insikt (v. 23-24).
Må Gud låta oss se detta ske här i Sverige - i
vår egen tid!
Med Gudsrikets ankomst ska hänsynslösa och
orättvisa människor stoppas. Jesaja tänker
på våld och korruption - de värsta hindren
för utveckling i många länder i dag. När den
rika överklassen i ett land investerar alla sina
pengar i utlandet står landet stilla, en falsk

demokrati upprätthålls med politiker som alla
ger varandra skulden för fattigdomen men endast söker egna fördelar. Protester hålls nere
med våld, kriminella gäng bildas. Åt detta håll
glider alla samhällen där människor upphör
att känna förpliktelser mot det gemensamma
bästa. Hur är det med dig? Är du absolut
hederlig? Skriver du sanna intyg och deklarationer? Du som deltar i din församlings
rådsarbete bör ställa kritiska frågor: renoveras
kyrkans kök av svartjobbare, är bokföringen
transparent och korrekt? Kontrollerar vi om
kollekter och bidrag går till det de är avsedda
för eller är vi blinda för vad som sker med
dessa medel? Slarv, fiffel, stölder, ja, övergrepp,
uppkommer överallt där någon inte tar sitt
ansvar och ersätter kontroll med naiv ”tillit”.
Din korruptionsbekämpning tar sin början i
biktstolen.

Evangelium: Matt 9:27-31 (Två blinda botas)
Jesus är på väg hem. Två blinda går efter och
ropar ständigt att han ska bota dem. Det
märkliga är att han hela vägen ignorerar dem
och inte ger dem vad de vill ha. Först vid husets
dörr, när de går ända fram till honom, vänder
han sig till dem. Jesus vill veta om de verkligen
tror att han kan hjälpa dem. Efteråt förbjuder
han dem att tala om för någon hur det har gått
till. Varför?
Precis som dessa två stackare ropar vi ofta
Kyrie eleison (Herre, förbarma dig). Men Jesus
vill veta om vi verkligen menar vad vi säger,
om vi älskar honom och vill följa honom, om
vi vill söka honom själv och inte bara hans

gåvor. Efter trosbekännelsen i mässan har vi
tillfälle att frambära församlingens ärenden
inför Gud. Han är redo, han lyssnar. Det finns
böcker med färdiga förböner - men varför
ta dem? Har vi inget eget att komma med?
Bryr vi oss inte om att Herren vill veta vad vi
önskar? Ja, vi är redan mätta och nöjda och ber
utan känsla! Denna teater spelas upp söndag
efter söndag. Jesus testar oss, vill veta om vi
är seriösa. Får han lov att beröra våra sår, vår
fattigdom, vår blindhet? Gud vill ge oss tron
– ett inre seende. Alla kan få tron, men vi ska
själva önska att bli seende och framföra denna
önskan till honom - uppriktigt och intensivt.

Förslag till fredagsoffer: Jag ger Gud alla mina brister och ber honom att hela dem.
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LÖRDAG FÖRSTA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 30:19-21, 23-26 (Han skall vara dig nådig när du ropar)
Advent är en tid för särskild nåd. Gud som
har låtit sitt folk leva på ”svältkost” (v. 20) ska
nu höra dess böner och välsigna det. Liksom
blinda kan behöva någon som kan se vägen
åt dem så att de inte går för mycket åt höger
eller vänster ska Guds vägvisare – folkets heliga
lärare - leda dem säkert framåt så att allt blir bra.
De flesta av våra barns lärare bryr sig nog inte
om Gud och skulle inte heller – som skollagen
ser ut nu – dra in Gud i undervisningen, även
om de ville. Jesajas vision låter oss drömma
om en nation där alla ämneslärare är kateketer.
Oavsett om barnen har matematik eller idrott
lär de sig att möta Gud i allt och tacka honom.
I biologin inser de den underbara ordningen
i naturen som antyder Skaparens tankar.
Musikens och konstens skönhet lyfter dem

uppåt mot den oändliga skönheten bakom
allt. Glädjen i rörelse och lek låter dem tacka
för livets gåva. Solidaritet och vänskap får dem
att likna vår Fader i himlen. Är detta bara
en önskedröm? Kanske i dag, men drömmer
många om samma sak kan den bli verklighet.
USAs före detta president Jimmy Carter var
söndagsskollärare. Han fortsatte med det när
han hade flyttat in i Vita Huset. Kunde han få
in Gud i det schemat så kan vi också!
I v. 25-26 hör vi om ”den stora slaktens dag,
dagen när torn skall falla”. Vad menas? Vad
står det sju gånger förstärkta solljuset för? Vi
vet inte exakt vad Jesaja tänkte på, men den
andliga meningen är klar: inför Guds ansikte
rasar högmodet och allt mörker fördrivs.

Evangelium: Matt 9:35 – 10:1, 6-8
(När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem)
Här är läraren som Jesaja profetiskt förutsåg!
Han inte bara säger ”här är vägen!” utan
han är vägen (Joh 14:6). Han lär ut socialt
ansvarstagande genom sitt exempel. Jesus ser
de fattiga massorna. I hans ögon är de som får
utan herde – en bild med rötter hos profeten
Jeremia (Jer 23:1-6; 50:6-7). Jesus konstaterar
bristen på vård och god undervisning. Han
organiserar omgående ett program för detta
med hjälp av de lärjungar han har utbildat.
Programmet är geografiskt begränsat (v. 5-6)
och därtill kostnadsfritt (”ge som gåva vad ni
har fått som gåva”, v. 8). Efterlikna honom!
Miljontals barn i världen har inte tillgång till
lärare, bra mat och gratis vård. När Jesus talar

om skörden som är stor är hans hungriga
åhörares första tanke förmodligen bröd. Men
bilden är andlig. Det behövs fysiska, men även
mentala under. Jesus behöver vänner som inte
bara vill dela plats med honom vid bordet
(eukaristin), men som även vill ta på sig hans
arbetsdräkt (diakonin).
Nya lärjungar finns det potentiellt hur många
som helst av, deras hjärtan måste dock väckas
av kompetenta herdar och vägledare. Vi bör
regelbundet be Gud om nya, heliga präster
och alla sorters andliga kallelser. Be gärna
tillsammans med barn – kanske hör de då
själva Jesu röst kalla på just dem!

Herre, uppväck andliga kallelser i kyrkan – och börja med mig!
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ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Årgång A

Första läsningen: Jes 11:1-10
(Rättvist dömer han de svaga)
Vi läser i Första Samuelsboken hur Gud
skickade profeten Samuel till Betlehem för
att smörja en ung man till kung (1 Sam kap.
16). Samuel gick till bonden Jishaj. En av hans
söner var den utvalde: den unge David. Samuel
smorde honom högtidligt till ämbetet. Från
David härstammade sedan alla Gudsfolkets
kungar i Jerusalem. Enligt ett löfte från Gud till
David (2 Sam 7:12-16) skulle den kommande
Frälsaren – Messias, ”Den smorde” - vara
av hans egen släkt och därav ”av Jishajs rot”.
Profeten Jesaja talar nu om Jishajs ”avhuggna
stam” (v. 1). Därmed menas att Gud har

förkastat kungadömet, han har själv svängt
yxan och fällt trädet (de sista kungarna av
Davids ätt, Sidkija och Jojakin (Jekonja), dog
i babyloniskt fångenskap på 500-talet f.Kr.).
Men Gud lovar Jesaja att det ska spira en ny
gren av den avhuggna stammen (= miraklet att
jungfrun ska bli havande, Jes 7:14). Messias ska
komma, trots allt, för att Gud vill det. Han ska
vara fylld av Herrens Ande och skipa rättvisa,
det blir en paradisiskt harmoni. Kyrkan vet att
riket påbörjades med Jesu ankomst. Paradiset
upprättas fullständigt när han återkommer i
härlighet. Vi ber dagligen: Tillkomme ditt rike!

Andra läsningen: Rom 15:4-9
(Kristus är människornas frälsare)
Kyrkan i Rom som Paulus skriver till hade
det inte lätt. Prövningar tärde på krafterna:
misstänksamhet och förföljelse från det
hedniska samhällets sida, sorg över vänner
som dödades som martyrer eller övergav tron,
smärta över interna konflikter (som naturligt
uppkommer i pressade minoritetsgrupper).
Därför önskar Paulus sina vänner mest
av allt uthållighet, tröst och enighet. Spänningar mellan kyrkans judiska och icke-judiska

medlemmar har gjort särskilt ont (liksom vi i vår
kyrka har problem mellan ”födda” katoliker och
konvertiter). Paulus vill säga att det var nödvändigt att Jesus kom som jude. Gud ville hålla
sina löften till patriarkerna om Messias, men i
kyrkan – Kristi kropp – är alla folk jämställda
och prisar Gud på lika villkor.
Godta därför varandra såsom Kristus har
godtagit er (v. 7), det vill säga alla folk.

Evangelium: Matt 3:1-12
(Omvänd er. Himmelriket är nära)
Varje år på denna söndag ställer kyrkan den
helige Johannes Döparen framför oss. Texten
är dramatisk. Vad som hände med Davids
historiska kungaätt (det fällda trädet, se
ovanför) kan hända med hela Israel. Bäva,
min läsare: yxan ligger redan vid trädets rot!
Varje träd som inte bär god frukt skall huggas
bort och kastas i elden (v. 10). Det är inte din
självbild utan dina gärningar som visar din tro
(jfr Jak 2:14-20). Om vi är ”huggormsyngel”
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(bits och väser i familjen, sprider syndens gift,
jfr 4 Mos 21:4-9), blir det ingen julglädje (v.
7). Jesus befriar den dyrbara säden (verkliga
kristna) från agnarna (inbillade kristna) likt
bonden som kastar upp skörden i luften med
sin kastskovel. Vinden för bort de lätta agnarna
(jfr Ps 1:4). De goda, tyngre sädeskornen faller
ned på tröskplatsen. Döparens ord kan inte
suddas bort. Aldrig. De svider och oroar varje
kristen själ, men det sker för vårt eget bästa.

Årgång B

Advent

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT
Första läsningen: Jes 40:1-5, 9-11
(Bana väg för Herren)
Dagens första läsning inleder den delen av
Jesajas bok som av många anses vara skriven
av en senare profet som levde på 500-talet f.Kr.
– ”Den andre Jesaja” (Deuterojesaja). Hans
judiska bröder och systrar har bortförts till
Babylon (år 597 och 587/586 f.Kr.) och plågas
nu av känslan av att vara långt ifrån Gud. Vi ser i
dag också förtvivlan kring oss: tonåringen med
de upprepade självmordsförsöken, 91-åringen
som inte kan komma till mässan för att det gör
för ont att sitta upp, småbarnsmamman som
är i sista fasen av en elak cancersjukdom (när
detta skrivs är det tio minuter sedan jag råkade

träffa alla dessa tre personer på en promenad).
Bakom en leende fasad finns tvivel och gråt:
Gud har förkastat oss! Prästerna gör vad de
kan: Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud (v.
1). Vi är Guds förutskickade sändebud när vi
jämnar ut dalar och sänker höjder (v. 4). Detta
kan tolkas utifrån ett ekonomiskt perspektiv (vi
delar med oss) eller mentalt (vi tröstar, stärker
eller slutar helt enkelt att vara högmodiga eller
fega), eller socialt (vi blir jämställda). Messias,
stark och mild, bär lammen i famnen och leder
tackorna hem (v. 11), som patriarken Jakob (1
Mos 31:17-18; Ps 23). Lås oss assistera honom.

Andra läsningen: 2 Pet 3:8-14
(Vi väntar på nya himlar och en ny jord)
En värld som har vänt sig bort från Gud, som
inte tackar eller ens söker honom, kan inte
bestå. Petrus ser Världsbranden nalkas,.Var
det den elden som Jesus längtade efter (Luk
12:49; 21:25 f)? I naturen ser vi hur skogsoch stäppsbränder raserar men även skapar
grogrund för nytt liv. Petrus ord är positivt
menade: genom bön och offer påskyndas
Kristi återkomst. Mitt i undergången ska vi

förbli fromma, heliga, fridfulla, rena och oförvitliga, likt rosor som trotsigt blommar vidare
även när snön faller.
Guds tålamod med alla är gränslöst – därför
dröjer hans återkomst. Alla ska få tid att
omvända sig (v. 9). Du kanske kan stå ut med
en elak person under en hel dag. Men hör och
häpna över Gud: han står ut i tusen år (jfr Ps
90:4)!

Evangelium: Mark 1:1-8
(Bana väg för Herren, gör hans stigar raka)
Varje år på denna söndag ställer kyrkan den
helige Johannes Döparen framför oss. Markus
bok börjar så: Johannes inleder det glädjebud
(= evangelium) han vill proklamera – det är
lika efterlängtat som rent vatten i en törstig
öken (Ords 25:25). Markus har så bråttom
att han inte hinner kontrollera sitt citat från
Gamla testamentet (det är en blandning av två
citat: Mal 3:1 och Jes 40:3). Johannes kallas för
budbärare, det är samma ord som ängel (i

Uppenbarelseboken verkar ordet användas
om biskopar, se Upp 1:20 f) – en vacker bild!
Johannesdopet var inte identisk med vårt
sakramentala dop, det var en botshandling, en
bön om försoning med Gud (parallell i 3 Mos
kap 4-5 och 4 Mos 5:7). Vårt dop, kyrkans dop,
utverkar den förlåtelse Johannes bara kunde
be om. Och nåden återskänks i bikten! Låt den
verka i dig och förvandlas till handlingar.
Bana väg för Herren i advent.
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ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT

Årgång C

Första läsningen: Bar 5:1-9
(Gud skall låta alla länder under himlen se din glans)
Profeten Baruks tröstande ord vänder sig till
människorna i Jerusalem efter förstörelsen av
staden och deportationerna till Babylon år
587/586 f.Kr, då många tvingades bort ”till fots,
bortdrivna av fiender” (v. 6). Gud kommer att
se till att alla höga berg skall sänkas… och
klyftorna skall fyllas så att marken blir slät och

Israel kan gå fram i skyddet av Guds härlighet
(v. 7). De övernaturliga proportionerna visar
att befrielsen är andlig. Den sker i vår själ när
Gud utplånar våra berg av synder och lyfter
upp oss ur missmodets klyftor. Hjärtat värms
inför årets mörkaste tid! Vad vi behöver det!

Andra läsningen: Fil 1:3-6, 8-11
(Ni skall stå rena och skuldfria på Kristi dag)
Filipperbrevets tema är glädje och ännu
mer glädje. Paulus favoritkyrka i Filippi
är förbunden med honom genom varma
känslor. Han önskar den nu mer ”insikt och
urskiljning” (v. 9). Endast en kärlek som är upp-

lyst av förståndet kan skilja sanning från villfarelse. Att bli katolik kräver mer än känslor
och förälskelse i ”katolicismen”. Man måste
kunna ta till sig trosläran även med förståndet.
Utan rationalitet håller inte tron på sikt.

Evangelium: Luk 3:1-6
(Alla människors skall se Guds frälsning)
Varje år på denna söndag ställer kyrkan den
helige Johannes Döparen framför oss. Lukas –
den noggranne forskaren (Luk 1:1-4) – sätter
in Jesu möte med Döparen i en historisk ram.
Tiberius femtonde år som romarrikets kejsare
var år 28-29 e.Kr. Pilatus var ståthållare mellan
26-36 e.Kr. Översteprästen Hannas (se Joh
18:13) avsattes av romarna år 18 e.Kr. men sågs
av många som ”den riktige” översteprästen
och behöll sitt inflytande bakom kulissen
(Hannas efterföljare Kajafas var hans svärson
och fem av hans fysiska söner blev också
överstepräster!). Lukas citerar Jes 40:3-5 med
slutorden ”alla folk skall se Guds frälsning”
(v. 6) – ett viktigt tema för denne evangelist
som följde med aposteln Paulus ut i världen
(han skriver ”vi” fr.o.m. Apg 16:10 ff). Lukas,
Markus och Matteus ser Döparen som den nye
Elia, den profet som skulle komma och bana
väg för Messias (Mal 4:5-6 = 3:23-24 i vissa
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biblar). Döparen bar asketiska kläder, av grova
kamelhår, liksom Elia (2 Kung 1:8; Sak 13:4,
en kontrast till överklassen: Matt 11:8: jfr 6:2832/ Luk 16:19). Han åt vad han kunde hitta i
öknen (gräshoppar, honung) och liknar så de
senare ökenfäderna – början på munkväsendet
i fornkyrkan (läs mer om dem s. 1005-1006).
I antiken anlade man gärna eleganta mottagningsgator åt mäktiga gäster. Inför Guds (Jesu)
ankomst ska hela berg sänkas och dalar fyllas
så att vägen blir slät och fin. Bilden är andlig:
vår julförberedelse bör främst ske i hjärtat.
Våra inre berg av förhävelse och högmod, av
obiktade synder och onödig oro ska jämnas
ut. Men även våra berg av prylar och pengar
kan bantas ner och bli till fyllning på platser
där det finns dalar av brist och fattigdom. Hur
kan vi ta emot Jesusbarnet som Maria i stallet
räcker fram till oss om vi har famnen full av
materiellt skräp medan andra svälter?

Advent

MÅNDAGEN ANDRA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 35:1-10 (Gud själv skall komma och frälsa oss)
Öknen och ödemarken skall jubla (v. 1). Det är
förbluffande att observera hur snabbt en torr
öken förvandlas och börjar krylla av liv när
det äntligen regnar. De torra tistlar som var
straffet för Adams synd (1 Mos 3:18) kan nu
dras upp ur den våta marken som har mjuknat.
En trädgård kan bli till. Vattnet står alltså för
förlåtelsen från synd – den gåva som alla Adams
barn behöver och som Kristus kom med. Det
är lika förbluffande att observera hur rätta
ord i rättan tid kan få ledsna och ensamma
människor att blomma upp. ”Sorg och suckan
flyr” skriver Jesaja (v. 10). Många av oss vaknar
klockan fyra varje morgon, vi suckar djupt
med tanke på allt som oroar oss. Vi kan med
förtröstan överlåta allt åt honom som ger det

levande vattnet (Joh 4:10-14). Då kan vårt
liv nå en vändpunkt (den kan kännas svår
men även denna svårighet kan vi överlåta!).
Dras du med omöjliga relationer? Du ser inte
lösningarna nu, men de ska nog dyka upp.
Jesajas ord blev en enorm tröst för Gudsfolket
i den babyloniska fångenskapen på 500-talet
f.Kr: Vi ska komma hem! När Johannes Döparen
citerar Jesaja i ödemarken (Matt 3:3) sker en
andlig blomning i folkmängden: de omvänder
sig och vill följa livets, inte dödens, vägar. Den
lame ska hoppa som en hjort och den stumme
brista ut i jubel (v. 6) – det förverkligades vid
Frälsarens ankomst. Den heliga vägen genom
öknen (v. 8) kan ha gett kyrkan hennes allra
tidigaste självbeteckning, ”Vägen” (Apg 24:14).

Evangelium: Luk 5:17-26 (Det är otroligt, det vi har sett idag)
Har du upplevt känslan av att vara så glad
efter bikten att du vill ge prästen en kram och
dansa iväg, sjungandes? Att befria människor
var Jesu projekt i ett nötskal. Rätten att i Guds
namn lösa människor från synd gav han vidare
till sina apostlar och de i sin tur till kyrkans
präster ända till vår tid (Joh 20:23; Katolska
kyrkans katekes, nr. 1441-1445). Vi kan (och
bör) be för alla syndare och sjuka, men det är
Gud som förlåter synderna. Skaran av laglärare
och fariseer kom hem till Jesus ”från varenda
by i Galileen och Judeen och Jerusalem” (v.
17). Många fina herrar! De förargas när Jesus
förlåter synd med Guds auktoritet. När han i
samma andetag befriar den lame mannen från
sin sjukdom och så uppfyller Jesajas profetia

(se ovan) är de rent chockade. Inte många
dagar senare är saken avgjort för dem: Jesus
ska röjas ur vägen (Mark 3:6). Basta.
Adventstidens tema är väntan på Kristus. De
män som ville bära sin sjuke kamrat till Jesus
fick vänta utanför. Den religiösa eliten fyllde
huset med sig själva och sina frågeställningar.
Då bröt de goda männen sig in genom taket,
en något vågat handling. Detta bevis på tro
kunde Jesus inte avvisa - de fick hans fulla
uppmärksamhet och hjälp. Om människor
i dag visste vad det är som sker i varje mässa
skulle de snabbt fylla våra kyrkor, ta sig in från
alla håll för att få vara nära Herren, in genom
fönstren och nödutgången, in genom taket.

Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus än jag bor i de gudlösas tält (Ps 84:11)
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Advent

TISDAG ANDRA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 40:1-11 (Gud tröstar sitt folk)
Gud vill nå dig. Därför blev han människa
och därför talar han i dagens läsning direkt
till dig. Vill du tillåta Gud att trösta dig, eller
vänder du ryggen åt hans kärlek? Vi diakoner
och präster ska trösta människor. Om denna
bok inte ger dig någon tröst har den skrivits
förgäves. Som ung irriterades jag av min
kyrkoherdes predikningar. De var alldeles för
”milda” för min smak, ja, kunde prästen inte
slå till och rycka upp folk? Prästen, f. Pierre
hette han, sa då, med sin franska brytning: ”O
Björn, om du bara visste hur mycket lidande
som finns därute på kyrkbänken!” Då förstod
jag varför han predikade så försiktigt. Vi är
alla bräckliga, av minsta lilla motgång mår vi
dåligt, flyr eller biter ifrån oss. Ja, folket är gräs
säger Jesaja (v. 7) – som en våg på havet som
drivs och jagas av vinden (Jak 1:6). Tolerans,
varsamhet och tröst behövs.

Denna läsning inleder den stora delen av
Jesajas bok som har kallats för ”Tröstens
bok” (kap. 40-55). Många tror att den är
skriven av en senare profet i Jesajas skola
(Den andre Jesaja, ”Deutero-Jesaja”). För de
uppgivna judarna i babyloniska fångenskapen
på 500-talet f.Kr. var den en källa till hopp.
Guds ord är mäktigt och kan vända historien.
Johannes Döparen (och efter honom hela Nya
testamentet och den tidiga kyrkan) citerade
gärna ur den. Jesaja talar om berg och dalar
som ska jämnas ut inför Herrens ankomst. Det
är stenbumlingarna och ihåligheterna framför
vårt hjärtas port! Kanske syftar han konkret
på offerkullarna där många israeliter tillbad
avgudar, och till dalar som Hinnomdalen vid
Jerusalem där de offrade sina egna barn till
monsterguden Molok (2 Kung 23:10). Sådan
synd måste upphöra, ville han ha sagt.

Evangelium: Matt 18:12-14 (Gud vill inte att någon av dessa små skall gå förlorad)
Jesus oroar sig för den enskilde. Var och en
som tillhör hans flock är på något sätt viktigare
än hela resten av flocken. Det sägs att får i
Mellanöstern som kommit bort brukar lägga
sig ner passivt: när vi är vilsna i synd trycker vi
oss mot marken och vill inte gärna upptäckas.
Vägen till biktstolen kan vara tung att gå. Men
herdens ansikte fylls av glädje när han finner
sitt borttappade får i dess ensamhet (v. 13;
jfr Luk 15:7). Fåret som hittats behöver tröst
och det förstår han (1 Joh 3:19-20). Glad bär
herden hem det på sina axlar (Luk 15:5). I
biktstolen hittar vi förlåtelse och tröst.

Bland våra ungdomar i kyrkan är det de 99 som
är försvunna och det enda lammet som är kvar.
Vi ska bli uppsökande, tala om för alla som
irrat bort att de är välkomna tillbaka. Vi ska
bry oss. Vissa förlorade själar kan bara hittas av
Jesus, såsom de ofödda barnens som dödades
genom abort och aldrig fick se ljuset. Abort är
ett förfärligt barbari. Skulden, tomheten och
sorgen den efterlämnar i själen kan verka evig,
men även där är Gud större. Jesus som tog de
små barnen i sina armar (Mark 10:16) kan
göra det omöjliga och vända ont till gott. Det
vi har biktat är i hans goda händer.

Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen (Joh 12:47)
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Advent

ONSDAGEN ANDRA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 40:25-31 (Han ger den trötte kraft)
De judar som satt utan framtidshopp i
fångenskapen i Babylon på 500-talet f.Kr. var
skakade av minnena av Jerusalems förstörelse
och templets undergång år 587/586 f.Kr. Orden
i den stora ”Tröstens bok” (= Jesaja kap. 40-55)
gav styrka och vila. Gud förstår hur vi har det
mitt i vårt andliga oväder. Det finns dagar då
vi endast kan tänka att han inte ser oss och inte
bryr sig om oss (v. 27). Den stora frestelsen för
judarna var att helt ge upp tron, att anse Gud
för besegrad av mäktigare babyloniska gudar
(på den tiden betraktades krig mellan folk som
krig mellan deras gudar) och så sluta hoppas
på honom. Men Israels Gud är verklig och han
är den Ende. Allt har han skapat och allting
styr han. Han är inte som människor som

tröttas ut och besegras. Allt blir bra till sist för
dem som hoppas på honom i stillhet.
Vi ska komma ihåg att ju sämre läget är, ju
mäktigare fienderna verkar vara, desto mer
behöver vi tänka på vår Guds styrka och
frälsningsvilja. Den hjälplöse reser han ur
gruset, sjöng profeten Samuels moder Hanna (1
Sam 2:8). Han upphöjer de ringa sjöng Jungfru
Maria (Luk 1:52). När Kristus återkommer tar
han oss upp till sig ”bland molnen” som Paulus
säger (1 Thess 4:17). Jag blir ung på nytt som en
örn (Ps 103:5). Kanske kommer det att kännas
som att delta i änglasången på julnatten,
svävande fritt som en fågel, hundra meter över
Betlehem och herdarnas fält.

Evangelium: Matt 11:28-30 (Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor)
Det är inte fel att tjuvsmaka lite på julfriden
redan nu i förväg. Det är nämligen viktigt att
minska, inte öka kraven på sig själv inför julen.
Vill du känna bönens frid framför krubban
och njuta av psalmsången i julnatten bör
du varva ner nu. Gåvor, matinköp och alla
julförberedelser är mycket bra och står helt
under Guds välsignelse, men allt med måtta!
Och allt behöver inte gå så fort. Det vi hinner
med, hinner vi med.
Adventstidens stilla glädje kräver ett lägre
tempo. Advent är nästan viktigare än jul!
Filosofen Sören Kierkegaard gick ofta på teater.
Det sägs att han gick hem i samma stund som
föreställningen började: Förväntningens glädje
är den största glädjen, sa han.

Jesus uppmanar oss att bära hans ”ok”. Därmed
avses den bärstång man lade över dragdjurens
nacke. Så talade man om den ”lära” man följde.
Jesus vill säga att hans tolkning av Mose lag,
hans lära, är mildare än fariseernas (Matt
23:4). Det färgade band (stola) som vi präster
och diakoner lägger över vår vita dräkt (alba)
kallas ibland för ”ok”: Vi ska ”dra lasset” i
gudstjänsten. Jag kan intyga att det oket inte
är tungt. Jesu uppmaning innebär ett val. Man
kan inte bära två ok samtidigt. Djävulens ok,
syndens omänskliga ok ska kastas av innan vi
kan ta på oss det ok Jesus räcker fram. Sedan
bär vi allt med honom. Om det blir en korsväg
som vi ska gå så vet vi att Jesus böjer sig under
vårt kors och bär det med oss. Hans kärlek är
där, även om det kostar blod, svett och tårar.

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer mitt hopp (Ps. 62:6)
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Advent

TORSDAGEN ANDRA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 41:13-20 (Jag är din förlossare, Israels Helige)
När vi människor är små behöver vi – precis
som djuren – en mamma som kan visa ömhet
mot oss och som också kan resa sig med kraft
och försvara oss om någon hotar oss. I dagens
läsning hör vi Gud tala till sitt plågade folk
med en sådan moders röst. Judarna som levde
i fångenskapen i Babylon på 500-talet f.Kr.
kunde hämta framtidstro och tröst ur dessa
ord. Den unga Jungfru Maria - i en senare men
också farlig tid - var höggravid och på väg till
Betlehem. Sittande på sitt riddjur har hon ofta
känt på sin mage och sagt kärleksfulla ord till

den okände pojken därinne: Var inte rädd,
Jakob, lilla kryp, Israel, du stackars mask (v. 14).
Gud kallar sig för folkets ”befriare” (förlossare):
ordet står för en person som ska garantera att
man kan friköpas ifall man hamnar i slaveri
eller nödläge (jfr Rut 2:20; 3 Mos 25:47-49).
Löftet om det rinnande källvattnet (v. 18)
för tankarna till den vattenrika trädgården i
Paradiset (1 Mos 2:6, 10-14). Maria gläds vid
tanken på sin släkting Elisabet som trots sin
höga ålder har ett sexmånaders barn i knäet –
Johannes Döparen (Luk kap. 1).

Evangelium: Matt 11:11-15 (Ingen har trätt fram som är större än Johannes Döparen)
I söndags hörde vi i evangeliet om Johannes
Döparen som framträdde i ödemarken och
förberedde folket för Jesu ankomst. Lukas
beskriver hur Johannes redan som foster
kände igen sin Herre och hans moder: han
”sparkade till” i sin mors, Elisabets, mage då
den gravida Maria kom på besök (Luk 1:41,
- bilden bekräftar Bibelns syn på det ofödda
barnet som en egen person, jfr Ps 139:13-16).
Johannes är mer än en profet (Matt 11:9), för
att han, som vägröjare för Messias, fullbordade
Jesajas profetia (Jes 40:3-4). Stående på
tröskeln mellan Gamla och Nya testamentet
fick han inte endast liksom tidigare profeter
ana Messias, utan han fick se honom med
egna ögon (jfr Katolska kyrkans katekes, nr.
717-720). Ändå är ”den minste i Himmelriket”
större än Johannes (v. 11). Vem är denne
”minste”? Kanske barnet i krubban? I advent
förbereder vi oss för att fira det spädbarns

födelse som själv är himmelriket. Gud kommer
som den minste. Den allra störste gör sig till ett
hjälplöst barn som ingen hyser fruktan inför.
Alla, även förhärdade brottslingar, smälter
inför den nyfödde och tar honom i sin famn.
Jesu ord om alla dem som vill ”rycka till sig”
himmelriket ”med våld” är gåtfulla (v. 12). Hans
egen familj fick fly för barnamördaren Herodes
(Matt kap. 2). Denne despots son, Herodes
Antipas, hade senare låtit fängsla Johannes
(Matt 4:12; 11:2 f). Det kan vara maktelitens
motstånd mot Guds planer som orden avser.
Eller ska den dramatiska bilden förstås positivt
som de män som bröt upp taket i Jesu hus som
vi läste om i måndags? Eller tänker Jesus på
kristna som genom vaka och bön, fasta och
allmosor, som en sorts andlig milis, ”kämper”
för att påskynda Kristi återkomst, ungefär som
Paulus bild av en idrottsman i 1 Kor 9:24 f?

Jag är som ett litet barn, som barnet i moderns famn (Ps 131:2)
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Advent

FREDAGEN ANDRA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Jes 48:17-19 (O att du ville ge akt på mina bud)
Vi är skapade för frihet, och därför är Gud
befrielsens Gud – tydligt på så många ställen
redan i Gamla testamentets böcker. När Guds
bud är stränga så är det för att de vill värna
om frihet, godhet och sanning – värden man
inte ska kompromissa med! Vi ska absolut
inte söka oss till andra gudar än den sanne
Guden som vill vårt bästa, vår självständighet,
ja, som vill skänka oss Paradiset och också del
av sin egen gudomliga natur. Vi ska absolut
inte stjäla, ljuga, bryta äktenskapet etc. ty detta
undergräver den tillit som alla våra relationer
bygger på, tilliten som ger oss frihet att umgås
i glädje och lycka med varandra. Buden är
våra vägvisare och de leder till en lycka som
liknas vid en flod och vid havets vågor (v. 18)
– mäktiga symboler för liv i överflöd. Vi älskar
att fira jul med barn eller barnbarn.

I somras stod vi kanske vid stranden och såg de
små leka. Vi tänkte på Guds löfte till Abraham,
vår tros fader: Gud lovade att välsigna honom
med ättlingar talrika som stjärnorna på himlen
och som sanden på havets strand (1 Mos 22:1617). Gud upprepar löftet om denna gåva för
den som tror på Jesajas ord (v. 19). Är du
barnlös? Löftet gäller dig ändå, säger Jesaja i
54:1. Ditt namn skall inte utplånas utan alltid
stå inför mig (v. 19). Det betyder: du är lika
betydelsefull i mina ögon som Abraham, vem
du än är som tror på mina löften! Det är sant:
Fadern själv älskar dig och låter ditt liv bära
frukt. Den Ande som utgår från Fadern och
Sonen ska svalka, rensa och glädja dig. Den
är efterlängtad som en flod i öknen (jfr Ps 1:3;
23:2; Jes 58:11; Joh 4:14; Upp 7:17).

Evangelium: Matt 11:16-19 (De lyssnar varken till Johannes eller till Människosonen)
Vi hör här om en barnlek från antiken, där ena
laget spelade flöjt (eller lekte att de spelade)
och andra laget skulle agera bröllop eller
begravning. Jesus har säkert själv lekt så som
barn. Han minns besvikelsen när man inte
kunde hitta någon att leka med. Små barn
som inte leker finns det anledning att oroa
sig för. Andra barn säger hårda ord och sårar
varandra genom att hota med att ”du får inte
komma på mitt kalas”, alltså: jag önskar ingen
gemenskap med dig, du är utesluten. Jesus ser
det sårade (och sårande) barnet i oss vuxna. Vi
vill dominera - alla ska dansa efter vår pipa.
Allt är andras fel, vi dömer ut dem innan de
har förklarat sig. I vår fördomsfulla värld är det

svårt även för Gud att bli hörd. Skickar han den
asketiske och stränge Döparen som uppmanar
människorna att börja ett nytt liv genom dopet
i Jordan så kallas profeten för galen, ja, han
avrättas (begravningstemat). Skickar han sin
livsglade Son som sprider fest och glädje åt alla
(bröllopstemat) så föraktas han av de stränga.
Är du ledsen? De allvarliga profeterna vill
trösta dig med sina ord. Är du glad? Jesus
spelar upp till dans. Både Johannes och Jesus
avvisades, men Guds goda planer genomfördes
ändå. Den kristna glädjen är den livgivande
floden som inte kan stoppas. Alltid är vi på väg
mot nästa jul. Alla ska få vara med.

Förslag till fredagsoffer: Be för barn som inte har någon lycklig jul att se fram emot.
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Advent

LÖRDAGEN ANDRA VECKAN I ADVENT
Första läsningen: Syr 48:1-4, 9-11 (Elia skall återkomma)
Jesus Syraks bok (se s. 126) hör till Bibelns
vishetsböcker. Jesu ord har ibland en viss likhet
med dessa skrifter, liksom evangelietexten
i onsdags som ligger nära Syr 6:24-25 och
51:26-27, eller Jesu ord igår om ”Vishetens
gärningar” (Jfr Ords 1:20 ff; 8:1 ff). Dagens
läsning är tagen ur en längre lovprisning av
Gamla testamentets hjältar (Syr kap. 44-50).
Elia är den oförglömlige profeten som trotsade
kung Achav på 800-talet f.Kr. Kungen ville
införa fruktbarhetsguden Baal och rasade när
profeten i Guds namn lyckades få landet att
drabbas av torka (därmed visade Elia att Baal
inte härskade över regnet). Om Elia kan du
läsa i 1 Kung kap. 17 – 2 Kung kap. 2.
Profeten Malaki förkunnade i senare tider att
denne starke profet, Elia, skulle återkomma
och bana vägen för Messias (Mal 4:5-6 =
3:23-24 i vissa biblar). I söndags hörde vi om
Johannes Döparen som uppfyllde detta löfte.
Han förnekade att han var Elia som återkommit
(Joh 1:21,25). Men det spelar mindre roll. Jesus
kunde ibland förbjuda att man kallade honom
för Messias (t.ex. Matt 16:20). Det var en felaktig

syn på Elia (och Messias) som de två avvisade.
Johannes var inte identisk med Elia, men
han liknade honom och framträdde i samma
anda (jfr Joh 5:35 med Syr 48:1; 2 Kung 1:10,
12; Luk 1:17 samt evangelietexten nedanför).
Det var Johannes predikan i ödemarken som
profeten Jesaja förutsåg i sina ord (Jes 35:1;
40:3-4) om öknen som skulle blomma upp
(= Johannes åhörares hjärtan) och om vägen
som skulle beredas åt Herren (= Johannes eget
tema). Döparen var redan före födelsen, likt
en ny Jeremia (Jer 1:5), bestämd av Gud för
Malakis profetia (Luk 1:17). Johannes skulle
mildra vreden innan den blossar upp och vända
faderns hjärta till hans son (v. 10). Här talas om
försoning mellan generationer – en gåva Gud
kan ge oss till jul om vi vill ha den. Det finns
inget som kan förena människor i glädje som
att se ett nyfött barn. Vi ser ju omvänt hur ont
det gör när mor- och farföräldrar inte får möta
sina barnbarn för att deras vuxna barn bär
på gammalt agg och revanschlust mot dem.
Om döden kommer emellan utan att någon
försoning har uppnåtts går smärtan lätt i arv,
mekanismen upprepas…

Evangelium: Matt 17:10-13 (Elia har redan kommit, men de kände inte igen honom)
Apostlarna fick i Matt 17:1-8 i en vision på ett
berg se Jesus samtala med Mose och Elia. Från
Luk 9:31 vet vi att de talade om den död Jesus
skulle möta i Jerusalem. Nu vill apostlarna veta
hur det ödet går ihop med Malakis ord om att
Elia först ska återvända (se ovan). En ny Elia
syns ju ingenstans och även om han skulle
födas nu så tar det ju många år för en pojke

att växa upp. Jesus svarar att Elia redan har
kommit men inte blivit igenkänd utan dödad.
De förstår då att han syftar på Döparen som
var ”Elia” genom att fullgöra Elias tjänst.
Jesu andra ankomst, i härlighet, den vi ber om
nu i advent och i Fader vår (Tillkomme ditt
rike), ska ledsagas av basuner och änglar, inte
av Elia (Matt 24:31; 25:31; 1 Thess 4:16 f).

Elia bar pojken till hans moder. ”Se”, sade han, ”din son lever” (Jfr 1 Kung 17:23)
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Advent

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
Första läsningen: Jes 35:1-6a,10
(Han kommer själv för att rädda er)
Kardinal Anders Arborelius bestämde för
många år sedan att denna söndag varje år
skulle firas såsom Livets söndag, inte minst för
att komma ihåg vårt ansvar för att skydda de
ofödda barnens rätt till liv och motverka abort.
De kraftlösa armar som nämns i v. 3 är mycket
små, bara några centimeter! Ultraljudsbilder
som ledsagar abortingrepp har visat hur de
små försöker värja sig mot intrånget. De
vänder och vrider sig för att komma undan
dödsinstrumenten. Fatta mod, var inte rädda!
Se, er Gud är här, hämnden kommer, Guds
vedergällning. Han kommer själv för att rädda
er (v. 4). Guds ”hämnd” är att han tar sig an
de glömda barnens sak, att han uppväcker vår

medkänsla, ånger, och respekt för deras rätt
till livet. Då skall de blindas ögon öppnas och
de dövas öron höra (v. 5). Ibland ser vi detta
ske: kvinnor besinnar sig, dyker inte upp till
den inbokade aborttiden utan väljer att föda
barnet. Abort medför sorg och skuld, men
vilken kvinna ångrar att hon födde sitt barn?
Gud välsignar de trotsiga kvinnorna som föder
barn mot alla odds. De vägrar lyssna till att de
”inte kan”. De hittar livskraft, som rosor i snön.
De kommer till Sion med jubel, krönta med evig
glädje (v. 10). De ser inte sin krisgraviditet som
ett ”bevis” på att de ska misslyckas, utan som
en utmaning. De fokuserar på möjligheterna,
ser öknen blomma i förväg.

Andra läsningen: Jak 5:7-10
(Ha tålamod och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära)
Tålamod är temat här. Allt i naturen växer
i sin egen takt och vi kan inte forcera fram
det. Liksom vid varje graviditet, även Marias.
Hon gladdes vid tanken att Herrens ankomst
är nära (v. 8). Jordbrukaren måste vänta tåligt
på skörden, hoppet om höstregn och vårregn
håller honom igång (man skördar oftare i Det
heliga landet än hos oss). De ofödda barnen
är späda skott som inte kan ta hand om sina

intressen. Vårt samhälle ser dem som rättslösa,
det är fritt fram att stjäla deras framtid genom
abort så att de aldrig ser ljuset. Katolska kyrkan
är dessa barns advokat i dagens värld. Må alla
få rätt att leva, rätt att vara med. Längtan efter
barn hör till äktenskapet liksom Jesusbarnet
ger mening åt julen. En värld utan barn vore
bitter, dyster, sur och irritabel. Klaga inte på
varandra, säger Jakob (v. 9). Låt julfriden spira.

Evangelium: Matt 11:2-11
(Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan? )
Johannes ville se Jesajas profetior uppfyllas!
Den mörka cellen satte hans tro på prov: ”Är
jag Elia som ska bereda vägen åt Messias?”
(Mal 4:5-6 = 3:23-24 i vissa biblar). ”Varför är
jag då här?” Men han insåg att Jesus uppfyller
Guds löften till profeterna. Deras ord är
som julklockor - nu ringer de alla för fullt!
Johannes, rösten i öknen som Jesaja förutsåg,

är den största klockan. Men den minste i
himmelriket är större än han (v.11). Vem är
de minsta i kyrkan? De ofödda, de som ännu
bara hör kyrkklockorna som svaga ljud genom
sin mammas kropp. Dessa, de minsta av Jesu
bröder och systrar (Matt 18:5, 10; 19:14; 25:40,
45), måste skyddas mot alla hot! Låt denna
Livets söndag bli början på DIN insats för dem.
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TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT

Årgång B

Första läsningen: Jes 61:1-2a, 10-11
(Min glädje har jag i Herren)
Kardinal Anders Arborelius bestämde för
några år sedan att denna söndag varje år
skulle firas som Livets söndag, inte minst för
att komma ihåg vårt ansvar för att skydda de
ofödda barnens rätt till liv och motverka abort.
Dagens första läsning är som att höra den unga,
gravida Maria sjunga. Hennes graviditet var
jobbig (se Matt 1:18-24), men allt hon kunde

tänka på var att jubla liksom Jesaja (Luk 1:4655). Varje kristen själ är, liksom Maria, Den
helige Andes brud – därav bröllopsbilden i v.
10. Ännu är det långt till våren då allt kommer
att kläs i grönska, men inom Maria blommar
redan i vintertid den seger och rättfärdighet (v.
10-11) som vi längtar efter, Livets seger!

Andra läsningen: 1 Thess 5:16-24
(Må er ande, själ och kropp vara utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer)
De kristna i Thessaloniki längtade efter Herrens
återkomst såsom vi nu gör i advent. För några
av våra mest utsatta bröder och systrar är
denna återkomst det enda hoppet som de har
kvar, kanske är det så även för dig som läser
detta. Gud ger oss även en annan glädje som
vi alltid kan tänka på: Vetskapen om hans
kärlek. Mässans grekiska namn – eukaristi –
betyder tacksägelse. Vi kristna säger tack till
Gud varenda dag för hans kärlek. Julgran och

julkransar vittnar om att det finns grönska som
trotsar vinterns mörker, vi motverkar dödens
destruktiva krafter när vi säger tack. Vår ande,
själ och kropp ska bevaras hela och oskadda,
säger Paulus (jfr v. 23). Vi måste stå upp för
de ofödda barnen som inte kan försvara sin
rätt till kroppslig integritet. Abortpersonalens
vakuumsugare sliter sönder deras kroppar. Vi
måste protestera mot detta barbari! Barnet har
rätt till sin kropp och till sitt liv!

Evangelium: Joh 1:6-8, 19-28
(Mitt ibland er står en som ni inte känner)
I vår mitt finns Den som vi inte känner. För
den höggravida Maria, på väg till Betlehem,
som försiktigt kände med handen på sin stora
mage, var detta bokstavligt sant. Våra ofödda
barn är främlingar, ännu okända gåvor från
Gud - i förpackning, precis som de julklappar
vi måste vänta på tills tiden är inne. Även när
barnen växer upp och står bredvid oss i kyrkan
är de ännu som oöppnade presenter. Framtida
påvar och helgon, konstnärer och hjältar, är
barn just nu. Den helige påven Johannes Paulus
II fick som barn problem med kyrkoherden
för att han sparkade fotboll mot kyrkväggen.
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Våra mest jobbiga, fumliga, hopplösa barn
kan mycket väl bli framtidens mest intressanta
personligheter. Ser du de vuxna som står och
skakar på huvudet och mumlar: ”Vad synd för
de där föräldrarna att de skulle få en sån där
flicka!” Men maskrosor klarar sig ofta bättre än
de ack så ömtåliga finrosorna, jag menar våra
allt för ”önskade” barn som skäms bort och
kvävs av lyxen, av vuxnas lyckoförväntningar.
De så kallade ”icke-önskade” barnen däremot
trotsar typiskt sina förutsättningar och skjuter
genom asfalten om de får lov. Den chansen ska
de få! Rädda dem – stoppa aborterna!

Årgång C

Advent

TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT
Första läsningen: Sef 3:14-17
(Herren jublar av glädje över dig)
Kardinal Anders Arborelius bestämde för
några år sedan att denna söndag varje år
skulle firas som Livets söndag, inte minst för
att komma ihåg vårt ansvar för att skydda de
ofödda barnens rätt till liv och motverka abort.
Varje graviditet är en hälsning från Gud – han
litar på dig som är med barn. Sefanjas glädjebud
från Gud låter som Gabriels ord till Maria när
hon skulle bli gravid och föda Guds Son (Luk
1:26-38). Gud bor hos dig, säger Sefanja (v.15
och 17). Mörka tankar hotar den som saknar
stöd för sin graviditet kring sig. Men var inte

rädd, låt inte händerna sjunka i missmod (v.
16). Många unga flickor hotas och lockas av
sina närmaste för att de ska göra abort. De dras
in i bilar och översköljs med utskällningar.
De får veta att de är egoister. Deras föräldrar
”skäms” över dem. Men Gud jublar av glädje
över dig i sin översvallande kärlek (v. 17). Gud
talar här till varje människa. Stanna vid dessa
ord, smaka på dem och ta dem till ditt hjärta!
Gud jublade över dig när du var ett foster (Ps
139:13-16; Jer 1:5). Du skall leva (Hes 16:6). Vi
måste säkra allas rätt till livet!

Andra läsningen: Fil 4:4-7
(Herren är nära)
Man skulle kunna betrakta orden i denna
läsning hur länge som helst. Vi ska vara
”fördragsamma” säger Paulus här i v. 5. Det
grekiska ordet bakom handlar om att vara mild,
inte självupptagen eller småaktig utan öppen,
välvillig, överseende och glad. Jag känner en
del som är så, det gör du nog också - dessa som
kan överraska dig med en kram. Gud är så – en
god vän som ser din oro och säger: ”Berätta
ALLT för mig!” (v. 6). När du är gravid behöver

du mer än någonsin en vän som tillåter dig att
se positivt på dig själv och det som nu sker
inom dig. Gör er inga bekymmer (v. 6). Du
klarar detta. Du kommer att lyckas. Gud vill
ge våra hjärtan och tankar skydd i Kristus Jesus
(v. 7). Vi får rätten att tänka positivt. Den som
av hela sitt hjärta tar denna kärlek till sig fylls
av glädje och tacksamhet och vill ge Gud en
kram. Precis så var Paulus, det känns här.

Evangelium: Luk 3:10-18
(Vad skall vi göra?)
Med ”kastskoveln” (v. 17) slängdes säden upp
i luften. De lätta och onyttiga agnarna togs
bort av vinden, de goda sädeskornen föll ned
på ett täcke. Helvetet (jfr Jes 66:24) ska drabba
”agnarna”. Moderna människor avvisar tanken
på helvetets eld men hindrar inte att oskyldiga
ofödda barn dödas genom abort och sedan
bränns som sjukhusavfall. Man stjäl livets gåva
ifrån dessa barn och så även det eviga livets
gåva som ju ges genom dopet. Var hamnar
dessa små ovälkomna barns själar efter döden?

Jag kan inte tro annat än att de nu gråter ut
i Guds famn, och att han gärna lyssnar på
deras klagorop. De vuxna som orsakade och
biföll aborterna ligger värre till, vi måste be
för dem. Gud önskar inte att de ska bli avfall i
evighetens eld fast de lät ofödda barns kroppar
slängas i ugnen på våra sjukhus. Bikta idag, du
vet inte om du lever imorgon. Fira under inga
omständigheter Jesusbarnets födelse förrän du
är 100 % försonad med Gud i denna fråga vars
viktighet inte kan jämföras med andra frågor!
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MÅNDAGEN TREDJE VECKAN I ADVENT
OBS! Om denna dag infaller den 17 eller 18 december, läses inte nedanstående läsningar
utan dem som finns under dessa datum (se s. 405/406).
Första läsningen: 4 Mos 24:2-7, 15-17a (En stjärna träder fram i Jakob)
Gud uppenbarade sin Sons ankomst till
världen även för avgudadyrkare. De vise
männen från Österland fick ledstjärnan. En
annan vis man – profeten Bileam från ca
1300-talet f.Kr. – såg en stjärna och förstod
att den syftade på en härskares födelse i Jakob
(d.v.s. Israel) som skulle komma i framtiden.
En avgrund, inte bara i tid utan även i moral,
skiljer dessa två händelser från varandra.
Bileam var från tiden då hebreerna gick från
Egypten hem till det utlovade landet. De ville
på vägen passera (inte erövra) kungariket
Moab, men möttes där av misstänksamhet.
Kung Balak försökte få den ansedde Bileam
att förbanna Gudsfolket och erbjöd honom
pengar. Bileam lät sig köpa som så många
falska profeter genom historien – hyrda
tjänare som förkunnade vad makteliten ville
höra. Hans åsninna vägrade bära honom till

Gudsfolket, även när han misshandlade henne,
hon kände sin herres krubba som Jesaja säger
(Jes 1:3). När Bileam ska förbanna folket kommer det välsignelser ur hans mun. Balak är
rasande, men kan inget göra. Läs den komiska
berättelsen i sin helhet (4 Moseboken, kap.
22-24). De vise männen på Jesu tid kom fram
till Jerusalem (Matt 2:1 f). Kanske utlovade
den listige kung Herodes dem ”ersättning”
om de kunde leda honom till den nyfödde
Messiaskandidaten. I stallet i Betlehem
låg barnet lugnt bland oxe och åsna som
profeterna förutsagt (Mik 5:2; Jes 1:3). De
vise männen lämnade gåvor, smög bort och
hindrade så kungens rävspel. Österlandets
generösa intellektuella lärde känna Guds Son
– stjärnan som Bileam endast fick ana (jfr Upp
22:16). När vi sätter stjärnan över krubban
eller julgranen kan vi be Gud om samma gåva.

Evangelium: Matt 21:23-27 (Varifrån kom Johannes dop?)
Herdarna och annat fattigfolk på Jesu tid som
endast hade Gud att hoppas på, trodde gärna
på Johannes Döparens ord om Jesus (Joh 1:2934). Makthavarna i Jerusalem som hade sitt på
det torra ogillade predikantens samhällskritik.
De pressade honom med svåra frågor liksom de
nu i templet pressar Jesus att tydligt legitimera
sin auktoritet (Joh 1:19-28). Jesus svarar
genom att be dem säga öppet vad de anser om
Johannes. De vågar inte yttra sig. Men hade de

trott Jesus om han hade sagt rakt ut att han var
Guds Son? Förmodligen inte. Jesus vill säga
att om de hade lyssnat till Johannes så hade de
också förstått vem han, Jesus, är. Det går inte
att avgöra Jesu identitet endast från utsidan.
Den som inte vill tro låter sig högst skrämmas
men inte övertygas om Jesus ger ”bevis”. Gud
kom inte till oss med tvingande bevis, han ville
smälta våra kalla hjärtan. Därför fick vi barnet
i Betlehem – så ville Gud legitimera sig.

Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres krubba, men Israel känner inte sin herre,
mitt folk har inget förstånd (Jes 1:3)
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TISDAGEN TREDJE VECKAN I ADVENT
OBS! Om denna dag infaller den 17 eller 18 december, andvänds inte nedanstående
läsningar utan dem som finns under dessa datum (se s. 405/406).
Första läsningen: Sef 3:1-2, 9-13 (Frälsning åt alla fattiga)
Sefanja var en av profeterna på 600-talet f.Kr.
som klart insåg att Nordriket Israels fall (år
722/721 f.Kr.) också kunde drabba landet i
söder: Juda och dess huvudstad Jerusalem.
Det lilla riket var splittrat och demoraliserat,
de fattiga utnyttjades skamlöst av folkets
”herdar”, och de flesta levde som om Gud inte
fanns. Något förfärligt kommer att hända,

men det leder inte till Gudsfolkets undergång
utan till en rening som även ska komma alla
andra folk till godo (v. 9). En arm och ödmjuk
skara ska överleva. De ska beta och vila tryggt
(v. 12-13). Jesus tänker på denna skara i sina
saligprisningar (Matt 5:3-12/ Luk 6:20-23).
Människor i utanförskap – som herdarna vid
Betlehem – ska få höra änglasång.

Evangelium: Matt 21:28-32 (Johannes kom och syndarna trodde på honom)
En gång skamstämplad, alltid skamstämplad.
Killen som sparkas från sin praktik för att man
sett honom porrsurfa på arbetstid får svårt att
hitta nya jobb. Den ensamstående mamman
som fick ekonomin att gå runt genom små
”tjänster” åt män som hon nu skäms för kan
flytta till en annan stad fast ryktet flyttar med.
Anständigt folk här och där ska nog se till att
hennes förflutna inte glöms – även när hon
försöker börja ett nytt liv. Många människor
längtar efter en ny chans – att få lov att se sig
själva som den oskyldiga varelsen de skapades
till att vara. En nunna i Paris som arbetade för
att stödja prostituerade kvinnor hälsade dem
en dag med orden: ”Hej alla mina rena små
duvor”. Det gjorde intryck djupt på dem. Det
hade de aldrig väntat sig.
Prostituerade (”horor”) och tullindrivare
var bland de mest föraktade i Gudsfolket.
Evangelisten Lukas berättar att alla syndare
sökte sig till Jesus för att höra honom (Luk 15:1).
De omvände sig redan när Döparen predikade.
Förlorade söner och döttrar (jfr Luk 15:11-32)

är inte förlorade i Guds ögon. Vi får vänja oss
vid det och inte se ner på dessa Guds barn.
Liknelsen om de två bröderna riktar sig till alla
som tvivlar för litet på sin egen rättfärdighet. De
religiösa ledarna var högt aktade, de tyckte inte
de behövde vare sig Johannes eller Jesus. Jesu
dom drabbar dem hårt. Jesus vill inte utesluta
sådana arroganta herdar ur himlen, men de
kommer dit senare än syndarna som trodde på
hans ord. Denna försening påminner om vad
kyrkan lär ut om Skärselden: de vars tro och
gärning måste renas innan de kan komma till
himlen liknar guldet som rensas från slagg i
en ugn, de frälsas ”men som ur eld” (jfr 1 Kor
3:15; 1 Pet 1:7).
Jesu skarpa ord om hororna är skandalösa för
de flesta öron. Man kan nästan se hur antikens
avskrivare darrade på handen: i många gamla
matteusmanuskript råkade man förväxla de
två bröderna, i ett fall så att hela meningen blir
klart fel. De tre övriga evangelisterna tog inte
ens med dessa ord. De var väl för stötande.

”Se, vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare” (Matt 11:19)
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ONSDAGEN TREDJE VECKAN I ADVENT
OBS! Om denna dag infaller den 17 eller 18 december, läses inte nedanstående läsningar
utan dem som finns under dessa datum (se s. 405/406).
Första läsningen: Jes 45:6b-8, 18, 21b-25 (Dryp, ni himlar därovan)
Hela tre gånger upprepas i dagens läsning
att Gud är den ende guden. Under judarnas
påtvingade exil i Babylon på 500-talet f.Kr.
har dessa ord varit en källa till hopp: Vår
Gud är inte svag eller ”besegrad” bara för att
babylonierna med deras avgudar har förstört
hans tempel och rövat bort oss till deras land.
Nej, bara vår Gud finns, därför kommer allt att
bli bra, vi ska återvända hem med jubel. Och så
blev det ju när exilen i Babylon tog slut.
Gud står som Skapare bakom allt, gott som ont
(v. 7). Det betyder inte att vi kan säga att Gud
är ”orsaken” till det onda som sker (vad som
verkligen orsakar ont och gott i denna värld

överträffar människors förstånd - det måste vi
inse!), men vi vet att allt är i hans hand, och
det får vi lita på. ”Rättfärdighet” ska flöda ned
(v. 8): för oss kristna är denna gåva en person.
Vi sjunger i en gammal hymn: ”Regna, ni
himlar, från ovan” och ”Må Den rättfärdige
drypa ner från molnen” (Rorate, cæli desuper,
et nubes pluant justum). För mig skall alla
böja knä, säger Herrens röst (v. 23). Rösten
blev ett spädbarns skrik i Betlehem. Alla knän
skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden
och under jorden, säger Paulus (Fil 2:10). Vi
knäfaller snart inför krubban, inför honom
som krubban avbildar, vår Herre och Gud.

Evangelium: Luk 7:19-23 (Berätta för Johannes vad ni har sett och hört)
Den förnyelserörelse som började med
Johannes Döparens botpredikningar vid
Jordanfloden drabbades av en rejäl kris när
han plötsligt sattes i fängelse av Herodes
Antipas. Föreställningen att Johannes kunde
vara den Elia som skulle återkomma och ställa
allt tillrätta innan Messias ankomst (Mal 4:56 = 3:23-24 i vissa biblar), alternativt att Jesus
skulle kunna vara denne Messias, blev allt
svårare att upprätthålla. Vad är det för en Elia
som spärras in, varför kunde Gud inte hindra
det? Och var är elden, den starka domen som
Johannes lovade att Messias skulle komma
med (Luk 3:17)? Döparens fångvaktare har
utan tvivel hånat den helige mannen nere i
fängelsehålans mörker: ”Din Jesus roar sig i
sällskap med syndare, drinkare och lösaktiga
kvinnor! Han kan inte stoppa oss från att kapa
ditt huvud! Du har misslyckats totalt!”

Johannes skickade iväg sina lärjungar till Jesus
– kanske ville han att de skulle ansluta sig
till Jesus genom att själva lära känna honom
närmare, kanske tvivlade han och ville veta
vad som pågick. Jesus är oerhört framgångsrik
som läkare och så syns det att han uppfyller
Jesajas profetior (Jes 35:5-6). Men Jesus är
nog lite annorlunda än Johannes trodde han
skulle bli. Den stora rättvisa domen från Gud
låter tydligen vänta på sig - och varför måste
han själv, Johannes, sitta kvar i fängelset?
Salig är den som inte kommer på fall för min
skull, säger Jesus (v. 23). Nej, Jesus var inte
som man förväntade sig, han kom för att bära
våra sjukdomar, plågor och straff (Jes 53:4).
Johannes fick dela detta öde i förväg. Den hårt
prövade profeten behövde en stark tro för att
klara detta enastående martyrium. Vi får tro
att Gud gav honom den nåden när bilan föll.

Dina fiender hånar mig, Herre, de hånar din smorde var han går fram (Ps 89:52)
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TORSDAGEN TREDJE VECKAN I ADVENT
OBS! Om denna dag infaller den 17 eller 18 december, läses inte nedanstående läsningar
utan dem som finns under dessa datum (se s. 405/406).
Första läsningen: Jes 54:1-10 (Såsom en övergiven kvinna kallades du av Herren)
Gud står fast vid sina löften även när Gudsfolket
förhåller sig till honom som en otrogen kvinna
mot sin man. Jesaja ser denna kvinna som
ofruktbar, vilket vill säga att folkets gärningar
inte ledde till något gott – de var en vingård
utan goda druvor (Jes 5:7; Matt 21:33-43).
Aposteln Jakob säger att synd ”föder död” (Jak
1:15). När Gud tar bort sin skyddande hand,
blir folket som en förskjuten kvinna och faller
i främmande makters hand (”din ungdoms
skam” i v. 4, motsvarande slaveriet i Egypten
ca 1400-talet f.Kr. och ”änketiden”, d.v.s. exilen
i Babylon på 500-talet f.Kr.). Guds kärlek
till oss är större än våra synder. Han kallar
tillbaka sin kvinna som han ser är övergiven
och olycklig (v. 6). Hon är hans ungdoms
kärlek (v. 6), endast henne kan han älska evigt
trofast (v. 8). Ordet ”din” upprepas ömt (din
man, din befriare, din Gud). Det hebreiska

uttrycket för barmhärtighet är besläktat med
ordet livmoder. Guds förlåtelse omger oss från
alla sidor och blir fysisk verklighet i Marias
sköte (Ps 139: 5, 13-16; 131:2). Hon bär denna
dyrbara skatt under sitt hjärta, för vår skull.
När Maria red mot Betlehem på djuret som
leddes av Josef tänkte hon kanske på den
”vanära” (Matt 1:19) som hotade henne då
det visade sig att hon var gravid utan Josef.
Långt från snacket i byn kunde hon nu dra en
lättnadens suck. Guds ord hos Jesaja tröstade
henne liksom de tröstar oss när vi utsätts
för hån och skratt: Var inte rädd, du skall
inte behöva skämmas, blygs inte, du skall inte
förödmjukas… Ty din man är han som har
skapat dig, han vars namn är Herren Sebaot,
din befriare är Israels Helige, han som kallas
hela jordens Gud (v. 54-55).

Evangelium: Luk 7:24-30 (Budbäraren som bereder vägen för Herren)
Johannes vill från sitt fängelse ha klart besked
om Jesus är Messias, eller så vill han att hans
lärjungar ska inse att Jesus är det. Det läser
vi i versen precis innan dagens läsning (Luk
7:18-23). Jesu gärningar uppfyller till fullo
Jesajas profetior (Jes 35:5-6) - svaret är alltså
ett uppenbart JA. Men vilken är då Johannes
roll? Jesu svar är: Johannes är den ”Elia” som
skulle bereda vägen för Herren enligt profeten
Malaki (Mal 4:5-6 = 3:23-24 i vissa biblar).

Men hur kan den nye Elia hamna i fängelse?
”Vad hade ni väntat er?” svarar Jesus ”en kopia
av Herodes?” De fina kläderna som Jesus talar
om här är en sarkastisk kontrast till Döparens
och Elias enkla botdräkter (Mark 1:6; 2 Kung
1:8; Sak 13:4). Johannes storhet beror inte på
hans jordiska liv. Det gäller också för dem som
följer Jesus, men dessa uppnår något som är
långt mer än vad Johannes kunde ge, själva
Gudsriket (Luk 12:32; Matt 5:3-12).

Vad inget öga sett och inget öra hört har Gud berett åt dem som älskar honnom (jfr 1 Kor 2:9)
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FREDAGEN TREDJE VECKAN I ADVENT
OBS! Om denna dag infaller den 17 eller 18 december, läses inte nedanstående läsningar
utan dem som finns under dessa datum (se s. 405/406).
Första läsningen: Jes 56:1-3a, 6-8 (Mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk)
Nordriket Israel med huvudstad i Samaria
krossades av assyrierna år 722/721 f.Kr. Tio
av Israels tolv stammar fördes då bort. Men
några måste ha lyckats fly söderut till Juda
– arkeologiska utgrävningar visar en stor
folkökning och rasande utveckling där efter
katastrofen. Jesajas ord syftar kanske på dessa
”främlingar” som Gud vill välkomna i sitt hus
(templet). Juda rike i söder dukade senare
under för babylonierna (på 500-talet f.Kr.) men
folket återvände till Jerusalem. Jesajas gamla
ord gav dem då förnyat hopp. Att hålla sabbaten
blev en social markör för det hemvända folket,
en offentlig och synlig trosbekännelse som det

gäller för judar än i dag. Men Gud hade större
ambitioner för det lilla folket: templet skulle
bli ett bönehus för ALLA folk, alla folk skulle
strömma dit. Jesaja ser kyrkans tid komma,
då det inte ska spela någon roll om man rent
biologiskt härstammar från Abraham eller
inte (jfr Matt 3:9; Joh 8:39). Avkomlingar
till Abraham är de som tillhör Kristus, säger
Paulus (Gal 3:29). Även vi kristna har våra
trosmarkörer: Nu – nära jul - strålar ljus i allt
fler hem och fönster. Låt oss be, längta, vaka.
Stjärnhimlen välver sig över oss som över
Abraham och herdarna vid Betlehem. Bli tyst
och lyssna – änglarnas sång är inte långt borta!

Evangelium: Joh 5:33-36 (Den brinnande och skinande lampan)
Judarna ville döda Jesus eftersom han inte bara
upphävde sabbatsbudet utan också påstod att
Gud var hans far och därmed jämställde sig med
Gud (Joh 5:18). Vilka bevis kan han framlägga
för detta? Inom judendomen spelade vittnen
en stor roll vid rättegångar i motsats till den
hellenistiska (grekiskt präglade) omvärlden
där den anklagades försvarstal tillmättes stor
betydelse. Ett tal av det judiska slaget håller
Jesus här, han hävdar att hans gärningar
vittnar om hans gudomliga auktoritet. Det är
inte avgörande om Johannes Döparen kunde
identifiera honom som Messias. Johannes var
som en liten lampa men när solen själv lyser

då blir allt uppenbart och allt kring oss talar
för sig självt. Jesus är det oskapade Ljuset som
utgår från Gud (”Gud av Gud, ljus av ljus, sann
Gud av sann Gud…” ber vi i trosbekännelsen,
jfr Joh 1:4,9; 8:12). Johannes gick före Jesus,
banade vägen, han var den ”Elia” som profeten
Malaki förutsagt (Mal 4:5-6 = 3:23-24 i vissa
biblar), den glödande profeten Elia, vars ord
flammade som en fackla (Syr 48:1). Precis som
David hade en liten ”lampa” (Ps 132:17) skulle
Messias, den nye David, ha en lampa, nämligen
Johannes (i dag har han den i evighetslampan
i våra kyrkor). Jesu storhet döljs i hans ringhet.
Så hittar vi honom i stallet i Betlehem.

Förslag till fredagsoffer: bjud någon okänd granne välkommen på julfika i ditt hem och led
in samtalet på vad adventstiden och julen betyder för dig

400

Advent

LÖRDAGEN TREDJE VECKAN I ADVENT
Denna lördag infaller alltid på ett datum nära jul. Du hittar läsningarna i mässan under
De sju sista dagarna före jul, från och med sidan 405.
Ur en adventspredikan av den helige Bernhard av Clairvaux (se s. 1322) – en kommentar
till ordet från Gud hos Jesaja till kungen Ahas som erbjöds tecknet om Jungfrun som
skulle bli havande (Jes 7:10-16) – vilket var en förutsägelse om Frälsarens ankomst i
Marias sköte (Matt 1:22-23):
”Vi har lyssnat till hur Jesaja gav Ahas rådet att begära ett tecken av Herren nedifrån
djupet eller uppifrån höjden (Jes 7:10-12). Vi har hört hans svar som låter fromt men
saknar kraft (2 Tim 3:5). Därför förtjänade han att bli tillrättavisad av honom som ser
till hjärtat (1 Sam 16:7) och inför vilken varje mänsklig tanke är uppenbar. Ahas sade:
Jag begär inget, jag vill inte fresta Herren (Jes 7:12). Han var fylld av högmod inför den
kungliga tronens värdighet och slug i sina till synes mänskligt visa ord (1 Kor 2:4). Därför
sade Herren till Jesaja: ”Hälsa den räven (Luk 13:32) att begära ett tecken nedifrån djupet”
(Jes 7:11). Rävarna har lyor (Matt 8:20) och går ner i dödsriket (Ps 139:8) och där är han
som fångar de visa i deras slughet (Job 5:13, 1 Kor 3:19). Herren sade också: ”Gå och säg
till den fågeln att begära ett tecken uppifrån höjden”. Ty fågeln har ett bo (Matt 8:20), men
även om den flyger upp mot himlen är han där, han som står emot de högmodiga (1 Pet
5:5) och med sin kraft krossar de övermodigas och högmodigas nackar. Ahas vägrade att
begära ett tecken från den himmelska makten eller vishetens outgrundliga djup. Därför
lovade Herren själv Davids hus ett tecken på godhet (Jes 7:13) för att genom ett uttryck
för kärlek dra de människor till sig som inte låtit sig förskräckas av makt eller visdom.
Kärleken kommer till uttryck i orden: ”ned i djupet”. Ingen har en större kärlek än den
som (Joh 15:13) själv gick ned i djupet för att ge sitt liv för sina vänner. Så blir det Ahas
bjudet att med fruktan vörda hans majestät som råder i himlens höjd och att omfamna
hans kärlek som skulle gå ned i djupet. Inte bara människors tålamod var prövat, utan
även Guds (Jes 7:13). Ingen tänkte med fruktan på hans majestät och ingen tänkte med
kärlek på hans barmhärtighet. Därför, säger han, skall Herren själv ge er ett tecken som
skall uppenbara hans majestät och kärlek. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son
och hon skall ge honom namnet Immanuel (Jes 7:14), vilket betyder ”Gud är med oss”
(Matt 1:23). Fly icke, Adam, ty Gud är med oss. Var inte rädd, människa (Luk 1:30),
frukta inte när du hör Guds namn, ty Gud är med oss. Han är med oss genom likheten i
vår köttsliga natur (Rom 8:3). Han är med oss till gagn för oss. För oss har han kommit
såsom en av oss (1 Mos 3:22), lik oss (Jak 5:17) och sårbar.”
(Ur Bernhard av Clairvaux, Adventspredikningar, s. 29-30, Bokförlaget Catholica, 1995)
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FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT

Årgång A

Första läsningen: Jes 7:10-14
(Se, den unga kvinnan är havande)
Kung Achas från 700-talet f.Kr. offrade sin egen
son till avguden Molok (2 Kung 16:3). Han ville
inte lyssna på Gud. När Juda pressades från
grannstaterna och det assyriska imperiet ville
Gud ändå hjälpa folket: Gud erbjuder Achas
ett tecken, vad som helst, för att bevisa att det
är rätt att lyssna till Jesaja. Achas svarar med
falsk fromhet att han inte vill ”sätta Herren på
prov” (underförstått: ”Jesaja, din gamle Gud
kan inte hjälpa oss, jag vill skona honom från
att göra bort sig!”). Trots Achas förakt vill Gud
ge ett tecken, ett ytterst viktigt sådant. Han
säger det mycket högtidligt: en ung kvinna
ska föda Gud-med-oss (Immanuel). Det finns
en skillnad mellan vad människor och Gud
förmår (v. 13) – barnets tillkomst ska överträffa
det vanliga som sker i världen när någon blir
gravid. Vad Gud här visade Jesaja kunde först
omedelbart se ut som ett dagspolitiskt budskap:
en son ska snart födas i kungafamiljen som ska
säkra dynastins bestånd - men temat med det
frälsande barnet dyker upp igen och fördjupas:
i Jes 9:6 är barnet uppenbart gudomligt och
inleder en paradisisk tid, liksom i kap. 11. Kan
Gud verkligen bara ha syftat på Achas son,
den senare kung Hiskia? Han var visserligen

bättre än sin far men efter Hiskia förföll Juda
till ett halvt sekels hedendom under Manasse!
Så vem är barnet? När de hebreiska texterna
översattes till grekiska på 200-talet f.Kr. (se s.
18) valde de lärda judarna att översätta ”ung
kvinna” med partenos (= jungfru), ett ord
som lutar mer åt en biologisk mening än det
hebreiska gör. Dåtidens lärda tänkte alltså åt
det hållet. Ett sådant mirakeltecken är också
helt i Jesajas anda (jfr hans bild med Messias
som växer upp som en gren ur en avhuggen
stam, Jes 11:2, d.v.s. utan rötter och näring).
När senare Maria, som jungfru, blev havande
genom Anden var profetian uppfylld (Matt
1:23). Då, i polemik mot kyrkan, vände sig
rabbinerna mot denna tolkning. Men Jesajas
ord passar in på Jesus. Bibeln själv anger ingen
annan kandidat. Utan Jesus ekar löftet tomt.
Achas fruktade att hans släkt, Davids
kungadynasti, skulle utplånas. Gud ville lugna
honom. Han stod fast vid sitt löfte till David (2
Sam 7:16), ja, i framtiden ville han befästa det
för evigt – genom Jesus. Achas vände dövörat
till, men folket bevarade hoppet om en evig
kung från Gud. Många generationer skulle
leva av detta hopp.

Andra läsningen: Rom 1:1-7
(Jesus Kristus, av Davids ätt, Guds son)
Paulus skiljer, liksom Jesaja, mellan mänsklig
förmåga och gudomlig (se ovan). Jesus är
människa, av Davids ätt, men också Gud.

Hans förhärligade tillstånd vid Faderns högra
sida i himlen bevisar detta. Så hade Jesus visat
sig för Paulus (Apg 9:3 f). Han bara visste det.

Evangelium: Matt 1:18-24
(Jesus föds av Maria som var trolovad med Josef, Davids son)
Maria väntade redan barn! Josef var chokerad,
men kom till tro: barnet är från Gud. Så
räddades Maria inte bara från vanära (eller
avrättning, se Joh 8:3 f; 5 Mos 22:23-24!). Hon
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och Jesus fick en unik beskyddare: den rättfärdige Josef, ett i sanning stort helgon (se s.
1074). Vilket unikt förtroende som Gud visade
Josef: han skulle ta hand om Jesus och Maria!

Årgång B
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FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT
Första läsningen: 2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
(Davids kungavälde skall bestå till evig tid)
David är den fromme kungen som Gud
välsignade över alla mått och som därför sågs
som ”modell” för den kommande Messias.
Psaltaren är Bibelns, judarnas och kyrkans
bönbok. Den tillskrivs traditionellt kung David
som författare. Hans namn förekommer oftare
än några andra namn i Gamla testamentet. Det
är inte märkligt att David känner tacksamhet
mot Gud och vill visa det genom att bygga
ett hus (tempel) åt honom. Men det visar sig
att Israels Gud är annorlunda än de övriga
folkens avgudar. De krävde betjäning och
uppmärksamhet. Den sanne Guden är vänd
mot människan och hennes behov, allt vad
han föreskriver gör han för att det är bra för

oss. Gud gläds åt Davids tacksamhet och
svarar genom att lova honom ett evigt ”hus”,
alltså att hans ättlingar alltid ska få sitta på
Davids tron. En förgylld stol tillhörande den
egyptiske faraon Tut-Ank-Amon (trehundra
år före David) finns bevarad än i dag. Davids
tronstol, som kan ha liknat den, gick nog upp
i rök senast år 587/586 f.Kr. när babylonierna
avsatte den siste av hans ättlingar, Sidkia.
Dynastin förkastades av Gud på grund av
kungarnas synder, men Jesus, Davids ättling
som adoptivson till Josef, härskar i evighet
över det nya Gudsfolket, kyrkan. Så höll Gud
sitt löfte till David, ja, utsträckte det till alla
folk på jorden som tror på hans son.

Andra läsningen: Rom 16:25-27
(I evangeliet avslöjas en hemlighet som från tidens början varit outsagd)
Vi får här de allra sista raderna i det långa
och krävande brevet till romarna (många
handskrifter har märkligt nog inte med dessa
verser utan låter brevet sluta redan vid vers
23 eller 24). Efter syndafallet lovade Gud Eva
att en av hennes ättlingar skulle göra vad hon
inte själv förmådde: trampa på ormens huvud,
alltså övervinna djävulen (1 Mos 3:15). Gåvan

blev dock ännu större: Guds egen Son skulle
bli Evas ättling när tiden var inne. Gud ville
inte bara gottgöra våra fel utan anta vad vi är
(vår natur) för att vi skulle kunna anta vad han
är (hans gudomlighet). Kanske tänker Paulus
att Adam och Eva ännu inte var mogna för att
ta denna gåva till sig. Maria – den nya Eva –
var det. Nu sprids evangeliet om detta mirakel.

Evangelium: Luk 1:26-38
(Du skall bli havande och föda en son)
Maria på åsnan – Josef till fots framför. Ännu
bara en kort sträcka kvar till Betlehem, staden
där kung David föddes tusen år tidigare.
Marias tankar går säkert till Gabriels ord vid
bebådelsen som vi läser om idag. En vackrare
scen kan inte tänkas – så full av uppskattning,
respekt, generositet och hopp. Guds Son
ska födas genom Jungfrun, han ska uppfylla

Guds löfte till David om ett evigt kungarike.
Maria får bli boning åt Guds Ande såsom
tälthelgedomen (tabernaklet) i öknen (2
Mos 40:34). Liksom Paulus säger (se ovan)
planerades detta redan vid skapelsen och
avslöjades för profeterna.
I våras firade vi din sons bebådelse, Maria! Här
rider du nu fram med Guds kärlek inom dig!
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Årgång C

Första läsningen: Mik 5:2-5a
(Från dig skall jag låta en härskare över Israel komma)
Orden i denna läsning presenterades för
den onde kung Herodes den Store när hans
teologer listade ut var på kartan man kunde
räkna med att den kommande Messias skulle
födas (Matt 2:4-6). Han ville då genom en
massaker kväva alla Messiasrykten som kunde
få hans hatade regim att vackla. Betlehem!
Den Gudstrogne och välsignade David föddes
tusen år tidigare i Betlehem och allas ögon
riktades på grund av Mikas ord självklart
mot den staden. Den kommande Frälsaren
har rötter i forntiden (v. 2), är alltså en legitim
arvtagare till riket – olikt Herodes som kom
från Idumeen söder om Judeen och inte var

riktig jude. Vem är ”hon som skall föda” (v. 3)?
Det undrade Herodes säkert. Vem är hon? Var?
Helst hade han gett sig på barnet omedelbart
efter födelsen likt draken i Uppenbarelseboken
(Upp 12:4 f). Mika kände inte denna kvinnas
namn men anade nog att hon var den samma
som Jungfrun som blir havande i Jesajas bok
(Jes 7:14), i förutsägelsen om Jungfru Maria
(Mika och Jesaja profeterade samtidigt i Juda
på 700-talet f.Kr. och bör ha känt varandra).
Barnet, fredens herre (v. 5), ska bli ärad över
hela jorden (v. 4) vilket Jesus Kristus i sanning
är, blir och ska bli i alla tider, inte minst nu när
högtiden för hans födelse nalkas.

Andra läsningen: Heb 10:5-10
(Jag har kommit, Gud, för att göra din vilja)
Hebreerbrevet och Romarbrevet är kanske
de två viktigaste breven i Nya testamentet.
I Hebreerbrevet beskrivs Jesu enastående
medlarfunktion mellan Gud och människor
med bilden av översteprästen – vi träder rakt in
i urkristendomen med dess judiska förankring
och idévärld och är på armslängds avstånd
från Jesu egen självbild (se inledningen till
Hebreerbrevet, s. 223). Kristi ord i v. 5-7 är
från Ps 40:7-9 (i den grekiska översättningen,

se s. 18). Författaren lägger in ordet ”kropp” för
att antyda att Guds Son antog kött av Jungfru
Maria. Hela texten är som ett eko av Marias
ord vid Bebådelsen: ”Må det ske med mig som
du har sagt” (Luk 1:38). Guds vilja handlar om
mer och om annat än lagen och offren. Den är
kärleken som gör sig disponibel för Gud, som
vill ge sig själv, såsom Kristus gjorde då han
trädde in i vår värld. Ja, såsom Maria redan
gjorde i sitt Ja-ord då hon tog emot Sonen.

Evangelium: Luk 1:39-45
(Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?)
Maria sitter på åsnan på väg mot Betlehem.
Minnena av allt som har hänt de senaste
månaderna fyller henne med glädje. Att stå
där, nervös och osäker, vid Elisabets dörr
och inse att allt är sant: Elisabet VET! Kvinna
stöder kvinna, Gud stöder båda! Allt blir nu
bra. Maria inser att hon har lyfts upp till en
position av oerhörd betydelse för sitt folk, ja,
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för världen, för hela mänsklighetens historia.
Hon är den nya Eva, genom vilken Livet - det
eviga - ska skänkas åt världen! Ängeln kallade
henne för Herrens moder, och hennes släkting
– inspirerad av Den helige ande – gjorde det nu
också. Allt detta måste ha överväldigat Maria.
Jublet i Marias lovsång (Luk 1:46-55) har fyllt
hennes själ under hela graviditeten.

Advent

DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 17 DECEMBER
Nu är det nedräkning inför julen, vi övergår till datum. Om ett av datumen faller på en söndag
läses i stället den söndagens läsningar. Med Gamla testamentets längtan efter Messias följer vi
Marias och Josefs steg mot Betlehem. Be ofta Angelusbönen (se s. 1080)!
Första läsningen: 1 Mos 49:2, 8-10 (Spiran skall inte vika från Juda)
Den döende patriarken Jakobs (= Israels)
bedömning av sina tolv söner uppfattades
som en förutsägelse av deras öde, alltså de
stammars öde som de blev förfäder till. Vi
hör om Juda, vars stam skulle överleva alla
historiens krig och plågor. Från och med ca
500-talet f.Kr. kallas Gudsfolket helt enkelt
för ”judarna” i Gamla testamentet. Judas spira
(härskarstav) ska förbli i hans ägo, heter det
i v. 10. Den hebreiska grundtexten är oklar
(skadad). Antingen menas att denna stav
ska förbli Judas ”tills han kommer till Silo”,
”tills han kommer som den tillhör” eller –
som Bibel 2000 föreslår: att han en gång ska
”motta tribut”. Vem är ”han”? David - Israels

förste kung, som var från Juda stam? Från
helgedomen i Silo, där profeten Samuel hade
växt upp och hört Guds röst som barn (1 Sam
kap. 3), hämtade David Förbundsarken med
Tio Guds bud till Jerusalem (2 Sam kap. 6).
Hes 21:27 ger tolkningshjälp: Med liknande
ord som i dagens läsning pekas nämligen där
mot en kommande frälsare. Eftersom Davids
dynasti gick under med Jerusalems nederlag
mot babylonierna år 587/586 f.Kr. måste löftet
till Juda (och till David i 2 Sam 7:16) om ett
evigt kungavälde förstås på ett andligt plan.
Jungfru Maria vet att hennes son är utvald att
ta detta välde på sina axlar (Luk 1:32f; jfr Upp
5:5; 12:5).

Evangelium: Matt 1:1-17 (Jesu Kristi, Davids sons, släkttavla)
Hoppet om Messias, ”Davids son”, var
brinnande. Varje from judisk flicka drömde
om att föda Messias – men till skillnad från
andra hade Maria erfarit ängelns ord till
både henne själv (Luk 1:32 f) och till Josef
(Matt 1:20-21). Båda visste att hon var utvald.
Josefs släkttavla kände Maria säkerligen till
och kanske även till de sifferspekulationer (3
gånger 14 generationer) som Matteus här ger
oss. De hebreiska bokstäverna i kung Davids
namn (tre konsonanter, motsvarande våra
d-w-d) gav enligt dåtidens tänkande talvärdet
14 (d=4, w=6, alltså 4+6+4). Matteus poäng är
att Jesus är en ”ny David”.

Kvinnorna i Matteus släkttavla hade alla något
skandalöst över sig: incest (Tamar, 1 Mos
kap. 38), prostitution (Rachav, Jos kap. 2),
äktenskapsbrott (Urias hustru, 2 Sam kap. 1112) eller olagligt giftermål enligt Moselagen
(Rut, se Ruts bok 1:4; jfr 5 Mos 23:3; Esr kap.
9-10; Neh 13:1 ff.). Maria ställs in som en
kontrast till dessa fyra från forntiden - motsatt
dem är hon havande genom Guds egen Ande,
en boning åt Gud som tälthelgedomen i öknen
(2 Mos 40:38). Evangelisten vill få oss att inse
att Messias lät sig födas av en helig moder
fast i ett syndigt släkte. Han kom inte för de
perfektas skull – en tröst för många av oss.

Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare (Luk 5:32).
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DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 18 DECEMBER
(Om datumet faller på en söndag läses i stället den söndagens läsningar.)
Första läsningen: Jer 23:5-8 (Jag skall låta en rättfärdig avkomling uppstå åt David)
Guds profeter ville inget hellre än att ge stöd
åt kungarna av Davids ätt i Jerusalem. Gud
själv hade ju lovat David att hans dynasti
skulle vara för evigt (2 Sam 7:16). Men det
var en otacksam uppgift när dessa kungar
började följa avgudar och förtrycka de fattiga.
Profeten Jeremia fick uppleva Davids siste
ättling på tronen i Jerusalem, svag och helt
i händerna på den babyloniska stormakten
som gjorde slut på hans rike år 587/586 f.Kr.
Denne kungs, Sidkias, namn betyder Herren
är min rättfärdighet. Levde han upp till sitt
namn? Icke! Det var bara att hoppas på en ny
kung som istället för att bara heta ”rättfärdig”
verkligen var det (därför upprepar Jeremia
provokativt temat ”rättfärdighet” flera gånger

här i texten). I Jesajas bok – som Jeremia måste
ha känt till - märker vi en förväntan om att
Davids hus (dynasti) ska huggas ned till roten
så att Gud kan låta en helt ny, messiansk, era
ta sin början: En gren skall växa ur Jishajs
avhuggna stam, ett skott skall skjuta upp ur hans
rot… Rättvist dömer han de svaga, (Jes 11:1,4).
Gud kommer att befria de bortförda judarna
ur Babylon, säger Jeremia. Detta skedde också,
men folkets återkomst till Jerusalem var inte
ett självändamål, det var en kraftsamling inför
den allra största uppgiften som Gud hade
i beredskap åt sitt folk: att ta emot Messias
och föra honom som ett ljus ut till alla folk
på jorden. Det gör i dag den världsvida (=
katolska) kyrkan som vi tillhör.

Evangelium: Matt 1:18-24 (Jesus är född av Maria som är trolovad med Josef)
I Matteus version av Jesu födelse är det Josef
som tänker, känner och handlar. Josef får
här en chock. Maria och Josef har inte börjat
bo tillsammans och då visade det sig att hon
var havande genom helig ande (v. 18). Hur
visade detta sig? För vem? Hur reagerade
omgivningen? Detta får vi inte veta. Det var
bäddat för misstänksamhet, starka känslor,
vrede, plågsamma förhör och anklagelser.
Enligt Moselagen kunde Maria i värsta fall
stenas för otrohet mot sin trolovade (5 Mos
22:23-24). Josef vill hennes bästa, oavsett vad
hon gjort. Så tänker han upphäva trolovningen
i tysthet, därmed kan hon inte dömas hårt.
Josef visar vad sann rättfärdighet är: inte att

få rätt genom lagens krav, utan att genom
mildhet, godhet, osjälviskhet fullgöra Guds lags
mening som är barmhärtighet. I drömmen
förklarar Gud hur det är fatt. Då tar Josef
nästa stora modiga steg: oavsett vad andra må
tänka tar han Maria till sig. Han tror på Marias
renhet och på Jesajas profetia om Jungfrun
som skall bli havande och föda Gud-med-oss
(Immanuel), och han ger barnet namnet Jesus
(= Gud räddar) vilket är sak samma. Att Gud
är med sitt folk utgör temat i början och i slutet
av Matteus evangelium (Matt 28:20). Josef är
en motbild till kung Ahas som inte trodde på
budskapet (se Jes 7:10-14). Den rättfärdige
Josef påminner även om Abraham (se s. 1074).

Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria.
Därför räknades han som rättfärdig (Rom 4:20-22)
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Advent

DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 19 DECEMBER
(Om datumet faller på en söndag läses i stället den söndagens läsningar.)
Första läsningen: Dom 13:2-7, 24-25a (Simsons födelse förkunnas av ängeln)
På de steniga och tätt trafikerade landsvägarna
till Betlehem har Josef och Maria säkert
samtalat om deras gemensamma hemlighet:
den heliga graviditeten. Hur skulle barnet
bli? Djupt förankrade i Gamla testamentets
berättelser, måste de ha sett likheterna mellan
dagens läsning och det som nu hänt Maria och
även Elisabet och Sakarias (Luk kap. 1). Simson
var den mirakulöst starke domaren i Israel
innan kungariket grundades (se inledningen
till Domarboken, s. 88). Redan som ofödd
kallades han för nasir, en person som särskilt
helgats åt Gud och som kunde räkna med
gudomlig kraft (kanske tänkte Matteus så

om Jesus när han i Matt 2:23 kallar Jesus för
”nasaré”, och kanske även Lukas när han kallar
Jesuspojken ”stark” i Luk 2:40). Simsons grova
och okänsliga sätt kan dock inte ha tilltalat
Maria. Hjältens öde måste ha avskräckt henne:
han lurades av en kvinna, blev svag och dog
som fånge i ett avgudatempel. Men bunden,
med utsträckta armar, rev han ner templet
över sig och fienderna och blev början till
räddningen för Israel (Dom 16:29-30; jfr 13:5).
Kunde något liknande hända hennes son?
Skulle Maria lida samma förlust som Simsons
moder? En gammal man skulle snart profetera
detta för henne (se Luk 2:34-35).

Evangelium: Luk 1:5-25 (Johannes Döparens födelse bebådas av Gabriel)
Lukas vill högtidligt markera Jesu födelse
som en världshistorisk frälsningshändelse.
Därför får vi storpolitiska dateringar (Luk 1:5;
2:1-2; 3:1-2) och den gammaltestamentliga
atmosfären här i hans första kapitel. Vi står
framför templets innersta rum, rökelsen stiger
upp och ärkeängeln Gabriel visar sig (ungefär
som för profeten Daniel, se Dan 9:21 f samt
inledningen till Daniels bok, s. 133). Men
Lukas diktar inte: Maria har känt till dessa
händelser eftersom hon var hos Elisabet de sista
tre månaderna av hennes graviditet (Luk 1:56).
Den stumme Sakarias som irriterat försöker
göra sig förstådd därhemma med penna och
papper (d.v.s. vaxtavla och skrivstift) måste
ha skrivit om vad som hände inne i templet.
Maria, som då redan bar på sitt eget barn, har

tagit händelsen till sitt hjärta och begrundat
den (jfr Luk 2:19). Sakarias uppenbarelse
stärkte hennes tro. Hon och Josef har på vägen
till Betlehem säkert samtalat om Sakarias.
Varför skulle han bli stum och inte hon? Han
ville ha något som kunde ge honom ”visshet”
om saken, han tvivlade alltså (v. 18). Maria
ställde inför ängeln bara en förståelsefråga och
gjorde sig sedan helt disponibel och öppen för
Guds vilja, även om den överträffade hennes
förstånd (Luk 1:34-38). Prästen och hans
hustru påminner om Simsons föräldrar: osäkra
men ändå välsignade. Deras son Johannes blir
som en nasir (v. 14-16) och en glädje och fröjd
för dem (v. 14). Som en ny Elia ska han bana
väg för Gud, och människor ska försonas (v.
17; jfr Mal 4:5-6 = 3:23-24 i vissa biblar).

Gud, gör även mig till en nasir denna jul – någon som lever helt för dig!
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Advent

DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 20 DECEMBER
(Om datumet faller på en söndag läses i stället den beträffande söndagens läsningar.)
Första läsningen: Jes 7:10-14 (Se, den unga kvinnan skall bli havande)
Kung Achas, ättling till David men avfallen
från Gud, sitter osäkert på sin förfaders
tron. Landet är litet och svagt och hotas av
ett förbund av grannstater som vill tvinga
det med i uppror mot assyriska imperiet.
Vad Achas än gör kan det bli slutet för hans
dynasti. Det religiösa partiet med profeterna
Jesaja och Mika påminde honom gärna om
Guds löfte till David, att det alltid kommer
att finnas en ättling till honom på hans tron
(2 Sam 7:16). Men de har starkt ogillat att han
offrade sin ende son till avguden Molok (2
Kung 16:3). Nu säger Jesaja att Gud är beredd
att ge honom ett hoppets tecken. Achas bryr
sig inte men får ändå beskedet att ett barn
ska födas. Modern är en ung kvinna (det
hebreiska ordet står för en giftesmogen kvinna,
som självklart skulle vara jungfru. Ordet i
den grekiska Bibelöversättningen (s. 18) lutar

mer åt ”jungfru” i biologisk mening och Nya
testamentet bekräftar att ordet ska läsas så,
se Matt 1:23 och nedan). Gud ska ingripa.
Man ser framför sig hur den pressade kungen
skriker: När, Jesaja, när? Snart, försäkrar Jesaja,
innan pojken har hunnit bli stor är Judas
fiender borta (Jes 7:16). Och vem är denna
unga jungfru? vill Achas säkert veta. Jesaja
har tydligen inga fler detaljer. Gud har dock
mer att säga: i de följande kapitlen fördjupas
temat då vi får höra om det gudomliga barnet
(Jes 9:6-7). Barnet skulle komma ”snart”?
Men vem är han? Bibeln berättar inget om ett
barn på Achas tid som motsvarade profetian.
Frågan försvann, Achas red ut krisen och hans
näste son Hiskia, from men inget gudomligt
barn, ärvde tronen. Folket bevarade Jesajas
hopp om Messias. Detta hopp skulle växa till i
århundradena fram mot Jesu födelse.

Evangelium: Luk 1:26-38 (Du skall bli havande och föda en son)
Jungfrun skall bli havande och föda en son. De
gamla orden från Jesaja (se ovan) måsta ha ekat
i den unga, giftesmogna jungfrun Marias öron
när hon tog emot budskapet från ärkeängeln
Gabriel: Du skall bli havande och föda en son (v.
31). Jesaja visste att pojken skulle vara ”Gudmed-oss” (Immanuel) men fick inte höra vad
Maria hör nu: pojkens namn ska vara Jesus (v.
31). Samma besked fick Josef av en ängel (Matt
1:21). Vårt ”Jesus” är en latinisering av Yehoshua. Ängeln uttolkar dess hebreiska betydelse

för Josef: Herren (Jahve) är frälsningen. Så får
Jesus samma namn som den modige Josua,
han som efter Mose ledde Gudsfolket och förde
det över Jordan in i det utlovade landet. Jesus
ska uppfylla löftet till David men inte liksom
David grunda en dynasti, för han ska regera
för evigt (v.32-33). Han för inte folket till ett
jordiskt (geografiskt) rike, utan ett gudomligt.
Allt måste ha svindlat för Maria: Vem är jag
nu? Jungfru och moder till Guds son? Ska jag
uppfylla Guds löften? Ja, det vill jag!

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig…
I ringhet kommer han (Sak 9:9). Herren, Israels konung, bor hos dig (Sef 3:15).
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MARIA - ALLTID JUNGFRU
(OM JESU ”BRÖDER” OCH ”SYSTRAR”)
Antikens judendom var inte främmande för
idealet om avhållsamhet för Guds skull, även
om tanken var ovanlig. Enligt den judiske
historikern Josefus Flavius (se s. 154) fanns
det celibat inom esseersekten (Qumran, s. 58;
jfr även 2 Mos 19:15; Jes 54:1). Även juden
Jesus lyfte fram celibatet som en särskild
kallelse (Matt 19:12) och juden Paulus gav
det ett företräde framför det gifta livet (1 Kor
7:7, 25-26, 32-35). Maria var ”full av nåd”
(högt benådad, Luk 1:28), i henne fanns det
inget som hon inte var beredd att ställa till
förfogande för Guds vilja. Så tillhörde hon helt
Gud innan hon tillhörde Josef. Maria säger till
ängeln Gabriel ”Jag har ju aldrig haft någon
man” (Luk 1:34), som är lite annorlunda än
”Jag har ännu inte…” Förbluffande! Maria är
trolovad och borde då enligt vanlig jordisk
logik förknippa ängelns löfte om ett barn med
sitt kommande äktenskap. Men hon verkar
inte tänka i de banor. Vi anar här en radikal
kvinna som är medveten jungfru och som vill
förbli det även om hon gifter sig. Ett sådant
”Josefsäktenskap” kan få män acceptera, men
Josef var ovanligt respektfull. Vi ser att han ville
skydda Maria från vanära och tog henne till sig
trots att barnet inte var hans eget (Matt 1:1824). Kanske var han gammal. Maria gav alltså
Gud sitt Ja-ord som jungfru, och som jungfru
bekräftade hon att hon tillhörde Herren (Luk
1: 38). Gud tog då boning i Marias kropp. Hon
blev bokstavligen Guds brud, på ett exklusivt
sätt som ingen annan kan vara det, och det var
ett fritt val från hennes sida. Maria kunde som
ingen annan före eller efter henne bejaka orden
hos Jesaja: Din man är han som har skapat dig
(Jes 54:5). Inte sviker man sin ungdoms hustru,
säger din Gud (Jes 54:6). Vi läser att Josef
accepterade hennes kallelse. Marias kropp

var Guds, en helig och okränkbar plats. Gud
skapade Maria för att uppfylla Jesajas profetia
om jungfrun som skulle föda Frälsaren (Jes
7:14). Denna uppgift blev ALLT för henne.
Josef trodde på profetian. Likt sin namne i Det
gamla förbundet var han kysk och ville inte
kränka den kvinna som tillhörde hans Herre
(jfr 1 Mos 39:9). Jesus räknades formellt som
Josefs son och Maria som hans maka enligt
lagen, ty så kunde han bäst beskydda dem.
Katolska kyrkan lär att Maria förblev jungfru
för alltid. När det sägs i Matt 1:25 att Josef inte
rörde henne ”förrän” (ordet borde ha översatts
med ”innan”) hon hade fött sin son, så vill ordet
understryka att Josef omöjligt kan vara fadern,
han kom henne inte nära under graviditeten.
Uttrycket säger inget om ett samliv ”efteråt”.
Att Jesus kallas för ”den förstfödde” (Luk 2:7)
syftar på lagens bud om en förstfödd son som
rituellt skulle ”helgas åt Herren” (Luk 2:23),
inte att Jesus är ”nummer ett i raden av flera”.
Bibeln omtalar Jesu ”bröder” och ”systrar”
(t.ex. Matt 13:55; Mark 3:31-35; 6:3; 1 Kor 9:5;
Gal 1:19), men det står ingenstans att Maria var
moder till dessa. ”Bröder” kallar Bibeln ibland
avlägsna släktingar (se t.ex. 1 Mos 13:8; 14:16;
29:15 m.fl. – i Bibel 2000 syns detta dock inte
för att broder översätts med ”släkting” o.likn.)
- det rör sig väl om kusiner till Jesus. Jakob
den Yngre (”Herrens broder”, Gal 1:19) hade
två bröder: Josef (Matt 27:56; Mark 15:40) och
aposteln Judas (Apg 1:13; Jud v.1). Han kan
ha varit sonen till kvinnan som kallas för ”den
andra Maria” (Matt 28:1; jfr 27:56), eller som
kallas ”syster” till Jesu mor (Joh 19:25). Aldrig
kallas Maria för deras mor. Eller de hennes
barn. Ärkeängeln talar om ett mysterium som
överträffar mänsklig förmåga och insikt (Luk
1:35-37; jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 496511). Detta måste vi respektera. Guds Ord
blev kött i denna judinnas sköte (jfr Joh 1:14).
Senare skeptikers ”godkännande” behövdes
inte! Mina planer är inte era planer och era
vägar inte mina vägar, säger Herren (Jes 55:8).
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Fördjupning

Advent

DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 21 DECEMBER
(Om datumet faller på en söndag läses i stället söndagens läsningar.)
Första läsningen: Höga v 2:8-14 (Se, min älskade kommer springande över bergen)
Gud älskar människan! Hur lycklig måste
han inte vara när hans kärlek besvaras, när
en människa ger honom ett helhjärtat JA
som Maria vid Bebådelsen (Luk 1:38)! Hur
kan vi föreställa oss Guds kärlek till Maria,
Andens brud, utan att ta till förälskelseslyrik?
Höga Visan darrar av ungdomlig kärlek.
Dagens läsning är som att se Paulus ord
om äktenskapskärleken mellan Kristus
och kyrkan (Ef 5:31-32) omsatta i privata
kärleksord. Maria är verkligen speciell - Det
nya förbundets gryning. Före alla andra är

hon i fysisk kontakt med det människoblivna
Ordet (Joh 1:14) och översköljs av Andens nåd
(Luk 1:35). Hon är en urcell, kyrkans väsen i
miniformat, urkyrkans urkyrka. Vintern är
över (v. 11), ja, nu blir dagarna längre, men ute
får vi ännu smaka på kyla och mörker, dödens
tid, en ofruktbar period, en bild av syndens
herravälde, den ödsliga frosten mellan oss
och Gud. Maria blomstrar i snön – finns det
något mer angenämt att se på än en höggravid
kvinna? Tanken på Guds kärlek värmde Maria.
Man fryser inte i förälskelsens hetta!

Alternativ till första läsningen: Sef 3:14-18a (Herren, som bor i dig, är Israels konung)
Liturgin erbjuder en alternativ, lite mindre
”intim” första läsning. Sefanjas text syftar på
Maria som det nya Jerusalem, i henne bor
Gud liksom hans närvaro i templet. Den
fysiska staden är kallad att bli som Maria:
mottaglig för Guds Son. Därför syftar texten

också på Jesu intåg i Jerusalem som vuxen på
Palmsöndagen. Johannes citerar Sefanjas ord
i samband med den händelsen (Joh 12:15).
Maria och Jerusalem tog emot Guds Ord
på två extremt olika sätt. Vilket sätt vi väljer
avslöjas genom sättet vi lever vår vardag.

Evangelium: Luk 1:39-45 (Hur kan det hända mig, att min herres mor kommer till mig?)
Marias ankomst hos sin släkting, den äldre
gravida prästhustrun, var full av glädje. Så
snart Elisabet hörde Marias röst i ingången
fylldes hon och även barnet inom henne (jfr
Luk 1:15) av Den helige ande. Hon förstod allt
som hade hänt och vad Maria hade utvalts till.
Maria är Theotokos (grekiska: Guds Moder).
Det ordet använde många tidiga kyrkofäder
och det slogs högtidligt fast på konciliet i
Efesos år 431 e.Kr. Elisabet förkunnade läran

om detta Gudsmoderskap redan i början (min
herres mor, v. 43). Dessförinnan förkunnade
ängeln Gabriel samma lära på Guds befallning
(Luk 1:31-32). I vart enda Var hälsad, Maria
(Ave Maria) upprepar vi Elisabets ord om Guds
välsignelse av Maria och hennes ”livsfrukt”
(ett hebreiskt uttryck för barn). Vi hälsar
henne med Andens ord (v. 41-42) liksom vi i
inledningen hälsar Maria med Gabriels ord
(Luk 1:28).

Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse (v. 45)
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Advent

DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 22 DECEMBER
(Om datumet faller på en söndag läses den beträffande söndagens läsningar.)
Första läsningen: 1 Sam 1:24-28 (Hannas tacksägelse för Samuels födelse)
Den första tiden på dagis är svår för barn,
men kanske ännu svårare för föräldrarna. Att
överlåta sitt barn till en internatskola känns
nog ännu tyngre. Förr i världen satte man
gärna barn i kloster (den helige Thomas av
Aquino, kyrkans främste teolog, var bara fem
år gammal! Se s. 1017). Det är ont om katolska
skolor och daghem i vårt land, men det går ofta
att hitta alternativ med kristen prägel. Detta
är viktigt, ty en kristen vardag ger barnen en
oersättlig grund för livet! Hanna tackar Gud
för sitt barn genom att låta det bo och tjäna
hos prästen Eli. Så liknar hon alla mammor
som låter deras barn bli ministranter i mässan.
Denna heliga tjänst vet inte av åldersskillnader
(jag har tjänstgjort med en treåring). Alla barn
gillar inte altartjänsten, men alla bör gå på
kyrkans undervisning. Låt barnen komma hit
till mig och hindra dem inte, säger Jesus (Mark
10:14). Vi vill ge våra barn det bästa vi har,
vår tro, och vi snålar inte med Guds andliga
gåvor för att barnen är ”för små” (därför
döper vi nyfödda, se s. 449). När Hanna var

barnlös grät hon inför Herren och han hörde
hennes bön (1 Sam 1:10f). En annan Hanna,
en gammal änka som levde tusen år senare
och som ständigt bad vid templet i Jerusalem,
prisade och tackade Gud när hon såg Maria
komma dit med Jesusbarnet. Gud lät henne
förstå vem pojken var (Luk 2:36-38). Unga
Hanna och gamla Hanna är en hel böneskola:
Be med hopp, be med tro, be med kärlek, be
allvarligt och tålmodigt, be som en änka som
tillhör Kristus, säger Augustinus (se s. 1336).
Shilo ligger uppe i bergen några mil norr om
Jerusalem på en låg kulle. Templet i Shilo
omslöt Förbundsarken tills kung David flyttade
den till Jerusalem ca år 1000 f.Kr. (2 Sam 6:12;
jfr Jos 18:1; Dom 21:19). Senare tider har
slätat ut nästan alla spår men man kan på ett
ungefär lokalisera templet och be där. Första
Samuelboken, kap. 1-3, ger en levande bild av
platsen. Hannas offergåvor är en säck mjöl (en
”efa” = ca 36 liter) och en lägel (= en skinnsäck)
med vin, förutom djuroffret.

Evangelium: Luk 1:46-56 (Stora ting låter den Mäktige ske med mig)
Observera att dagens responsoriepsalm (som
läses mellan läsningarna) - Hannas lovsång (1
Sam 2:1,4-8b) - har stora likheter med Marias
lovsång, Magnificat, i dagens evangelium. Temat
är att upphöjas från förnedring, att ödmjukt
veta sig älskad och utvald av Gud. Sångerna
har urgamla rötter (jfr t.ex. Ps 113). Vi får den
”frälsningens grammatik” som Mose mötte vid

den brinnande busken: Gud 1) ser orättvisorna, 2) förbarmar sig, och 3) befriar (2 Mos
3:7-8). Nu ska alla släkten prisa mig salig, säger
Maria (v. 48). Detta gör kyrkan fram tills i dag,
genom att präster, diakoner och klosterfolk och många andra - kväll efter kväll upprepar
Marias lovsång. Så applåderar vi Maria - och
med henne faktiskt också Hanna.

Gud lyssnar gärna på din bön när du har det svårt – men be också när du är lycklig!
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DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 23 DECEMBER
(Om datumet faller på en söndag läses i stället söndagens läsningar.)
Första läsningen: Mal 3:1-4; 4:5-6
(OBS 4:5-6 heter i vissa biblar 3:23-24)
(Jag skall sända till er profeten Elia, förrän Herrens dag kommer)
Vem är förbundets budbärare (= ängel) i v. 1-2?
Evangelisten Markus ger direkt svar i början av
sitt evangelium (fast han blandar ihop Malakis
ord med ett citat från Jesaja): Gud menade
Johannes Döparen. Han ska bana väg för
mig (v. 1). Profeten Malakis bok är den sista
i Gamla testamentet och förutsägelsen om en
ny Elias ankomst i dagens läsning är denna
boks allra sista ord. Det gamla förbundet
har inte mer att säga, det spanar nu full av
förväntan mot framtiden, mot den frälsning
som ska uppenbaras i Nya testamentet. Malaki
anar Johannes Döparens gestalt i horisonten
och vet att en ny rening genom eld väntar (v.
2-3). Nya offer kommer att frambäras på det

rätta sättet som ska behaga Herren (v. 3-4).
Paulus beskriver den kristna ”tempelkulten”
som ett levande och heligt offer som behagar
Gud. Offret är vi själva, allt gott vi gör. Det
skall vara er andliga gudstjänst (Rom 12:1).
Malaki beskriver den kommande Elias uppgift
så: att vända fädernas hjärtan till barnen och
barnens hjärtan till fäderna (v. 6). Möjligtvis
ser han framför sig återföreningar av familjer
och släkten som glidit isär efter att Gudsfolket
spridit ut sig till följd av emigration och
deportationer. I dag tvingar brist på arbete
miljontals fattiga familjer att splittras på
många håll i världen. Må kvällen imorgon föra
dessa människor tillsammans igen!

Evangelium: Luk 1:57-66 (Johannes Döparens födelse)
Döparen föds och ska omskäras enligt judisk
sed. Omskärelsen var en stridsfråga mellan
Paulus och andra i kyrkan, och när Lukas –
hans elev – här går in på ämnet är det med
en bismak av konflikt. Släkt och grannar (det
opersonliga ”de” i v. 59) är redan överens om
barnets namn. Föräldrarna går emot dem och
ger det namn som Gud har bestämt (Luk 1:13).
Vad ”man måste” och ”man förväntar” hotade
kväva Guds nya gåva. Johannes namn betyder
”Gud har visat sig nådig”. Därmed antyds
motsatsen mellan den stela fixering vid lagen,
som Paulus avvisade, och den livgivande nåd

som evangeliet ger. Vi förstår även att Sakarias
lyckades berätta för sin hustru (skriftligt) vad
som hände i templet (v. 60; jfr Luk 1:5-23) och
att han inte bara var stum utan också döv (v.
62). Sakarias var som Gamla testamentet som
inte hade mer att säga. Med Döparens ankomst
är profetians ande levande igen – han kan tala.
Sakarias börjar omgående att prisa Gud. Med
första läsningens ord i minnet (se ovan) kan
vi säga: denna levit är nu rensad (Mal 3:3).
Imorgon kväll firar vi att allt gott som Gud
utlovat i Gamla testamentet framträdde synligt
i det nya!

Nya förbundet är dolt i det Gamla förbundet, Gamla förbundet uppenbaras i det Nya
(Den helige Augustinus, se s.1336)
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Advent

DE SJU SISTA DAGARNA FÖRE JUL: 24 DECEMBER

- Mässan på morgonen

(Om datumet faller på en söndag läses i stället söndagens läsningar.)
Första läsningen: 2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16
(Davids kungadöme skall bestå inför Herren till evig tid)
I kväll börjar jultiden men under dagen är det
fortfarande advent. Det är väl få som makar
sig iväg till morgonmässan idag, däremot
sitter många hemma och har det bra – ungefär
som kung David i sitt palats, omgiven av barn,
familj och jordiska prylar. Gud har varit god,
men har vi varit det? Under adventstiden
skulle vi välja ett sätt att göra bot. Lyckades
du? Gick du till bikt? Det är fortfarande inte
för sent. David undrar om han gjort tillräckligt
mycket för att återgälda Guds kärlek. ”Borde
jag inte bygga ett passande tempel åt honom?”
Kanske oroar sig David också för framtiden.
”Kan inte kommande generationer glömma
Herren ifall Förbundsarken bara står i ett tält?
Vördnaden för Herren kan bara bestå om jag

säkrar den genom en präktig byggnad!” Gud
lugnar David, han behöver inte oroa sig om
framtiden. Men hur ska det bli med Davids
söner? Gud lovar att ge trygghet, framgång
och fred. Ja, Gud ska ge David vad han tänkte
ge till Gud: ett ”hus” – alltså en kungadynasti
som aldrig ska upphöra. David anar ännu inte
gåvans storhet: löftet ska uppfyllas genom att
en av hans ättlingar ska vara Guds egen son
vars kropp ska bli det sanna templet (Joh
2:21). Detta tempel ska genom kyrkan bli ett
hem för alla folk. Gud älskar David. I Davids
födelsestad Betlehem ska Guds Son bo, inte
i en helgedom utan i ett litet stall. David var
herde, liksom Jesus skulle bli - en vandrare,
hemma överallt och ingenstans (jfr Matt 8:20).

Evangelium: Luk 1:67-79 (Herren besöker sitt folk)
Sakarias lycka är fullkomlig, hans son är född,
Gud har gett honom tillbaka talförmågan,
han kan välsigna sin familj och tacka Gud.
Alla står och ser på prästen som i hög ålder
välsignats av Gud med barn, en ny Abraham,
trons fader. Hemmet är festligt pyntat – det
är omskärelsesfest, Brit Mila. På ett bord står
ljus, vin, dadlar och godsaker, mat doftar från
kokvrån. Gästerna ska äta gott i kväll, skratta
och leka.
I min ungdom besökte jag en gammal kvinna,
Anna Sophie Seidelin, som med sin man Paul
hade gjort en modern översättning av Nya
testamentet till danska. Hon berättade om
julaftnar förr i världen. Man var liten och satt i

sin farmor eller farfars knä omgiven av julgran,
värme och hela den strålande härligheten. Sent
i livet sitter man själv där som farmor med ett
barn i knät och allt är likadant. ”Och detta”,
sa den underbara gumman, ”är vad ordet
evighet betyder!” Jag förstod: det finns heliga
ögonblick när himlen är här, vi är barnet och
den vuxna på samma gång. Tystnad eller
lovsång är det enda vi då kan få fram. Sakarias
sjöng om Guds ljus (v. 79). Hans egen son kom
för att vittna om ljuset (Joh 1:7). Må detta ljus
från evigheten nå dem som nu är i mörkret
och i dödens skugga (v. 79), som är sjuka eller
i fängelse. Må gatans hemlösa som inte vet
vart de ska gå efter klockan fem ikväll finna en
öppen dörr! Hos dig, kanske?
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LITURGISK TABELL (PÅSK SE S. 559) TIDEN ”UNDER ÅRET”:
ÅR

ÅR-

ÅR-

ASKONS-

PINGST-

GÅNG

GÅNG

DAGEN

DAGEN

SÖN-

VAR-

(Fastens

(sista

DA-

DA-

början)

dagen i

GAR1

GAR

påsktiden)

Jultiden avslutas på söndagen efter
Trettondedagen (Herrens dop, s.446f).
Dagen efter (måndag) börjar vecka 1
i tiden ”under året” (s. 674)
Tiden ”under
året” avbryts

FÖRSTA
SÖNDAGEN I
ADVENT

Efter Pingstdagen
återupptas...

infaller

infaller

tisdagen
den...

... som
”under
året”
kallas
vecka:

måndagen2
efter
Pingst,
dvs.

...tiden
”under
året”
med
vecka:

2019
2020

C
A

I
II

6 mar
26 feb

9 jun
31 maj

5 mar
25 feb

8
7

10 jun
1 jun

10
9

1 dec
29 nov

2021
2022
2023
2024
2025

B
C
A
B
C

I
II
I
II
I

17 feb
2 mar
22 feb
14 feb
5 mar

23 maj
5 jun
28 maj
19 maj
8 jun

16 feb
1 mar
21 feb
13 feb
4 mar

6
8
7
6
8

24 maj
6 jun
29 maj
20 maj
9 jun

8
10
8
7
10

28 nov
27 nov
3 dec
1 dec
30 nov

2026
2027
2028
2029
2030

A
B
C
A
B

II
I
II
I
II

18 feb
10 feb
1 mar
14 feb
6 mar

24 maj
16 maj
4 jun
20 maj
9 jun

17 feb
9 feb
29 feb
13 feb
5 mar

6
5
8
6
8

25 maj
17 maj
5 jun
21 maj
10 jun

8
7
9
7
10

29 nov
28 nov
3 dec
2 dec
1 dec

2031
2032
2033
2034
2035

C
A
B
C
A

I
II
I
II
I

26 feb
11 feb
2 mar
22 feb
7 feb

1 jun
16 maj
5 jun
28 maj
13 maj

25 feb
10 feb
1 mar
21 feb
6 feb

7
5
8
7
5

2 jun
17 maj
6 jun
29 maj
14 maj

8
7
10
8
6

30 nov
28 nov
27 nov
3 dec
2 dec

2036
2037
2038
2039

B
C
A
B

II
I
II
I

27 feb
18 feb
10 mar
23 feb

1 jun
24 maj
13 jun
29 maj

26 feb
17 feb
9 mar
22 feb

7
6
9
7

2 jun
25 maj
14 jun
30 maj

9
8
11
9

30 nov
29 nov
28 nov
27 nov

Måndagen efter Pingst: Den saliga jungfrun Maria, kyrkans Moder (s. 654)
Torsdagen efter Pingst: Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen (s. 654)
Söndagen efter Pingst: Heliga trefaldighets dag (s. 656f)
Andra söndagen efter Pingst: Kristi kropps och blods högtid (s. 661f).
Tredje fredagen efter Pingst: Jesu Hjärtas dag (s. 665f).
Tredje lördagen efter Pingst: Jungfru Marias obefläckade hjärta (se s. 670)
1 Observera: Årgång A,B,C påbörjas redan vid Första advent året innan det aktuella kalenderåret
2 Observera att denna måndag firas numera festen för Jungfru Maria, kyrkans Moder (se s. 654)
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DEN HELIGA JULTIDEN
Välkommen, Jesus! När du som vuxen red in i Jerusalem krävde man att du skulle tysta ner
dina jublande lärjungar, men du svarade: Om de tiger kommer stenarna att ropa (Luk 19:40).
Tempelplatsen fylldes av ropande barn, människor med funktionshinder trängdes kring dig fast
lagen förbjöd sådana att komma upp dit (Matt 21:14-16; jfr 3 Mos 21:17-20 och 2 Sam 5:8). Barn
sprang omkring och sjöng ”Hosianna, Davids son”. Man ville få stopp på det, men du citerade
Psalm 8:2-3: ”Har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig?”
Din födelses högtid är en fest för alla dem som likt dessa barn vill ta emot Himmelriket (jfr Matt
18:3; 19:14). Nu ska alla klockor ringa och ingen lämnas utanför. Jag tror fullt och fast att stenarna
skulle ropa om vi inte sjöng nu. Förr i världen sa man att husdjuren kunde prata under julnatten.
Om det blev så då skulle de prisa ditt namn! Oxen och åsnan känner sin Herres krubba sa Jesaja
om dig (Jes 1:3). Fyll våra munnar med julsånger och gör oss till äkta kristna människor! Amen.
Må himlen fröjdas och jorden jubla,
havet brusa och allt det rymmer,
marken och allt den bär må glädja sig.
Då skall alla träd i skogen jubla
inför Herren – se, han kommer,
se, han kommer för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda trofast över folken.
(Ps 96:11-13)
Gud kommer till dig. Han tog vår realitet på sig – blev ”kött” (så står det ordagrant i Joh 1:14) –
för att skänka oss sin realitet: evigt liv. Guds Son blev en människoson för att människobarnen
skulle kunna bli Guds barn. Upptäck din värdighet, o kristna människa! utbrast den helige påven
Leo den store (se s. 1481) i en julnattspredikan. Mose sökte Guds ansikte (2 Mos 33:18), men se,
det är nu Gud som söker oss! Maria och Josef såg in i ett spädbarns ögon som sökte deras blick.
Mer än någon annan kunde de bekräfta orden i Första Johannesbrevet (1:1-2): Det som var till från
begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med
våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det.
Den vuxne Jesus ropade i Jerusalem: Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset
som har kommit in i världen för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret (Joh 12:45-46).
Vi tar nu vägen til Betlehem. Dag för dag under de mörka juldagarna ska vi söka honom som
söker oss, han som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen (Heb 1:3). Må
Gud öppna stallets dörr för oss som öppnat hjärtat för honom. Må vi träda in och falla på knä så
att alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild
(2 Kor 3:18; jfr Tit 3:4-7).
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JULAFTON – MÄSSAN TIDIGT PÅ KVÄLLEN
Första läsningen: Jes 62:1-5 (Herren har dig kär)
Julafton är här – även om detta bara är
kvällsmässan och inte midnattsmässan, som
följer i natt. Tycker du att adventstiden har
varit lång? Israels barn fick vänta hundratals
år på Messias! Den julglädje vi märker hos
profeten Jesaja var bara en skymt, långt i
fjärran, av Betlehemsstjärnan, av änglasången
över stallet, herdarnas glädje och det nyfödda
barnet i Marias famn. Vissa katoliker fastar hela
denna dag fram till kvällen. När mörkret faller
öppnas dörren till vardagsrummet och där
står julgranen i strålande glans. Tillbakahållen
förväntan får explodera, festen kan börja.
Gud är kärleken (se Katolska kyrkans katekes,

nr. 218-221; Jfr Joh 4:8, 16). Därför blev Ordet
människa (Joh 1:14) och därför spred Jesus
feststämning kring sig. Det gamla Israel
kände inte till större familjefester än bröllop.
Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så
länge brudgummen är hos dem? sa han (Luk
5:34). Guds brud, Sion, alltså Jerusalem, som
upprättas och kröns med diademet (v. 2-3), är
Maria, och med henne alla i Gudsfolket som
tror på hennes son. Detta Jerusalem skall få ett
nytt namn: Ekklesia, kyrka (Katolska kyrkans
katekes, nr. 751). Du som delar Marias glädje
denna kväll, var du än är, ensam eller i familj:
jubla – Herren har dig kär! (v. 4).

Andra läsningen: Apg 13:16-17, 22-25 (Paulus vittnesbörd om Messias, Davids Son)
Så som när en far högtidligt läser julevangeliet
(Luk 2:1-14) för sin familj, så sammanfattar
Paulus hela Gamla och Nya testamentet - från
Abraham, David och Johannes Döparen till
Jesus. Vi märker att han har tagit över ett fast

schema för förkunnelsen, Traditionen. Alla
heliga personer före Jesus var ”vägskyltar” som
pekade mot Jesus, även Döparen som många
trodde var Messias. Allt på jorden proklamerar
nu Jesu födelse, klockor, ljus, sång!

Evangelium: Matt 1:1-25 (Jesu Kristi, Davids sons, släkttavla)
(Alternativ kortare läsning: Matt 1:18-25)
Messias skulle härstamma från Abraham,
trons fader, och uppfylla löftet till honom
om ett heligt folk, talrika som stjärnorna på
himlen och som sanden på havets strand (1 Mos
22:17). Frälsaren skulle vara den ättling till
David som Gud lovade skulle få härska över
Gudsfolket för evigt (2 Sam 7:16). Han skulle
födas av en jungfru som Jesaja profeterade
(Jes 7:14). Vilket av detta stämmer inte på
vår Herre Jesus Kristus, den Uppståndne,
kyrkans och universums Herre (Matt 28:1820)? Barnet i Betlehem är genom adoption
Josefs son, av Davids ätt, och genom Maria

det gudomliga barnet som Jesaja såg (Jes 9:6).
Kvinnorna i släkttavlan hade tillhört olika
män, liksom synderskan vid Jakobsbrunnen
(Joh kap. 4). Maria – deras motbild – tillhörde
med kropp och hjärta endast Gud (se Maria
– alltid jungfru på s. 409). Josef visste om
Marias hemlighet och det stora som hänt med
Sakarias och Elisabet (Luk kap. 1). Hur kunde
han vilja skiljas från henne? Vi brukar svara:
”För att rädda henne från förtal”. Eller så kände
Josef sig ovärdig ett så stort ansvar, han bävade
inför att ta hand om Maria och Guds Son.
Denna ödmjukhet gjorde honom till rätt man.
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JULNATTENS MÄSSA (”MIDNATTSMÄSSAN”)
Första läsningen: Jes 9:2-7 (En son blir oss given)
Det gudomliga barnet föds på natten. Våldet
ska ta slut, ett fredsrike börja. Midjaniterna var
ett folk som plågade Israel men besegrades av

Gideon (Dom kap. 6-8). Men allt är nu nytt.
Det ”välde” som läggs på Frälsarens axlar (v. 6)
blir korset, hans ”kungatron”.

Andra läsningen: Tit 2:11-14 (Guds nåd har blivit synlig)
Titus var en av Paulus trognaste medhjälpare
(se inledningen till Titusbrevet, s. 220). Paulus
betonar Guds Ords fysiska ankomst i världen
(jfr 1 Joh 1:1-7; Joh 1:1-18). Guds nåd lär oss att

säga nej (v. 12). Det kräver ett mod som många
i dag saknar! Vår store Gud och frälsare Kristus
Jesus (v. 13) är en högtidlig proklamation av
vem som verkligen styr världen.

Evangelium: Luk 2:1-14 (I dag har en frälsare fötts åt er)
En av Sveriges mest absurda lagar (som ännu
gäller när detta skrivs) är förbudet mot bön vid
skolavslutning i kyrkan. Vi ska alla stå inför
Guds domstol, då kommer ingen att önska ett
böneförbud för då kommer alla att behöva be
om nåd! Statligt högmod stod även de romerska
kejsarna för, de ville tituleras ”Herre” och
”Frälsare”. Ordet ”evangelium” (glatt budskap)
förekom förresten också i hovspråket. ”Den
goda nyheten” kunde där syfta på att en
kejsarson hade fötts eller blivit regent. Nattens
julevangelium är en provokation. Änglakören
över Betlehem kan jämföras med att några
i dag skulle protestera mot vårt böneförbud
genom att be extra högljutt. Lukas scen är full
av kontraster som visar vilken skandal det var
att Jesus inte blev rätt mottagen. Kejsaren
tror han styr världen och vill skattskriva sitt
folk. Sådant innebar stora lidanden (ibland
t.o.m. tortyr). Gud trotsar Roms illusion om
makt genom att låta Messias födas i det ringa
Betlehem såsom profetian förutsagt (Mik 2:5).
Människor i socialt utanförskap (herdarna) får
se Guds Son. Änglarna besöker inte kejsaren,
inte filosoferna, inte översteprästen.
Josef har nog haft en bit mark i Betlehem och
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därför skattskrivs han där - men han får ändå
inte tak över huvudet! Var släkten så missnöjd
med hans unga brud att de inte unnande
henne en säng ens när hon skulle föda? Var
det för att de hört att hon väntade ett barn
som inte var Josefs? Är stallet och krubban
ett gömställe – liksom när Moses mor gömde
sitt förbjudna spädbarn (2 Mos 2:2)? Fick
Maria överhuvudtaget hjälp med födandet?
Kristus, kejsarens motpol, vår verklige Herre
och Frälsare, läggs i en simpel foderställning.
Stallet - som i dag motsvarar ett garage stinker, är kallt och ohygieniskt. Korsvägen
börjar redan här. Modern som nu kärleksfullt
lindar sitt oplanerade barn kommer en gång
– med darrande händer – att svepa sin son i
linnetyg när han ska läggas i sin grav.
Det ogästvänliga lilla Betlehem skulle för
all framtid profitera på sin kände son.
Kyrkofadern Justinos (se s. 1175) vittnar redan
från 100-talets början om hur man pekade ut
grottan där stallet stod, få decennier efter att
Lukas skrev sin berättelse (som väl byggdes
på intervjun med Maria). Låt ditt hjärta vara
Betlehem i natt. Protestera mot mörkret. Sjung
allt vad du orkar. Med eller utan tillstånd.
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JULOTTANS MÄSSA
(MORGONMÄSSA PÅ JULDAGEN)
Första läsningen: Jes 62:11-12 (Se, din räddare kommer)
Morgonen är en särskilt lämplig tid för bön.
Gudstjänst tidigt på Juldagens morgon är
svensk tradition. Våra förfäder nickade nog till
på bänkarna, fulla av julkost och öl, när de väl
kommit in i värmen.
I Betlehem finns det än i dag många kristna.
De markerar sin närvaro med tydliga kristna
symboler på hus och hem. Utanför staden kan
man promenera och be på Shepherds Field –

herdarnas fält - där änglarna sägs ha visat sig.
Jesajas ord från Gud till ”dotter Sion” måste
ha tröstat Jungfru Maria, inte minst när hon
i framskriden ålder fick se urkyrkan växa, alla
de han vunnit (v. 11). Hon själv blev den som
”man söker sig till” (v. 12). Urkyrkan samlades
ju kring henne (Apg 1:14) såsom vi katolska
kristna fortfarande gör. Marias förbön är
mäktig (Joh 2:3).

Andra läsningen: Tit 3:4-7 (Han räddade oss därför att han är barmhärtig)
Det är vårt hopp att vinna evigt liv (v.7). Detta
hopp bygger på den godhet och kärlek som
blivit uppenbara (v. 4) genom Guds Sons

ankomst. Andens gåvor strömmar över oss (v.
6). Vi står som herdarna och skådar uppåt –
badande i änglaljus.

Evangelium: Luk 2:15-20 (Herdarna fann Maria och Josef och det nyfödda barnet)
Liksom himlens stjärnor ger vika när solen
sprider dagsljuset, så skulle änglarna återvända
till Gud när Jesusbarnets ansikte strålade fram
och blev synligt för världen. Maria, jungfrun
med sitt helhjärtade JA till Gud (Luk 1:38), är
gryningen i förväg. Världen vaknade upp till
en förändring som den inte förstod: Guds Ord
finns synligt ibland oss, Skaparen har trätt in
i sin skapelse, blivit en av oss. Han behöver
andras hjälp, måste lära sig av andra, kan gråta
och lida. Herdarna berättade för alla vad de
varit med om och alla häpnade. Sedan återgick
allt till det normala, herdarna förblev herdar,
och vi hör inte mer om dem. Vissa i byn blev
väl troende, andra inte: det var kanske inte
första gången som en nyförlöst flicka fick för
sig att just hennes barn kunde bli Messias, och
de där obildade herdarna med sina drömsyner,
”ja… och var det inte förresten något konstigt
med den där galileiska bondtösen…”

Lukas betonar att Maria tog allt detta till sitt
hjärta och begrundade det (v. 19). I kap 1:2638 fick vi läsa hur hon lyssnade till Guds ord,
i 1:39 hur hon genast handlade efter det. I
2:51 ska vi höra hur Maria bevarar allt i sitt
hjärta. Lukas visar oss att julnatten gjorde
Maria kontemplativ. Så är Maria modellen
för dem som Jesus prisar saliga (Luk 11:2728). Utsagorna om Marias inre liv kan bara
härstamma från henne själv. Maria kan ha varit
vid liv omkring år 60 e.Kr. då Lukas kunde
göra efterforskningar i Det heliga landet (när
Paulus sattes i fängelse två år i Caesarea - Apg
23:23 ff). Den vänlige läkaren Lukas kan ha
fått träffa Maria eller några som kände henne.
Hon följde sin son som en troende lärjunge
under alla åren och såg allt från sidolinjen.
Vi går i Marias fotspår när vi under kyrkoåret
betraktar alla läsningarna i mässan, dag för
dag. Må denna bok hjälpa dig med det.
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JULDAGENS MÄSSA
Första läsningen: Jes 52:7-10 (Hela jorden skall se hur vår Gud räddar oss)
Den härliga bilden med budbäraren som
full av glädje springer över bergen visar vad
evangelisering innebär. Det är inte så att vi vill
råda över er tro, nej, vi vill hjälpa er till glädje,
skriver aposteln Paulus (2 Kor 1:24). Herdarna
i Betlehem berättade ivrigt för alla de mötte om
den heliga nattens händelser. Nattarbetarna
som satt på fälten kring lagerelden hade låg
social status. Tänk, änglarna talade till dem!
Ängeln sa: ”Jag bär bud till er om en stor glädje”
(Luk 2:10). De var utvalda! Var det för att de

var herdar i Betlehem - där den legendariske
kungen David också började sin karriär, tusen
år tidigare? Var det för att de bad mycket under
stjärnhimlen? Eller var det bara ett bevis för
Guds godhet? Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner
(v. 9). Ruiner! Vem berörs inte av att stå inför
utgrävningarna i Heliga landet och komma i
beröring med stenar, föremål och platser som
varit med om frälsningshistorien? Vi står bara
några meter från ställen där Jesus och Maria
varit! Vi korsar heliga spår!

Andra läsningen: Heb 1:1-6 (Gud har talat till oss genom sin son)
Herdarna imponerades, ja, förfärades vid
synen av änglarna över Betlehem (Luk 2:9).
Så är det alltid i Bibeln: Guds tjänande andar
får oss att känna oss små och hjälplösa, ty
de vet mer än vi, ser Guds ansikte och kan
utföra oerhörda ting. Denna läsning flyttar
vårt fokus till barnet i krubban: han är långt

mer än änglarna. Han är utstrålningen av Guds
härlighet och en avbild av hans väsen (v. 3). Han
är vad vi är skapade till att vara (1 Mos 1:27; Ps
8:6) men utan den synd i oss som vanställer
vår ursprungliga, andliga skönhet.
Barnet i krubban är en ny början. För vår skull.

Evangelium: Joh 1:1-18 (Ordet blev människa och bodde bland oss)
(Alternativt kortare text: Joh 1:1-5, 9-14)
Det är mäktiga ord Johannes här använder för
att beskriva det som var till från begynnelsen,
det vi har hört, det vi har sett med egna ögon,
det vi har skådat och har tagit på med våra
händer (1 Joh 1:1). Genom att inleda både
sitt evangelium och sitt första brev med ordet
”i begynnelsen”, anknyter Johannes sin tråd
till Bibelns allra första ord om skapelsen
(1 Mos 1:1). Barnet i Marias famn är en ny
skapelse, Paradisets, livets, återkomst mitt
i vår dödsmärkta och trånga värld (jfr 2 Kor
5:17). Ja, livet blev synligt, vi har sett det och
vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga
livet, som var hos Fadern och blev synligt för
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oss (1 Joh 1:2). Ordet blev kött och slog upp
sitt tält ibland oss, skriver Johannes ordagrant
(v. 14). Gud var i Gamla testamentet hos sitt
folk i tälthelgedomen, det s.k. tabernaklet,
under ökenvandringen. Den nya närvaron är
Jesu kropp och blod i mässan. Därifrån utgår
Guds ljus som gör att vi kan se på oss själva,
på varandra och på framtiden med hopp. Du
slitna människa som läser detta, vad väntar du
på? Lyft upp detta barn och spegla din själ i
det. Se, vad Gud ger dig!
Allt är nytt. Du kan börja om.
Inget är för sent i ditt liv.
Ingenting är någonsin för sent.
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26 DECEMBER: STEFANOS,
DEN FÖRSTE MARTYREN
Läs om den helige Stefanos på s. 1549
Första läsningen: Apg 6:8-10; 7:54-60 (Jag ser himlen öppen)
När Josef fick veta av ängeln att Marias barn
skulle frälsa sitt folk från deras synder (Matt
1:21), fick han inte veta hur detta skulle ske:
genom korset. Inget ont fick hända det nyfödda
Jesusbarnet! Josef räddade sin familj från
Herodes soldater. Först när han var säker på att
faran var över återvände han från gömstället
i Egypten (Matt kap. 2). I dag, Andra dagen
i juloktaven, minns kyrkan vår förste martyr,
diakonen Stefanos som stenades till döds bara
några år efter Jesu korsfästelse. Denna fest
slår ned som en blixt mitt i julefriden, nästan
störande. Den påminner oss om varför Jesus
blev människa. Stefanos öde (Apg 6-7) liknar
Jesu passionshistoria i evangelierna. Han är
en övertygande förkunnare i ord och gärning.
Motståndarna kan inte sätta dit honom. Hans

långa tal inför Höga Rådet (Apg 7:1-53) – som
inte är inkluderat i dagens läsning – slutar
med en kraftfull sammanfattning av hela
Gamla testamentets profetiska kritik mot det
styvnackade folket som ständigt motsatte sig
Guds frälsningsplaner (Apg 7:51-53; jfr 2 Mos
34:9). Stefanos stenades till döds och en våg av
förföljelser drabbade urkyrkan, pådriven av
Saulus, som senare blir till Paulus. Fanatism
känns igen på att den tar till våld när den inte
får rätt. Äkta kristna svarar inte med samma
mynt. Med Jesus och Stefanos ber de: Herre,
förlåt dem, de vet inte vad de gör (jfr Luk 23:34;
Apg 7:60). Stefanos gjorde intryck: Hade han
inte bett denna bön hade kyrkan aldrig vunnit
Paulus, säger den helige Augustinus (se s.
1336).

Evangelium: Matt 10:17-22 (Det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er)
Igår sjöng vi med änglarna om fred på jorden
och redan idag hör vi Jesus varna oss för
människor: Ni skall bli hatade av alla för mitt
namns skull (v. 22). När man älskar Jesus och
är lycklig över att leva med Gud är det svårt att
förstå hatet mot kyrkan. Det kan gömma sig
bakom likgiltig ”tolerans” men snabbt slå över
i fientlighet om någon likt Stefanos tar tron på
allvar – som när du på julafton vill be och läsa
ur Bibeln och andra i din släkt vill få tyst på dig
(”Va? Be nu? På julafton?”)… Bli inte förvånad:
Jesus förberedde oss på detta (Matt 5:10-12).
Krafter i vår Västvärld främjar förakt för vår
tro, de vill t.o.m. ha rätt att kränka religion (i
”yttrandefrihetens” namn). Vi kristna står ut

med mycket och vänder ofta andra kinden
till, men det gör inte andra religioner och så
sprids det ute i världen hat mot det sekulära
Västs arrogans – ett hat som tyvärr drabbar
just kristna ute i dessa länder. Kyrkor bränns
ner och kristna mördas. Hatets folk möter oss
därmed i båda Öst och Väst och båda sidor
vet i sin andliga blindhet inte vad de gör. Men
alla vishetens barn har gett Visheten rätt, säger
Jesus (Luk 7:35). Därmed menas Korsets barn
som inte vill återgälda ont med ont (Matt 5:3848) men som vill lyfta världen upp ur fanatism
och våld. Guds Ande talar genom alla som
fredligt men klart påpekar hyckleri, orättvisor
och gudlöshet liksom Stefanos (v. 19-20).
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27 DECEMBER: JOHANNES,
APOSTEL OCH EVANGELIST
Läs om den helige Johannes på s. 1550, s. 178 och de där följande sidorna samt s. 231 och 232.
Första läsningen: 1 Joh 1:1-4 (Det vi har hört och sett förkunnar vi)
I vardagsrummet finns det julpynt, vi äter god
mat, betraktar julkrubban, lyssnar till sakral
musik och går oftare till kyrkan. Allt detta har
en enda mening: vi försöker göra Jesu födelse
påtaglig, kännbar, vi vill vara där, som de vise
männen vill vi hylla honom (Matt 2:2) och med
de nyfikna grekerna säga: Vi vill gärna se Jesus
(Joh 12:21). Under Tredje dagen i juloktaven
firar kyrkan ”den lärjunge som Jesus älskade”
(Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20), ögonvittnet
som kunde beskriva Jesu gudomlighet med ett
mänskligt djup som ingen annan. Johannes
behövde inga hjälpmedel: Det vi har hört, det
vi har sett med egna ögon, det vi har skådat
och har tagit på med våra händer, det är vårt
ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har
sett det och vittnar om det (v.1-2). Bland alla

julkort vi får är detta det viktigaste: Johannes
första brev. Han som skulle ta hand om Jesu
moder när hon blev gammal (Joh 19:27) måste
ha hört allt om Jesu födelse i Betlehem. Men
han ville inte upprepa vad andra redan hade
skrivit, som 300-talsbiskopen Eusebios säger i
sin Kyrkohistoria (III, 24, Artos förlag). Denna
återhållsamhet kan vi beklaga i dag. Men det
vi vet från Lukas och Matteus om Jesu födelse
räcker till. Vi kan se Jesus för vår inre blick.
Ju mer vi betraktar Herrens liv desto mer
förstår vi alla detaljer. Vi blir själva till älskade
lärjungar som vill förkunna det eviga livet som
trädde fram synligt i världen. Kyrkan bildar
gemenskaper kring detta nya liv (församlingar)
och delar Johannes fullkomliga glädje (jfr v. 4).

Evangelium: Joh 20:2-8 (Han såg och trodde)
Jesu grav, kristendomens heligaste plats,
har under seklernas gång behandlats och
misshandlats så att det enda som är kvar
från hans tid är den bit av klippan som hans
kropp vilade på. Därpå ligger sedan tusen år
en marmorplatta. Den fungerar som ett altare
när man läser den heliga mässan. Kring graven
finns ett litet kapell där man än i dag går in
från samma håll som Johannes och Petrus
gjorde. Över kapellet välver sig Gravkyrkan.
Själva gravkapellet ger plats åt 3-4 personer
i taget. Den lugnaste tiden att komma dit är
under natten. Öppningen vänder nu som
då mot öster och därför kunde apostlarna
i morgonljuset se in i graven. Här uppstod
Jesus och lade duken som bundits kring hans
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huvud och bindlarna ifrån sig. Gud verkar
i det fördolda: Johannes har inte bevittnat
själva uppståndelsen, den ägde rum i mörkret
bakom den stora stenen. På samma sätt har
ingen sett världens skapelse. Inkarnationen,
Guds Ords människoblivande i Marias sköte,
skedde också genom Den högstes kraft (Luk
1:35) bortom allt vad människor, även Maria,
kunde uppfatta. Jesus föddes på natten då byn
sov. Där krubban stod i Betlehem finns idag
ett klippgolv. Ett enormt tidsavstånd skiljer oss
från händelserna. Johannes som såg och trodde
(v. 8) skrev för att nå oss i en annan tid, göra
Jesus synlig för oss i dag. Jesus lever, han gör
oss till älskade lärjungar som Johannes. Saliga
de som inte har sett men ändå tror (Joh 20:29).
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28 DECEMBER: DE OSKYLDIGA
BARNEN I BETLEHEM
Läs mer om de oskyldiga barnen på s. 1552.
Första läsningen: 1 Joh 1:5 – 2:2 (Blodet från Jesus renar oss från all synd)
Fjärde dagen i juloktaven. Kyrkans minns de
oskyldiga (”menlösa”) barnen. De blev offer
för kung Herodes terroranslag, som skulle få
stopp på ryktena om en ny Messias i Davids
stad, Betlehem. Heliga familjen kom undan
som en fågel ur jägarens nät. Nätet gick sönder
och vi kom undan (Ps 124:7). Herodes hade
inga moraliska problem med sitt massmord.
Lika litet som farao i Egypten när de hebreiska
gossebarnen skulle dränkas i Nilen (2 Mos
1:22). Om du är född i Sverige efter 1975 så ska
du veta att ditt liv har varit i fara på samma sätt.
Lagen som skyddade de ofödda barnens rätt till
liv drogs bort då. Under de första månaderna

av ditt liv som foster fick läkare fritt döda dig
genom abort – inget annat än din mors kärlek
kunde då förhindra det. Du kom undan - som
Jesus. Möjligen för att dina föräldrar lyssnade
till Guds röst - som Josef och Maria. Dagens
första läsning känns svår. Det talas om Kristi
blod som renar oss (v. 7 och 9), men i dag
minns vi hur Jesusbarnet räddades och andra
barn fick ge sitt blod i hans ställe. Det sägs att vi
inte ska vandra i mörkret (v. 6). Men Josef steg
upp och tog om natten med sig barnet och dess
mor och begav sig till Egypten (Matt 2:14). Gud
är ljus (v. 5) - kontrasten är kvalfull. Ibland är
det bara att tro och gå vidare. Som Josef.

Evangelium: Matt 2:13-18 (Herodes lät döda alla gossar i Betlehem)
Främlingarna i Betlehem kunde inte få
husrum, inte ens när kvinnan skulle föda. De
två får bråttom mitt på natten och ger sig av.
Vem flyr de ifrån? Är de kriminella? Är det
något politiskt? Vi i dag vet vad som hände,
men grannarna då förstod inget. Ingen ängel
varnade dem om trupperna som var på väg för
att utföra vad man väl har kallat för ett ”militärt
specialuppdrag.” Massakern i Betlehem är en
detalj i den berömde kungens karriär som
inte är omvittnad i källor utanför Bibeln, men
absolut trovärdig. I en samtida text (Moses
himmelsfärd, 6:3, okänd författare) kan man
läsa att Herodes dödade gamla och unga, och en
förskräcklig fruktan för honom kom över landet.
Han rasade ibland dem med blodsbefallningar
som det skedde i Egypten (d.v.s. då farao ville
dränka gossebarnen, se ovan). År 7 f.Kr. lät
Herodes avrätta 6000 fariseer för att de inte

ville svära trohet mot den romerske kejsaren.
Vissa av dem profeterade att Messias skulle
komma. Herodes lät även mörda flera av sina
söner.
Till denna diktator kom de vise männen och
ställde oskyldigt den allra farligaste frågan:
Var finns judarnas nyfödde kung? (Matt 2:2: jfr
Mik 5:2). En judisk legend berättar att farao i
det gamla Egypten förskräcktes när han hörde
att Mosebarnet hade fötts. På liknande sätt
förskräcks nu Herodes. Kyrkan hedrar i dag de
oskyldiga små pojkarna som brutalt revs bort
av en paranoid tyrann. Det är allt vi kan göra.
Den heliga familjen flydde och de vise männen
lurade Herodes som inte hade varit uppriktig
mot dem. Ibland är flykt och undanmanöver
de enda alternativ vi har inför gudlös ondska
när den får diktatorisk makt.
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29 DECEMBER: FEMTE DAGEN
I JULOKTAVEN (se även s. 1553)
Första läsningen: 1 Joh 2:3-11 (Den som älskar sin broder förblir i ljuset)
Vi är mitt i juloktaven fast butikerna har
dödförklarat julen. De ställer nu snabbt om
till rea, men julen har bara börjat! Här delar
sig vägarna: för vissa är julen bara en trevlig
familjefest, för andra ett förnyat möte med Guds
Son. Julen presenterar Jesus för oss och ställer
oss inför ett antingen-eller: får han stanna hos
dig eller blir hans födelses fest verkningslös?
Du förstår hans milda bud och har nu påmints
om dem igen – vill du fasthålla hans ord eller
lägga dem ifrån dig? ”Jag känner honom”, säger
du kanske (v. 4), men vill du själv leva så som
han levde? (v. 6). Du vet att du i varje stund
står mellan valet att gömma dig i lögnens

mörker eller att komma ut i sanningens ljus.
Dina synder skiljer dig från Gud men julens
budskap innebär att Gud tar första steget till
försoning med dig: han charmar dig – lägger
sig som ett spädbarn i din famn. Vill du också
ta det första steget och räcka ut handen till
den som är din fiende? Ska hatets mörker för
evigt begrava dina oförsonade konflikter? Gud
älskar dig och känner din goda vilja. Mörkret
viker och det sanna ljuset lyser redan (v. 6) –
det visar både hans och ert liv (v. 6). Vårt liv?
Jesus är världens ljus (Joh 8:12) - ändå säger
han, full av glädje, till oss: Ni är världens ljus
(Matt 5:14). Små ljus, kanske, men strålande!

Evangelium: Luk 2:22-35 (Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna)
Det fjärde mysteriet som vi ber i den glädjerika
rosenkransen handlar om precis det vi läser
här och som vi firar vid Kyndelsmässan (s.
1030). En förstfödd son skulle helgas åt Gud
och ”friköpas” genom ett ersättningsoffer, fem
siklar, d.v.s. ca 60 g silver, som i dag motsvarar
ca 300 kronor (2 Mos 13:2, 13; 4 Mos 18:1516). En kvinna som hade fött var rituellt ”oren”
vilket skulle upphävas genom ett offer, helst ett
lamm men för fattigfolk som Josef och Maria
räckte två turturduvor (3 Mos kap. 12). Den
ena duvan var ett syndoffer, det behövde Maria
lika litet som Jesus behövde döpas av Johannes
i Jordan, men Maria och Jesus ville inte skryta
med det. Budet om ”friköpandet” understryker
att barn är en gåva från Gud. Budet om
kvinnans rening visar det gamla Israels oro för
blodförlust (som vid födelse). Den sågs som
”minskning av liv”, ett närmande till ”dödens
sfär”. Lukas beskriver inte hur Jesus ”friköptes”,
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kanske för att den riten hänvisade till att Israels
barn befriades i Egypten (se 2 Mos 13:14-16).
Jesus skulle inte befrias utan befria. Lagen
krävde inte ett konkret frambärande av barnet
i templet. Maria och Josef insisterade alltså på
att barnet skulle med dit. Vi anar Marias djupa
identifikation med Hanna, profeten Samuels
mor som kom till templet och ställde sin lille
son i Herrens tjänst (1 Sam 1:25-28, jfr också
hur Maria ”lånar” av Hannas lovsång till sin
egen, Luk 1:46-55/ 1 Sam 2:1-10). Möjligen
ville Maria också uppfylla Malakis profetia
(Mal 3:1) om att Herren ska komma till
templet. Symeons ord måste ha skrämt henne.
Jesus, sa han, skulle bli ett ljus för hedningarna
och avgörandets timme för Israel. Ett ja eller
nej. Valet mellan ljus och mörker är alltid
antingen-eller. En svidande smärta skulle
komma att drabba Maria själv. Hon grät nog
efter den dystra profetian. Josef tröstade henne.
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30 DECEMBER: SJÄTTE DAGEN I JULOKTAVEN
Första läsningen: 1 Joh 2:12-17 (Den som gör Guds vilja består för evigt)
Första Johannesbrevet är älskat av många
men kan förvirra. Läsaren bör nog först läsa
inledningen till Johannesbreven (s. 231232), och helst också inledningen till hans
evangelium (s. 178). Hans konstiga hopp
från nutid till dåtid mellan v. 13 och 14 kan
möjligtvis förstås så att författaren har tagit en
paus i skrivandet och nu tar upp pennan igen.
Det är inte ovanligt att i brev från antiken hitta
formuleringen ”jag har skrivit” (”jag skrev”)
om något som står i samma brev. Den som
skriver förflyttar sig i tanken framåt till det
ögonblick då brevet läses (det kunde vara flera
månader senare). När mottagaren läser brevet
låg själva skrivandet i det förflutna. Mina barn
(v. 12) är ett ömt tilltal till alla adressaterna. Så
talade även Jesus och Paulus till sina lärjungar
(Joh 21:5; Gal 4:19). De som kallas för fäder
(v. 13-14) kan vara sådana som varit med i

kyrkan från början (v. 13). De unga är då nyare
konvertiter (i alla åldrar). Dessa ”unga” hade en
hårdare andlig kamp att kämpa än veteranerna,
men de får apostelns beröm: de har besegrat
den Onde (v. 14). Vi ska inte älska världen och
det som finns i den, heter det (v. 15). ”Världen”
betyder (nästan) alltid i Johannes skrifter den
fallna världen som har vänt sig bort från Gud.
Där härskar det gränslösa begärets oförnuft,
man vill äga allt man ser och dominera över
andra (v. 16). Gud älskar ändå världen så
mycket att han ger den sin ende son (Joh 3:16).
Vår väg till Gud går via världen – annorlunda
kan det inte vara (jfr 1 Kor 5:10). Vi ska vara i
den men inte av den (Joh 17:11,16). Allt gott
får vi älska, julens glitter och överflöd, bara
vi tar emot det tacksamt och gärna delar med
oss. Det finns en väg bort från Gud till världen,
men också en väg till Gud genom världen.

Evangelium: Luk 2:36-40 (Hon talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse)
Världsflykt var för kyrkofäderna ett positivt
ord. Varningar mot världens onda lockelser
finns det gott om i det kristna budskapet (som
i läsningen ovan). Vi som lever mitt i det
pulserande vardagslivet bör alltid bära med
oss ett visst mått av sund misstänksamhet. I
många fall måste vi fly eftersom alternativet
leder till synd (som när vi pressas att skriva på
falska dokument för att rädda vår arbetsplats
från konkurs, eller när man kräver av en
vårdanställd att hon ska medverka vid en
abort för att få behålla jobbet). Vi flyr och
hittar skydd i Guds ord och i kyrkan. Den
gamla änkan Hanna hade lagt allt bakom

sig och höll sig till templet (v. 37). Templet i
Jerusalem är viktigt för Lukas. Där börjar och
slutar hans evangelium. Hanna förenar i sin
person mycket av det som Lukas gillar att lyfta
fram: Hon är änka (d.v.s. fattig), kvinna, ber
ständigt i templet och är – som vi förstår –
fylld av Den helige ande. Den gamla änkans
ögon faller nu på den unga Maria som frambär
Jesusbarnet inför Gud. Ja, Gamla testamentet
ser det nya blomma ut och jublar. Hanna hette
också profeten Samuels mor som förde sin lille
son till templet (1 Sam 1:25-28). Må även vi
– när vi ber framför julkrubban – fly världens
mörker och tacka och prisa Gud (v. 38).
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31 DECEMBER: SJUNDE DAGEN I
JULOKTAVEN (se även s. 1554)
Första läsningen: 1 Joh 2:18-21
(Ni har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen)
Årets sista dag påminner oss kristna om att vi
alltid står inför den sista tiden (v. 18). Omkring
oss firas nyårskväll men i hjärtat förblir
det alltid advent: varje timme kan Kristus
återkomma. Festligheterna i kväll är mest på
skoj, men ett uns av allvar finns också: hur har
jag levt under året och hur vill jag leva från och
med imorgon? Efterföljde jag Kristus som är
Sanningen? Skulle andra beskriva mig som en
människa som lever i denna sanning? Pontius
Pilatus skeptiska fråga: Vad är sanning? (Joh
18:38) låter som vår tids relativister som anser
att något är sant för mig, något annat för dig
(det finns alltså ingen sanning alls!). I sitt
hjärta vet de att det finns skillnad på sant och
falskt och på gott och ont – de där moraliska

konstanter vi inte kan rubba – men de vågar
inte medge det av rädsla för att möta Skuldens
sjukdom, och detta för att de inte känner till
Förlåtelsens medicin från Gud. Antikristerna
i v. 18 motsvarar den motståndare till Kristus
som Paulus nämner i 2 Thess kap. 2 (och
odjuret som skryter i Upp 13). Här verkar det
vara lärare som har tillhört kyrkan men lämnat
den. Tiden visar vilka som är äkta katoliker!
De som kommer troget till mässan, år efter
år, även om vännerna försvinner och miljön
ändrar sig. Nya grupper kommer till, mässan
läses på ett sätt de inte gillar och på ett språk
de inte förstår, men de stannar troget kvar.
Johannes försäkrar läsarna att han litar på dem
(v. 20-21). Kyrkan litar på oss! År efter år.

Evangelium: Joh 1:1-18 (Ordet blev människa)
Orden i dagens läsning har en obeskrivlig
dragningskraft på människor i alla tider.
Frågar du efter Sanningen? Den är Jesus,
Ordet som blivit människa, han som även är
vägen och livet (Joh 14:6). Johannes tänker
på Guds skaparord genom vilket allt blev till
(v. 3; jfr 1 Mos kap. 1). Denna ord-handling
innehöll liv (v. 4), den täckte jordens yta med
flora och fauna och gjorde den till ett hem åt
mänskligheten som den utlovade evigt liv.
Människor har sedan tidernas begynnelse
längtat efter ljuset som lyser i mörkret (v. 5).
Våra förfäder har suttit kring elden i grottor
och försökt förstå varför dagen avlöses av
natten och livet av döden. Hoppet om det
ständiga ljuset och livet utan slut har utan
tvivel orsakat samtliga religioners uppkomst.
Vi vet innerst inne att mörkret kan inte och får
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inte vinna (v. 5). Så längtade mänskligheten
sedan Adams dagar efter Kristus, han som
skulle övervinna döden och ge oss en försmak
på det eviga livet i Altarets sakrament. Vår
väg till förening (kommunion) med hans
uppståndelse börjar med det gamla jagets
”död” i dopet (jfr Rom 6:4; Kol 2:12) där vi
blir födda av Gud (jfr v. 13). Guds svar på våra
stora frågor är det nyfödda barnet i krubban.
En bättre väg att nå fram till vårt hjärta på
finns inte. Men syndens rötter är djupa - även
denna gåva togs inte emot av många (v. 10-11).
Vi kristna stannar mentalt kvar hos Maria i
stallet. Vi bär Jesus i hjärtat, också under den
uppsluppna nedräkningen ikväll då vi med
glas fyllda av bubblande vätskor överskrider
kalendertröskeln, skålande, skrålande. Varje
nytt år är Herrens år, Anno Domini!

Årgång A
Jul

SÖNDAGEN EFTER JUL:
DEN HELIGA FAMILJENS FEST

Datumen efter juldagen (juloktaven) finns på de här föregående sidorna. Det datum då den första
söndagen efter jul infaller firas Den heliga familjens fest. Observera: De år då ingen söndag infaller
mellan jul och nyår firas denna fest den 30 december. Andra söndagen efter jul hittar du på s. 433.
Första läsningen: Syr 3:2-6, 12-14 (Den som fruktar Herren hedrar sina föräldrar)
Dagens läsning inleder Jesus Syraks långa
avsnitt om mellanmänskliga relationer. Han
utlägger här Fjärde Guds bud om vördnad
för föräldrar (2 Mos 20:12/ 5 Mos 5:16). Han
vänder sig förmodligen till unga vuxna män
som bor kvar hemma. De kan frestas av det
grekiska tänkandet enligt vilket en gammal
fader lätt kunde omyndigförklaras, eller av det
egyptiska tänkandet där åldrande föräldrar
inte hade legal rätt till understöd från sina
vuxna barn. Jesus försvarar kraftfullt plikten att

hjälpa gamla föräldrar (Mark 7:10-13). Vi hör
märkligt nog aldrig Jesus säga ett ord om Josef,
vilket stöder teorin att Josef dog tidigt. Men
nog har Josef påverkat sitt fosterbarn! Vem
lärde Jesus det vänliga, kyska och beskyddande
bemötandet av kvinnor? Vem visade hur man
modigt följer Guds vilja? I Josef såg Jesus en
man som inte ville döma eller hämnas (jfr
Matt kap. 5-7), ty Josef vågade lita på att hans
förlovade, Maria, var oskyldig och att barnet
kom från Gud så som ängeln sagt i hans dröm.

Andra läsningen: Kol 3:12-21 (Den kristna familjen)
Familjen bör bära en dräkt, vävd av dygder.
Bandet som håller ihop dräkten är kärleken.
Utan kärlek blir ledarskap till tyranni. Kvinnans
”underordning” under mannen balanseras av
mannens ”underordning” under kvinnan (Ef
5:21, se även avsnittet Skapades kvinnan för
mannens skull?, s. 215). Grundregeln är att
efterlikna Kristus. Imitatio Christi är mallen
för nära relationer, tålamod och förlåtelse är
helt avgörande. Alla gör misstag, vi ska ge en

andra chans, en tredje, ja, Kristus uppmanar
till 77 gångers förlåtelse (Matt 18:22, siffran är
en motbild till den hämndgirige Lemeks ord i
1 Mos 4:24). Präster som saknar tålamod blir
inga bra kyrkoherdar. Otåliga föräldrar som
inte vill förlåta sina barn är en plåga. Barn ska
inte ”retas upp”, skriver Paulus. Det är inte helt
klart vad aposteln menar, men antagligen är
det att man inte ska skrämma barn till tystnad
(som Lemek gjorde mot sina hustrur).

Evangelium: Matt 2:13-15, 19-23
(Ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten)
Hur ska en kristen familjefader vara? Som
Josef. Han bryr sig om sin familj, känner ansvar,
och han lyssnar till Gud med ett vaket samvete.
Snabbt agerar han på farosignaler och handlar
modigt för att skydda sin familj, som nu, då
ryktet om den märkliga födelsen har spridits.
Det kan bli farligt, någon kan ange dem inför
kungens män. Josefs tankar går till det land dit

hans namne i Gamla testamentet tvingades
resa, Egypten. Heliga familjen, urkyrkans
fröspira, gömmer sig där och återvänder först
när kusten är klar. Mycket står på spel. Maria
är ett enda hjärta med sin man i dessa beslut.
Många familjer i världen lever just nu, under
dessa heliga juldagar, på flykt. Vi kan inte vara
hos dem fysiskt, men vi kan be för dem!
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Jul

SÖNDAGEN EFTER JUL:
DEN HELIGA FAMILJENS FEST

Årgång B

Dagarna efter juldagen (juloktaven) finns på s. 421-424. De år då ingen söndag infaller mellan jul
och nyår firas Heliga familjens fest den 30 december. Andra söndagen efter jul hittar du på s. 433.
Prästen kan idag välja läsningarna från årgång A istället för dem som finns nedan.
Första läsningen: 1 Mos 15:1-6; 21:1-3 (En av ditt eget blod skall bli din arvinge)
Denna läsning har urgamla rötter. Textfynd
från Nuzu (el. Nuzi, mesopotamisk stad på
1400-talet f.Kr.) visar arvsregler som liknar
dem Abraham talar om (att en tjänare ska
ärva honom om han dör barnlös). Läsningen
är sammansatt av två olika avsnitt som
tillsammans beskriver 1) löftet till Abraham
om en arvinge, och 2) uppfyllelsen. Guds
ingripande i det gamla ofruktsamma parets
liv påminner oss om Sakarias och Elisabet,
Johannes Döparens föräldrar (Luk kap. 1).
Abraham hoppas på att bli familjefader men

kämpar mot sin förtvivlan som bara växer allt
eftersom tiden går. Sviker Gud sitt löfte? Är han
inte trofast längre? Har jag förkastats? Trons
fader genomlider bönens drama (Katolska
kyrkans katekes, nr. 2570-2572). Vi lever i tro,
utan att se, säger Paulus (2 Kor 5:7; jfr Heb
11:1). Trons belöning är ofantligt mycket
större än Abraham kan ana: hans ättlingar blir
talrika som stjärnorna (v. 5) och en av dem blir
till och med Guds egen Son. I dag ger myriader
av familjer Abrahams tro vidare till sina egna
barn. Inte minst nu under julen då Sonen firas.

Andra läsningen: Heb 11:8, 11-12, 17-19 (Abrahams, Saras och Isaks tro)
I vårt samhälle verkar det ha blivit så att
omkring var femte man aldrig kommer att bli
pappa, antingen för att han inte kan eller för att
han inte vill. Det måste göra ont att tänka på
de barn man inte fick. Guds ord till Abraham
är storslagna, som en desperat önskedröm
hos en man som inte ser annat än kalla
stjärnor på natthimlen över sig och ofruktbar
ökensand under sig (v. 12). Att ”offra sonen”

(v. 17) verkar helt vansinnigt för oss (och är
det också) men det kan bli det smärtsamma
pris som den betalar som begär skilsmässa.
När barn blir vuxna och förkastar familjens
katolska tro känns det som en dubbel förlust,
då behövs Abrahams styrka: Han sade sig att
Gud hade makt att till och med uppväcka döda
(v. 19). Lita på Gud: ditt barn kan återvända,
till dig, till Gud. Allt kan ännu hända. Allt.

Evangelium: Luk 2:22-40 (Pojken växte och fylldes av styrka och vishet)
Alternativ kortare läsning: Luk 2:22, 39-40
De fyra vuxna som samlas kring Guds Son i
denna scen är alla fyllda av tron på att Gud
kan göra det som verkar omöjligt. Jungfrun tog
emot sin graviditet i denna tro, Josef ställde
upp som fader i tron att hennes barn var den
Immanuel som Jesaja profeterat (Jes 7:14). De
gamla Symeon och Hanna hade en tro som
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Abrahams och fick i sin tid se uppfyllelsen av
det löfte som patriarken Abraham fick av Gud.
Dessa fyra är vana vid att i bön invänta allt gott
från Gud. Vi ska ägna några tysta ögonblick
tillsammans framför krubban under dessa
dagar, familjens olika generationer, och i bön
välkomna Guds Son i vår mitt!

Årgång C
Jul

SÖNDAGEN EFTER JUL:
DEN HELIGA FAMILJENS FEST

Dagarna efter juldagen (juloktaven) finns på s. 421-424. De år då ingen söndag infaller mellan jul
och nyår firas Heliga familjens fest den 30 december. Andra söndagen efter jul hittar du på s. 433.
Prästen kan idag välja läsningarna från årgång A istället för dem som står nedan.
Första läsningen: 1 Sam 1:20-22, 24-28 (Så länge han lever skall han tillhöra Herren)
En lång rad kvinnor från Gamla till Nya
testamentet är Guds viktiga medhjälpare i
frälsningshistorien, som Katolska kyrkans
katekes, nr. 489, påpekar. I allt är Gud med:
i längtan efter barn, i födelsen, i amningen,
uppväxten och den svåra stunden då man
måste släppa barnet ifrån sig för att det ska
växa vidare på egen hand. Hanna stannar
först hemma från pilgrimsfärden, hon vill
ge sitt barn all ömhet hon har innan han ska
överlämnas till tempeltjänsten hos prästen Eli

i Shilo - inte förlora en enda minut med detta
barn som hon fick som en gåva från Gud (v.
22). Så vet även Maria att hennes son har en
viktig bestämmelse i Guds plan. Hon håller
honom fast intill sig när hon tänker den svåra
tanken: en dag måste jag släppa honom.
Vi lämnar våra barn till kyrkans undervisning,
där ska de lära känna Fadern som är evigt ung,
han som tar dem vid handen och går med dem
ut i framtiden - och en gång blir det utan oss.

Andra läsningen: 1 Joh 3:1-2, 21-24 (Vi får heta Guds barn. Det är vi)
Vad får våra barn av oss med sig på vägen ut
i livet? Dopet och tron – vetskapen om att de
är Guds älskade och utvalda barn (v. 1). Varför
måste vi släppa dem ifrån oss? För att vi inte
räcker till, vi kan inte bli ALLT för dem, de
ska inte bli kopior av oss, de är kallade att
bli lika honom (v. 2). En dag skiljs vi ifrån

dem men både de och vi ska ”förbli i Gud”
(ett favorituttryck hos läsningens författare,
Johannes), då förblir Gud i oss (v. 24). Han vill
ge oss ett rent hjärta som får se honom sådan
han är (v. 2, jfr Matt 5:8; Katolska kyrkans
katekes, nr. 2517-2519). Vi ska älska varandra
(v. 23) även när det är svårt. Då består banden.

Evangelium: Luk 2:41-52 (De fann honom i templet där han satt mitt bland lärarna)
Femte mysteriet i den glädjerika rosenkransen
får vi del av här. Det är en nyckelhändelse i den
heliga familjens liv. Av allt som hänt under Jesu
uppväxt togs bara denna scen med i evangeliet.
Den har starkt symbolvärde: under julen
träffar många sin släkt och kanske även sådana
som har mist Jesus, d.v.s. mist sin tro på honom
(kanske den som läser detta?). Maria tappade
bort tolvåringen, och tappade bort honom
igen och totalt när han var vuxen - under

Långfredagen. Hennes tro belastades till det
yttersta. Vår tro rasar när vi ger upp hoppet, då
tappar vi orienteringen. Mitt i våra synder går
det upp för oss hur långt vi har kommit ifrån
Gud. Vi ser oss omkring och springer runt på
gatorna och över torgen (Höga V 3:2). Vi hittar
Jesus igen när vi söker i templet, i kyrkan,
bland prästerna som Jesus talar med och till.
Enligt samma mönster hittar vi tillbaka till
varandra: sök, ställ frågor, och ge inte upp.

429

Jul

1 JANUARI: MARIA,
GUDS MODERS HÖGTID (se även s. 988)
Första läsningen: 4 Mos 6:22-27
(De skall uttala mitt namn över israeliterna och jag skall välsigna dem)
Den största välsignelsen Gud har gett oss är
Jesus genom Jungfru Maria. Marias släkting
Elisabet hälsar henne som är full av nåd
med orden: Välsignad är du ibland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt (jfr med Bibel
2000s version av orden i Luk 1:42). Maria är
Gudsmoder och har en ojämförbar närhet
till Guds Son, därför flockas vi syndare
kring henne och ber om hennes förbön nu
och i vår dödsstund. Orden i årets första
läsning hittades i Jerusalem år 1979 på två
silveramuletter från ca 500-talet f.Kr. Fyndet
avslöjar en stark folklig tro på kraften i denna
välsignelse. Vi katoliker kallar välsignelser för
sakramentalier. De är nådemedel i kraft av
kyrkans förbön och av nytta om vi är öppna för

Gud (Katolska kyrkans katekes, nr. 1667-1676).
Den som lever med Gud är själv en välsignelse
för andra, som Abraham (1 Mos 12:2) och
(övertydligt!) Maria. Arons välsignande ord
ger Guds fred (v. 26). Den helige Franciskus av
Assisi (s. 1426) skrev dem till sin medhjälpare
Leo som behövde tröst i en svår kris. Brodern
bar lappen med sig fram till sin död 50 år
senare. Om fred på jorden och under det nya
året ber vi i dag med Maria. Guds ansikte (v.
25-25) ska lysa mot dig, han vänder sitt ansikte
till dig. Uttrycket förmedlar välvilja och
omsorg. Mose fick inte se Guds ansikte (2 Mos
33:20), men i bönen söker vi det. Maria såg
det ständigt. Hennes ögon sökte Jesusbarnets
ögon, där blev Gud synlig (Joh 14:9, 19).

Andra läsningen: Gal 4:4-7 (Gud sände sin son, född av en kvinna)
Föreställningen att Guds Son verkligen blivit
människa var hårdsmält kost för den romerskgrekiska världen. Och därtill bara ett litet
barn! Alla försök att ”spiritualisera bort”

detta påstående och reducera det till
”symbolik” uppkom under kyrkans historia.
Paulus är rak på sak: Guds Son föddes av en
kvinna. Punkt. Mer jordnära kan det inte bli.

Evangelium: Luk 2:16-21
(De fann Maria och Josef och det nyfödda barnet:
När åtta dagar hade gått fick han namnet Jesus)
Den som precis har fött är känslig för vad som
händer och sker runt omkring henne. Maria
begrundade (v. 19) vad som sades till henne.
Vi kan inte rekonstruera herdarnas besök, hur
allt precis hade gått till. Alla som plågades av
romarnas skatter längtade efter en frälsare
som David. När en pojke föddes i Davids stad
måste tanken ha dykt upp: Vem vet - detta är
kanske Messias som ska komma? Herdarna
är entusiastiska, men de övriga människorna
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”häpnar” bara (v. 18). Varför jublar de inte?
Maria kunde inte få rum hos dem, hon var
”ett problemfall”. Men inte för oss: vi vördar
kvinnan som tvingades föda i ett stall som
Moder till Frälsaren, den Messias som de
lyckliga änglarna berättade om för herdarna
(v. 11-12). Söndag efter söndag upprepar vi
änglakörens jubelsång i hymnen Gloria – Ära
i höjden åt Gud och på jorden frid (jfr v. 14).
Må Maria be om fred och frid för vårt nya år!

Jul

VARDAGAR I JULTIDEN EFTER NYÅRSDAGEN:
2 JANUARI (se även s. 989)
Första läsningen: 1 Joh 2:22-28 (Bevara det ni har hört från början)
Johannes nyckelord ”bevara” och ”förbli”
stämmer in på oss katoliker: vi kan ha problem
med tron, men att ändra på tron eller lämna
den bakom oss ser vi som fusk. Kyrkan bevarar
sanningen och vi är inte klokare än den.
Gnostikerna var före detta kristna som ville ”gå
vidare” och ”utveckla” tron enligt vad ”Anden”
eller ”Visheten” ingav dem (se avsnittet Kyrkan
och ”gnosis” på s. 184). De kände inget behov av
mässans gemenskap (1 Joh 2:19). ”Kristus” var
för dem en andlig princip, inte identisk med

juden Jesus. Gnostiska lärare ville ”upplysa”
enfaldiga kristna. Men: Ni behöver ingen
lärare, säger Johannes (v. 27; jfr Matt 23:10),
apostlarnas enkla tro räcker! Jesu Ande finns i
er och undervisar er (”Smörjelsen” leder tanken
till krisman som smordes på vår panna vid
konfirmationen). Gnostikerna var som dem i
dag som skrattar åt julkrubban, rosenkransar
och annat ”barnsligt och gammalt”. Jesus ska
en gång få dem att svälja sitt högmod. Då
vänder de sig bort i skam (v. 28).

Evangelium: Joh 1:19-28 (Efter mig kommer en som går före mig)
”Vilken rätt har du att missionera? Vad tror
du att du är?” Läsaren känner kanske igen
detta. Man vill inte ”pådyvlas” din tro. Det
dop som Johannes Döparen praktiserade
väckte misstankar. Frälsarens ankomst var hett
efterlängtad hos det troende och förtryckta
folket. Kontrollanterna från Jerusalem ställer
hela folkets fråga till Johannes (Luk 3:15).
Kallar han sig för Messias kan det utlösa uppror.
Just detta fruktade Herodes. Enligt den dåtida
judiska historieskrivaren Josefus Flavius (Ant.
Iud. 18:116-119) lät Herodes därför halshugga
Johannes (vilket inte utesluter evangeliernas
förklaring, se Luk 3:19-20; Mark 6:14-29).
Prästerna återvände till Jerusalem utan svar.
Därmed kan de inte slå ned på rörelsen, de vet
inte hur de ska bedöma den (jfr Mark 11:3033). Herodes löste problemet åt dem med våld.
Johannes ville inte kallas för Elia, den profet
som skulle återvända innan Messias och Guds
stora dom (Mal 3:1 samt 4:5-6 = 3:23-24 i vissa

biblar). Enligt Jesus var Johannes den som
menades med ”Elia” som skulle återkomma
(Matt 11:14). Möjligen ville Johannes med sitt
förnekande motverka missförstånd ungefär
som när Jesus vägrade att låta sig kallas för
Messias (t.ex. Matt 16:20). Johannes är inte
Elia (han kommer t.ex. inte för att ta död på
Baalsdyrkare som i 1 Kung 18:40), men han
fullföljer Elias tjänst genom att vara en röst i
öknen (v. 23; Mal 3:1; Jes 40:3). Johannes ville
inte heller tituleras Messias - han visste vem
Messias var (v. 26-27) – och inte heller ses som
”profeten” som Mose förutsade (5 Mos 18:15).
För Jesus är Johannes mer än profet (Matt 11:911), men Döparen är ödmjuk. I katolska kyrkan
kan ingen ge sig själv titlar (”pastor” o.likn.).
All myndighet är vikariat, utgår från kyrkan,
från apostlarna (den apostoliska successionen,
se Katolska kyrkans katekes, nr. 859-862) och
ytterst från Jesus: Se, Guds lamm (jfr Joh 1:29,
38). Maria bekräftade det (Joh 2:5).

Om vi lever, lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren (Rom 14:8)
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VARDAGAR I JULTIDEN EFTER NYÅRSDAGEN:
3 JANUARI (följande vardagar på s. 434-437) (se även s. 994)
Första läsningen: 1 Joh 2:29 – 3:6 (Den som förblir i honom syndar inte)
De så kallade gnostikerna ansåg att de var ”fria
från lagen” såsom Paulus säger (Rom 7:6).
De kunde synda med kroppen utan att deras
”ande” tog skada, ansåg de (se avsnittet Kyrkan
och ”gnosis”, s. 184). Mot detta svarar Johannes
här att man ska leva rättfärdigt om man ska
vara Guds barn. Jesus har uppenbarat sig för
att ta bort synderna (v. 5) – därmed syftar
Johannes på Jesu första ankomst, födelsen i
Betlehem. När Jesus uppenbarar sig igen –
därmed avses hans återkomst i härlighet – ska
vi bli lika honom, alltså utan synd (v. 2). Synd
och Gud går inte ihop, vill vi kunna hoppas på
Gud ska vi rena oss (v. 3). ”Den som förblir i
honom syndar inte” (v. 6) - det betyder inte att
vi är ”immuna mot synd”, utan: vi ska ständigt

välja att inte synda för att inte tappa bort vår
dyrbara gemenskap med Gud. Vad innebär det
att vi ska bli lika honom (v. 2)? Vi ska få se Jesus
ansikte mot ansikte, (1 Kor 13:12) d.v.s. sådan
han är (v. 2). Och alla vi som utan slöja för
ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till
en och samma avbild; vi förhärligas av denna
härlighet som kommer från Herren (2 Kor
3:18). Vi ser redan Jesus med trons ögon (att
”se” är ofta synonymt med att tro i Johannes
skrifter). Därmed är den som tror på Kristus
redan nu en ny skapelse (2 Kor 5:17). Det
förstår inte den värld som har vänt sig bort
från Gud. Tillsammans med Jesus lever vi i
ett andligt-socialt utanförskap (v. 1). Därför
behöver vi varandra och att ”förbli i honom”.

Evangelium: Joh 1:29-34 (Där är Guds lamm)
De sista orden som prästen säger till oss innan
vi tar emot Kristi kropp och blod i mässan är
Döparens ord när han pekar på Guds Son (v.
29). Varför är Jesus Guds ”lamm” och inte t.ex.
oxe eller lejon? När Gud frälste hebreerna från
slaveriet i Egypten skulle varje familj slakta ett
lamm och stryka lite av blodet kring sin dörr.
Då skulle de skonas när Guds dödsängel drog
förbi (2 Mos 12:21-27). Judarnas påsk firas
varje år till minnet av uttåget ur fångenskapet
i Egypten. Jesus kom för att ”slaktas”, för att
befria, skydda och skona dem som väntade på
Guds hjälp. Profeten Jesaja sa att vi alla har gått
vilse som får (Jes 53:6), våra synder är många
och allvarliga, vi kan inte på något rimligt sätt
gottgöra dem. Gud har i sin rättvisa dom full
rätt att dundra emot oss och slå till… men

Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann
sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han
var som lammet som leds till slakt (Jes 53:67). Messias sätt att träda fram inför världen,
som ett hjälplöst barn i stallet, och hans sätt
att lämna den igen, som offerlamm på korset
för allt fel vi gjort, bevisar Guds kärlek. Gud
lät – så som Jesaja såg – sin ande komma över
honom (Jes 42:1). Det såg Johannes i en vision
(v. 32). Han förstod nu till fullo vem Jesus var
(v. 33). Duvan påminner oss om Noas duva
med olivkvisten i näbben som förkunnade att
vredens tid var över (1 Mos 8:11). En ny värld,
färsk och fri från synd, blev synlig när vattnet
rann bort. Jesus som reser sig ur dopvattnet i
Jordan är denna nya värld (Mark 1:10). Han
räcker den vidare åt oss. Vill du ha den?

Lyft upp mig, Herre, från synd till förlåtelse, från död till liv, från mörker till ljus.
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OBS! De år då denna söndag sammanfaller med Herrens dop (s. 446-448) utgår den.
Första läsningen: Syr 24:1-2, 8-12 (Guds vishet hade sin boning i det utvalda folket)
Jesus Syraks bok författades på 100-talet
f.Kr. (se inledningen till boken på s. 126).
Författaren ville visa att Moselagen är en källa
till vishet, överlägsen den grekiska filosofin
som spred sig alltmer, även bland judar. All
vishet kommer från Herren (Syr 1:1). Liksom i
Ordspråksboken personifieras här ”Visheten”.
Detta är ren poesi (även ”Dårskapen” uppträder
som ”person” i Ords kap 9). I fornkyrkan
betraktades denna Vishet som en bild på Jesus,
Guds Ord. Bilden haltar lite, ty Visheten är
skapad, säger Syrak. Visheten är alltså inte rakt
av identisk med Gud såsom Jesus, Ordet, är det

(v. 9; jfr Joh 1:1, se nedan). Gud vill bo hos sitt
folk, sägs det här (5-6 gånger). Tanken går till
Guds närvaro i Förbundstältet under det gamla
Israels vandring genom öknen (2 Mos 40:3435). I Johannesevangeliets grekiska grundtext
står det ordagrant att Ordet ”slog upp sitt tält
ibland oss” (nedan, v. 14). Visheten är till från
begynnelsen, heter det hos Syrak (v. 9): Guds
godhet föregriper allt, vi behöver inte ”förtjäna
den”. Vem har sett honom och kan beskriva
honom? (43:31). Johannes svarar (nedan, v.
14): Vi såg hans härlighet. Maria kunde säga
samma sak – i jublande glädje.

Andra läsningen: Ef 1:3-6, 15-18
(Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus)
Textens första del (v. 3-6) ingår i en lovprisning som sträcker sig ända fram till v. 14
utan uppehåll i originaltexten. Paulus skriver
från sin fängelsecell, överväldigad av tacksamhetskänslor mot Gud. Vi är ”förutbestämda”,
säger Paulus (v. 5). Till vad? Paulus verkar
mena: till Kristi kyrka - inte till himlen eller
helvetet som vissa protestanter i Kalvins efter-

följd lär ut (se Katolska kyrkans katekes, nr.
1037 och 1058 samt 2 Pet 3:9 och s. 1011),
ty ännu är kampen inte över. Gud har i sitt
allvetande från början utvalt oss (Joh 15:16),
men vår fria vilja består ändå. Hur går detta
ihop? Det varken kan eller behöver vi hålla
ordning på, det tar Gud hand om. Vi ska
kämpa för frälsningen (Luk 13:23 f).

Evangelium: Joh 1:1-18 (Ordet blev människa och bodde bland oss)
(Ett kortare alternativ: Joh 1:1-5, 9-14)
Maria tog julens händelser till sitt hjärta och
begrundade dem (Luk 2:19, 51). Johannes,
den gamle lärjungen med facit i hand, ser
djupet i dem: Guds Ord som är Guds eget
väsen valde att bo bland människor, först i
Betlehem. Johannes själv har upplevt hur Jesus
förklarade Fadern (v. 18). Han var fylld av nåd
och sanning (v. 14). För judar (som Johannes)
förknippas ordet nåd med befrielsen från

slaveriet i Egypten. Guds sanning förknippades
med hans trofasthet. Gud befriar oss på ett
nytt, andligt och universellt sätt: Vi befrias
från synd och död. ”Ordet” är ingen idé, inte
en ängel, en ”representant” för Gud. Johannes
säger klart och tydligt: Ordet var Gud (v. 1).
Detta är på riktigt och ingen kan ta det ifrån
oss: Guds Son, själv Gud, älskar oss och bor
hos oss (jfr också bilden i Bar 3:36-38).
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VARDAGAR I JULTIDEN EFTER
NYÅRSDAGEN: 4 JANUARI
Första läsningen: 1 Joh 3:7-10 (Den som är född av Gud syndar inte)
Gnostikerna ansåg att de förblev ”rena i
anden” oavsett vad de gjorde med kroppen
(läs om Kyrkan och ”gnosis”, s. 184). Andens
”kunskap” (gnosis) lyfte dem högt över de
simpla, smutsiga jordiska tingen, menade de.
Johannes låter nästan som dem när han säger
att den som är ”född av Gud” (= döpt) ”inte
syndar”. Vad han menar är: Vi ”kan inte” synda
för att vi inte får och inte vill när vi lever i
vänskap med Gud. ”Jag kan bara inte göra det

där” tänkte en tysk soldat på Östfronten under
Andra världskriget när han beordrades skjuta
på civila. Han ställde sig vid sidan om dem och
miste så sitt liv. I det valet finns inte synd.
Martin Luther gick till motsatt ytterlighet: vi
syndar i allt vad vi gör. Det stämmer inte, den
som har upplevt nåd, sann kärlek och godhet
får en ”broms” mot ondskan. ”Guds säd”
(natur, v. 9), ger oss en inre spärr. Vi kan dock
ta bort spärren, gå emot Anden. Då syndar vi.

Evangelium: Joh 1:35-42 (Vi har funnit Messias)
I åtta korta verser får vi en sammanfattning
av en hel dag. Författaren (som bör vara den
ene av de två i v. 35 f) kommer efter många
decennier tydligen ihåg detaljer som vilken tid
på dagen det var (Bibel 2000 översätter tyvärr
”den tionde timmen”, alltså kl. 16, lite slappt
med ”sent på eftermiddagen”, v. 39). De två
glömde aldrig dagen som förändrade deras
liv. Vi får facit, lärjungarnas slutsats – ”vi har
funnit Messias” (v. 41) - men inte processen
som ledde dit, diskussionerna, Döparens
undervisning, tvivlet och bönerna. Hur
mycket skulle vi inte gett för ett protokoll av
Jesu samtal med dem denna kväll!
Johannesrörelsen måste ha sett ut som en
gigantisk missionscamping med matställen,
sovtält och bönerum. Någonstans i lägret
”bodde” Jesus (v. 39). Vi är här inte många
kilometer från esseernas centrum i Qumran vid
Döda havet. Textfynden från denna döparsekt
visar många beröringspunkter med den tidiga
kyrkan (se s. 60 f). Andreas och Simon kan

vara besvikna lärjungar därifrån som nu går
över till Döparen (han kan också själv ha
utgått därifrån). Diskussionen om Messias var
den hetaste frågan och bibelsamtalen måste
ha handlat om den. Det har flugit profetcitat
genom luften, argument hit och dit. Jesus kan
själv ha deltagit i dessa samtal, kanske hållit
i en samtalsgrupp. Trons gnista tänds hos en
handfull personer. Varför inte hos alla? Guds
Messias lär man känna genom att följa efter
honom (v. 38). Det var synonymt med att bli
lärjunge. ”Följ med och se!”, säger Jesus (att se
symboliserar ofta i Johannes texter att tro).
Det finns inget stillastående inför Jesus. Den
som lyssnar och gör vad han hör vinner insikt
(Joh 7:17; Jak 1:22). Den som avlägsnar sig från
honom förstår allt mindre. Kallelsen till tro går
från person till person. Garant för autentisk
förkunnelse är Petrusämbetet. Därav förklaras
orden ”Messias” och ”Kefas” i samma andetag
(som i Matt 16:16, 18) Läsaren förbereds
direkt på att trons hem är gemenskapen kring
aposteln Petrus och hans efterföljare.

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid handen... (Jes 42:6)
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VARDAGAR I JULTIDEN EFTER
NYÅRSDAGEN: 5 JANUARI
Första läsningen: 1 Joh 3:11-21 (Vi vet att vi har gått över från döden till livet)
Vi ska inte bli som brodermördaren Kain (v. 12,
jfr 1 Mos kap. 4) säger Johannes. Gnostikerna
(se Kyrkan och ”gnosis”, s. 184) påstod att Gamla
testamentets skapargud var ond (han hade
enligt dem skapat den lägre, jordiska verklighet
som håller oss ”fångna”). De uppfattade ormen
i Paradiset och Kain som hjältar som gick
emot skaparguden (vissa gnostiker kallades
kainiter). Judas insåg ”sanningen”, menade
de, och därför förrådde han Jesus. Den helige
Ireneus (se s. 1216) beskrev denna sekt ca år
180 e.Kr. (deras ”vishetsbok”, Judasevangeliet,
hittades sensationellt 1978 i en grav i Egypten,
se s. 68). Kain är ”den Ondes barn” säger

Johannes (v. 12). Vi har lärt känna kärleken
genom att Jesus gav sitt liv för oss. Vi ska vara
beredda att göra likadant - Johannes ger ett
direkt exempel: socialt hjälparbete. Det vore
tomma ord att säga: ”Jag är beredd att dö
för Kristus” och samtidigt missa den fattige
brodern som behöver mat. Om vi bryr oss om
nödlidande kan vi vara lugna, ty kärleken gör
att många synder blir förlåtna (1 Pet 4:8). Har
vi ändå dåligt samvete ska vi förtrösta på Gud,
samvetet förstår inte allt, men det gör Gud (v.
19-20). Dessa ord vill ge mod och hopp till
kristna som känner att de inte lever upp till
trons krav. Hans kärlek, inte din, räddar dig!

Evangelium: Joh 1:43-51 (Du är Guds son, du är Israels konung)
Jesus kallar på Filippos (”Följ mig” = bli min
elev). Filip, som har kommit till tro på Jesus (vi
får inte veta hur) kallar på Nathanael. Varför
är Nathanael skeptisk mot Nasaret? För att
byn inte omnämns i Gamla testamentet? Eller
hade den ett dåligt rykte? En mil från Nasaret
låg Sepphoris, en huvudort som blev ett
revolutionärt epicentrum efter Herodes död
(4 f.Kr.). Romarna jämnade den med marken
och sålde invånarna som slavar. Under Jesu
barndom pågick återuppbyggandet och han
hjälpte kanske till där. Scenen med Nathanael
under fikonträdet är symbolstark: drömmen
om frihet, fred och välgång var drömmen om
en tid då varje man kunde sitta trygg under
sin vinstock och sitt fikonträd (1 Kung 4:25).
Jesus såg kanske Nathanael sova middag
under ett sådant träd (v. 48). Nathanael kallas
för ”israelit” (v. 47), tanken går till Israel, alltså

patriarken Jakob som stod i konflikt med sin
broder Esau (inte olikt Abel contra Kain). Jakob
var svekfull, han lurade Esau och sin far Isak
(1 Mos 25:29-34 och kap. 27), men den sanne
israeliten Nathanael är utan svek (v. 47). På
flykt från Esau, utblottad och rädd, sov Jakob
på marken och drömde om en trappa som
gick upp till himlen då Guds änglar gick upp
och ner för den och Herren själv stod framför
honom och lovade att vara med honom (1 Mos
28:12 f). Detta lovar Jesus att lärjungarna ska
få uppleva. Herren är Människosonen (v. 51),
den himmelske gestalten som profeten Daniel
såg (Dan 7:13). Jesus värvade alltså Filippos
och Nathanael till ett nytt Israel, med större
gåvor än det gamla. Nathanael dyker upp igen
i Joh 21:2 – han förblev sin kallelse trogen. Han
identifieras traditionellt med Bartolomaios i de
andra evangelierna (se s. 1330).

Israel … jag har gett dig ditt namn, du är min (Jes 43:1)
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EXTRA VARDAGAR DÅ TRETTONDEDAGENS
HÖGTID SKJUTS UPP: 6 JANUARI
På detta datum firar kyrkan högtiden Epifania (Herrens uppenbarelse), i Sverige kallad
Trettondedagen (se s. 438). I andra länder flyttas högtiden ibland fram till söndagen, där blir då
dagen i dag till en liturgisk vardag, med följande läsningar:
Första läsningen: 1 Joh 5:5-13 (Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet)
Tror du att Jesu död på korset ger oss det
eviga livet? Det gjorde inte de gnostiker
(se inledningen till detta brev, s. 231) som
Johannes varnade för. De erkände att Jesus
”kom genom vatten” (v. 6, dvs. att Guds
”Ord” eller ”Vishet” steg ner till Jesus vid
hans dop i Jordan) men inte att Jesu korsdöd

(blodet) skulle kunna frälsa oss. Med Andens
vittnesbörd menar Johannes det eviga livet
med Gud som vi mottar i vårt dop där vi får
del av den heliggörande nåden, Andens närvaro
som Gud ger oss ”utan att mäta” (Joh 3:34; jfr
Katolska kyrkans katekes, nr. 2023-2024).

Evangelium: Mark 1:7-11 (Du är min älskade son, du är min utvalde)
Guds Son ser himlen dela sig över honom (v.
10) och Den helige ande komma ner. Det är
Guds svar på profeten Jesajas längtansfulla bön
som kyrkan instämmer under advent (Jes 64:1,

i vissa biblar = 63:19). Faderns röst tillkännager
att Jesus är den som ska tillrättavisa jordens
mäktiga (Ps 2:7). Treenigheten strålar framför
oss i denna scen, Fader, Son och Ande.

Alternativt evangelium: Luk 3:23-38
(Släkttavla för Jesus Kristus, Adams son, Guds Son)
Alternativ kort form: Luk 3:23, 31-34, 36, 38
Lukas släkttavla med Jesu förfäder avviker från
den som Matteus ger (Matt 1:1-17). Den kristne
historikern Julius Africanus (född ca 160 e.Kr.,
citerad i Eusebios Kyrkohistoria, I, 7, Artos
förlag) säger sig veta att båda släktregistren
uppställdes av Herrens släktingar. Lagen om
svågerplikten (5 Mos 25:5) förklarar enligt
Julius skillnaderna. Den lagen bestämde att
när en gift man dog utan barn skulle hans
närmaste släkting gifta sig med änkan. Nya
barn skulle då räknas som den avlidnes barn.
Josefs biologiske far hette Jakob (som Matteus
skriver), men han dog och Josef fick då Eli
som fader (som Lukas skriver). Så kan Josefs
släkt räknas bakåt åt två håll som går ihop i

David (via Davids söner Natan och Salomo).
Eli kan också vara en förkortning av Heliakim
(= Joakim, Marias fader). Eli blir då Josefs
svärfar. I så fall ger Lukas oss Marias släkttavla.
Säkert är att Lukas (liksom Paulus) måste ha
gillat denna släkttavla därför att den visar
Kristi släktskap med hela mänskligheten (som
går ända tillbaka till Adam). Den heliga siffran
7 i ”dubbelform” förenar på egendomligt sätt
de båda tavlorna. Matteus kretsar kring siffran
14 (två gånger 7), Lukas har 77 generationer.
Lukas räkning kan också ses som 11 gånger 7
generationer, varvid Jesus själv börjar en ny
epok, ”den 12:e” (12 är också en helig siffra),
dvs. kyrkans tid, målet för Gamla testamentet.

Alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden (Fil 2:10)
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EXTRA VARDAGAR DÅ TRETTONDEDAGENS
HÖGTID SKJUTITS FRAM: 7 JANUARI
(Texterna till 7 januari, då denna dag normalt firas, alltså efter Epifania, hittar du på s. 443)
Igår – 6 januari – var rätt datum för firandet av högtiden Epifania (Herrens uppenbarelse) som i
Sverige kallas för Trettondedagen (se s. 438). Om högtiden av någon anledning flyttas fram tills
kommande söndag gäller i dag - 7 januari - följande läsningar:
Första läsningen: 1 Joh 5:14-21 (Han hör oss vad vi än ber om)
Vår begärande bön ska söka vad som är Guds
vilja (v. 14). I stället för att önska si och så ska vi
fråga Gud: Vad är bäst enligt dig? Ske din vilja
(Fader Vår) är en bön som lyfter oss bortom
det rent egocentriska och förenar oss med
Jesu bön till Fadern som alltid bönhörs (Joh
11:41-42). Med ”dödssynd” tänker författaren
antagligen på de attacker mot Den helige ande
som kyrkans fiender utför (”antikristerna” i
2:18-19, t.ex. de skriftlärda i Mark 3:20-30).
De som följer dem till avfall från tron spottar
Guds kärlek rakt i ansiktet. De korsfäster Guds
son en andra gång (Heb 6:4-6, jfr Katolska

kyrkans katekes, nr. 1854-1864). Men inget är
mäktigare än Guds kärlek: Katolska kyrkan
har makt att förlåta även dödssynder i bikten.
Hela världen ligger i den Ondes våld (v. 19).
Det stämmer, men Gud styr ändå allt och
hela jorden är full av hans härlighet (Jes 6:3).
”Värld” betyder för Johannes oftast ”den värld
som avvisar Gud”. Brevet slutar med en pik
till motståndarnas ”vetande” (gnosis). Vi
vet, säger aposteln, att Guds Son har kommit
(vägen), han är den Sanne (sanningen), ja,
han är den sanne guden och det eviga livet. V.
20 är alltså ett jublande eko av orden i Joh 14:6.

Evangelium: Joh 2:1-11
(Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen)
Den stora ”julfesten nummer två”, Epifania
(Herren uppenbarelse), lyftar fram Jesusbarnet
inför världen som representeras av de tre
vise männen från Österland. Johannes har
sju liknande epifanier eller ”tecken” där Jesu
gudomlighet strålar igenom hela scenen och
världen får se Jesu ”härlighet” (de finns i Joh
2:1-11; 4:43-54; 5:1-9; 6:1-15; 6:16-21; 9:1-7
och 11:1-44). Kyrkan är fullt medveten om de
starka eukaristiska undertonerna i berättelsen
om undret i Kana. När prästen (eller diakonen)
i mässan fyller kalken med vin, blandar han
i litet vatten och säger tyst (församlingen
hör det aldrig): Som vattnet blandar sig med

vinet, så må han som antog vår mänskliga
natur förena oss med sig och ge oss del av sin
gudomliga natur. Vatten är vardag, vin är fest.
Vatten är ”människan”, vin ”det gudomliga”.
Blandningen blir kommunion, det heliga
bröllopet mellan Gud och själen i mässan. Jesu
första offentliga framträdande föregriper hans
sista, på korset, då vatten och blod (kyrkans
grundsakrament: dop och eukaristi) flyter ur
Den korsfästes sida. Detta är djupt: kyrkan blir
till ur Kristi öppnade sida som en gång Eva ur
Adams (1 Mos 2:21-24; Joh 19:34; Ef 5:28-32).
Jesus, Marias barn, uppenbarar att Gud är redo
att skänka oss allt med honom (Rom 8:32).

Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er” (Joh 2:5)
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6 JANUARI – TRETTONDEDAG JUL: EPIFANIA –
HERRENS UPPENBARELSE (se även s. 995 och 440-442)
Denna högtids datum är i dag. I vissa stift, t.ex. i Tyskland, kan firandet dock vara framskjutet till
den närliggande söndagen. Då räknas dagens datum som en vardag (se s. 436).
Första läsningen: Jes 60:1-6 (Herrens härlighet går upp över dig)
Jesajas penna från en fjärran tid vittnar om ett
litet, plågat folks dröm om ändlös lycka och
upprättelse. Drömmen är storslagen som Guds
löften till Abraham om de talrika ättlingar vars
välsignelser alla andra folk skulle önska sig (1
Mos 12:3). Vi betraktar i dag det överdådiga
panorama Jesaja öppnar för vårt inre öga. Det
påminner om julnatten då vi läste Jes 9:2 om
ljuset som strålar över mörkrets land. Alla
länder famlar i dunkel men över Jerusalems
hustak och murar strålar Herrens härlighet.
Skepp kommer västerifrån, tvärs över havet,
med gåvor. Från Öster och Söder anländer

lastdjur från de gamla karavanvägarna med
färgrika tyger, säckar med saffran och andra
doftande kryddor, smycken och ädla stenar
från Samarkand och Indien, konst, guld
och rökelse. Diasporajudar kommer hem (=
Jerusalems ”söner” och ”döttrar”, v. 4). Men
även kungar (v. 3), dvs. andra folks härskare
vandrar mot glansen (v. 3). Visade Gud Jesaja
den ändlösa strömmen av kristna pilgrimer
från alla jordens länder som skulle komma att
söka sig till Det heliga landet, sekel efter sekel,
ända fram till vår tid? Såg Jesaja i anden oss
som i dag knäböjer hemma inför krubban?

Andra läsningen: Ef 3:2-3a, 5-6 (Uppenbarelsen att även hedningar har del i löftet)
Paulus vill här inte säga att bara han insåg att
Gudsfolket genom Kristus skulle öppna sig för
alla nationer. Det har Kristus redan sagt sina
apostlar (Matt 28:19-20; Mark 16:15; Apg 1:8).
Men Paulus var drivkraften som behövdes för

att få urkyrkan att ta sitt missionsuppdrag på
allvar och bana väg för det som profeterna
förutsagt (se läsningen ovan). Paulus blev själv
en Betlehemsstjärna, ett ljus för de andra folken
(Jes 42:6). Må vi få vara det också!

Evangelium: Matt 2:1-12
(Stjärntydarna kommer från österlandet för att hylla den nyfödde kungen)
I den antika världen fanns det en diffus
förväntan om en kommande världshärskare,
många tänkte att det kunde röra sig om en
romersk kejsare. Det fanns även en stark tro på
att stjärnor kunde bebåda stora mäns födelse.
Den paranoide Herodes höll sig vid makten
genom terror hos ett folk som kokade av helig
längtan efter Befriaren. Landet var en veritabel
messiansk krutdurk. De vise männen med sin
oskyldiga fråga om kungabarnet märker snart
att de stuckit handen i ett getingbo. Maria och
Josef ser dem anlända och öppnar porten.
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Vid krubban hyllar de bildade männen barnet
(uttrycket innebär att lägga sig framstupa, som
vid tillbedjan, jfr Matt 4:9f; 14:33; 28:9,17).
Fullständig frid vilar över scenen, en sådan
kontrast till Herodes! Om bara jag och läsaren
kunde få vara med - vi kan vara där i anden!
Må vi i vår bön och betraktelse knäböja bland
gästerna – omvärvd av myrra och rökelse och
kryddhandlarnas alla dofter (Höga V 3:6).
Må vi inte komma tomhänta dit utan ha med
oss trons guld, hoppets rökelse och kärlekens
myrra!

NÄR FÖDDES JESUS EGENTLIGEN?
Om jag säger den 12 november år 7 f.Kr. vad
säger du då? Knäppt? Nej, det är fullt möjligt.
Mycket kring antikens värld är osäkert. Vi
vet inte vilket år Julius Caesar eller kejsaren
Konstantin föddes. Bibeln ger inga exakta
data om Jesu födelse eller ålder. Enligt Luk
3:1 börjar den vuxne Jesus sitt offentliga
framträdande under femtonde året av kejsar
Tiberius regering, när Pontius Pilatus var
ståthållare i Judeen … Pilatus innehade sitt
ämbete under åren 26-36 e.Kr., men Tiberius
kan beräknas på olika sätt. Tiberius hade en
medregent (Augustus) ett par år innan han (år
14 e.Kr.) blev ensam kejsare. Tar man hänsyn
till olika kalendrar kan Jesu offentliga början
placeras närsomhelst mellan år 26 och 30.
Lukas säger att Jesus var omkring trettio år när
han först trädde fram (Luk 3:23). Men det kan
vara en symbolsiffra: 30 år var ”idealåldern” för
en man, den sades även om David (2 Sam 5:4),
Josef (1 Mos 41:46) och Hesekiel (Hes 1:1), när
de framträdde. Urkyrkan brydde sig knappast
om frågan. De enda som kommenterar Jesu
ålder i evangelierna är hans motståndare,
som i Joh 8:57 säger ”Du är inte femtio år …”.
Den helige biskop Ireneus (se s. 1216), elev
till apostellärjungen Polykarpos (se s. 1052),
påstår att denna text visar att Jesus var mellan
45 och 50 år gammal just då och att kristna
präster har fått detta bekräftat av aposteln
Johannes själv (Adv. Haer., II, XXII). Vid
Jesu tempelaktion i Jerusalem, som Johannes
placerar i början av Jesu framträdande, talar
hans motståndare om att man har byggt på
templet ”i 46 år” (Joh 2:20). Enligt den judiske
historieskrivaren Josefus Flavius (född ca
37 e.Kr., se s. 154) påbörjade kung Herodes
ombyggnaden av templet under sitt adertonde

regeringsår, vilket är år 20/19 f.Kr. Därmed
infaller dialogen i templet år 27/28 e.Kr. Vore
Jesus 47/48 år gammal då, skulle han vara född
år 20 före vår tideräkning. Kan detta stämma?
Eller är Ireneus fel informerad?
Vår tideräkning är också problematisk. Den
förste som räknade åren efter Kristi födelse var
den irländska munken Dionysius Exeguus som
ändrade ”det 248:e året efter Diocletianus” –
dåtidens räknesätt - till ”Vår Herres Jesu Kristi
år 532”. Han ville göra slut på en beräkning
som utgick från en man ”som var mer tyrann
än kejsare” (läs om denne kyrkoförföljare s.
1004). När det nya räknesättet hade slagit
igenom upptäckte man att munken låg dåligt
till i förhållande till Josefus Flavius uppgifter,
ty enligt dem dog Herodes år 4 f.Kr., och
det stämmer inte med Matteus som säger att
Jesus föddes på Herodes tid. Josefus knyter
kungens död till en månförmörkelse som vi
astronomiskt kan datera till år 4 f.Kr. (Ant.
XVII, 164-165) (men det kan också röra sig om
en annan eller bara ett litterärt motiv). Josefus
Flavius är den enda omfattande källan till livet i
Palestina på Jesu tid utanför Bibeln. Han tillhör
generationen efter Matteus och Lukas och var
därmed längre ifrån Herodes rent tidsmässigt
än de. Den historiskt-kritiska forskningen
brukar (historiskt-okritiskt) att upprepa det
år man tror att Josefus menade framför att lita
på de kristna texterna. Men Josefus är oklar.
Många av hans beskrivningar, framför allt om
sin egen roll i det judiska upproret mot Rom
(år 66-70 e.Kr.) är otrovärdiga. De verkar vilja
behaga en romersk publik och förhärliga hans
egen tapperhet och sunda förnuft när han
bytte sida och förvandlades från upprorsledare
till den senare kejsarens Titus tjänare, ja, antog
Titus romerska familjenamn, Flavius. Kan vi
lita på honom? Knappast till 100 %.
Herodes dödsår verkar alltså enligt Josefus
vara år 4 innan vår tideräkning. Vi har inga
andra källor utanför Bibeln som kan motsäga
det. Samtidigt är vi i vardagen tvingade att
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utgå från Exeguus tideräkning, vare sig den
stämmer eller inte. Matteus ger oss inga årtal:
Jesus föds, flyr till Egypten med Josef och
Maria. Familjen väntar en tid där tills Herodes
har dött för att sedan kunna återvända. Om
Josefus kombineras med Matteus föddes Jesus
några år innan det som nu kallas för år 4 f.Kr.
Men Lukas då? Han ger oss fler historiska
uppgifter. Vi hör om kejsaren Augustus.
Denne regerade mellan år 27 f.Kr. och 14 e.Kr.
Jesu födelse sätts i samband med ”den första
skattskrivningen” som ”hölls när Quirinius var
ståthållare i Syrien” (Luk 2:2). Vi vet att denne
Quirinius, en duktig militär som arbetat upp
sig från fattigdom till en mängd höga ämbeten
och som hade en rad segrar mot härjande
keltiska stammar bakom sig, var ståthållare i
området år 6-9, men vi vet att det rör sig om
åren efter Kristus! En (blodig) skattskrivning
ägde rum under honom just då och ledde till
oro i landet, vilket Josefus omtalar. Det är svårt
at få Josefus och Lukas att gå ihop, dessa två
som båda inleder sina verk med att presentera
sig som seriösa historieskrivare.
Nu vet vi dock också att skattskrivningar
brukade äga rum vart 14:e år (varje pojke
som fyllt 14 år var skattskyldig). I så fall
borde en sådan ha ägt rum ca år 7 f.Kr. men
den har vi inga bra spår av. I ruinerna av ett
romerskt tempel i Ankyra (Turkiet) har man
dock hittat en inskription, som berättar om
en skattskrivning i hela riket som Augustus
anordnade år 8 f.Kr. Formellt berörde den bara
personer som var romerska medborgare, men
regionala beskattningar av de underkuvade
folken pågick ungefär samtidigt. År 12 f.Kr.
reste sig gallerna (nuvarande Frankrike)
mot romarna på grund av en skattskrivning,
året efter att folket i Dalmatien (nuvarande
Kroatien) gjort likadan. År 10/9 f.Kr. verkar
Egypten ha drabbats av romarnas skatter.
Sådant kunde pågå under flera år. Att
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provinsen Syrien, som Palestina tillhörde,
skulle ha sluppit beskattning ända fram till år
6 e.Kr. är osannolikt. Herodes kunde vid den
tiden knappast avvärja dem, han var försvagad
av en bitter rättslig strid i Rom där han krävde
att få avrätta sin egen son Antipater (vilket han
tilläts att göra) och beroende av Roms välvilja.
En skattekampanj i Heliga landet ca år 7 före
Kristus, är därmed en icke orimlig tanke. Men
Quirinius var alltså inte ståthållare i provinsen
Syrien då. Det var däremot en viss Saturninus.
Omkring år 200 e.Kr. skriver den kristne
författaren och juristen Tertullianus, (se s. 47)
som hade tillgång till offentliga arkiv i Rom,
att Lukas skattskrivning ägde rum just under
Saturninus. Och Quirinius verkar trots allt ha
haft en överordnad ställning i området. På en
dåtida gravsten över en ämbetsman vid namn
Aemilus Palatinus Secundus står det att just
denne Quirinius – han kallas där för kejsarens
legat i Syrien – befallde den som stenen är rest
över att föra ett krig i Libanon mot itureerna
och skattskriva staden Apamea. Ett stort
uppror utgick år 12 f.Kr. från ett grannområde
till Apamea och bör ha dragit med sig denna
stad. Quirinius kunde alltså styra och ställa –
och anordna skattskrivningar – långt innan
han själv blev ståthållare. Quirinius handlade
som legat, d.v.s. i kejsarens namn. Lukas kan
alltså ha rätt i sina beskrivningar: Jesus föddes
verkligen i samband med en skattskrivning
då Herodes ännu levde, med den lilla
modifieringen att Quirinius ännu inte var
formellt ståthållare utan legat då, i åren innan
vår tideräkning.
Och Matteus - vad får vi ut av hans berättelse om
Jesu födelse? Den har många beröringspunkter
med Lukas (allt sker på Herodes tid, Maria
är trolovad men bor ännu inte tillsammans
med Josef, Josef är av Davids släkt, barnet
blir till genom Den helige Ande, inte genom
Josef, barnet får sitt namn från himlen innan
det föds, ska bli en Frälsare, föds i Betlehem

Som kristna tror vi inte på astrologi. Sådant
motsäger Första Guds bud som lär oss
att endast lita på Gud som styr allt, även
stjärnorna. Det är oförnuftigt att anta att
de avlägsna himlakropparna skulle kunna
påverka våra liv på jorden. Kan man tänka sig
något som påverkar oss mindre än stjärnorna?
Matteusevangeliet lär oss inte heller att tro på
stjärnor utan att Gud i sin nåd kan använda sig
av hedningarnas villfarelser för att leda dem till
Kristus. Gud uppsöker människor där de är,
även mitt i föreställningar som är bristfälliga
eller felaktiga.
Stjärntydarnas expedition var i sig inget
ovanligt. Man vet att år 66 e.Kr. åkte en
armenisk kung vid namn Tiridates till kejsaren
Nero i Rom för att hylla Nero (underkasta sig).
Det lär också ha skett på grund av ett ovanligt
stjärnfenomen på himlen. Med sig har man
haft gott om vise män vars astrologiska
spekulationer man följde. Antikens hedniska
folk såg ständigt magiska sammanhang mellan
himlavalvets rörelser och storpolitiken på
jorden, hednafolken var som besatta av sådant.
De vise männen i Matteus berättelse kom
från ”Österlandet”. Herodes kungarike var
den östligaste delen av dåtidens romarrike.
Det gränsade till parternas rike som Herodes
ständigt fruktade. I början av hans regering
hade detta folk invaderat hans område, avsatt
honom och för en kort tid lyckats insätta en ny
kung. Denne var en ”äkta” jude, vilket Herodes
inte var. Han lyckades fördriva dem igen men

minnet och skräcken levde kvar. Nu – på hans
gamla dagar – kommer därifrån en expedition
och frågar efter ”judarnas nyfödde kung” (Matt
2:2). Det är inte konstigt att Herodes och hela
hans hov blev gruvligt förskräckta.
Folken i Öster, särskilt Babylon som låg i
parterriket, var kända för sin astrologi. Från
lertavlor vet vi ganska mycket om deras
föreställningar. Om Jesus föddes några år
innan år 4 f.Kr. – som det alltså verkar – så finns
det en astronomisk händelse som mycket väl
skulle kunna vara Matteus ”Betlehemsstjärna”.
Planeterna Jupiter och Saturnus brukar mötas
på himlen (= d.v.s. från vår vinkel se ut som om
de ligger bakom varandra) ca vart 20:e år. Vart
258:e år träffas de tre gånger under ett år, men
varje gång i en ny stjärnbild i Djurkretsen. Att
de träffas tre gånger under ett år och i samma
stjärnbild sker vart 794:e år. Det skedde t.ex.
synligt i Vädurens stjärnbild år 1940-41. År
1925 lyckades man avkoda en nästan två tusen
år gammal babylonisk lertavla som berättade
om de viktigaste händelserna på stjärnhimlen
år 7 f.Kr. Den stora sensationen det året var
en tredubbel konjunktion av Saturnus och
Jupiter i Fiskens tecken. De två planeterna
verkade följas åt under hela året. På en lite
äldre lertavla kan man läsa att babylonierna
faktiskt förväntade att Jupiter skulle börja
synas den 16/3 år 7 f.Kr. Det var nästan rätt
uträknat. Planeten dök upp den 21/3 (i dag går
det att räkna ut sådana tider precist). I april
dök Saturnus upp och Jupiter kom varje natt
närmare Saturnus. Babyloniernas experter
måste ha följt himladramat genom många
sömnlösa nätter tills slutligen båda planeterna
sammanföll den 29/5. De avlägsnade sig då
långsamt från varandra. I juli stod båda stilla
(de verkade från vår synvinkel stå stilla för att
de inte följde med resten av stjärnhimlen) och
började åter närma sig varandra. Lertavlan
beskriver det exakt. 3/10 hann Jupiter åter ifatt
Saturnus och båda strålade tillsammans högt
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och bor därefter i Nasaret). Den viktigaste
skillnaden är att Matteus berättar om de vise
männen och stjärnan över Betlehem (Lukas
berättar om änglarna och herdarna i stället).
Matteus visa män – ”mager” – var astrologer,
den tidens ”vetenskapsmän”, specialister på
drömmar och stjärnor och kanske andra typer
av framtidstolkning.
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på himlen. Nätterna 12-13 och 13-14/11 stod
båda stilla igen. 5/12 nådde Jupiter för tredje
gången Saturnus och försvann sedan ur bilden.
Hur tänkte dåtidens astrologer om detta?
Det kan vi faktiskt gissa oss till utifrån deras
planetläror. Jupiter ansågs allmänt stå för
en härskare, särskilt om den såsom nu stod i
fiskens tecken. Matteus använder förstås ett
grekiskt ord för ”stjärna”, men i en gammalsyrisk
version av hans evangelium används ordet
”kaukeba”. Det ligger nära ”kakkabu” som i det
senbabyloniska språket enbart stod för Jupiter.
Det tyder på att Matteus kan ha uppfattats
så att han menade något med denna planet.
Babylonierna förknippade Saturnus med
Syrien (den provins som Jerusalem tillhörde).
De förväntade att en stor härskare skulle födas
där och bringa rättvisa, fred och glädje till alla
länder. I den syriska provinsen dominerade
det hellenistiska (grekiska) tänkandet liksom
över hela romarriket. Enligt den astrologin
som rådde där var Saturnus förbunden med
judarna. Om babylonierna skickade iväg en
vetenskaplig expedition för att se vad som
hade hänt, så skickades den därför rimligen
vidare söderut mot Jerusalem.
Så här kan det ha gått till: under sommaren, när
de två planeterna står stilla för första gången
och börjar dras mot varandra bestämmer man
sig för en expedition. Man reser den gamla
karavanvägen över Palmyra och Damaskus.
Det var ca 1200 km till Jerusalem, de vise
männen kan ha varit framme i början av
november. I Jerusalem förklarar de skriftlärda
att man förväntar sig Messias födelse i
Betlehem, enligt profeten Mikas ord (Mik
2:5). Då är vi framme vid kvällen den 12/11 år
7 f.Kr. Rent astronomiskt sett vet vi att solen
gick ner kl. 17.19 över Jerusalem just den
dagen. Planetparet blev synligt i syd-sydvästlig
riktning ca 50 grader över horisonten (om
det nu var klar himmel). När de såg stjärnan
fylldes de av stor glädje, skriver Matteus (Matt
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2:10). Man följde den stora vägen mot Hebron
8 km söderut för att komma till Betlehem. Det
kunde verka som om stjärnan visade vägen.
Den ”stod stilla” då, säger Matteus, vilket
lertavlorna bekräftar om just denna natt. De
vise männen hade hittat målet. Framme i
byn (= 30-40 hus?) kan det inte ha varit svårt
att fråga sig fram till ett nyfött barn. Det här
väckte utan tvivel uppseende och Herodes har
nog fått höra om saken genom spioner. Det
var ett farligt läge. Josef och de vise männen
sov oroligt (Matt 2:12-13). De smög sig bort åt
var sitt håll. Detta hypotetiska förlopp beskrivs
spännande av en tysk jesuit (Gerhard Kroll i
boken Auf den Spuren Jesu). Det utgör en känd
teori, omtalad av många och på många språk.
Den visar hur det rimligen kan ha gått till,
men bevisar förstås inget. Fördelen med denna
snygga teori är att vi lyckas få Matteus, Lukas
och Josefus Flavius uppgifter att gå ihop.
Dessa förklaringar utesluter inte att både
Matteus och Lukas kan ha gett färger åt sina
berättelser med element ur Gamla testamentet
eller med fromma judiska legender. Det gick
knappast att undvika om man skulle få ihop
en respektabel beskrivning av Frälsarens
födelse. Det är dessutom ganska naturligt.
I familjelegender glömmer man ju lätt det
negativa och framhäver gärna allt som gick
bra: glädjen, hindren som övervanns, de
passande orden som gav mening åt det hela...
– en standardversion, en snickrad ram, bankas
på plats. Matteus och Lukas ger oss denna
universella stjärnstund på var sitt julkort med
glitter. Där står inget om amningsproblem,
råttor i stallet, pinsamma gräl, förfrusna tår,
parkeringsproblem med kamelerna…
Men datumet? Jesus skulle ju ha fötts den 25
december på juldagen? Det är allt annat än
säkert. Bakgrunden till det datumet ska sökas i
en kyrklig tradition, som utgick från Rom.
Den berättar jag om på s. 995-997.
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VARDAGAR EFTER EPIFANIA
(TRETTONDEDAGEN): 7 JANUARI
De följande vardagarnas läsningar används efter att Epifania (Herrens uppenbarelse) har firats,
fram till och med lördag. Söndag firas Herrens dop (se s. 446-448) och då slutar jultiden.
På måndagen efter Herrens dop börjar tiden ”under året” (s. 673).
Första läsningen1 Joh 3:22 – 4:6 (Pröva andarna så att ni kan se om de kommer från Gud)
Johannes varnar mot falska lärare som förnekar
inkarnationen, dvs. tron att Guds Ord i Jesus
blev ”kött” (Joh 1:14; 2 Joh v. 7). Vår frälsning
sker i köttet. Jesu död för oss var ingen teater,
han led verkligen och varenda blodsdroppe
var verklig. Så är hans närvaro i eukaristin
inte heller bara en symbol utan verklighet Johannes talar i brevet mycket om Kristi blod
(jfr Joh 6:51-58). Johannes elev Polykarpos (se
s. 1052) kallar i sitt brev till filipperna (se s.
46) Johannes motståndare för sådana som inte
bekänner vittnesbördet om korset … och som
förvränger Herrens ord efter egna önskningar
och förnekar uppståndelsen och domen (Polyc.
Fil. 7:1, De apostoliska fäderna, Artos förlag).
Han har tydlig adress till gnostikerna (se s.

184) och ärkekättaren Marcion. Polykarpos
uppmanar sina läsare att undvika det tomma
prat (gnostikernas) och återvända till den
lära som från början har överlämnats till oss.
Liksom Johannes står Polykarpos fast vid
Traditionen, lika orubbligt som Paulus (Gal
1:8 f). De som tillhör Herren hör sin herdes
röst (Joh 8:47; 10:1-16, 27-28; 18:37). Om
någon säger sig ha ett budskap från Gud så ska
det bedömas utifrån: 1) om det stämmer med
den apostoliska tron och 2) ”broderskärleken”
= att man håller ihop i kyrkans gemenskap.
Kristna ”egenföretagare” som startar nya
splittersamfund med nya ”profetiska” budskap
är en mardröm för kyrkan. De uppkommer
även i dag – ofta motsäger de varandra.

Evangelium: Matt 4:12-17, 23-25 (Himmelriket är nära)
Under julnatten läste vi de starka profetorden
(Jes 9:2-7) om ljuset som ska komma över
”mörkrets land”. Vi tänker på Betlehem (med
stjärnan). Jesaja tänkte på Galileen (de gamla
stammarna Sebulons och Naftalis områden,
se Jos 19:10 ff; 32 ff). Matteus ser profetian
gå i uppfyllelse när Jesus i Galileen börjar
träda fram offentligt som predikant och
läkare. Jesus verkar vara på flykt: Johannes
har fängslats, hans döparrörelse är i kaos, och
polisen försöker säkert kartlägga Döparens
närmaste medarbetare. Jesus stannar inte

hemma i Nasaret utan flyttar till Kafarnaum
vid Galileiska sjön (möjligtvis flyttade Jungfru
Maria med). Därifrån var det lätt att vid behov
snabbt fly bort med båt. Häri liknar Jesus
denna dags helgon, Raimond (se s. 998), som
också fick fly över havet. Jesus undervisning
är som en kopia av Döparens (v. 17, jfr Matt
3:2). De kraftfulla orden understryks av en
lika framgångsrik läkargärning. Folkmassorna
strömmar till. Vad står han för, den nye
läraren? Det får de snart veta. Denna läsning
följs nämligen omedelbart av Bergspredikan.

Den som känner Gud, han lyssnar på oss (1 Joh 4:6)
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VARDAGAR EFTER EPIFANIA
(TRETTONDEDAGEN): 8 JANUARI
Första läsningen: 1 Joh 4:7-10 (Gud är kärlek)
Kristendomen är från början social. Även
kristna eremiter gör bot för alla andra (Katolska
kyrkans katekes, nr. 920-921). Den gamle
aposteln Johannes ser sin kyrkas medlemmar
gå över till gnostiska sekter (se inledningen
till detta brev, s. 231). Gnostikerna sökte en
individuell frälsning genom ”insikt” (gnosis),
som bara några få utvalda – en överlägsen elit
– kunde uppnå. De har möjligtvis sagt att de

”älskade” Gud, men vägen till Gud börjar inte
i oss själva, den är hans initiativ. Guds kärlek
visar sig i att Jesus blev försoningsoffer för våra
synder (v. 10). Guds kärlek är en handling, han
söker oss. Barnet i Betlehem kom till världen
just av denna anledning. Den som älskar sin
broder söker sin broder och inte bara sig själv.
Därav den kristna plikten att bry sig om sina
bröder och systrar, konkret och i handling.

Evangelium: Mark 6:34-44 (Genom att föröka bröden uppenbarar sig Jesus som profet)
Jesus undervisar de många tusen människorna
tills långt ut på eftermiddagen. Han tar inte
ledigt. De vill inte lämna Jesus, de är hungriga
men går ändå inte hem. Lärjungarna verkar få
nog, själva har de bara mat för 2-3 personer
kvar. Deras tonfall då de vill bli av med folket
är nästan fientligt mot Jesus. Men varför går
folket inte självt ”bort till gårdarna och byarna
här omkring” för att handla mat (v. 36)? Vissa
moderna bibeltolkare vill inte tro att så många
människor skulle åka ut i ödemarken utan att ha
med sig en anständig matkorg. ”Brödundret”
är för dem bara en symbolberättelse där alla
”delade solidariskt” och så ”räckte det åt alla”.
Men det här är ingen församlingspicknik i ett
nutida i-land. Apostlarna vänder sig till Jesus
för att maten är slut! Jesu åhörare är förtvivlat
fattiga (Luk 6:20-21). De har bara honom.
Jesus, vi är hungriga! – så har de helt säkert
skanderat. Varför gå hem när det inte finns
mat där heller? Här finns åtminstone bön och
lovsång, då känns inte hungern lika starkt.

Jesus låter alla sätta sig i det gröna gräset
liksom Mose lät folket sätta sig i grupper om
50 och 100 (2 Mos 18:13-27). Herren är min
herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig
i vall på gröna ängar (Ps 23:2). Apostlarna
blir som diakoner i mässan. Undret upprepar
Guds hjälp den gången i öknen då Herren
gav Israels barn manna att äta (2 Mos kap.
16). Är det omöjligt? Mirakel förekommer!
Den helige kyrkoherden av Ars, Jean-Marie
Vianney, hade en gång omkring år 1829 inget
spannmål kvar i sitt förråd. Barnen på hans
barnhem skulle svälta ihjäl. Det var ingen idé
att tigga från församlingens medlemmar för
det hade varit dålig skörd överallt. Jean-Marie
och barnen bad intensivt en hel förmiddag. På
eftermiddagen var förrådet plötsligt fullt med
spannmål ända upp till taket. Ögonvittnen
bekräftade händelsen. En biskop har vittnat om
att prästen visade honom hur högt spannmålet
stod (jag berättar om händelsen s. 1283-1284).
För Gud är inget omöjligt.

Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta (Luk 6:21)
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VARDAGAR EFTER EPIFANIA
(TRETTONDEDAGEN): 9 JANUARI
Första läsningen: 1 Joh 4:11-18 (Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss)
Gårdagens evangelietext visade oss hur Jesus
reagerade på människornas nöd spontant,
empatiskt och utan att oroa sig för om kassan
räckte. Apostlarna tänkte rationellt och hade
argumenten på sin sida. I själva verket ville
de bli av med folkmassan, de var nog rädda
att gå miste om sina egna sista brödbitar
och ville vila upp sig i fred. Den fullkomliga

kärleken fördriver rädslan (v. 18). Johannes
ser frimodigt fram emot domens dag. Men
vad gör den fullkomliga kärleken tills dess?
Vänder sig till de nödlidande som ropar på
Gud, delar ut mat som inte finns, tröstar och
predikar och hinner inte räkna antalet mirakel
av bara farten. Sådan som Kristus är, sådana
är vi i denna världen, skriver Johannes (v. 17).

Evangelium: Mark 6:45-52 (De såg honom gå på vattnet)
Jesus och lärjungarna går skilda vägar för en
stund. Mästaren vill be i fred. Jesus står under
natten och tittar efter dem uppe från berget,
likt en mamma som avbryter sin bön för att
se vad barnen håller på med. Det här var en
viktig händelse i den lilla medarbetargruppens
liv. Jesus såg deras mödor. Jesus steg ner från
berget och gick över vågorna. Vinden ven
kring honom, hans bönesjal fladdrade när han
ville gå förbi dem (v. 48). Alla i båten skrek
till. Deras slutsats var att han var en vålnad.
De tänkte nog på en dödsdemon från djupet
(v. 49). Jesu tröstande ord ”Det är jag” (v. 50)

lugnade både lärjungarna och vågorna.
Trons gåva kommer inte från visioner av Jesus
utan genom att höra och förstå hans ord. I
Gamla förbundet såg Gud sitt folks lidanden i
Egypten och steg ner för att rädda dem (2 Mos
3:7-8). Guds dödsängel gick förbi hebreernas
hus och skonade dem (2 Mos 12:23, ordet
”påsk” betyder ”gå förbi”). Gud förde sitt folk
genom havet till sitt land (2 Mos kap. 14; Ps
77:20). Gud uppenbarade för Mose sitt namn:
JAHVE. Det kan översättas som JAG ÄR eller
som Jesus här säger: Det är jag (2 Mos 3:14).

Säg till de förskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här” (Jes 35:4)

LÄSNINGAR UNDER 10, 11 OCH 12 JANUARI:
Vissa år finns det ännu fler vardagar mellan Trettondedagen och nästkommande söndag
(Herrens dop) då jultiden slutar. Då tas följande läsningar. Se hänvisning till förklaringarna:

10 JANUARI

(år 2020, 2025, 2026, 2030, 2031, 2032, 2036, 2037...):
1 Joh 4:19 - 5:4 (se s. 447) samt Luk 4:14-22a (se s. 691)

11 JANUARI

(år 2020, 2025, 2030, 2031, 2036...):
1 Joh 5:5-13 (se s. 436) samt Luk 5:12-16 (se Mark 1:40-45 s. 677 och 718 / Matt 8:1-4, s. 778)

12 JANUARI (år 2030, 2036...): 1 Joh 5:14-21 (se s. 437) samt Joh 3:22-30 (se s. 181)
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SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN:
HERRENS DOP

Årgång A

I och med denna söndag avslutas jultiden. Imorgon (måndag) börjar tiden ”under året”,
den första veckan som finns på s. 673.
Första läsningen: Jes 42:1-4, 6-7 (Jag låter min ande komma över honom)
Johannes Döparen citerade gärna ur profeten
Jesajas bok. Där läser man om den gåtfulla
”Guds tjänare” som nämns i fyra sånger (Jes
42:1-9; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12). Vem
tänkte Jesaja där på? Gud lovade i dessa sånger
något ”helt nytt” (Jes 42:9; jfr 65:17; 66:22),
en profetisk laglärare som skulle bära och
sona folkets synder, ja, dödas i ”vårt ställe”(Jes
53:4-12) och så ”friköpa” oss (jfr Jes 52:3, 9;

63:9). Menade profeten judarna själva i exilen
i Babylon (jfr Jes 41:8)? Men judarna frälste
inte judarna (v. 7)! Menade han den persiske
kungen Kyros som lät folket dra hem (jfr Jes
45:1)? Men denne avgudadyrkare kan inte vara
lärare i Guds lag (v. 4) eller förmedlare av ett
nytt förbund (v. 6)! Johannes Döparen insåg
vem Jesaja avsåg: Jesus – han som är Guds
lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29, 36).

Andra läsningen: Apg 10:34-38 (Jesus blev smord av Gud med helig ande)
Vi får här början på aposteln Petrus sista tal
i Apostlagärningarna. Orden är på klumpig
grekiska mitt i denna annars språkligt elegant
formulerade bok (Lukas var en mästare i
att noga återge apostlarnas talesätt). Den
korta sammanfattningen i v. 36-38 användes

möjligen vid dopliturgin. Även hedningar
var kallade till dopet, det var inte självklart
- många i urkyrkan avvisade först tanken
(Apg kap. 11 och 15). Även Paulus och Petrus
behövde gudomlig uppenbarelse för att kunna
inse att även hedningarna skulle vara med.

Evangelium: Matt 3:13-17
(När Jesus hade blivit döpt, såg han Guds ande komma ner över honom)
År 1938 – när massiv antisemitisk propaganda
härjade i Europa – provocerade påven Pius
XI nazisterna. Han sa att vi kristna ”i andlig
bemärkelse är semiter”. Det stämmer, ty
samtliga byggstenar till vår tro finns i Gamla
testamentet. När Jesus har döpts ser han i
en vision himlen öppna sig (v. 16), en tydlig
anspelning på profeten Jesajas längtansfulla
bön (Jes 64:1 – i vissa biblar = 63:19; jfr Ps
144:5): O, att du slet itu himlen och steg ner
… Guds Ande är över Jesus såsom den vid
världens skapelse svävade över urdjupet (jfr 1
Mos 1:2 – Bibel 2000 kallar kreativt Anden för
en ”gudsvind”). En ny värld blir till i Jesus och

446

i dem som genom det kristna dopet förenas
med honom (jfr 2 Kor 5:17; Gal 6:15). Döparen
visste vem Jesus var och darrade inför uppgiften
att döpa Herren. Symbolisk står Johannes där
som Gamla testamentets representant och
välkomnar den utvalde (se ovan, Jes 42:1, som
också kan översättas med min älskade – vi
märker hur Faderns ord från himlen syftar på
många ställen i Bibeln, t.ex. 1 Mos 22:2 och Ps
2:7). Fadern talar, Anden handlar, Sonen får
sitt uppdrag – Matteus evangelium inleder och
avslutar Jesu framträdande med hänvisning
till Guds helige Treenighet (jfr Matt 28:18-20),
Bibelns djupaste sanning.

Årgång B
Jul

SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN:
HERRENS DOP

I och med denna söndag avslutas jultiden. Imorgon (måndag) börjar tiden ”under året”,
den första veckan som finns på s. 673.
Prästen kan i dag välja att i stället för nedanstående texter ta läsningarna från årgång A.
Första läsningen: Jes 55:1-11 (Kom hit och få vatten! Lyssna så får ni liv!)
Som Guds barn genom dopet har vi alltid fritt
tillträde inför vår himmelske Fader. I varje
ögonblick får vi be Fader Vår. Ändå finns
det också tider av särskild nåd då Gud låter
sig finnas (v. 6). I advents- och juldagarna är
det extra passande att söka Guds förlåtelse i
bikten. Du kan ha missat det, men du hinner
– i dag är jultidens allra sista dag. Vers 1: Vad
gratis vatten och mat innebär vet den som är
utblottad och inte kan försörja sin familj. Vissa
människor hungrar och törstar andligt, efter
förlåtelse, men vågar inte hoppas på den längre.
Judarna i den babyloniska fångenskapen på
500-talet f.Kr. hämtade tröst i Jesajas ord.

Johannes Döparen i Nya testamentet predikade
som Jesaja till sin tids judar vid Jordanfloden.
Herren är god som planterar dig som ett träd
nära vatten (nära hans nåd, sakrament, kärlek,
jfr Ps 1:3). Som ett får leds du över grönskande
ängar till viloplatsen vid lugna vatten (kyrkan,
jfr Ps 23:2). Bibeln är hans vishet som mättar
din själ (Syr 24:1 ff), även när du irrat bort på
vägar som inte är hans (v. 8). Löftena till David
(2 Sam 7:16) skulle uppfyllas men Gudsfolket
skulle inte dominera andra folkslag utan bjuda
in dem till Den heliga skriftens rikedomar (v.
3-5). Det blev så småningom kyrkans roll att
göra så. I dag är det din och min uppgift.

Andra läsningen: 1 Joh 5:1-9 (Anden, vattnet och blodet)
Johannesbrevets motståndare gjorde tron
abstrakt och individuell och därmed moraliskt
oförpliktande (se inledningen till brevet, s.
231, samt Kyrkan och ”gnosis” s. 184). Men
den som älskar fadern älskar också hans barn
(v. 1). Många fattiga i vår tid står i kö framför
vattentankar där påfyllning inte är gratis (som

den är i läsningen ovan). De letar mat på
soptippar. Vår religion är materiell. Jesus döptes
fysiskt (vatten), dog en brottslings fysiska död
(blodet) och hans Ande gav fysiska, synliga
gåvor (Apg kap. 2). Så är även sakramenten
konkreta (Katolska kyrkans katekes, nr. 1115
och 1225). Vår kärlek ska vara lika konkret.

Evangelium: Mark 1:7-11 (Du är min älskade son, du är min utvalde)
Anden kommer ned som en duva (ordagrant
står det: på ett ”duvaktigt” sätt). Visionen är
här personlig, bara Jesus ser den (jfr dock Joh
1:32). Jesu styrka utgörs av hans klippfasta
mildhet, generositet och vishet som Jesaja
profeterade om (se ovan). Inför Jesu makt
blygs Döparen (v. 7). Markus version av Jesu

dop är kort: Jesus utrustas med Andens kraft,
därefter sänder Anden honom genast till
öknen där han ska kämpa mot Satan. Vers 10
börjar på grekiska med ordet ”genast” (det syns
tyvärr inte i Bibel 2000). ”Genast” återkommer
40 gånger i Markus evangelium (grundtexten).
Varför? Guds kärlek har bråttom.
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SÖNDAGEN EFTER TRETTONDEDAGEN:
HERRENS DOP

Årgång C

I och med denna söndag avslutas jultiden. Imorgon (måndag) börjar tiden ”under året”,
den första veckan som finns på s. 673.
Prästen kan i dag välja att i stället för nedanstående texter använda läsningarna från årgång A.
Första läsningen: Jes 40:1-5, 9-11
(Herrens härlighet skall uppenbaras, och alla människor skall se det)
Jesaja förutser Jesus som kommer med tröst
och ännu mer tröst. Adventstidens glada och
tillitsfulla förväntan är tillbaka. Så välkomnar

kyrkan Jesus vid Jordan. Herren kommer med
mildhet och godhet. Se i övrigt förklaringarna
till denna text under advent (s. 385).

Andra läsningen: Tit 2:11-14; 3:4-7
(Han har räddat oss med det bad som återföder och förnyar genom Den heliga anden)
Guds nåd räddar oss. Vi lär oss att säga nej till
synden (v. 12). Det låter som avsägelserna av
synden och djävulen i dopritualen. Flera delar
av denna läsning låter som citat från kyrkans
liturgi, det var de kanske på Paulus tid. Stilen
är högtidlig, med flera tydliga paralleller till

acklamationer av romerska kejsare som
hedningar ju såg som gudomliga. Vår store
Gud och frälsare (så kallades kejsarna) är nu
Jesus. Han gör oss rättfärdiga i dopet (”badet” i
v. 5), och delar sitt eviga liv med oss (v. 7).
Det kunde inte kejsarna.

Evangelium: Luk 3:15-16, 21-22
(När Jesus hade blivit döpt och stod och bad, öppnade sig himlen)
I Lukas evangelium möter vi ofta temat bön.
Jesu offentliga verksamhet börjar och slutar
hos Lukas med bön (jfr Luk 23:46). Så kommer
Anden över Jesus när han står och ber (v. 21,
man bad mest stående, som i vår mässa i
dag). Johannes Döparen förväntar en kraftfull
Messias som kommer för att döpa med helig
ande och eld (v. 16). Denna eld verkar han
se som Guds straffdom (v. 17; jfr Jesus i Luk
12:49-50). Bilden av helvetets eld är hämtad
från profeten Jesaja (Jes 66:24). Vatten (dopet)
släcker eld: Johannesdopet avsåg att skydda
mot den kommande vreden (jfr Matt 3:7).
Döparen är ödmjuk. Han kan inte ens se sig
själv som Messias allra lägsta slav (som knyter
upp sandalerna, v. 16). Kyrkans liturgiska
tjänare bör ha samma sinnelag som Döparen.
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Lukas uppfattar duvan som en konkret gestalt.
Varför en duva? Gud beskrivs som en örn i
5 Mos 32:11 f, men där menas en örn såsom
omsorgsfull förälder. Duvans omsorg är väl
känd (som hönans, jfr Luk 13:34). Den står
för blidhet, trohet. Den återvänder gärna och
kan därför bära brev. Efter syndaflodens slut
återkom duvan till Noa med en olivkvist i
näbben. Duvan blev tecknet på att en ny värld
hade fötts. Vredens tid var över (1 Mos 8:11).
Jesus är en helt ny början för mänskligheten.
Hans bön öppnar himlen (v. 21) och nåden
kan ohämmat regna över oss. I vårt dop blir vi
med honom Guds barn och tilltalas av Fadern
med samma ord som Jesus tilltalades: Du är
mitt älskade barn, du är min utvalde (jfr v. 22).

JESUS DÖPTES SOM VUXEN
– VARFÖR INTE VI?
Vuxna får ta emot dopets sakrament i katolska
kyrkan. Det rör sig då om personer som
inte döptes som barn. De kommer ofta från
andra religioner eller ingen tro alls (detta
grundsakrament beskrivs i Katolska kyrkans
katekes, nr. 1213-1284).
Nyfödda barn ska absolut döpas. Min fru
döptes fem dagar efter sin födelse. När vårt
senaste barn föddes kritiserades vi av någon
i släkten för att vi ville döpa det snabbt. De
hann inte vara med. Men vi ville inte vänta, i
ösregn tog vi oss in till kyrkan för att snabbt
ge vårt barn det bästa människor kan äga:
Gemenskapen med Gud.
”Varför väntar ni inte tills barnet är vuxet och
självt kan välja tro?” frågar somliga. Men i
dopet är det Gud som väljer oss, såsom han
i gångna tider utvalde Abraham och Israel.
Det gjorde han utan att fråga dem först. Hans
kallelse är hans initiativ. Den är en ren gåva
(Joh 15:16-19). Vi Adams barn, blinda som
leder blinda (jfr Luk 6:39), hade aldrig fått
upp ögonen för hans sanning och gått till
dopfunten om inte hans nåd hade förekommit
vår fria vilja och dragit oss dit (Joh 6:44).
Det är Jesus som vill att vi ska döpas (Matt
28:19), han kommer till oss innan vi kommer
till honom. Vi är gjorda för dopet, där vi blir
förenade med Jesus, ”begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv, såsom
Kristus uppväcktes från de döda” (Rom 6:4). Vi
får hans Ande och blir Guds barn, dvs. ”Kristi
medarvingar” (Rom 8:17). Varför? Därför att
han älskar oss, vi får det helt utan förtjänst.
Det är lite som med kungligheter: Victoria har
inte blivit tillfrågad om hon ville vara arvinge

till den svenska kronan. Hon kan förkasta den
senare i livet, men hon blev kronprinsessa
redan som nyfödd.
Det här krockar med en modern mentalitet
enligt vilken vi alla är individer och helst ska
bli olika våra föräldrar och ”välja vår egen
sanning”. Men kristendomen är inte modern.
Den har sitt ursprung i judendomen där
familjer uppfattades som enheter. Många
förbluffas när de läser i Nya testamentet att
när någon omvänds och antar den kristna
tron då döps han genast med hela sitt hushåll
(familj, anställda m.m.), t.ex. Apg 16:15, 33;
1 Kor 1:16. Blev alla, åtminstone de vuxna,
inte tillfrågade? Kanske, men inte i modern
mening. Sammanhållningen var långt större
än i dag. Om familjefadern konverterade så
öppnade sig de andra lättare för budskapet.
Det var naturligt. En familj som är splittrad kan
inte bestå, säger Jesus (Matt 12:25). Jag och min
släkt vill tjäna Herren, sa en självsäker Josua i
Gamla förbundet (Jos 24:15).

Jul

Fördjupning

Att barnen skulle vara undantagna från att höra
till Guds folk motsäger också judisk mentalitet
(jfr t.ex. Joel 2:16: Jon 3:5). Alla pojkar omskars
åtta dagar efter födelsen. Detta gjorde dem till
arvingar av Guds löften. Det var inte tal om att
invänta tonårskrisen och se om de får lust att
bli israeliter eller kanske ammoniter. Tvärtom:
just för att förhindra att barnet (pojken) blir
en kommande avgudadyrkare knyts det redan
från början till Israels Gud. Omskärelse och
dop är visserligen inte samma sak, men Paulus
ser faktiskt dopet som en andlig omskärelse
(Kol 2:11-12; jfr Ef 2:11). Barn till döpta
föräldrar är heliga, säger han (1 Kor 7:14).
Paulus förutsätter mycket starka band inom
familjen. Barnen dras till Kristus genom en
aktiv kristen uppfostran så att de helgas genom
sanningen (Joh 17:17). Att detta skulle utesluta
dopets gåva vore absurt och skulle kunna liknas
vid att fira julafton utan att barnen får mat och
presenter. ”Men barnet förkastar kanske tron
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senare i livet”, invänder barndopsmotståndare
i vår tid. Det vet vi inte. Det finns vuxendöpta
som ockå avfaller. Åldern vid dopet garanterar
ingenting. Och varför skulle barnet förresten
förkasta en tro som är sann?
Barndop möter vi inte explicit i Bibeln barn var ganska obetydliga i den världen,
och apostlarnas barn vet vi inte ens namnen
på. De texter vi har från kyrkans första två
århundraden tyder på att barndopet inte var
en stridsfråga. Vi har varken propaganda emot
eller försvarstexter för. Med tanke på Jesu
ord är det svårt att tänka sig att någon velat
vägra sina barn dopet: Låt barnen komma hit
till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör
sådana som de. Sannerligen, den som inte tar
emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit
in (Mark 10:14-15; jfr Matt 18:3-4). Urkyrkan
väntade Kristi snara återkomst (vissa trodde
att den var omedelbart förestående). De har
knappast gjort tillhörigheten till Gudsriket –
som gavs genom dopet – beroende av ålder!
Dopet är strikt nödvändigt för vår frälsning,
lär Jesus (Joh 3:5). Med tanke på dåtidens
höga småbarnsdödlighet hade det varit rent
omänskligt att inte direkt förse de små med
dopets nåd direkt. Vi vaccinerar också våra
barn allt vad vi kan! Livet var fyllt av många fler
faror då: förföljelser, sjukdomar och olyckor
kostade också kristna liv (Apg 26:9-10). Den
som dör döpt går till Gud. Det visste man om.
Paulus skriver att Gud ville sammanfatta
allting i Kristus, allt i himlen och på jorden (Ef
1:10). Då kan inte späda barn vara undantag.
Barns och spädbarns rop har du gjort till en
lovsång åt dig, säger Jesus med hänvisning till
Ps 8:2 (Matt 21:16). Kyrkofadern, den helige
biskopen Ireneus av Lyon (se s. 1216), skrev
ca år 180 e.Kr. att Jesus kom för att rädda
alla, alla som genom honom återföds åt Gud,
spädbarnen och de små, barnen, de unga och
de gamla (Adv. Haer. II 22, min översättning
från Bibliothek der Kirchenväter). Med denna
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”återfödelse” menades dopet i kyrkan (Tit 3:5;
1 Pet 1:3, 23). Hans lärare, den helige biskopen
Polykarpos (se s. 1052) – som hade känt några
av Jesu apostlar – förklarade ca år 156 e.Kr.
inför sina bödlar som krävde att han skulle
förbanna Kristus: I åttiosex år har jag tjänat
honom och han har aldrig gjort mig orätt; hur
skall jag kunna smäda min konung som har
frälst mig? (citerat ur Eusebius Kyrkohistoria,
IV, 15:20, Artos förlag). Åttiosex år? Då kan
Polykarpos knappast ha blivit döpt som vuxen!
Absolut inget tyder på att barndop var något
nytt som först uppkom efter Nya testamentets
tid. Kyrkofäderna från 200-400-talet talade
positivt om barndopet (t.ex. Ambrosius,
Augustinus, Hieronymus), ja, de såg det som
nödvändigt, något som befriar barnet från
arvsynden och skyddar barnet mot djävulen.
Döpta småbarn som går bort tidigt undgår
efter döden inte bara helvetet utan även all
renande pina, säger Augustinus (han tänker
på det som senare kallas för ”skärselden”,
Gudsstaten XXI, 16). Bara två bland dem
framförde försiktig kritik (Tertullianus och
Clemens av Alexandria), även om de aldrig
ifrågasatte själva barndopets giltighet. Dessa
två framförde mycket stränga krav på det
kristna livet och fruktade att Gud skulle döma
barn särskilt hårt om de syndade efter att
de hade döpts. De föreslog därför uppskov.
Tertullianus hade fler stränga idéer: kvinnor
skulle bära slöja och en änka skulle inte få
gifta om sig. Han avvek slutligen till en sekt
med särskilda ”budskap från Anden” och dog
i den. Varken Tertullianus eller den nämnde
Clemens blev helgonförklarade trots deras
många värdefulla bidrag inom teologin. Men
”försiktigheten inför dopet” spred sig också
– bland vuxna. En hel del vuxna konvertiter
(t.ex. kejsaren Konstantin som tillät kyrkan år
313) valde att avvakta med sitt eget dop. De
ville inte riskera att synda allvarligt efter att
de avtvättat alla synder i dopvattnet. Denna

Den helige biskopen Cyprianus (se s. 1371)
som förestod kyrkan i Nordafrika fick en
begäran från en underordnad biskop vid namn
Fidus som ville uppskjuta barndopet, dvs. flytta
det från tredje till åttonde dagen efter födelsen!
Hans argument var att de nydöpta bebisarna
skulle ha en fredskyss och det kändes äckligt
att kyssa dem, de var ju ännu slemmiga efter
förlossningen. På ett kyrkomöte år 253 e.Kr.
med 66 andra biskopar besvarades biskop
Fidus begäran om fem dagars uppskov med
ett dundrande NEJ. Alla biskoparna var helt
emot Fidus idé. Cyprianus skrev: Man får inte
undanhålla någon människa, som en gång har
fötts, Guds barmhärtighet och nåd. Ty eftersom
Människosonen inte har kommit för att fördärva
utan för att rädda själarna, så får – så vitt det
vilar på oss och är möjligt – ingen själ gå förlorad.
Kyrkomötet vände sig mot tanken att det skulle
”fattas” någon förutsättning för dopet hos den
som Gud precis har format i moderlivet. Den
nyfödda människan är fullständig, skriver han.
Han påpekar att alla människor, när de en gång
har skapats av Gud, är av helt samma väsen,
och att vi inför världen uppvisar skillnader
till följd av vårt kroppsliga växande, men inte
någon åldersskillnad inför Gud; annars skulle ju
också nåden som den döpte får del av, bli större
eller mindre allt efter mottagarens ålder, medan
dock Den helige ande ges till alla i lika mått tack
vare (Guds) faderliga godhet och tålamod och
inte enligt en bestämd måttstock. Ty så lite som
Gud har anseende till personen, så har han det
till åldern. Biskop Fidus borde med glädje ge
fridskyssen åt denna människa som så nyligen
har berörts av Skaparens händer, förklarar
Cyprianus. Än mer: Alla utan undantag
måste få tillträde till Kristi nåd. Så säger även
Petrus i Apostlagärningarna: ”Herren har sagt
mig att man inte får kalla någon människa

mindervärdig eller oren”. Cyprianus och hans
biskopar påpekar att det vore rimligare att
förvägra dopet för vuxna och äldre som ju
bär på många synder. De små har mer rätt till
dopet än dem! Direkt efter födelsen ropar de
små ju utan uppehåll till Gud med sina skrik och
sin gråt (alla föregående citat är från Cyprianus
64:e brev, översatta av mig från källsamlingen
Bibliothek der Kirchenväter, bd. 60).
Kyrkomötets uttalande byggde på en helt
konsekvent barnsyn. Kyrkan stod på barnens
sida. Det gällde även skyddet mot att ofödda
utsattes för abort eller att nyfödda sattes ut för
att dö, en vanlig praxis bland hedningarna i
Romarriket. Kyrkan protesterade mot sådant
med all kraft och fick betala ett dyrt pris:
förföljelserna.
Med Cyprianus brev får vi en direkt insyn
i fornkyrkans värld. Det var ännu de stora
förföljelsernas tid, länge innan kyrkan fick sin
frihet. Vi förstår varför vår tids diskussioner
om att ”vänta och välja dopet själv” inte ens
uppkom, frågan kunde inte tänkas. När läran
om arvsynden (också kallad arvskulden, se
Rom 5:12 f och Katolska kyrkans katekes, nr.
396-421) formulerades på 300-400-talet blev
det ännu tydligare varför småbarnen skulle
döpas. Vårt tillstånd som förlorade själar är
något vi ärver. Vi föds med ett utanförskap –
långt från Paradiset. Barnet får genom dopet
en plats i himlen. Det måste döpas.
Låt oss gå tillbaka till utgångsfrågan: Jesus döptes av Johannes som vuxen och inte som barn.
Spelar detta inte någon roll för vårt dop?
Nej. Johannesdopet var enbart en symbolisk
handling, en bön om Guds förlåtelse
innan Messias ankomst, en förberedande
botshandling i gammaltestamentlig mening.
Jesus underkastade sig den som ett tecken
på solidaritet med alla syndare, trots att han
inte behövde det. Händelsen gav honom
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tvekan kom långsamt ur bruk i och med att
samhället efter 300-talet blev alltmer kristet
och alla döptes som barn.
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styrka inför hans uppdrag, det andra ”dopet”
(”blodsdopet”) - att sona världens synder (Luk
12:50).
Det kristna dopet som vi tar emot är något annat
än johannesdopet.. Det verkar något i oss. Det
ger oss vad Johannes endast bad om. Vi förenas
med Kristi död och får del av den härlighet
han förvärvat genom sin uppståndelse. Dopet
förändrar oss på djupet, ontologiskt. Vi får
Ordet inom oss, en oförgänglig sådd (1 Petr
1:23). Vi helgas (Ef 5:26). Kyrkan lär ut att alla
synder blir förlåtna och arvskulden tas bort,
ja, alla syndens bördor lyfts av oss genom
dopet. Därmed menas också alla personliga,
aktuella synder (som ett nyfött barn givetvis
inte har på samma sätt som en vuxen). Men
förlåtelsen av de personliga synderna är inte
huvudsaken utan att vi blir ”en ny skapelse”
(2 Kor 5:17), Guds barn (Gal 4:5-7). Vi får del
av gudomlig natur (2 Pet 1:4), blir lemmar i
Kristi kropp (1 Kor 6:15; 12:27), medarvingar
med honom till Guds rike (Rom 8:17) och
tempel för Den helige ande (1 Kor 6:19).
Johannesdopet däremot var inget för barn.
Det krävde en självinsikt och därtill hörande
vilja till omvändelse som vuxna kan ha men
som inte kan förväntas av ett spädbarn. Det
kristna dopet kräver inget av oss utan ger
oss allt. Det förutsätter tro hos den döpte,
men inte tro i en form som överskrider den
enskildes intellektuella förmåga. Spädbarnet
ska inte leva upp till ett prov det ännu inte
klarar. Det är redan en fullständig människa,
och det är redo – på sin egen nivå - att ta emot
vad det skapades för: Guds rike (samma sak
gäller analfabeter, intellektuellt eller psykiskt
funktionshindrade m.fl. som självklart också
har rätt till dopet). Det är tvärtom de ”duktiga”
vuxna som behöver återvända till spädbarnets
attityd, ty om de inte blir som dessa små kan
de inte komma in i Guds rike (Mark 10:15).
Vuxendopet måste – i andlig mening – vara
barndop – för vad är vi annat än spädbarn
inför Gud?
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Jesus tillrättavisade sina lärjungar som ville
visa bort barnen (de såg ingen mening i att
småbarnen skulle komma i kontakt med Jesus).
Vid det tillfället gjorde han en mycket allvarlig
och högtidlig gest, nämligen handpåläggning
och välsignelse av barnen (Mark 10:16). Vi
hör aldrig att Jesus gör så med några vuxna,
förutom vid den högtidliga himmelsfärden
(Luk 24:50-51). Jesus förbluffade på denna
punkt sina lärjungar. De hade säkert fina
argument för varför man borde vänta med
att ge en sådan förnäm välsignelse tills man
hade rett ut om de andliga förutsättningarna
hos mottagarna var säkerställda o.s.v.
(en välsignelse är ingen banal artig fras i
Bibeln utan en kraftfull, andlig gåva!). Jesus
som genomförde denna handling – trots
lärjungarnas motstånd - skulle aldrig avvisa
föräldrar som med god avsikt framträder
för att ge sina barn denna gåva som är ännu
viktigare än en välsignelse: gemenskapen med
Gud i dopet. Det var lärjungarna som ville
sätta upp ”åldersgränser” för Guds nådegåvor
genom att fösa bort mammorna med de små.
Vi bör inte glömma att även många vuxna
människor, som fördes till Jesus av sina
närmaste, var oförmögna att själva formulera
en tro på honom eller ens en begäran om
hans hjälp. De bars av dessa andras tro. De
fick förlåtelse och hälsa (se t.ex. Mark 2:1-12;
7:31-37; Matt 12:22). Det skedde genom den
”vikarierande” tron hos dem som älskade dem.
I dag är spädbarnet vid dopfunten omgiven
av familjens tro som i sin tur är omgiven av
kyrkans tro. Om barnet får växa upp i denna
tro och leva ur den ser katolska kyrkan än i dag
inga hinder för att döpa dem. Tvärtom: Guds
gåvor ska ges, vi har ingen rätt att snåla och
fördröja. I Det nya förbundet ”skall alla känna
mig, från den minste till den störste, säger
Herren” (Jer 31:34).

Men vi konstaterar även med glädje att allt
fler bildade protestanter börjar intressera sig
för fornkyrkan och nu lär känna den kyrka
som protestantismen vände blicken ifrån, den
traderade kristendomen, så som den en gång
kom till våra förfäder, så som den var menad hos
kyrkans fäder, så som den under Guds ledning
växte fram i en judisk miljö och fortfarande
lever i den katolska kristenheten. Vi katoliker
kan inte tro på att Gud lät sin kyrka gå vilse
under mer än tusen år tills reformatorerna
skulle återskapa ”det rena evangeliet”. Jesus
lovade att ge sina apostlar Den helige ande
som skulle vägleda dem till hela sanningen (Joh
16:13). Jesus byggde sin kyrka på apostlarna,
särskilt på Petrus (Matt 16:18-19; jfr 18:18),
vilket jag redogör för i kapitlet om påvedömet
s. 300. Han lovade att vara med kyrkan alla
dagar tills tidens slut (Matt 28:20).
Jesus höll vad han lovade. Så är han.

Vi katoliker ser med sorg på hur denna syn
får vissa kristna föräldrar att hålla sina barn
borta från frälsningens grundsakrament.

Därför låter vi småbarnen komma till honom
och få hans allra bästa gåva. Direkt.

Du vet väl om att du är värdefull,
att du är viktig här och nu,
att du är älskad för din egen skull,
för ingen annan är som du.
Det finns alltför många som vill tala om
att du bör vara si och så.
Gud Fader själv han accepterar dig ändå
och det kan du lita på.
(sång av Ingemar Olsson, 1978)
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På 1500-talet uppkom en betoning av individen
som stod i motsats till samhället. Med Martin
Luther och de andra reformatorerna började
många att betona den personliga trosakten
så starkt att kyrkans heliga handlingar i sig
framstod som kraftlösa, bleka och sekundära.
Inom protestantismen bejakas barndopet i
dag fortsatt därför att det understryker hur
Guds nådefulla handlande föregriper våra
gärningar. I många frikyrkor tolkas dock Jesu
ord om att den som tror och blir döpt skall
räddas (Mark 16:16) så hårt att de små barnen
är diskvalificerade till dopet för att de inte kan
formulera eller förstå en trosbekännelse i den
mening vi vuxna är i stånd att göra det. Detta
är den baptistiska synen som även frodas inom
Pingströrelsen. Tänkandet smyckas med citat
ur Bibeln men är främmande för Bibelns anda.
Luther gick inte så långt, men hans mentalitet
la ut spåret åt det hållet.
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Fördjupning

VAR STÅR DET I BIBELN ATT GUD
ÄR ”TRE-ENIG”?
Överallt. För den som vill se det.
Tron på denna grundsanning är avgörande för
om någon kan kallas för kristen eller inte. För
denna tro stred de stora heliga kyrkolärarna
Athanasios (s. 1128), Basilios och Gregorios
av Nasians (s. 989) och många andra. Här ska
jag försöka att förklara de begrepp som kyrkan
ställt upp för att inhägna och skydda den rätta
förståelsen av Bibelns uppenbarelse om Gud.
Vi döps i den treenige Gudens namn, såsom
Jesus har anordnat (Matt 28:18-20). Varje gång
vi gör korstecknet uttalar vi namnet, det namn
som står över alla andra namn (Fil 2:9). Guds
namn är heligt och ska uttalas med respekt (jfr
2 Mos 20:7). Vår trosbekännelse har tre delar:
den handlar först om Fadern, sedan om Sonen
och till slut om Den helige ande (och därmed
om kyrkan, Andens verk). Jultiden påminner
oss om att Gud genom Anden sände oss sin
Son. Vad menas med allt detta?
Gud är en ende, helt odelbar. Vi tror inte på
några andra gudar vid sidan om Honom. Ändå
är Gud tre. Guds namn som du bekänner
är: Fader, Son och Helig Ande. När du säger
”Fader”, så menar du Gud. Rätt sagt: Gud är
alltings upphov, den utan vilken inget finns till.
När du säger ”Son”, så menar du Gud. Rätt sagt
igen: Gud visade sig för oss i Jesus Kristus. När
du säger ”helig Ande”, så menar du Gud. Rätt
för tredje gången, ty Gud bor i ditt inre som i
ett tempel.
Vi säger att det finns tre ”personer” i Gud,
men vi menar inte tre olika väsen, med olika
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viljor och ”personligheter”. Gud är EN. De tre
”personerna” i Gud kan inte skiljas åt såsom
mänskliga personer på jorden kan, där tre
personer kan kallas för en grupp. Därför säger
vi inte heller att Gud skulle kunna ”delas upp i
tre delar” - då skulle ju varje del vara mindre
än Gud och inte ”helt Gud”! Kyrkan valde
uttrycket ”personer” – men vad menas med
det? Fadern, Sonen och Anden är helt och
hållet Gud, men är också någon var för sig,
annars kan inte Fadern tala till Sonen som till
en annan, och Sonen till Fadern som vi läser
om det i Bibeln. Och Anden, inte Jesus, sändes
till oss från himlen, som vi firar på pingstdagen.
I detta avseende (alltså som ”person”) är därför
Fadern inte den samme som Sonen, och Sonen
och Fadern är inte Anden. Ordet ”person” är
hänvisande – det avbildar Guds verklighet
såsom den har uppenbarats för oss i Bibelns
händelser. Men ordet ”person” är i sig också
en hjälpkonstruktion, det kan naturligtvis inte
rymma Guds outsägliga väsen helt. Inga ord
räcker till för det.
Är det en motsägelse att Gud är en och ändå
tre? Varför skulle det vara det? Måste Gud vara
”en” på samma sätt som jordiska saker är ”en”
eller ”ett”? Naturligtvis inte! Om Gud vill vara
EN genom att - på ett sätt som övergår vårt
förstånd - vara TRE, vem skulle kunna hindra
honom? Gud är upphöjd över alla mänskliga
föreställningar, Gud kan inte ”räknas” eller
”mätas” med jordiska måttstockar! Gud
begränsas inte av våra tankar.
Men hur ser det ut i Bibeln? Redan i Gamla
testamentet visste man att den levande Guden
är och måste vara ofattbar och större än allt
vad vi kan tänka oss. Gud är transcendent
(d.v.s. Gud överstiger, överträffar allt). Ingen
människa kan se mig och leva (2 Mos 33:20; jfr
Joh 1:18; 1 Tim 6:16). Varken i tälthelgedomen
(tabernaklet) i öknen eller i Salomos tempel
fanns någon bild av Gud (de andra religionerna

Trots denna avgrund mellan Gud och oss var
det ändå det gamla Israels fasta tro att Gud själv
handlar i historiska händelser. Ibland skedde
det genom änglar, men framför allt handlade
Gud i sitt ord, som gjorde honom närvarande
samtidigt som det representerade honom (t.ex.
Jes 55:10-11). Gud handlade på samma sätt
genom sin ande som lät människor förstå
och förkunna hans budskap (t.ex. Ps 51:1315). När ordet och anden inte verkade, så var
det, tänkte man, för att Jahve hade dragit sig
undan sitt folk. När han åter förbarmade sig
skedde det genom profeter som förmedlade
hans ord och var fyllda av hans ande. När
Gamla testamentets tid rann ut stod det ännu
inte klart huruvida ordet och anden är skapade
varelser, såsom profeter och änglar är det, eller
om de hör till Guds eget väsen så att alla tre
är ETT i Gud. De båda tolkningar var möjliga.
Förväntningarna om en kommande Messias
var många och olika. Titeln ”Guds son” var
mångtydig och kunde t.o.m. tolkas som en
kungatitel (Ps 2:7). De som väntade sig mer än
en rent jordisk frälsare (lik Mose eller David)
tänkte på den himmelske Människosonen
som profeten Daniel såg (Dan 7:13), en
översteprästerlig Melkisedek eller någon som
ärkeängeln Mikael (läs om dessa i inledningen
till Hebreerbrevet, s. 223). Jesus visade genom
sina handlingar vem han var. Det var upp
till lärjungarna att fatta, steg för steg. Vem är
han? Till och med vinden och sjön lyder honom
(Mark 4:41). Lärjungarnas slutsatser syns i
evangeliernas porträtt av Jesus. Bilden tonar
fram av en person som är helt och hållet
människa och helt och hållet Gud.
Jesu födelse av en jungfru visar honom som det

gudomliga barnet profeten Jesaja förutsåg (Jes
7:14; 9:6). När Jesus framträder som vuxen är
han fylld av Guds ande (Luk 4:18 jfr Jes 61:1).
Guds rike är närvarande med honom (Matt
12:28; Luk 11:20). Så är även Guds dom (Joh
12:31, 48; Matt 11:20-24) och Guds förlåtelse
(Mark 2:1-12). Jesus är ”herre” över den lag
som Gud har gett oss (Mark 2:23-28; 3:1-6).
Han är Guds närvaro, på ett oöverträffligt sätt
(Joh 10:30, 38; Matt 11:25-27; Joh kap. 17).
Guds namn ”JAG ÄR” (Jahve) ekar i mycket av
det Jesus säger när han pekar på sig själv (t.ex.
Joh 8:58; kap. 10:7, 11, 14; 11:25 m.m.). Han
är Sonen - profeterna var endast tjänare (Mark
12:1-12). I Nya testamentet används ord och
bilder om Jesus som är hämtade från Gamla
testamentet där de enbart syftade på Gud själv.
Urkyrkan bad till Jesus som man ber till Gud
(jfr Apg 7:59 med Luk 23:46 och Ps 31:6).
Johannesevangeliet talar klarspråk: Jesus är
Guds Ord genom vilket allt är skapat. Detta
ord är självt Gud, och det antog kött i världen
(Joh 1:1-18). Då Johannes, den siste aposteln,
dog, stod kyrkan kvar med en klippfast tro på
Jesus som Gud. Men också med ett problem:
hur går detta ihop med tron att Gud är EN?
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hade gott om gudabilder). Gudsnamnet Jahve
(JHVH) uttrycker Guds närvarande existens,
men är också gåtfullt, ogripbart. Det betyder
Jag är den jag är eller JAG ÄR (2 Mos 3:14).

Frågan gäller också tron på Den helige andes
gudomlighet. Anden är Guds Närvaro som
verkar i oss: Jesus stärks och smörjs av Anden
till sitt uppdrag (Luk 3:22; 4:18). Anden
återföder och förnyar oss i dopet (Tit 3:5).
”Anden”, ”Herren” och ”Gud” beskrivs inte
som samma person, men är ”parallella” (1
Kor 12:4-6). Ordet (Logos på grekiska) fanns
av evighet hos Fadern (Joh 1:1-2). Anden är
Guds Ande (1 Kor 2:11), dvs. Jesu Ande (Apg
16:7; Fil 1:19) men också Faderns Ande (Matt
10:20). Anden är oskiljbar från Fadern och
Sonen, en egen gudomlig person, därför evig
och oskapad liksom Sonen. Anden utforskar
allt, också djupen hos Gud (1 Kor 2:10) såsom
Jesus gör (Matt 11:27). Anden är liksom Jesus
utsänd av Fadern (Joh 14:16, 26; 17:3; Gal 4:6)
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men är också en gåva från Jesus (Joh 15:26;
16:7; 19:30; 20:22). På många ställen i Nya
testamentet, fast i olika former, nämns Fadern,
Sonen och Anden i ett och samma andetag
(t.ex. i Luk 3:22; Joh 14:26; 2 Kor 13:13). Den
uppståndne Jesus befaller att alla folk ska döpas
i Faderns och Sonens och Den helige andes
namn (Matt 28:19). Observera här att ”namn”
står i singularis i originaltextens grekiska. Det
är inte tre namn utan ett enda!
Detta är arvet från Det nya testamentet. Där har
vi lärt känna Fadern, Sonen och Anden. Dessa
tre är ett. Tanken på den tre-enige utmanar vårt
förstånd. Vi människor strävar ju alltid efter
att sortera, kategorisera och definiera så att vi
kan leva i en ordnad världsbild. Det är en bra
egenskap hos oss – den motsvarar vår kallelse
att härska över allt på jorden (1 Mos 1:26-28).
Men Gud kan vi varken härska över eller förstå
(Jes 55:8-9), och läran om Guds treenighet ger
inte en ”förståelse” av ”hur det hänger ihop”
utan ett absolut mysterium som kallar oss till
vördnad och ödmjukhet. Däremot blir vårt
högmod aldrig nöjt, det lockar oss att begära
”begripliga modeller”. Då går allt galet. Här
ska jag ge tre exempel på sådana villovägar:
1. De tre personerna ses felaktigt som tre
”sätt” (skepnader/ teaterroller) som den
ende Guden visar sig ”för oss” på (s.k.
modalism). Gud är ”egentligen” bara Fadern,
anser man. Man vill ”rädda monoteismen”
men måste då förneka att Gud verkligen har
uppenbarat sig själv, sitt eget djup, för oss i
Jesus och genom Anden.
2. De tre personerna ses felaktigt som tre
gudar (s.k. tri-teism). ”Vi bara pratar som
om de vore ett”, säger man. Så ”säkras” deras
olikhet på bekostnad av Guds enhet. Koranen
verkar mena att vi kristna tänker så. Muslimer
är ivriga efter att befria oss från detta
missförstånd, men så är inte vår tro. Det vore
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ett brott mot Guds bud att sätta andra gudar
vid hans sida (2 Mos 20:3). Vi vet detta.
3. Olika hierarkiska system inom Treenigheten
uppställs där Fadern är ”högre” än Sonen och
Anden (subordinatianism), eventuellt med
änglamakter i ännu lägre, underordnade steg.
Sådant tänkande kan man frestas till när man
övertolkar vissa av Jesu egna ord om Fadern
(se t.ex. Joh 14:2.8; Mark 10:18; Apg 2:36; Fil
2:5-11; Heb 1:4; 3:1 f; 5:1-10). Men man ska
då komma ihåg att när Jesus talar om sig själv
som ”mindre än” Fadern då menar han sig själv
såsom människa och såsom utsänd av Fadern
med sin uppgift. Katolska kyrkan accepterar
att frälsningsverket som Guds Son och Anden
utför i världen kan ses som ett ”underordnande”
under Fadern. I den meningen är Sonen
och Anden att likna vid ”Faderns händer”.
Detta gäller allt som sker för vår skull, d.v.s. i
förhållande till oss och vårt behov av frälsning.
Av denna frälsningsprocess förstår vi att Sonen
och Anden har sitt eviga ”ursprung” i Fadern.
Däremot kan vi inte utifrån detta ursprung
dra slutsatser om över- och underordning
”inom” Gud. I samma ögonblick som vi tror
oss kunna se ”grader” eller ”begränsningar” av
gudomlighet inom Guds treenighet, så kränker
vi Guds absoluta enhet och obegriplighet och
försöker pressa in honom i ett system som
kanske verkar ”rimligt” enligt jordiska mått,
men som enbart är vår föreställning och inte
längre handlar om Gud. Se upp! Är Sonen eller
Anden ”mindre” Gud än Fadern, så är Sonen
och Anden inte Gud alls, utan några sorts
skapade varelser. I denna villfarelse hamnade
ärkekättaren Arius (läs om Striden om Ords
8:22 på s. 122). Därmed var hela poängen med
inkarnationen och frälsningen borta, d.v.s.
att Gud själv verkligen blev människa och
delade vårt öde (Joh 1:14). Det blev han ju inte
på riktigt om Anden och Sonen bara vore ett
par skapade varelser, då vore Sonen endast en
ängel, Guds ”representant”, och Anden hans

För oss kristna är detta existentiellt allvar,
och alltihop står på spel. Ty hela läran om
Treenigheten är en omskrivning av utsagan att
Gud är kärlek (1 Joh 4:8, 16). Han vill skänka
oss allt med Jesus (Rom 8:32). Genom Jesus
får vi del av Guds eget liv: Faderns Ord och
Faderns Ande blir vår egendom. Så uppfylls
den djupaste meningen med löftena från
Gamla Testamentet där Gud säger: Jag skall
vara er Gud och ni skall vara mitt folk (jfr Jer
7:23). Uppenbarelsen av Guds eget väsen,
kärleken, sker enbart för vår skull. Vi ska bli
en del av Guds eget liv. Vi själva ska dras in i
den kärlek med vilken Fadern har älskat Sonen
”redan före världens skapelse” (Joh 17:24).
Paulus skriver (Rom 8:15): Ni har inte fått en
ande som gör er till slavar så att ni måste leva i
fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners
rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!”

Tron på Guds trefaldiga enhet innebär därmed
en utsaga om oss själva: vi är inbjudna att leva
i en helt enastående gemenskap med Gud,
samma gemenskap som Sonen har med Fadern
och har haft före all tid (trosbekännelsen).
Om man – med en högst ofullkomlig bild
– kallar Fadern för Guds eviga ”Jag” och
Sonen för Guds eviga ”Du”, i vilken Faderns
hela gudomlighet avspeglas, så är Anden det
gudomliga ”Vi” som avslutar cirkeln - men
som också vill inkludera oss, vi som – med
Paulus ord – har vårt hem hos Gud (Ef. 2:19).
Tänk vilken hög position vi är kallade till!
Gud som omfattar och omsluter världsalltet
med sin skaparmakt, vill mer än bara skapa
oss: vi ska förhärligas, gudomliggöras och bli
delaktiga i Den helige treenighetens liv. Den
processen föds varje gång någon skänker sitt
förtroende åt Sonen som uppenbarar Fadern
och ger oss Anden.
Vi förstår nu också bättre rättfärdiggörelsen,
som Paulus talar så mycket om och som skänks
oss i dopets sakrament: Vi – vars förhållande
till Gud är skadat av synden – tas helt utan egen
förtjänst in i Sonens relation till Fadern. Gud
ser nu inte på oss såsom syndare som förtjänar
straff, utan med samma faderliga ömhet som
han ser på sin Son. Vi får därför kalla honom
för Fader, och vi har fritt tillträde till honom så
ofta vi vill. Tillsammans med Jesus.

Jul

”medhjälpare” eller vad man nu vill kalla det.
Den katolska kristenhetens dogmer om
Treenigheten (se Katolska kyrkan katekes, nr.
232-267; 290-292; se även 39-43 och 464-478)
är allt annat än ett försök att skapa ”ett begripligt
system”. De är tvärtom gränssättningar som
vill upprepa, bevara och skydda de bibliska
påståendena (se ovan) med nya ord utan att
förneka vare sig Guds väsens enhet eller de tre
personernas verkliga trefaldighet. Dogmerna
vill hålla de högfärdiga huvuden borta som
inbillar sig kunna ”förstå hur det är fatt
inom Gud”. Guds treenighet är ett absolut
mysterium. Den är den centrala sanningen
vi förkunnar. Nya testamentets budskap
överträffar allt jordiskt vilket inte är underligt
eftersom det handlar om Gud. En gud man
kunde begripa ska man inte tro på. Det är det
svar vi ska ge till de sekter som missionerar för
en ”lättare” gudstro där ”du slipper tro på tre”.
Äkta tro är en fråga om sanning, inte om att
köpa en ”bekväm teknisk lösning” av en säljare
vid dörröppningen!

Allt detta är ingen abstrakt teologi. Tvärtom!
Gud älskar oss med en kärlek som inte är
beroende av något jordiskt (som t.ex. våra
gärningar). Den har sin grund i den gudomliga
kärleken mellan Fadern och Sonen, i den helige
Ande. Denna gemenskap med Gud är starkare
än allt. Inget i världen kan överträffa den: Ty
jag är viss om att varken död eller liv, varken
änglar eller andemakter, varken något som
finns eller något som kommer, varken krafter i
höjden eller krafter i djupet eller något annat i
skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek
i Kristus Jesus, vår herre (Rom 8:38–39).
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Därför kan vi bygga på denna kärlek i liv
och död – Sonens människoblivande, kors
och uppståndelse bevisar detta. Detta är Nya
Testamentets avslöjande: en hand, sårad av
vår synd, öppnar dörrar ingen kunde se, valv
bakom valv av nåd. Himmel och jord häpnar,
trons öga lyfts upp till ett landskap som
förståndet inte kan kartlägga för att vidderna är
Guds. Distansen till Gud, tankens begränsning
och syndens tyngd, upphävs. Fadern gav oss sin
son - varför skall han inte skänka oss allt med

honom? undrar Paulus (Rom 8:32). Ja, ALLT,
även sin gudomlighet! Guds heliga treenighet
förmedlas i jordiska möten, men ryms inte i
jordiska ord. Treenigheten är gränslös kärlek.
Hos den som tar emot detta budskap väcks
tacksamhet och tro i hjärtat. Tron föder hopp
och hoppet fyller oss med kärlek. Tro, hopp
och kärlek kallas för de gudomliga dygderna –
vi skapar dem inte, de är ren nåd. Dessa dygder
är som små smakprov på Guds Paradis som

”Låt oss försöka vara opartiska i våra resonemang: Kunde Gud gå ännu längre i sitt
tillmötesgående, i sitt närmande till människan och till människans möjligheter att lära
känna honom? Egentligen verkar det som om han gick så långt det var möjligt. Längre än
så skulle han inte ha kunnat gå. På sätt och vis har Gud gått för långt. Blev inte Kristus ”en
stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna” (1 Kor 1:23)? Just för att han kallade
Gud sin Fader, för att han uppenbarade honom så öppet i sig själv, kunde det inte annat
än ge intryck av att det var för mycket… Människan var inte längre i stånd att klara av en
sådan närhet, och protesterna började. Denna stora protest har precisa namn: först heter
den Synagoga, och därefter Islam. Ingen av dem kan acceptera en så människolik Gud.
”Det är opassande att tala om Gud på detta sätt” protesterar de: ”Han måste förbli helt
transcendent, han måste förbli Majestät. Ett barmhärtigt Majestät förstås, men inte så till
den grad att han sonar sina egna skapade varelsers skuld och synd.”
(Den helige påven Johannes Paulus II i boken Våga Hoppas, s. 28, Fischer & Co, 1995)
genom Jesu Ande kommer till oss. Tron på
den treenige Guden är nyckeln till allt som
är kristet: vår trosbekännelse är trinitariskt
uppbyggd. Även vår böneförståelse: Vi ber
till Fadern, genom Sonen, i Den helige Ande.
I mässan avslutas alla högtidliga böner med
trefaldighetsformuleringar (t.ex.: ”… han som
med dig, Fader, och den helige Ande, lever och
råder …”).

Och med seraferna kring Guds upphöjda
tron (Jes 6:2-3) sjunger vi ”utan ände”
trefaldigt lovprisningen av den allraheligaste
Treenigheten:
Helig, helig, helig...
Var i Bibeln står det alltså att Gud är treenig?
Överallt. För den som vill se det.

Hela Treenigheten vilar i oss, hela detta mysterium som vi kommer att få skåda i himlen.
Må detta bli vårt kloster.
(Ur ett brev av en helig karmelitsyster, Elisabeth av Treenigheten).
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LITURGISK TABELL (PÅSK SE S. 559) TIDEN ”UNDER ÅRET”:
Fasta
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GÅNG

DAGEN

DAGEN

SÖN-

VAR-

(Fastens
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DA-

DA-

början)

dagen i

GAR1

GAR

påsktiden)

Jultiden avslutas på söndagen efter
Trettondedagen (Herrens dop, s.446f).
Dagen efter (måndag) börjar vecka 1
i tiden ”under året” (s. 674)
Tiden ”under
året” avbryts

FÖRSTA
SÖNDAGEN I
ADVENT

Efter Pingstdagen
återupptas...

infaller

infaller

tisdagen
den...

... som
”under
året”
kallas
vecka:

måndagen2
efter
Pingst,
dvs.

...tiden
”under
året”
med
vecka:

2019
2020

C
A

I
II

6 mar
26 feb

9 jun
31 maj

5 mar
25 feb

8
7

10 jun
1 jun

10
9

1 dec
29 nov

2021
2022
2023
2024
2025

B
C
A
B
C

I
II
I
II
I

17 feb
2 mar
22 feb
14 feb
5 mar

23 maj
5 jun
28 maj
19 maj
8 jun

16 feb
1 mar
21 feb
13 feb
4 mar

6
8
7
6
8

24 maj
6 jun
29 maj
20 maj
9 jun

8
10
8
7
10

28 nov
27 nov
3 dec
1 dec
30 nov

2026
2027
2028
2029
2030

A
B
C
A
B

II
I
II
I
II

18 feb
10 feb
1 mar
14 feb
6 mar

24 maj
16 maj
4 jun
20 maj
9 jun

17 feb
9 feb
29 feb
13 feb
5 mar

6
5
8
6
8

25 maj
17 maj
5 jun
21 maj
10 jun

8
7
9
7
10

29 nov
28 nov
3 dec
2 dec
1 dec

2031
2032
2033
2034
2035

C
A
B
C
A

I
II
I
II
I

26 feb
11 feb
2 mar
22 feb
7 feb

1 jun
16 maj
5 jun
28 maj
13 maj

25 feb
10 feb
1 mar
21 feb
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7
5
8
7
5

2 jun
17 maj
6 jun
29 maj
14 maj

8
7
10
8
6

30 nov
28 nov
27 nov
3 dec
2 dec

2036
2037
2038
2039

B
C
A
B

II
I
II
I

27 feb
18 feb
10 mar
23 feb

1 jun
24 maj
13 jun
29 maj

26 feb
17 feb
9 mar
22 feb

7
6
9
7

2 jun
25 maj
14 jun
30 maj

9
8
11
9

30 nov
29 nov
28 nov
27 nov

Måndagen efter Pingst: Den saliga jungfrun Maria, kyrkans Moder (s. 654)
Torsdagen efter Pingst: Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen (s. 654)
Söndagen efter Pingst: Heliga trefaldighets dag (s. 656f)
Andra söndagen efter Pingst: Kristi kropps och blods högtid (s. 661f).
Tredje fredagen efter Pingst: Jesu Hjärtas dag (s. 665f).
Tredje lördagen efter Pingst: Jungfru Marias obefläckade hjärta (se s. 670)
1 Observera: Årgång A,B,C påbörjas redan vid Första advent året innan det aktuella kalenderåret
2 Observera att denna måndag firas numera festen för Jungfru Maria, kyrkans Moder (se s. 654)
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Du min läsare, vem du än är – en 82-årig cancerpatient, en 17-årig konvertit? - släpas in i en
boxningsarena, dras upp i ringen, får på dig boxningshandskar och knuffas emot en fradgande
motståndare. Vad är detta? Du darrar i benen men slåss för livet. I ringhörnan ser du aposteln
Paulus, din coach. Han gestikulerar ivrigt: Kom igen då! Slå till! Du vaknar, det var en dröm, eller?
Visst skulle du kunna kämpa så här hårt om det gällde dina nära och kära, likt tigrinnan vars
ungar hotas?
Mångas vardag runt om i världen är hård! De sliter som slavar i minor, på bomullsfält, på farliga
byggen, i länder vars språk de inte förstår, för att skaffa mat till sina barn därhemma. Du har allt
du behöver här i gräddlandet Sverige och skäms inte för det. Kanske tränar du för att hålla dig i
form. Fint – det är en bild av fastan. Paulus säger: Jag har målet i sikte när jag löper, och jag slår
inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lydnad… (1 Kor 9:26:27).
Han gör det för Gud, för himlen. Med tanke på antikens blodiga gladiatorslagsmål på liv och död
är det starka ord.
Hur viktig är jag för dig? Så tänker en förälskad kvinna som fått en kyss. Hemligt undrar hon:
Skulle du kämpa för att behålla mig? Fastetiden ställer frågan hur viktig vår relation till Gud
är för oss. Jesus tog för vår skull på sig en 40 dagars reträtt i öknen i närkamp mot Satan. Dina
kontoutdrag, ditt veckoschema, vad du läser, hur du ber och fastar de närmaste 40 dagarna visar
om du verkligen prioriterar Gud och hans vilja. Gud kräver nu vår särskilda uppmärksamhet. Vi
suckar och vill helst slippa! Måste vi? Vi frågar efter minimikrav. Då så: Avstår du som har fyllt
14 år från kött på Askonsdagen och Långfredagen och fastar du som är mellan ca 18 och 59 år på
dessa dagar (d.v.s. äter max. ett mättande mål) så är det ”okej”. Dessutom bör du bikta och välja en
uppoffring under hela fastan, t.ex. avstå från sociala medier. Du får en bock i Guds bok.
Men är du bara kristen för att göra vad ”man måste” eller för att älska Herren, din Gud, av hela ditt
hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som
dig själv (Luk 10:27)? Se, så bortvända vi är från Gud! Vi lyssnar med ett halvt öra på predikan, vi
tror gärna på Bibeln (det kostar ju inget) men vi gör bara som vi ska, inget mer. Gud står framför
oss och säger: Jag gav dig allt, anförtrodde dig resurser, möjligheter och kunskaper, ja, jag lät min son
gå i döden för dig – och du vill bara göra vad du ”måste” för mig? Visst är du välkommen i himlen,
men… är detta allt du vill ge? Vi drar fram plånboken: Okej, Gud, säg ditt pris… men det är också
fel. Paulus skriver: Om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar
kärlek, har jag ingenting vunnit (1 Kor 13:3). Ge bort allt som Franciskus (se s. 1426; jfr Matt 19:21;
Luk 14:33) - det räcker inte. Bestig martyrbålet för din tro som Polykarpos (se s.1052) - det räcker
inte - om kärleken fattas.
En stilla sorg fyller oss när vi inser hur långt vi är från att leva i kärlek till Gud och nästan, något
inom oss har dött, vi har tappat det på vägen. Är det lönt att återvända och leta? Här ställer sig
FASTAN framför dig och vill att du ska välja kurs. Orkar du 40 dagars vandring till fots? Vågar du
kämpa mot Frestaren och din egen egoism på vägen? Jag kommer att hjälpa dig att upptäcka den!
Varje steg du tar på den vägen gläder Gud, som är Sanningen, men han är också Kärleken: dag för
dag kommer du närmare påsken och dess glädje. Den har du skapats för.
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ASKONSDAGEN
Fastans första dag är en dag av stor nåd. Det är inget ”måste” att komma till kyrkan i dag som på
söndagar. Men vem kan stanna hemma och inte bry sig på denna dag?
Första läsningen: Joel 2:12-18 (Riv sönder era hjärtan, inte era kläder)
Profeten Joel såg sitt land hårt härjat av
gräshoppssvärmar, svarta moln som åt upp
säd, växter, allt. Kyrkan härjas i vår tid av
sekulariseringen som äter allt i sin väg, och på
sina håll av direkt våldsam förföljelse, kyrkor
attackeras och ca var femte minut dödas en
kristen för sin tro någonstans! Aska är det som
är kvar när något har brunnit ner - för oss är
det kanske illusionen om ett kristet samhälle…
Men aska är också det renaste som finns, man
kan tvätta sig i asklut. I dagens mässa välsignas
askan och ett askkors tecknas på vår panna
med orden Omvänd dig, och tro på evangeliet
eller Kom ihåg att du är stoft, och stoft skall du
åter bli. Gravstenens skugga lägger sig över oss

nu, men det är för vårt eget bästa! Det är sunt
att illusioner brister, inte minst våra grandiosa
föreställningar om vår egen förträfflighet.
Du är stoft! Kristna är vi till namnet men
andra som inte delar vår tro gör mycket bättre
saker! Du Stoft, gråt över ditt döda, tomma liv!
Kyrkan som gemenskap har inte heller alltid
varit pådrivande i alla viktiga frågor, andra
har förbättrat politiken och världen medan vi
har dyrkat vår självgodhet, vår prydliga utsida.
Stoft! Insidan ska gråta (v. 13). Det straff från
Gud som vi förtjänar på grund av våra svek
genom historien kan ännu avvändas (v. 13-14).

Andra läsningen: 2 Kor 5:20 – 6:2 (Nu är den rätta stunden)
NU hör Gud din bön om att få leva ett nytt liv
(v. 2). Paulus är en tiggare: han ber oss försona
oss med Gud. Det är inte Gud som behöver
försonas, hans kärlek är alltid vänd mot oss
(därför finns bikten). Nej, vi ska försonas med
honom, ty vi har vänt honom ryggen. Kristus

blev ”ett med synden”, dvs. fick känna syndens
ödeläggande makt, för att vi skulle känna
förlåtelsens kraft. Den rättfärdighet vi får (v.
21) är en del i Jesu brinnande längtan att få
motsvara Faderns vilja i allt. Be om den i dag!
Du får den.

Evangelium: Matt 6:1-6, 16-18 (Din fader, som ser i det fördolda, skall belöna dig)
Att lyssna är inte nog! Allmosor, bön, fasta (i
den ordningen) är topprioriteringar om du är
praktiserande katolik! Det är inte människor
vi vill vara till lags, utan Gud, som prövar våra
hjärtan (1 Thess 2:4). Är religion en privatsak?
I högsta grad! Ditt fördolda liv med Gud är

avgörande. Söker du erkännande för det på den
sociala utsidan är du komisk, nej tragisk: Du
har gjort något gott, är det då JÄTTEVIKTIGT
att det utbasuneras (v. 2)? Gud älskar dig ju för
det! Låt detta vara nog - din glädje!

Av jord är du kommen. Jord skall du åter bli. Herren Jesus Kristus skall uppväcka dig på
den sista dagen (ur ritualen för begravning, jfr 1 Mos 3:19)

462

Fasta

TORSDAG EFTER ASKONSDAGEN
Första läsningen: 5 Mos 30:15-20
(Jag förelägger dig idag välsignelse och förbannelse )
När Israel var ung fick jag honom kär, och från
Egypten kallade jag min son (Hos 11:1). Femte
Moseboken avslutar berättelsen om Guds
enastående kärlek till det folk han skapat och
utvalt trots dess många synder. Den är ett enda
långt tal av Mose som handlar om att leva helt
för Gud, att älska honom och följa hans bud.
Vi sörjer när vi inser hur litet vi i praktiken
älskar Gud, men kom ihåg: Gud låter sig älskas
med den lilla kärlek vi har, och viktigast är vår
lyhördhet. Får som betar nära en brant behöver
sin herdes röst (Joh 10:4-16), att följa hans
kallelse ger liv, att rusa åt andra hållet leder

till avgrunden. Hör Didaché, Apostlarnas lära,
en text från ca år 80 e.Kr. (se s. 38): ”Det finns
två vägar: den ena är livets väg, den andra är
dödens, och det är stor skillnad mellan de båda
vägarna. Detta är livets väg. För det första: Du
skall älska Gud som har skapat dig. För det
andra: du skall älska din nästa som dig själv.
Allt vad du inte vill att det skall hända dig,
det skall du inte heller göra mot någon annan.
Läran i dessa ord är denna: Välsigna dem som
förbannar er och be för era fiender, fasta för
dem som förföljer er… (Didaché 1:1-3, De
apostoliska fäderna, Artos förlag).

Evangelium: Luk 9:22-25 (Den som mister sitt liv, han skall rädda det)
Välj livet, sa Mose (se ovan). Jesus som är Livets
Ord (1 Joh 1:1-2) är också vägen som vi ska gå.
Se, vi går upp till Jerusalem (gudstjänstboken
Cecilia, nr. 275), Frälsaren går med fasta steg
framför oss, han är Gudstjänaren som vet vad
som ska hända där (Jes 52:13 – 53:12) och vill
förbereda sina lärjungar på det. Vi följer efter,
på darrande ben. De svåra dagar som väntar
kommer att avgöra hur djup lärjungarnas
trohet och kärlek är. De var som vi, vi tar
gärna strid för jordiska intressen och avstår
från mat för utseendets och hälsans skull, men
är vi beredda att leva, lida, avstå något för Jesu
skull? Jesus konfronterar Jerusalem där inga
partier stödjer honom. Går vi då med?
Är Jesus verkligen Sanningen, är hans lära
Guds definitiva tora (lag) och är vår lilla grupp
det sanna Israel, då är det bättre att gå i döden

med honom än att svika honom! Jesus säger
till alla (alltså också till oss) att om vi vill följa
honom (man kan alltså hoppa av) så ska vi
varje dag ta upp vårt kors (v. 23). Igår ritades
askkorset på din panna, i dag är det borta,
men det ska stå inristat i ditt minne.
Det dagliga brödet håller dig vid liv, det dagliga
korset ger dig evigt liv. Med detta kors menas
inte ett stort dramatiskt martyrium utan din
vardagliga lojalitet mot Mästaren och hans
livsstil. Med ”förneka sig själv” menas inte
självplågeri utan att hellre avstå från fördelar,
heder, ja, det egna livet, än att förneka den
sanning du har hittat i Jesus. Du som förblir
solidarisk med Jesus och hans ”minsta bröder”
tills slutet, får Livet (Matt 24:13; 25:34-40; jfr
Heb 10:32-39).

Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få
som finner den (Matt 7:14).
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FREDAG EFTER ASKONSDAGEN
Första läsningen: Jes 58:1-9a (Skulle detta vara en fasta sådan som jag vill ha?)
Varje fredag under året är en botdag till minne
av Herrens lidande, inte minst fredagarna
nu under fastetiden. Du bör avstå från
något gott från matbordet, gärna delta i din
församlings korsvägsandakt och/eller göra
en extra insats för någon i nöd. Fredagsoffret
är ett kännetecken för katolska kristna, vilket
både Katolska kyrkans katekes, nr. 1438, och
kyrkans kanoniska lag (CIC, § 1250-1251)
påminner oss om. Bestäm dig för att nu och
alla fredagar komma ihåg detta! Då gör du
rätt inför Gud.
Eller? Dagens första läsning är som att höra
Gud gråta. De troende inbillar sig att de söker
Gud (v. 2). Deras fasta och botövningar är
halvhjärtade, de vill egentligen inte. De blir
också irriterade på varandra, såklart (v. 3-4).
Deras fasta är meningslös – som en ständig
huvudvärk. När tar det slut? frågar de.

Men Gud önskar inte bara en rent kroppslig
fasta (v. 5; jfr Ps 51:19). Varför plåga kroppen?
Synden kommer från hjärtat, den är inte
kroppens fel! Du kanske fastar men din tunga
spyr gift: Om du åt och drack gott och inte
talade illa om din nästa – det skulle vara en
fasta, det!
V. 6-7 är läsningens kärna: Kärlekens
gärningar är den rätta ”fastan” som gläder
Gud. Dessa är identiska med de kroppsliga
barmhärtighetsgärningarna (Matt 25:31-46),
som är frukter av saligprisningarnas anda
(Matt 5:3-12). Om vi slutar klaga över att
botövningarna ”inte ger oss något” (v. 3) och
istället ger en god, verksam hjälp där det
behövs och avstår från egen bekvämlighet och
lyx, då dröjer Herren inte med sin välsignelse.
Han säger ”här är jag!” – nästan som vore han
vår tjänare (jfr Luk 12:37).

Evangelium: Matt 9:14-15 (När brudgummen tas ifrån dem, då kommer de att fasta)
Föreställ dig att du råkar placera ditt bröllop
mitt i fastan. Inte serverar du väl vatten och
bröd då? Vi har faktiskt en sådan ”bröllopsdag”
i fastan varje år: Högtiden för den helige Josef,
Jungfru Marias brudgum (19/3, se s. 1074). Då
är det fest – man bör hålla igen med fastan. De
första lärjungarna hade privilegiet att dela sin
vardag med Guds Son. Vi i dag ser honom bara
med trons ögon. De såg hans jordiska ansikte,
de var en del av hans privatliv, deltog i allt på
riktigt och kände även till sådant som inte
fick plats i evangelierna (1 Joh 1:1-4; Joh 1:14;

20:29; 21:25). Saliga era ögon som ser och era
öron som hör, sa Jesus till dem (Matt 13:16).
Jesus älskade sin gemenskap som en brudgum
sin brud och därför fanns det helt enkelt inte
plats för fasta (jfr Ef 5:28-32).
Allt har sin tid… En tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa. (Pred 3:1, 4).
Nu är vi på marsch mot Långfredagen. Det
kommer att bli hårt. Det är nu tiden för sorg
och gråt. Jungfru Maria håller oss vid handen.
Må vår tro bestå inför korset, så som hennes!

Förslag till fredagsoffer: Be den smärtorika rosenkransen, helst i grupp. Be för er själva,
be om en sund omvändelse som passar till er situation, just under denna fastetid.
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LÖRDAG EFTER ASKONSDAGEN
Första läsningen: Jes 58:9b-14 (Ljus skall gå upp för dig i mörkret)
Kärleken får oss att inte vilja göra vår nästa
någon orätt (1 Kor 13:5). Något gott inom oss
sörjer när vi hör oss själva förtala andra bakom
deras rygg, hota och håna dem vi är arga på (v.
9). Våra hämndbegär kan plötsligt flamma upp
och överraska oss med sin intensitet. Tungan
löper amok – den fläckar hela vår kropp, den
sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från
helvetet (Jak 3:6). Vi snålar med våra tillgångar
och har många ursäkter till varför vi INTE
ska eller kan mätta de hungrande (jfr v. 10).
En kristen borde inte bara svara ja till att ge
bidrag till nödlidande utan av sig själv uppsöka

sådana och inte vänta tills någon kommer och
ber. Halvhjärtade kristna ser till att ha sitt på
det torra, förväntar inte längre något från Gud,
och vet inte längre vad de ska be om. Mässan
smakar inget, den känns tråkig därför att vi ber
utan att tänka på vem vi ber till. Vi förbereder
oss inte inför besöket i mässan, och det vi hör
där får inte lov att förändra oss. Söndagen tas
över av annat, den helgas inte utan fylls med
”tomt prat” (v. 13). Gud vill göra under med
oss och våra barn – om vi bara visste! - men
nej, han får inte en chans (v. 11-12, 14).

Evangelium: Luk 5:27-32 (Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga)
I vårt sociala liv skapas ständigt mallar för
vem som är innanför i gruppen ”korrekta” och
vem som ska betraktas som utanför, stämplas
med skam och förakt. De som skapar dessa
system styrs själva av rädslan att hamna i diket.
Majoriteten av människor gör allt för att inte
riskera uteslutning, men Guds nåd kan endast
upplevas där sådana system bryts ner. Du som
vill älska Gud men ständigt oroar dig för att
behaga världens uppförandekoder lever ett av
de olyckligaste liv som finns. Du är varken den
du vill vara eller den som världen egentligen
vill ha.
Levi (= Matteus i Matt 9:9) var helt och hållet
världens man: Med sina soldater vid handen
hade han rätt att utpressa folk på pengar och
därutöver ta så mycket han ville åt sig själv.
Det märks att han har skaffat sig ett stort hus,

eftersom en mängd likasinnade (v. 29) fick
plats där (de är ”syndare” enligt v. 30, d.v.s.
”sämst tänkbara sällskap”). Levi har råd med
en präktig fest – är den betald med all hans
ohederliga mammon (Luk 16:9; jfr Matt 6:24)
eller har han redan som sin kollega Sackaios
ersatt alla som han har pressat pengar av (jfr
Luk 19:8)? Se, vi måste betala tillbaka och
ersätta allt vi har tillägnat oss genom bedrägeri,
list, fusk, utnyttjande av andras okunskap o.s.v.
i annat fall har vi inget att hoppas på från Gud!
Levi bytte radikalt till ett nytt liv, lämnade allt
och ”följde honom” (= blev Jesu lärjunge, v.
28). Hycklarna står vid sidan om och väser (v.
30). Är vi sådana som vägrar släppa de stulna
saker vi gömmer? Vi vill inte erkänna att Levi
genom sitt mod faktiskt är ett stort helgon.
Bjud hem Jesus, och var beredd på att släppa
din orättvisa mammon.

Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen (Ps 25:8)
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FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

Årgång A

Första läsningen: 1 Mos 2:7-9; 3:1-7 (Skapelsen och syndafallet)
Första läsningen går rakt på sak: människan
är skapad och förlorad på samma plats, hon
gjordes av samma ”jord” som de övriga levande
varelserna i Paradiset (v. 7), dvs. hon är en del
av ekologin, men hon kan i motsats till djuren
förhålla sig till sin existens, bejaka den genom
att leva i samklang med sin natur eller förinta
och förneka den genom att synda. Paradiset
med ”alla slags träd” står för den värld av
möjligheter och resurser som ligger för vår
fot, de är både goda, vackra och tillåtna (v. 9).
Livsträdet håller dig ung, vid det giftiga trädet

kan man däremot tillägna sig inte bara det
goda utan även det onda (kunskap om gott och
ont). Det trädet ska undvikas – se, din religion
har bara ett enda bud! Men Paradiset har en
tunga med en eld från helvetet (Jak 3:6). Den
smickrar din fåfänga, vill göra dig till mer än
du är och du kommer genast på fall. Är det ditt
liv i onödig lyx som har gjort dig högmodig?
”Varför ska min religion sätta gränser för
MIG? Jag har gjort allt för Gud, då kan jag väl
unna mig lite från andra hållet också…” Så
faller du och vadar i ditt eget spad…

Andra läsningen: Rom 5:12-19
(Där synden blev större, där överflödade nåden än mer)
Alternativ, kortare läsning: Rom 5:12, 17-19
”Du yrar, Paulus. Din stora lärdom gör dig
galen” (Apg 26:24). Så sa den romerske
ståthållaren Festus som inte begrep ett ord av
Paulus lära. Paulus är svår vilket även Petrus
medger (2 Pet 3:15-16), men hans poäng här är
kristallklar: ingen synd som vi - Adams barn
och likar - kan begå, är så stor att inte Guds

kärlek och förlåtelse kan överträffa den. För
varje moralisk sjukdom finns det ett läkemedel
i Kristus. Hans kors är det nya Livsträdet, han
öppnar porten till det Paradis vi miste och han
sanerar ”arvskulden”, vårt kollektiva tillstånd
(se Katolska kyrkans katekes, nr. 386-412).

Evangelium: Matt 4:1-11 (Jesus fastar i fyrtio dagar och blir frestad)
Se hur den falska stoltheten tar sig in i själen:
du som har mycket vill anses vara mycket, du
som är mycket ”behöver inte Gud”. Jesus väljer
fastans utsatthet, och genast kryper Satan
fram: Jesus ska väl kunna unna sig något och
ha rätt till lite service i den här Gudsövergivna
hålan, han kallas ju ”Guds Son”! Eva och
Adam, och vi, deras barn, var lätta att lura
(se ovan). Varför var inte Jesus lättlurad? Han
vet att frestelserna är attacker mot hans kärlek
till Fadern, mot Israels viktigaste bud (5 Mos
6:4 f). Jesu tre svar är alla från de kapitel som
förklarar detta bud (5 Mos 8:3; 6:16; 6:13).
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Både Jesus och djävulen läser Bibeln, men Jesus
fasthåller Bibelns mening: Gud älskar mig,
jag kan tålmodigt och tillitsfullt invänta hans
hjälp. Att magen är tom och fötterna gör ont
är inget argument mot Guds godhet. Jesus får
ett sliskigt erbjudande om kejsarvärdighet (v.
8-9). Det kastas tillbaka i ansiktet på frestaren.
En ny Adam ger ormen det NEJ han skulle fått
från början! Vi kan jubla. Paradiset är här igen
(v. 11), och ingenting är för sent.
Ingenting är någonsin för sent för Gud!

Årgång B
Fasta

FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN
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
Herren själv 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 en hane och en hona

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 och missbruk. Så tas
Guds förbundstecken i skyn, regnbågen, som
symbol för en urspårad ”frihet” på det sexuella
området. Kyrkans trogna ser stölden, vet vad
som händer 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 oss 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 Matt
28:18).

Jesus berör Alltet i dess helhet, även tidsaxeln,
ty hans ord sträcker sig bakåt till våra
förfäder (v. 19; jfr 1 Pet 4:6) såväl som framåt
till oss. 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 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
under 40 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
ensam: Jesus har besegrat honom och är med.
Vi ska aldrig tvivla på Guds kärlek och alltid
fortsätta tjäna honom. Varför är Jesus här
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 att leta efter fel

hos oss (jfr Job 1:6 f). Att Jesus under 40 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 är 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).
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FÖRSTA SÖNDAGEN I FASTAN

Årgång C

Första läsningen: 5 Mos 26:4-10 (Det utvalda folkets trosbekännelse)
Denna korta sammanfattning av Pentateuken –
de fem Moseböckerna (se s. 76) – ska påminna
den troende israeliten om hans stamfader
Israel (= patriarken Jakob) som enligt 1 Mos
kap. 28-31 levde som flykting hos sin morbror,
avgudadyrkaren Laban, han som räknades till
arameerna (från våra dagars Syrien). ”Den lilla
trosbekännelsen” kallas den, den uttalades när
den första delen av markens skörd frambars
som tackoffer åt Gud. Vi kristna ber bordsbön
innan vi äter av maten, tacksamt erkänner vi
att all mat kommer från Gud.
Sverige är en rik, demokratisk och välmående
nation, här kan man också säga att det flödar

av mjölk och honung (v. 9), men vi behöver
inte gå så långt bakåt i tiden för att se den
ändlösa kedjan av generationer där nästan alla
levde hårda, ofria, slitsamma liv i små torp
och stugor. Om dessa våra förfäder, trälar och
livegna, kunde besöka vår tid och se hur man
lever, skulle de falla på knä och tacka Gud för
allt det goda han skänkt deras ättlingar. Men
de sekulariserade ättlingarna själva skulle nog
stå där generade och inte be med, mitt i sin
mättnad och bekvämlighet har de tappat bort
all religiös känsla. Med undran i blicken ser
förfäderna på dem och backar ett steg. ”Hu är det sant? Är detta våra barn? Tackar ingen
Gud? Hur blir domen över detta släkte?”

Andra läsningen: Rom 10:8-13 (Den som tror på Kristus bekänner sin tro)
Har du ännu inte bestämt dig för hur du ska
fasta i år? Här är ett förslag: bekänn med
din mun din tro på Kristus inför dem du
umgås med (inte bara genom ett kors kring
halsen). Denna bekännelse, som leder dig till

räddning, ger dig kanske först lite motstånd
och avvisning, ja, känsla av skam (v. 11). Men
din Herre är även deras Herre, de har rätt att
höra om honom även om de bär på fördomar
eller kanske falsk information (v. 12).

Evangelium: Luk 4:1-13 (Ledd av Anden var Jesus fyrtio dagar ute i öknen, där han blev frestad)
Den helige Ande leder Jesus ut i en 40 dagars
”retreat” där han möter den värsta tänkbara
”andliga ledaren”, nämligen djävulen, vargen
som predikar för fåren (ett populärt motiv
under medeltiden). ”Stackars Messias”, hör
vi den onde säga, ”Gud har inte gett dig mat
på 40 dagar!” Han visar Jesus en sten: ”Vad är
Gud för en fader som ger sin son en sten när
han ber om bröd? (Jfr Matt 7:9). Jesus svarar att
bröd är väl inte allt vi behöver. ”Visst, nej - du
borde även hedras och betjänas!” – Jesus förs
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högt upp (v. 5, 9), till arrogansens och maktens
kalla toppar. Allt som behövs nu är att tillbe
ondskan. Då blir allt möjligt, statsmakt blir till
Satansmakt. Jesus ska skryta med imponerande
maktdemonstrationer uppifrån och ner (jfr v.
9-10). Men Människosonen har inte kommit för
att bli tjänad utan för att tjäna (Mark 10:45).
Romarnas härskarteknik innebar att ge folket
bröd och skådespel. Jesus valde under fastan
de hungrigas hunger och de utsattas förtröstan
på Gud. Då lämnade djävulen honom.

Fasta

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 ett opium
för folket, ett sätt att hålla de fattiga nere
i sociala missförhållanden. Dagens första
läsning bevisar raka 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. Fastetiden vill hjälpa oss
att – med den gode Guden vid handen – ta
itu med detta tema. Läsaren har kanske redan
tröttnat på mina fastetidsförmaningar. ”För
mycket gisslande, det ger bara skuldkänslor”.
Men det är bara början. Kom, låt oss ställa oss
framför spegeln och se hur vi verkligen är: vi
låter gudlösa människor få inflytande över
oss och snabbt blir vi som de, vi säger ”fan”,
”Herregud” och ”Oh my God” – betyder dessa

ord verkligen inget för oss längre? Vi skrattar
med när man skojar om kyrkan, vi vänder
oss inte bort när vi råkar på snuskiga saker, vi
kopplar av till filmer där Guds bud bryts som
ren underhållning, vi sjunger med i sånger
som lovprisar tomma och syndiga nöjen. Vad
Gud tänker om detta opium bryr vi oss inte
om! Du borde hellre byta jobb än stanna kvar i
en arbetsmiljö där du dras med av sådant. Du
blir ofri där, mörka lidelser och begär tar över.
Eller avunden, denna hemliga och aldrig
erkända synd! Den gör dig oempatisk,
svartsjuk, irritabel, misstänksam, odräglig och
den smittar av sig på dina barn! Du kristna själ
som är så älskad av Gud – låt all synd fara åt
helvetet! Var som Gud istället. 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 fattiga kvarter
inkognito för att se hur det är där. I de gamla
folksagornas värld tänkte man sig att aposteln
Petrus, den förste påven, ibland vandrade
omkring, klädd i enkla kläder. Sankte Per
föraktades av de giriga som hade sitt på det
torra men välkomnades och fick husrum hos
dem som hade det trångt. Jo, så ”går” Gud själv
omkring bland oss.
När den helige Martin (Mårten, se s. 1486)
delade sin mantel med tiggaren i snön såg
han senare i en dröm på 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 under
cover i vardagen, förklädd som en hjälplös
medmänniska, för att ge dig tillfälle att göra
gott. Jesus är väl dold, kanske i den du minst
trodde skulle behöva dig (därför blir alla
personerna i dagens text så förvånade till
slut!). Den du tror är rik är fattig, den populära
är ensam, den duktiga känner sig värdelös. Du
räcker någon en hand, säger ett positivt ord.
För dig är det kanske inget speciellt, men det
kan rädda ett liv! Ingen i dagens evangelium
döms för fel de gjort utan för det goda de inte
gjorde. Jesus letar inte efter 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)
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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 till besvär, inte det vi uppskattar
mest. I Bibelns värld är alla molnens gåvor
synonyma med välsignelse, fruktbarhet, liv
och hopp. Myriader av droppar av nåd ger sig
iväg från ovan på Guds befallning – likt hans
änglar – för att utföra Skaparens livgivande
arbete: det ska finnas bröd till människornas
barn. Allt växer och sträcker upp sina grenar
mot himlen, utsädet gror medan vi sover och
vi behöver bara 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 hård klippa
där inget kunde växa? Var du så proppfull av
dig själv och dina egna planer då Gud försiktigt
bankade på ditt hjärtas dörr att du inget
hörde? Har du tappat den kontakt du en gång
hade med Andens livgivande röst som ekade i
ditt samvete? Jesus är tålmodig som naturen.
Vatten urholkar stenen, is smälter och rinner
som tårar, fastans trista dagar förbereder våren
i ditt hjärta. Du är välsignad.

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). Hedningarna kände
avstånd till sina gudar, de försökte smickra
dem med långa hederstitlar som skulle vinna
gudarnas gunst och 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 något fel. Vi vill be
rätt och gör så gott vi kan. Vi katoliker ber ofta
långa litanior och upprepar många ord i t.ex.
rosenkransbönen, men det sker inte för att få
Guds uppmärksamhet utan för att skärpa vår
egen! Fader Vår innehåller i Matteus version
sju böner, men observera: 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 en
plats i Guds famn! Det finns många som du
inte kan se i Guds knä, förlåtna, bekräftade
och accepterade. Jag tänker på dem som du
inte gärna ger beröm. När andra gör det tiger
du. Du gläds inte om det går bra för dem. Du
hälsar kallt på dem. De förekommer inte i dina
förböner. De figurerar inte i din föreställning
om himlen. Skulle du vilja äta med dem? Nej.
Det är kallt och hårt inom oss, hjärtat är till
stor del av sten. Vi ser inte ens hur stor denna
del är. Men Guds ande arbetar på djupet,
tålmodigt och försiktigt, som snön och regnet.
En dag spirar något oväntat. Det blir säd och
bröd. Din ovän blir en vän. Ni kommer att dela
brödet - och himlen.

Vem känner sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om (Ps 19:13)
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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 (se
inledningen till Jonas bok, s. 138). Ninive står
i Gamla testamentet för den värsta tänkbara
fienden, värre än Egypten. Ty från Egypten
befriades man trots allt, men av de tio nordliga
stammarna som omkring år 722/721 f.Kr. till
stor del fördes bort i fångenskap av assyrierna
i norr 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 desto mer
provocerande för vanligt tänkande är denna
bok som visar hur ofattbart stor Guds nåd kan

vara. I kyrkan låter prästen teckna oss med lite
aska på pannan när vår 40 dagars fasta börjar,
men Ninives kung satte sig i askan. Folket tror
direkt på Jona. Även barnen, ja djuren, ska
fasta. Så här har aldrig Israel eller kyrkan fastat!
Inse din ringhet: andra vördar Gud långt mer
än du. Personer med ett förflutet långt värre
än ditt uppnår försoning med Gud direkt.
Du äger hela trosskatten, säger du. Ja det gör
du, men din plats är längre bak i kön, för 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). Orden svider, det här
är ärligt talat 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 frestelserna var att kasta ner sig från
tempelmuren, bli buren genom luften av
änglar och så bevisa för hela världen att han
är den utlovade Messias. Jesus vägrar att
ställa upp på sådana ”tecken”, de kan möjligen
imponera på massorna (och bli gnistan som
tänder ett spontant uppror mot romarna med
kaos och blodbad till följd!) 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 (poängen är annorlunda hos Matteus,
se Matt 12:39 f). Jesus vänder Jona mot sitt eget
folk. De bör skämmas. De onda och fruktade
niniviterna omvände sig (som många tyskar
efter Förintelsen) och vann Guds nåd. Men
Israel förblev förstockat. Istället för att inse
sin synd vill man nu ha ”bevis” för att Jesus är
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 mer är Salomo,
den profet som är mer än den framgångsrike
predikanten Jona, och ändå vill de inte tro. Men
du som läser detta: förargas du över judarna?
Hur mycket värre är inte kristna som har Jesus
men inte ens söker bikten nu i fastetiden!

Människosonen har kommit för att söka efter det som var
förlorat och rädda det (Luk 19:10).
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TORSDAGEN FÖRSTA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Est Gr C:12, 14-16, 23-25 (Jag har inte någon hjälpare utom dig, Herre)
Esters bok är en skrämmande påminnelse om
den alltid latenta antisemitismen som tycks
dyka upp överallt (se inledningen till Esters
bok, s. 112). Ester är en judinna som är gift
med den persiske kungen (= ”lejonet” i v. 24)
liksom ett stort antal andra utvalda skönheter
är. Honom ska man inte störa i onödan, det kan
kosta livet, men judarna i riket är hotade av en
planerad förintelse, och bara Ester kan påverka
kungen. Hon är alltså i ett läge där hon endast
har Gud att hoppas på. Egentligen önskar hon
inte att kungen ska ”hata” förföljarna eller att
de ska ”förgås” som hon säger (v. 24), utan att
folket ska räddas och att ingen ska starta nya
pogromer. Dagens läsning är alltså också en

liknelse om bön, och temat bön (och förbön)
är högst relevant nu i fastetiden.
Varenda människa som dödas är en person
för mycket. Ester påminner mig om en gravid
tonårsflicka i dag som vill behålla sitt barn och
ber Gud om kraft att stå emot de auktoriteter
som tornar upp sig: pojkvännen som kallar
henne för egoist, hans föräldrar som drar in
henne i sin bil och skriker på henne, pappan
som vägrar att prata med henne om annat än
abort, mamman som inte vågar säga emot,
de ”snälla” ungdomsrådgivarna som förvirrar
henne med att hon ”inte skulle klara av barnet”
och aborten som ”nog är bäst för henne”. Gud
lyssnar till dem som motverkar abort.

Evangelium: Matt 7:7-12 (Den som ber, han får)
När fiskarna på Galileiska sjön kom i land med
sina båtar, stod det antagligen hungriga barn
och väntade. Det kunde lätt hända att några
ormar hade slingrat sig i in i näten, de var
oätbara (och förbjudna som mat enligt 3 Mos
11:42 f, och - ännu värre – i Gamla testamentet
symboliskt förknippade med avgudadyrkan).
Att ge sitt barn en orm (v. 10) vore hjärtlöst,
ja, gudlöst. För ett mycket hungrigt barn kan
en sten likna ett bröd. Att lura ett sådant barn
med ett stenbröd vore djupt förnedrande (v. 9).
Hos profeten Jesaja säger Gud (Jes 58:7,9):
Dela ditt bröd med den hungrige ... Då skall
Herren svara när du kallar. Varför skulle Gud

höra din bön när du bultar på hans dörr (v.
8) om du inte ser världens fattiga vid din sida
som bultar ännu hårdare för att de inte har
mat till sina barn? Låt mig störa dig med ännu
mer bultande: Det är fastetid nu – när ska du
börja bry dig? Gud är god, även mot de onda
(v. 11) men är det rätt av dig att bara be för dig
själv? Ester (se ovan) bad för hela Guds folk.
Hon bad om kraft inför sitt livsfarliga försök att
rädda det. Du kan be bättre - i Jesu namn!
Att be ”i Jesu namn” är dock ingen trollformel
som garanterar bönhörelse, utan ett yttryck
för att man vill be i hans sinne, i hans ställe,
i förening med allt det som Jesus själv ber om
inför Fadern. Så ska vi be för alla som är i nöd.

Ni ber, men får ingenting därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär (Jak 4:3).
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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 inför en osäker framtid. Det kändes
hopplöst att nu försöka leva ett bättre liv än
sina förfäder när man ändå skulle bära deras
straff. Föreställningen om en kollektiv skuld
som bars i flera generationer (2 Mos 20:5-6;
34:7; 2 Sam 12:13 f) var stark hos Gudsfolket,
men även vissheten om individuellt ansvar
inför domen (jfr 5 Mos 24:16; Jer 31:29-30; 2
Kung 14:6). Hesekiel försäkrade sina besvikna
landsmän om att Gud lönar och bestraffar
varje enskild människa för sig. Det var alltså
inte meningslöst att hålla Guds bud under
exilen utan 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. Även
onda människor kan 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 att Gud inte vill hjälpa oss (= tanken
bakom det s.k. ”Teodicé-problemet”, se s. 81).
Att förbittrad vända Gud ryggen och kanske
t.o.m. dö oförsonad med Gud är fruktansvärt
tragiskt, ja, i grunden är det blasfemiskt. Det
är bättre att göra som Job: klaga men fasthålla
sin tro (Job 1:21), fråga kritiskt men också inse
sin begränsning och inte döma Gud (Jes 55:89). Jesus på korset skrek ut sin förtvivlan men
överlämnade sig ändå 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 den förstockade ondskan (t.ex.
Mark 3:5) eller på sjukdomars vanställande av
Guds avbild, människokroppen (Mark 1:41). I
”helig vrede” rensade han templet (Mark 11:1517). Vrede som en av de sju huvudsynderna är
däremot att frivilligt önska ont över någon,

den utspringer 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 ett tidsbegränsat
renande (skärselden, se s. 321).
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, jag vet
inte vad, men gör det. Du kan be en präst om
förslag under ett biktsamtal.

Förslag till fredagsoffer: Be korsvägsandakten – helst i församlingens andakt – för någon
som du har det svårt med och be vid varje station för denna människas frälsning!
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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. Men den som vill omvända
sig till Gud möter genast tusen problem, man
bombarderas av tvivel på om man fastar på rätt
sätt, eller man misslyckas med sina föresatser
och deppar. Det enda avgörande då, det som
behagar Gud, är viljan och riktningen vi går
i: 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 bara detta att
du av hela ditt hjärta och med hela din själ (v.
16) troget vill följa Gud. Du är hans dyrbara

egendom (v. 18) och han ska upphöja dig (v.
19). Detta är raka motsatsen till vad djävulen
vill, nämligen få dig att känna dig värdelös och
förnedra dig med alla hans vidriga lockelser.
De som låter den onde leda dem förvirras
och skadar sig själva. Synd ger ju smak efter
mer, precis som narkotika, vi avtrubbas. En
man i Spanien biktade sig troget under 20
år men aldrig föll det honom in att bikta att
han misshandlade sin fru. Tillståndet kallas
syndasömn. Risken finns att man vaknar upp
i den eviga avgrunden. Min dagliga runda för
mig förbi ett skogsparti vid tågspåren. Där
ligger en tom matburk och två spritflaskor sista måltiden för någon som la sig på rälsen?
Ännu ett offer för skam och isolering?

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 latent
hat, våld och förvirring gör att vi behöver
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
mot oss. 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 – ja, 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 överflödande
generositet där sol och regn ges åt alla oavsett
vad de gjort (v. 45). År efter år bär jorden
frukt åt de gudlösa. Jesus lät sig korsfästas för

allas skull, varenda synd ville han sona. Så
tog han emot hammarslag efter hammarslag.
Samtidigt bad han för oss, sina bödlar (Luk
23:34; jfr Rom 5:8).
Att ”be för våra förföljare” kan låta enkelt – tills
man försöker! Vi förhärdade syndare sparar
vår vänlighet till dem som ”förtjänar” den eller
där vi kan profitera på den, få något tillbaka
(v. 46). Det är hedningarnas mentalitet. Den
helige Justinos från 100-talet (se s. 1175)
citerar en tidig variant av v. 47 där det enligt
honom stod ”hororna” istället för hedningarna
(1. Apol., 15). I en värld där allt kan köpas och
säljas är Guds nåd den stora kontrasten: inte
beräknande utan frikostig, trogen och givmild.
Den kostar inget, och den gör oss givmilda.

Du skall vara fläckfri inför Herren, din Gud
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(5 Mos 18:13)

Årgång A
Fasta

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Första läsningen: 1 Mos 12:1-4a (Abraham, fadern till Guds folk, blir kallad)
Mellanöstern var omkring 1700-talet f.Kr.
präglat av stora folkvandringar. En man
från Ur i Kaldeen överger sin fars hus, sin
bakgrund, för att följa Guds röst. Vem av oss
skulle vid 75 års ålder riskera allt, bryta upp till
ett nytt land och tro på en framtid med barn
och ättlingar? Ännu har Gud inte gett honom
något, bara löften. Vilket land han ska få sägs
ej. Inte heller hur det ska gå till. Men Guds
löfte räcker för trons fader. Abraham (fram
tills 1 Mos 17:4 kallad Abram) ska få Guds

välsignelse och själv bli en välsignelse ”för alla
folk på jorden” (v. 3). Denna fastetid kan bli en
ny start, det är aldrig för sent att följa kallelsen
att bli en välsignelse, kallelsen till helighet.
Det ”fadershus” vi ska lämna är Djävulens
och allt vi där har lärt oss och fått av dåliga
vanor (jfr Joh 8:44; Ps 45:11). Abraham kom
aldrig hem igen. När vi biktar oss ska vi vara
fast beslutna att inte göra om våra misstag, vi
ska avsky våra synder, inte återvända såsom
hunden går tillbaka till det den har kräkts upp.

Andra läsningen: 2 Tim 1:8b-10 (Gud kallar oss och upplyser oss)
Det är en gammal man som skriver raderna i
denna läsning. Han är i fängelse och ska snart
avrättas - bryta upp som han säger (2 Tim 4:6)
(se inledningen till detta brev, s. 219). Att lida
ont för evangeliets skull ingår i den kristna
existensen (v. 8). Att Gud har frälst oss och

kallat oss till Kristi efterföljd – en helig kallelse
– är en gåva som Gud från världens början
har planerat att vi skulle få (v. 9): Trons gåva
och hoppets gåva (som Abraham fick), liksom
detta att vi kan göra kärleksfulla uppoffringar
för Gud (som Kristus gjorde).

Evangelium: Matt 17:1-9 (Hans ansikte lyste som solen)
Berget Tabor i Galileen utpekas traditionellt
som platsen för Kristi förklaring (är det
samma berg som nämns i Matt 28:16?). Men
Tabor är inte ett ”högt berg” (v. 1, knappt 600
meter!). Däruppe bodde bevisligen människor
på Jesu tid så de kunde alltså inte vara helt
”ensamma” där (v. 1). Tidsmässigt är vi nog vid
Lövhyddefesten (Sukot), höstfesten då judarna
(och samarierna) bygger små hyddor till
minne av uttåget ur Egypten (3 Mos 23:34 f; jfr
Neh 8:13-18). Det kan förklara varför Petrus
vill bygga hyddor. På Jesu tid illuminerades
templet på natten under denna fest. Jesus är
Guds sanna tempel (Joh 2:21) och därför sa
han en gång vid denna fest i Jerusalem: Jag

är världens ljus. Den som följer mig skall inte
vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12;
jfr 9:5). Vi tror på att han är detta ljus men
apostlarna fick se ljuset med egna ögon (jfr Joh
1:14; 20:29; 2 Pet 1:16-18; 1 Joh 1:1-4). Moses
ansikte lyste när han hade samtalat med Gud
(2 Mos 34:29-35), men Mose återspeglade
bara ljuset, som månen gör med solljuset.
På förklaringsberget utgår det gudomliga
ljuset från Jesu ansikte (jfr 2 Kor 4:6) som
solen (v. 2). Mose och Elia fastade 40 dagar
innan deras möten med Gud (2 Mos 34:28; 1
Kung 19:8). Det gör vi också nu. Må Gud ge
oss en lyckostund som apostlarnas, vårt eget
förklaringsberg där vi ska se det vi tror på!
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ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Årgång B

Första läsningen: 1 Mos 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18 (Vår fader Abrahams offer)
Att gå upp på ett berg är alltid en upplevelse.
Många av de avgörande händelserna i Bibeln
äger rum just på berg. Abraham är på väg
upp på berget vid Moria (enligt 2 Krön 3:1
är det samma berg som Jerusalems tempel
senare byggs på). Där är hans uppgift – så
tror han i alla fall – att offra sin son Isak. Hur
är det möjligt att Gud kan kräva ett sådant
offer? Vi ryggar tillbaka bara vid tanken, det
får inte vara sant, och det är inte sant heller.
Abraham ställs inför en förvirrande troskris
där ingenting verkar stämma - vad är rätt och
vad är fel? Detta prov klarar han genom att inte

förlamas av skräcken utan helt enkelt bege sig
iväg till berget, full av tillit till att Gud nog ska
låta allt bli bra, trots befallningen som låter
så vansinnig. Isak, min son, tas inte ifrån mig,
Guds löfte tas inte ifrån mig, min framtid tas
inte ifrån mig! Gud är trogen sina löften. Allt
blir bra på något sätt. Abraham anländer till
berget och där får tron rätt, där lär han känna
Guds verkliga vilja. Inte Isak, utan en bagge
som Gud har bestämt därtill, ska offras. Denne
bagge som ersätter hans offer är en symbol för
Jesus Kristus som träder i vårt ställe och ger
sitt liv för oss på korset.

Andra läsningen: Rom 8:31b-34 (Gud skonade inte sin egen son)
Abraham ville offra, ge Gud en gåva. Bibeln
handlar inte i första hand om vad vi kan ge
Gud, utan vad Gud ger oss. Paulus säger: Gud

är den som vill skänka oss allt (v. 32). Jesus är
den bagge från Gud som kom för att ge sitt liv
i vårt ställe …

Evangelium: Mark 9:2-10 (Detta är min älskade son)
… och detta är vad Jesus vill förbereda
apostlarna på. Det sker på ett berg. Jesus står
mellan två män som representerar Gamla
testamentet, lagen och profeterna, nämligen
Mose och Elia (v. 3), han själv mitt emellan
dem är Det nya testamentet. Allt vad Gud har
att säga oss syns alltså här i ett enda strålande,
förklarat, gudomligt ljus som utgår från Jesus.
Faderns röst bekräftar vem Jesus är.
Vår fastetid har ännu en lång sträcka kvar. Vi
gör bot och avstår från vanliga njutningar.
Den som vill bestiga ett högt berg måste göra
sig av med allt onödigt i ryggsäcken som bara
tynger: synder som ska biktas, allmosor som
ska ges. Men ditt berg är kanske ett berg av
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oro, sorg och mörka tankar. Hur svår och tung
var inte den morgon då Abraham begav sig
iväg till Moria med sin son! Hur meningslös
och absurd var inte den dagen! Eller kanske är
ditt berg ett berg av förvirring och tvivel? Är
det lönt att hoppas på Gud? Många övergav
Jesus men apostlarna följde med honom,
steg för steg uppåt berget. De visste inte vad
som väntade dem där men de litade på att
det var lönt att satsa på att Jesus, de hade en
tro som Abrahams, och de fick – i motsats till
alla andra – se hans härlighet. Vårt hjärta ska
helt och odelat söka honom nu! Låt oron och
förvirringen fara!
Bergets topp är påsken - och vi ska dit.

Årgång C
Fasta

ANDRA SÖNDAGEN I FASTAN

Första läsningen: 1 Mos 15:5-12, 17-18 (Gud slöt ett förbund med Abram, den troende)
Abraham betyder ”fader till de många” vilket
syftar på alla folkslag som skulle härstamma
från honom. Ännu heter han bara Abram, det
nya namnet ges först i kap. 17. Gud kräver inget
här, allt är nåd, ensidig gåva. Han vill ge långt
mer än vi kan hoppas på (v. 5). På hebreiska
säger man inte att man ”ingår” ett förbund,
utan att man ”skär” det. Det ser vi i den gamla
seden här: man delar upp djur i två delar och
lägger dem mot varandra som en ”allé” som de

två förbundsparterna går genom. Meningen
är: ”Må det gå mig som dessa djur ifall jag
bryter förbundet” (jfr Jer 34:18). Märkligt
nog går bara Gud genom ”allén”, inte Abram,
bara Gud förbinder sig till något. Ja, Herren,
symboliserad av elden i natten, tar ensam på
sig konsekvenserna av ett framtida misslyckat
förhållande. Gudsfolkets historia ställs redan i
skuggan av korset. Gud vet hur det blir – och
kommer att betala priset.

Andra läsningen: Fil 3:17 – 4:1
(Kristus skall göra vår kropp lik den han har i sin härlighet)
Alternativ kortare läsning: Fil 3:20 – 4:1
Filipperbrevet flödar över av glädje, men
Paulus gråter över dem som är fiender till Kristi
kors. Därmed menas de som ansåg att man
som kristen fritt kunde leva efter sina lustar
utan uppoffringar (t.ex. fasta och allmosor).
Paulus syftar här också på dem som krävde
att hedniska män skulle omskäras och hålla
judiska matregler när de blev kristna (det var

som att säga att Kristi kors inte räckte till för
deras frälsning). Människorna i Filippi var
priviligierade med romerskt medborgarskap
(liksom Paulus). Bra, men vårt hemland är
himlen (v. 20). Vi kristna lever här i ringhet,
men Jesus ska förvandla vår kropp så att den
blir lik den kropp han har i sin härlighet (v. 21).
”Ringheten” övar vi nu i fastetiden!

Evangelium: Luk 9:28b-36 (Medan han bad förvandlades hans ansikte)
Hos Lukas ser vi ofta Jesus be (v. 28-29; jfr
3:21). På berget möter de tre jordiska männen
(apostlarna) de tre som strålar i härlighet (v.
31), i den förvandling som Paulus talar om
(se ovan). Mose och Elia är liksom Jesus två
hårt prövade profeter. De talar om det uttåg
(exodus) som Jesus snart ska fullborda (v. 31).
Jesus ska befria mänskligheten från slaveriet
under synd och död såsom Gud genom Mose
ledde folket ut ur Egypten. Apostlarna såg hans
härlighet (v. 32) – så formulerar en av dem

(Johannes) - sig senare (Joh 1:14; 1 Joh 1:1-4;
jfr 2 Pet 1:16-18). Petrus är överväldigad och
vill nu fasthålla glansen av sin älskade Messias
(jfr Matt 16:22). Han vill bygga hyddor och det
gläder säkert Jesus, men det passar sig inte än.
Gud kom till Israel i molnet (2 Mos 33:9; jfr 1
Kor 10:1-2) och gör det även här. Faderns röst
bekräftar apostlarnas tro på Jesus men plötsligt
syns bara Jesus så som de känner honom. Håll
fast vid honom, Petrus, men låt honom bygga
sin hydda, sin kyrka – på dig! (jfr Matt 16:18).
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MÅNDAGEN ANDRA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Dan 9:4b-10 (Vi har syndat och gjort illa)
Den som skrev orden i denna läsning var full
av oro över Gudsfolkets utsatta läge, förtryckt
och plågat som det var (av andra folk). ”När
kommer den frälsningen som Gud lovade
genom profeterna?”, undrar han, ”vad har vi
gjort för fel?” (Läs hela kap. 9 samt inledningen
till Daniels bok, s. 133). Vi kristna bekänner
vår synd i varenda mässa: Jag har syndat i
tankar, ord, gärningar och underlåtelser (alltså
på alla sätt!). Men så opassande det vore att
säga dessa ord utan att mena dem! Frälsaren
hänger framför oss på korset i sitt blod, beredd
att sona allt vi gjort, och vi ger honom en ramsa
medan vi tänker på annat. Ställ en bandspelare

framför altaret och låt den tala för dig medan
du skålar på krogen, det vore ärligare! Hur har
vi blivit så här? Syndens mest djävulska sida
är att den steg för steg gör oss okänsliga för
ny synd. Så fastnar vi alltmer liksom flugan i
spindelns nät. ”Den här lilla synden känns inte
så farlig, jag kan lika gärna göra en till, jag ska
ju ändå bikta mig snart”. Du har redan slagit
en spik i Kristi kropp och nu kan du lika bra
slå i en till? Den där attityden måste du bikta!
Gå till kommunionen efter att du liksom den
ödmjuke Daniel har sökt Guds förlåtelse först
och menat det. Be först om den äkta ångerns
gåva. Ägna gärna en extra stund åt detta!

Evangelium: Luk 6:36-38 (Frikänn, så skall ni bli frikända)
Vi människor kan ge oss på varandra, helt
glömma vår egen syndighet och bara se flisan
i vår nästas öga (Luk 6:41-42). Så var det med
de män som samlades för att stena en kvinna
(Joh 8:1-11). Jesus satte stopp för vansinnet
genom att uppmana den som själv var fri från
synd att träda fram och kasta första stenen på
kvinnan, och det fick dem att besinna sig och
gå därifrån i stället. Jesus sa inte att kvinnan
inte var skyldig och förtjänade straff. Det
gör vi alla. Våra synder kan vara långt större
och djupare än vi vill veta av. Den helige
kyrkoherden Jean-Marie Vianney (se s.1275)
bad en gång Gud visa honom omfattningen av
sin egen synd. Vianney fick gåvan att se djupet
av sin synd men det var outhärdligt – han bad
genast att få slippa se det igen.

Ännu svårare än att bedöma vår egen synds
djup är att bedöma andras. Du ser en annan
katolik gå till kommunionen och blir upprörd
för att du vet att han har syndat mot flera av
Guds bud. Men vad vet du egentligen? Kanske
har denna person förkrossats av skuldkänslor
under en hel natt, omvänt sig och biktat sig
bättre och mer uppriktigt än du någonsin
gjort! Nu går han tillbaka till sin bänk med
knäppta händer och ett leende. Du tror att
han skrattar åt dig, men kanske har han fått
känna Frälsarens kärlek! Vi har inte Guds
insikter men vi ska härma hans godhet och
generositet. Frikänn allt du kan (v. 37). Ge allt
du kan (v. 38). Vi är bara kamrater som ska
hjälpa varandra upp ur träsket som vi ständigt
dras ner i. Det är ingen vacker syn men vi
kommer framåt. Jesus går alltid med.

Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig,
men barmhärtigheten triumferar över domen (Jak 2:13)
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TISDAGEN ANDRA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jes 1:10, 16-20 (Lär att göra vad gott är, far efter det som är rätt)
Om vi inte vore så likgiltiga och döva som vi
är så skulle denna första läsning få de flesta
av oss att resa oss från kyrkbänken och gå ut
i rasande vrede. Vad ska det vara för mening
med att tilltala oss som ”sodomsfurstar” och
”gomorrafolk” (v. 10)? Männen i Sodom och
Gomorra jagade främlingar för att förgripa sig
på dem sexuellt (1 Mos 18:16 ff), de har många
likheter med de fruktansvärda sexualmördarna
som det berättas om i Domarboken (kap
19 f). Det var inte nog för sodomiterna att
våldta kvinnor (de hade väl tröttnat på det!)
de ville också våldta män, därtill sådana som
skyddades av gästfriheten – ett fullständigt
otänkbart brott. Är vi som de, kanske? Nä,
nu tar de i för mycket. Vi har inte kommit till

kyrkan för att förolämpas!
Klagoropet från de två städerna hade nått Gud
(1 Mos 18:20). Vilka klagade? Utan tvivel menas
här de faderlösa och änkorna som Jesaja talar
om (v. 17), dvs. de socialt sårbara och utsatta.
De har inte haft det lätt i Sodom och Gomorra.
När vi ignorerar ropen från sådana ger vi vårt
tysta bifall för orättvisor. Försök påstå att du
inte har del i denna synd! Hur stor en del av
ditt liv, din bön, dina resurser ägnar du åt de
svagaste ibland oss, dem som ingen hjälpare
har? Ändra kurs, det går! Hur ful din dolda
egoism än har varit: Gud vill klä dig i en härlig
vit dräkt likt den Jesus fick på berget, den du
hörde om i söndagens evangelium! (v. 18).

Evangelium: Matt 23:1-12 (De säger ett och gör ett annat)
Det ingår i vår kristna kallelse att hjälpa
varandra att övervinna benägenheten till
hyckleri som sitter i oss alla. När en av kyrkans
predikanter utövar kyrkans läroämbete, som
när han t.ex. predikar, så har han faktiskt satt
sig på Kristi stol (jfr v. 2). Märker man att han
gör det bara för att bli sedd och hedrad så ska
han tillrättavisas. Mose var en mycket ödmjuk
människa, ödmjukare fanns inte på jorden (4
Mos 12:3). Mose ville inte belasta sitt folk (v.
4), tvärtom: Gud ville att Mose skulle ”bära
dem” i sin famn, som om han vore ”amma åt
ett dibarn” (4 Mos 11:12). Den som talar från
”Moses stol” ska vilja bära dem han talar till.
Mose led under sitt läroämbete, han ville slippa
det, men accepterade det som ett kors.

Många fattiga ute i världen jobbar så hårt!
Den som blir gammal och inte kan bära tunga
säckar mer får hoppas på omgivningens nåd
eller lägga sig och dö. Vem av oss som har
trygg pension att se fram emot bryr sig? En
äkta kristen däremot talar i Kristi namn för att
vara som Kristus. Dela med dig - hela livet.
Vi kallar vår präst för ”fader” och många av
oss är ”lärare” i kyrkan (v. 9-10), det är inget
problem så länge vi kommer ihåg att alla
ämbeten i kyrkan är vikarierande: att vara de
fattigas fader och de okunnigas lärare är Kristi
arbete. Påven kallas Vicarius Christi (Kristi
ställföreträdare). Du är vicarius Christi på ditt
sätt, där du står. Ditt liv i Kristi efterföljd är det
högsta ämbetet som finns. Var ödmjukare ju
högre du stiger (Syr 3:18). Det är vad Kristus
vill säga i v. 12.

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas (Matt 5:14)
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ONSDAGEN ANDRA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jer 18:18-20 (Kom, låt oss fälla honom)
Profeten Jeremias bok innehåller en rad korta,
infogade tillägg av mycket personlig stil, med
starka utbrott av känslor. Det verkar röra
sig om privata ”dagboksanteckningar” som
kanske inte var avsedda att hamna i hans bok
från början (se inledningen till Jeremias bok,
s. 129). I Jer 12:6 läser vi hur profetens familj
vände honom ryggen, och i dagens läsning
är det ledande personer i folket som vill sätta
igång en smutskastning mot honom. I de
osminkade verserna som följer efter dagens
läsning önskar han ont över sina förföljare.
Det är den orättvist plågade som talar här, den
som tidigare har bett för sina fiender till Gud
(v. 20; jfr Matt 5:10-11, 44) och som nu ser
hela samhällseliten gadda ihop sig mot honom
(präster, visa män och falska profeter). Han

blir rädd. I v. 18 märker vi deras självsäkerhet:
de är kloka och vältaliga, de behöver inte
hans irriterande kritik, de ska nog få bukt
med honom! De planerar kanske en teologisk
diskussion där de vill fånga honom i ord. När
de då har fått folket att skratta kan de lätt röja
honom ur vägen. Så ville man senare göra med
Jesus (Matt 22:15) och så förlöjligar man kyrkan
i dag. Guds heliga utsända är får bland vargar,
de står alltid anklagade utan försvarsadvokat
(jfr 1 Kor 4:11-13; 2 Kor 6:3-10). Men de fullför
ändå sin förkunnelsestjänst, Den helige ande
ger dem de rätta orden (Matt 10:19-20). Dessa
ord gör sin verkan! I Jeremias fall blev orden
till helig text för alla tider, alla ord, inklusive
hans desperata privata anteckningar som han
kanske aldrig avsåg skulle hamna i hans bok!

Evangelium: Matt 20:17-28 (De skall döma honom till döden)
Jesus säger klart och tydligt att han är på väg
mot Jerusalem för att lida, dödas och uppstå
(han säger det t.o.m. för tredje gången, jfr
Matt 16:21 och 17:22-23) – och lärjungarna
fattar inte ett dugg! De reagerar med intriger
om vem som ska bli de viktigaste ministrarna
i Messias regering. De är fortfarande berusade
av Jesu löften i Matt 19:28 om att de ska få sitta
på ”tolv troner och döma Israels tolv stammar”.
Möjligtvis uppfattar de Jesu förutsägelser om
sitt lidande och sin död som en sorts risk,
något som kan hända (och om Jesus dör i
kamp så uppkommer ju omedelbart frågan
vem som ska leda flocken därefter - och därför
är det dags för maktspel). Eller så tror de att
världen går under så snart de når den heliga

staden och då ska Jesus ta makten för alltid.
Det gäller att spela korten rätt i förväg.
Även i kyrkan finns det de som vill ha makt
och positioner – som om Gudsriket vore en
jordisk politisk sak! Sådana kristna är som
lärjungarna. Men Jesus kröntes till kung med
en törnekrona, hans kungatron blev ett kors
och skylten över honom, ”Judarnas konung”,
var ett romerskt skämt. Till höger och vänster
om honom hängde rövare. När vi ber Jesus att
få följa honom är det inte säkert att allt blir som
vi tror. Jakob och Johannes fick sina troner i
himlen, men vägen dit gick genom tjänst och
lidande. Så bara är det. Först Långfredag,
sedan Påsk. Vår väg är inte annorlunda.

Jag blev till åtlöje för alla människor, jag blev en visa för dem (Klag 3:14)
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TORSDAGEN ANDRA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jer 17:5-10 (Välsignad är den man som förtröstar på Herren)
Att följa mängden i avfall från Gud är att sätta
sin lit till människor (v. 5, ”till kött” står det
ordagrant). Människan skapades för vänskap
med Gud i Paradiset, utan Gud blir vi som en
torr buske i ödemarken (v. 6). Ja, så har vi blivit!
Guds ord till Adam efter syndafallet upprepas
inte utan anledning när vi tar emot askkorset
på Askonsdagen, liksom de ska upprepas en
gång när vi begravs: Jord är du och jord skall
du åter bli (1 Mos 3:19). Omvänd dig till Gud
nu! Fly nu till Gud från de där människorna
som leder dig bort från Gud, dem som du lutar
dig emot och vars erkännande och beröm
du söker! Stå fast i din tro, din tradition och

dina rötter (v. 8). Du kommer aldrig att sakna
vatten (jfr Ps 1:3).
Gud ser och känner alla människornas självbedrägerier, han granskar ”hjärtat” (= vårt
tänkande jag) och ”njurarna” (= våra känslor
och vårt samvete). Det är Guds erkännande
du ska söka och inte människors, även om det
under en kort tid kan kosta på i form av förakt
från människors sida. V. 9-10 svarar på frågan
hur det kan komma sig att det ibland går dåligt
för goda människor. Det är inget att oroa sig
över: Guds rättvisa når alla till sist.
Synd att v. 11 inte togs med i dagens läsning.
Den hade passat fint som övergång till ...

... Evangelium: Luk 16:19-31 (Du fick ut ditt goda medan du levde)
En rik man dör och hamnar i lågorna (det är
oklart om det är en evig eld – helvetet – eller en
tidsbegränsad plåga – skärselden, jfr Matt 5:26;
18:34-35). Precis som han gör här vänder vi
katoliker oss gärna till helgon (som Abraham)
för att få hjälp. Det är bra det - men ganska
meningslöst om det liv vi lever i praktiken
bevisar att vi varken bryr oss om Guds bud
eller om människor i nöd. Varför skulle Gud
bönhöra rent egoistiska böner? Det är som
med den bön apostelbrödernas mor framförde
till Jesus i gårdagens evangelium om privilegier
åt sina söner. Om Gud skulle uppfylla alla
sådana böner vore han inte rättvis. Ibland gör
han det ändå. Observera också att rika kan
frälsas (Abraham var rik) ty inget är omöjligt
för Gud (Luk 18:27).
Jesus lär oss här att de avlidna ber för oss som

finns kvar på jorden (v. 27 f). Men se hur
förgäves den rike mannens förbön är - den
styrs av arrogans, beräkning och uppblåsthet!
Den stackars dåren verkar inte ha fattat var
han är, han tror att han kan kommendera
Lasaros och skaffa privilegier åt sina ännu
levande bröder i form av privatuppenbarelser.
Han har mage att undervisa Abraham, trons
fader. En sådan avliden syndares förbön förblir
antagligen verkningslös (vi behöver helgonens
förbön i stället, de som levt i ödmjukhet och
lydnad under Gud). Jesus vill få oss alla att
fundera över varför vi ber. För att tillfredsställa
våra egna eller våra käras begär (jfr Jak 4:3)?
Be i stället att din rikedom nu i fastan blir till
nytta för dem som i dag är som Lasaros.
Välsignad är du då!

Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike! (Luk 18:24)
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FREDAGEN ANDRA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 1 Mos 37:3-4, 12-13a, 17b-28
(Där kommer drömmaren. Kom, låt oss dräpa honom)
Den största delen av Första Moseboken
handlar om Josef. Han var patriarken Jakobs
mest älskade son. Josef såg i drömmar hur
han i framtiden skulle överglänsa alla sina
elva bröder (1 Mos 37:5-11). Därför hatade de
honom och ville röja honom ur vägen. Gud gav
Josef en hög position i Egypten och han kunde
genom sin klokhet frälsa det egyptiska folket
och grannfolken från svält, inklusive Jakobs
hus. Berättelsens mening uttrycks i bokens
slut, i 1 Mos 50:19-20: Josef sade till dem: ”Var
inte rädda… Ni ville mig ont, men Gud har
vänt det till något gott. Han ville… därigenom
bevara många människor vid liv. Det är skissen
till Guds frälsningsplan som vi får se här:

Första Moseboken som börjar med skapelse
och syndafall slutar med att i förväg avbilda
Kristi lidande: Juda säljer Josef liksom Judas
senare i Det nya testamentet säljer Jesus, och
båda två säljs till det pris man gav för en slav (jfr
2 Mos 21:28-32; jfr Sak 11:12). Josef blev slav,
även Jesus gick tjänandets väg (Mark 10:4445; Fil 2:6-11). Josefs dräkt togs ifrån honom
liksom Jesu kläder utlottades vid korset. Jesus
antog vår köttsliga natur som nedsölades av
blod liksom Josefs dräkt. Josef älskas av sin far
med en enastående kärlek såsom Jesus av Gud
(Matt 3:17). Josef och Jesus avvisades av sitt
folk och togs emot av hedningar. Båda öden
ledde till räddning för många folk.

Evangelium: Matt 21:33-43, 45-46 (Här har vi arvtagaren. Kom, låt oss döda honom)
Profeten Jesaja berättar om en vingård – en
Fariseerna låtsas först inte begripa att Jesus
bild på Gudsfolket. Vingården är full av våld
syftar på deras mordplaner mot honom. Jesus
och orättvisa och överges av Gud (Jes 5:1-7).
låter dem inse att han är den sanne Josef och de
Jesus säger vems fel det var och är: de ansvariga
är Josefs svekfulla bröder. Jesus är den gåtfulla
ledarna (arrendatorerna). När tiden är inne
stenen som husbyggarna ratade och som blir en
(jfr ”Guds rike är nära”, Mark 1:15) sände Gud
hörnsten (Ps 118:22). Gamla testamentet har
sina tjänare (Jesus menar Gamla testamentets
på många sätt förutsagt att Messias kommer
profeter) men de misshandlades och dödades
att förkastas men just genom detta bli Frälsare.
(jfr Jer 7:23-26; 2 Krön 36:15-16). Med en naiv,
De onda tjänarna, fariseerna, får inte det hårda
ofattbar godhet (jfr ”Guds dårskap” i 1 Kor 1:22dödsstraff som de själva föreslår i v. 41, men
25; jfr Matt 20:1-16) väljer ägaren att sända
vingården ska tas ifrån dem. Vi anar här de
sin egen son till mördarna – ”allt är kanske
allra första kristnas frigörelse från Jerusalems
ett olyckligt missförstånd?” Dessa inbillar sig
religiösa auktoriteter. Jesus och kyrkans tjänare
i sitt vanvett att de kan ärva vingården om de
ses nu som Gudsfolkets nya ”arrendatorer”.
dödar sonen! De resonerar som Josefs bröder
Därmed är inte ”judendomen förkastad” som
(se ovan) men går hela vägen och genomför
vissa tror – Josef (se ovan) försonades ju i
mordet av den älskade Sonen.
slutändan med sina bröder!

Förslag till fredagsoffer: be för fullständig försoning mellan kristna och judar.
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LÖRDAGEN ANDRA VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Mik 7:14-15, 18-20 (Du skall kasta alla deras synder i havets djup)
Profeten Mika med sin skarpa kritik av
sociala orättvisor (se inledningen till Mikas
bok, s. 139) avslutar här sin bok med en bön
som lovprisar Gud, folkets herde (v. 14), för
hans stora gärningar genom historien. Mika
ber för att folket åter igen ska få ”beta” i de
frodiga områdena öster om Jordanfloden som
tidigare har tillhört Israel (v. 14, Bashan och
Gilead). Mika hoppas på en ny exodus, ett
frälsande uttåg ur ”Egypten”, d.v.s. han ber om
att de tio nordliga stammarna som drabbats av
ödeläggelse och deportation genom assyrierna
år 722/721 f.Kr. må återvända till Israel (Mik
7:12).

Kyrkan är i dag drabbad av andlig deportation:
många medlemmar har dragits bort från henne
av sekulär likgiltighet och förakt för religion.
De lockas av en glittrande frihetskänsla som
utlovar insikt, framgång och lycka. De lär sig
att söka sig själva och glömma Gud. Mångas
kontakt med kyrkan var från början svag,
utan fasta rötter, och de kom lätt på fall. Det
händer att vi når fram till deras hjärta, då ser
vi Gud ingripa. Vändpunkten kan vara något i
livet som kastar omkull dem, eller känslan av
tomhet och leda, de besinnar sig då, inser sina
synder och söker åter honom som kastar alla
våra synder i havets djup (v. 19).

Evangelium: Luk 15:1-3, 11-32 (Din bror var död och lever igen)
Om Lukasevangeliets femtonde kapitel vore
den enda texten från Nya testamentet som
hade överlevt genom tiderna och nått fram
till oss så skulle den räcka för vår frälsning!
Här får vi kärnan av vår kristna tro: vi är
vilsegångna och förlorade syndare, bedragna
av en illusorisk frihet som får oss att spela bort
våra liv. Men Gud söker oss och vill förlåta oss.
Vår räddning medför glädjejubel i himlen.
Nåden är större än våra synder därför att vi
är älskade. Denna liknelse kallas för ”Den
förlorade sonen” men borde heta ”Den gode
Fadern” istället. Berättelsen har dock en vass,
oförsonad sida: den äldste brodern vägrar
delta i glädjen över sin vilsne, syndige broders
hemkomst och vill inte vara med på festen.
Liknelsen ges åt fariseerna och de skriftlärda

(v. 2) – det är de som menas med den äldste
sonen. Vi kanske borde se denne broder som
den verklige huvudpersonen - Liknelsen om
den förbittrade brodern. Det ofärdiga slutet
lämnar oss ingen ro, vi kan inte bara ”lägga
det till handlingarna”... Vänta lite - har inte den
äldre brodern en poäng? (jfr Luk 18:11-12). Är
faderns godhet rimlig (jfr Matt 20:11)? Varför
ska den bortskämde lillebrodern belönas för
sitt svinaktiga beteende? Du kanske har ett
sådant yngre syskon och känner hur den
äldre broderns ”rättvisa” vrede darrar i dig.
Öppna ditt hjärta för Guds barmhärtighet! Se
– du är kanske själv båda bröderna på en och
samma gång. Bikta först den äldre broderns
missunnsamhet – din hårdhet - och sedan dina
dumheter som liknar den yngre broderns!

Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim, överge dig, Israel… Mitt hjärta är i uppror, all min
medkänsla väcks… ty jag är Gud och inte människa... (Ur Hos 11:8-9)
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TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Årgång A

Första läsningen: 2 Mos 17:3-7 (Ge oss vatten att dricka)
Aldrig har något folk fått större bevis på Guds
goda styrka än hebreerna som fördes genom
Röda havet till friheten från slaveriet. Men
synden i hjärtat var kvar, oförlöst, den fick
dem att knota mot Gud trots hans godhet
(jfr Matt 20:1-16; 1 Kor 10:1 f). Lite brist på
vatten leder genast till att Mose anklagas (och
indirekt Gud) för att vilja leda folket i döden!
Man håller stenar i händerna (jfr Joh 10:32).
Mose är själv törstig men utmanar inte Gud.
Jesus som törstade på korset (Joh 19:28) gjorde

det inte heller. Guds ingripande här leder
tankarna till Golgata: Jesus, vår klippa, slogs
och genomborrades också. Johannes ser i Jesu
sår Guds nåd (sakramenten) springa fram
(blod och vatten, Joh 19:34). Den som tror
kommer aldrig att törsta utan blir själv som
klippan i öknen: Ur hans inre skall det flyta
strömmar av levande vatten (Joh 7:38). Veni,
Sancte Spiritus! Kom, Helige ande! Anden gör
oss till smältande glaciärer, bäckar av nåd.

Andra läsningen: Rom 5:1-2, 5-8
(Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss Den helige anden)
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig? – så ropade Jesus på korset (Mark 15:34).
Antagligen försökte han framstamma Psalm
22 som börjar med just dessa ord. Men i denna
psalm finns också den förtvivlades hopp (Ps
22:6, 25 f). Paulus, själv förföljd och plågad, är
stolt över detta hopp (v. 2). Korset bevisar allt:
Gud gav sin son i döden för oss medan vi ännu

var syndare (v. 8). Hoppet sviker oss inte, ty
Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom
att han har gett oss den helige anden (v. 5).
Observera att allt annat än en treenig teologi är
uteslutet i dessa ord av Paulus. Det är en och
samma gudomliga kärlek vi möter i Faderns
gåva (= Anden) och Sonens korsoffer.

Evangelium: Joh 4:5-42 (En källa med ett flöde som ger evigt liv)
Otacksamma människor i öknen krävde
vatten (se ovan) och fick det genast av Gud. Nu
står Gud själv framför en människa och ber
ödmjukt om vatten. Han möts med sarkasm.
Det är varmt (mitt på dagen) och Jesus har
vandrat hela morgonen. Även om man fastar
hårt och avstår från mat får man aldrig avstå
från vatten, kyrkan förbjuder det. Den här
kvinnan med de många relationerna bakom sig
har kanske inte de bästa erfarenheterna av män
som tar kontakt med henne. Hon har flera skäl
att vara skeptisk: Jesus är jude, han verkar vara
en sorts rabbin. Judar och samarier kunde inte
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dricka ur samma kärl (de ansåg varandra för
heretiker och ”orena”). Män tilltalar inte heller
kvinnor vid brunnar utan mycket viktiga skäl
(jfr 1 Mos 24:11-33; 2 Mos 2:15-21). Hon är
förvånad, skeptisk, men förvandlas gradvist
till en bekännare. Gud söker oss medan vi
ännu är syndare (se ovan). Jesus känner till
hennes aktuella otrohetsrelation men lyssnar,
ger henne tid, bryr sig om allt hon säger på ett
allvarligt och milt sätt. Jag har inte kommit för
att döma världen utan för att rädda världen
(Joh 12:47), säger han. Denne Jesus sitter i
biktstolen, bakom prästen, och väntar på dig.

Årgång B
Fasta

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN
I dag kan alla läsningarna alternativt hämtas från årgång A.
Första läsningen: 2 Mos 20:1-17 (Lagen gavs genom Mose)
(Alternativ kortare läsning: 2 Mos 20:1-3, 7-8, 12-17)
Mitt i vår långa botgöringstid inför påsken
ställer kyrkan oss framför Tio Guds bud (de
förklaras i detalj på s. 512). Förbudet mot att
avbilda Gud förstås bäst som en del av Första
budet. Människan, skapad till Guds avbild
(1 Mos 1:27) ”liknar” Gud, men Gud liknar
inget skapat. Den som gör en sig en bild av
Gud (”favoritbild”) går vilse, då reduceras ju
Gud till vår avbild och är inte längre den som
är sådan att något större inte kan tänkas (se
helgonen Anselm av Canterbury och Thomas
av Aquino, s. 1107 och s. 1017; jfr Syr 43:2832). Att buga för bilder av Jesus eller helgonen
är inte ”avgudadyrkan” som några protestanter
säger. Vår vördnad syftar på det som bilden
föreställer, inte bilden i sig själv (se i övrigt
Striden om heliga bilder, s. 131). Inte heller

är det ”tillbedjan” om man symboliskt hälsar
svenska flaggan, kysser ett foto, bugar för en
gäst eller friar på knä! I v. 5-6 läser vi om Guds
”svartsjuka”, det som menas är Guds iver, hans
lidelse för sitt folk. Han, den heligaste, kärleken
själv, vår frälsning, är oersättlig. Ingen älskar oss
som han gör. Konsekvensen av att svika honom
(”straffet”) skadar följande generationer (jfr
sekulariseringen). Men där Gud älskas i trohet
välsignas tusende generationer. Det utesluter
inte att människorna döms var för sig (jfr Hes
18:4 ff). Budet om vilodagen betonas (v. 8-11).
Vi ska njuta frukterna av vårt slit med Gud
åtminstone en dag i veckan (jfr 1 Mos 1:31 –
2:3). Då ska inga sociala skillnader spela någon
roll. Även djuren ska få vila. Därför får vi inte
heller fasta på söndagarna. Det är FEST.

Andra läsningen: 1 Kor 1:22-25
(Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst,
en stötesten för människorna men Guds vishet för de kallade)
Jesus tog våra synder på sig och med dem
straffet, döden (5 Mos 21:22 f). Så avslöjar
Gud sin kärlek till människorna. Detta går
inte att ”bevisa” med argument hämtade från
filosofins värld. Här är mer än filosofi, näm-

ligen kärlek - Guds engagemang för oss. Korset
är ”tecken” nog för den som vill ta emot nåden,
dvs. erbjudandet om frid med Gud utan någon
”betalning” från vår sida. Så lätt, så svårt det är
att säga ja till nåden! Vår stolthet står i vägen.

Evangelium: Joh 2:13-25
(Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar)
Människan är som Jesus ämnad att vara Guds
heliga tempel. Vi får inte bli ”skrytbyggen”, dvs.
söka aktning och fördelar för vår fromhet. Vi
riskerar då bli som en andlig ”saluhall” (v. 16).
Jesu piska vill jaga bort allt ur vår själ som

sätter sig i Guds ställe (läs om Första budet
ovan). Han vet vad som finns i oss innan vi går
till honom i biktstolen (v. 25). Jesus är Guds
lidelse för oss. Men vår falska och hårda värld
drev honom ända in i döden (Ps 69:10).

485

Fasta

TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Årgång C

Idag kan alla läsningarna alternativt hämtas från årgång A.
Första läsningen: 2 Mos 3:1-8a, 13-15 (”Jag är” har sänt mig till er)
Under fastetiden ändrar vi våra vanor. Vi går
andra vägar än vi brukar – precis som Mose,
ensam i öknen (v. 1). Din faders Gud kallar
dig (v. 6). Vem var Moses fader? Han var levit
(2 Mos 2:1), det är allt vi vet och kanske allt
som Mose visste. Moses styvfar var farao. Nu
arbetar han för sin svärfar. Mose var själv som
ett bortsprunget lamm, och kanske var det ett
sådant han nu letade efter vid Sinaibergets fot
(jfr Ps 119:176; Matt 18:12). Gud är en eld, men
den förstör inget (v. 2), den är full av omsorg
och lidelse - som den milda eld som la sig
över kyrkan på Pingstdagen (Apg 2:1-13), för

alltid symboliserad i evighetslampan framför
våra tabernakel. Törnbusken framför Mose
påminner om törnekronan som skulle kröna
Frälsarens huvud (Matt 27:29). Guds Son,
Israels kung, talar till Mose i förväg. Mose står
på helig mark (v. 5). Platser där Guds nåd blir
gripbar kallas heliga, vi katoliker vallfärdar till
dem. Landet som flödar av mjölk och honung
(v. 8) måste förstås andligt, ett sådant paradis
finns inte i en värld där marken är ”förbannad”
på grund av Adams skuld (1 Mos 3:17-19) och
där vi ibland måste fasta. Det jordiska Israel
var en förberedelse för Messiasriket i himlen.

Andra läsningen: 1 Kor 10:1-6, 10-12
(Det som hände Mose och folket i öknen skrevs ned för att vägleda oss)
En och samme Gud skapade Israel och kyrkan.
Därför talar samma röst i Gamla och i Nya
testamentet. Vandringen genom havet (2 Mos
13:21 f) hjälper oss att förstå det kristna dopet
(jfr 1 Pet 3:21). Mannat från himlen (2 Mos
kap 16 m.m.) är bakgrund för eukaristin

(Joh 6:30-59; Upp 2:17) liksom vattenundren
som släckte törsten i öknen (2 Mos 17:4-6; 4
Mos kap. 20:1-13). Gud är tryggheten under
fastetidens öken (v. 4). Hans namn ”Jahve” (se
ovan) kan tolkas som: Jag är den som alltid
kommer att vara hos dig.

Evangelium: Luk 13:1-9
(Om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de)
Under förre året gav min krusbärsbuske bara
ett enda bär – som ville den säga: Ja, så är du,
så är dina frukter! Fastetiden skakar om oss,
förmanar oss, luckrar upp. Vi behöver andlig
gödsel (v. 8) - om Gud så vill kan denna bok,
eller en liknande, bli det för din själ. När man
begraver människor (det hör också till min
diakontjänst) känns det extra tungt när det
är ungdomar. Varför revs de bort och inte
jag som är mycket äldre? Kanske tar Gud de
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bästa först? Jesus vill säga att det bara är Guds
tålamod med oss som gör att vi fortfarande
lever. Israels historia är skriven för oss som en
varning (säger Paulus ovan i andra läsningen).
Nästan ingen av dem som befriades från
slaveriet i Egypten kom fram till det utlovade
landet. Kommer vi till himlen? Vi får aldrig ge
upp hoppet, men vi måste anstränga oss för
att komma in genom den trånga porten (Luk
13:24).

Fasta

MÅNDAGEN TREDJE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 2 Kung 5:1-15 (Bara syriern Naaman blev botad)
Arameerna var grannstammar i norr som
tävlade med Gudsfolket om dominansen i
norra delen av Israel. På profeten Elishas tid
var de en enad, stark och farlig nation som
endast överträffades av hotet från assyrierna.
Naaman, Arams starke man, är sjuk och måste
be om hjälp. En israelitisk flicka som rövats
bort från land och familj bryr sig om sin herre
(i stället för att hata honom). Hon litar på Guds
makt och vet var den finns. Hennes kontrast,
Israels kung, lever i frihet, men kan bara tänka
på sig själv och kommer inte på något råd.
Naaman är Israels fiende, en avgudadyrkare,
men kommer till profeten Elisha och är redo att
betala vilket pris som helst för sin hälsa. Elisha
vill hjälpa honom, dock inte möta honom.
Naaman hälsas att han ska tvätta sig sju gånger
som vore han en smutsig gäst, ovärdig att träda

in i huset. Militärmannens heder är kränkt
men hans tjänare får honom att testa metoden
- som fungerar. Denna läsning handlar om den
ödmjukhet vi behöver om vi ska helas från våra
andliga sjukdomar.
Under händer. Att påstå att de inte är möjliga
är att vara naiv - hur kan någon säga så?
Det förekommer att Gud skänker hälsa vid
särskilda platser, såsom vid källor. Vi katoliker
vallfärdar, och har alltid gjort det, till sådana
platser. Lourdes i södra Frankrike besöks
årligen av miljontals människor (se s. 1042).
Oräkneliga är också de andliga nådegåvor som
mottas där. Många avvisar sådant som trams,
de tror inte heller att den bot prästen ålägger
oss i bikten gör någon skillnad (”Gå och be sju
Fader vår”). Men biktfadern är Guds sändebud
precis som Elisha. Och vi är Naaman.

Evangelium: Luk 4:24-30 (Liksom Elia och Elisha sändes Jesus inte bara till judarna)
Naaman blev troende – hans helande är en
bild av det senare kristna dopet som i dag
välkomnar alla folkslag till Guds rike (jfr Apg
8:26-40). Men vad är berättelsens budskap till
Israels folk? Är det bara att vi har något som
andra inte har (”vi är bäst, hedningarna ska
krypa för oss”)? Jesus vrider fokuset ett halvt
varv: Israel fick inte den gåva som Naaman
fick! Israels högmod är synligt hos kungen
som enbart oroar sig om sin maktposition.
Han känner inte Guds kraft och får den inte
heller. Endast den ringa Herrens tjänarinna
(slavflickan, se ovan; jfr Luk 1:38) som är
redo att hjälpa sin fiende kan skaffa räddning
(liksom änkan i Sarefat som delade sin sista

mat med en främling, profeten Elia, se 1 Kung
17:7-16). Det heliga landets folk har inga skäl
att triumfera. De är berättelsens förlorare.
Troende i andra länder kan vara heligare.
Det här är från Jesu första predikan och han
håller den i sin stad Nasaret, där han har växt
upp. Alla känner honom. Jungfru Maria är
nog också där. Jesu barndomsvänner, hans
grannar och bekanta brusar upp och vill ta
livet av honom. Så massiv och kompakt är
motståndet mot ödmjukheten i våra hjärtan! Vi
katoliker tillhör ”den sanna kyrkan” och har
”alla nådemedel”. Vad hjälper det oss om vi
saknar ödmjukhet?

Från öster till väster är mitt namn stort bland folken… säger Herren

(Mal 1:11)
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Fasta

TISDAGEN TREDJE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Till Dan B:2, 11-20
(Ta emot oss när vi kommer med förkrossad själ och ödmjuk ande)
I katolska bibelutgåvor heter denna läsning
”Dan 3:25, 34-43”. Protestanter och judar
accepterar inte de delar av Daniels bok som
författades på grekiska utan ser dem som
”tillägg” och placerar dem utanför Bibeln som
”apokryfa”. Vi följer här för enkelhets skull
förkortningen ”Till Dan …” som de gör (de
kanske läser denna bok!).
Profeten Daniels vänner, däribland Asarja, går
omkring i lågorna som babylonierna har kastat
dem i. Ingen normal människa skulle klara av
att be en sansad, ödmjuk och väl formulerad
bön i det läget såsom de gör! Elden bör tolkas
andligt, i oss brinner en eld av skam, kinden
rodnar hett, vi är förkrossade av insikten om
våra tillkortakommanden som kristna.
Vi har själva ställt till med kyrkans elände!

Detta är en eld vi måste gå igenom här på
jorden om vi inte vill tvingas möta den i
skärselden efter döden. Det finns ingen väg
runt sanningen när det gäller Gud, och inte
minst fastetiden hjälper oss att konfronteras
med våra fel. Den hälsosamma skammen
måste vi ta på oss nu om vi ska undgå den
onda skammen (v. 17), dvs. avslöjandet (när
allt är för sent) av vår ovilja till omvändelse,
våra missade chanser och vårt kroniska NEJ
till Guds nåd, dag efter dag, år efter år ...
Skärselden kommer till oss som de vakter
med vapen och brinnande facklor som letade
efter Jesus under natten i trädgården (Joh
18:3). Han, den Oskyldige, tog emot deras
misshandel och korsets skam (jfr Heb 12:2)
frivilligt, för vår frälsnings skull.

Evangelium: Matt 18:21-35 (Min fader skall inte förlåta den som inte förlåter sin broder)
”Förlåt oss våra skulder” - så säger vi varje gång
vi ber Fader Vår. Kristus förlåter om och om
igen och önskar att vi ska förlåta. Beredskapen
att förlåta bör sträcka sig även till våra fiender
(Matt 5:44). När vi innan kommunionen i
mässan räcker handen till fridshälsning, så
visar vi att vi vill försonas med varandra,
egentligen med alla i kyrkan. Men det ville inte
tjänaren i liknelsen. Är vi bättre? Se upp, du
som läser, på få sekunder kan du bli en ny Kain
som har ihjäl sin bror! (1 Mos 4:1-16).
Den förste tjänarens skulder kan omräknas till
ofattbara 350 ton silver! Om en så astronomisk

skuld kan efterskänkas då kan Gud också
förlåta dina synder, stora och små. Dörren till
Botens Sakrament står alltid öppen för oss.
Men vi ska också vara beredda att förlåta andra
om vår bikt ska bära frukt (för oss). Vi klarar
inte alltid av att förlåta rent känslomässigt
– det finns minnen som gör allt för ont –
men vi kan alltid be Gud förlåta, hjälpa och
välsigna våra fiender med hans kärlek. Det
räcker. Bödelsdrängarna (v. 34) hämtade vår
Herre i Getsemane. Gör vi fullkomlig bot på
jorden - så gott vi kan - slipper vi träffa deras
motsvarigheter i skärselden.

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria (Ps 130:7)
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Fasta

ONSDAGEN TREDJE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 5 Mos 4:1, 5-9 (Ni skall hålla stadgarna och göra efter dem)
Varför ska lagar följas? Bara för att underlätta
samhällslivet så att vi stör varandra så lite som
möjligt? Så är det i alla fall inte med de lagar
som kommer från Gud, de vill leda oss till livet
(v. 1), i slutändan det eviga livet. Lagens syfte
är att vi ska hitta Gud. Att följa buden är våra
svar på hans trohet, generositet och omsorg.
Vi vill lyda Gud, inte lagen själv – liksom den
som gör i ordning en fin present inte gör det
för presentens skull utan för sin väns. Genom
att bry oss om minsta lilla paragraf bryr vi oss
om Gud själv, vi visar att vi inte vill glömma
honom såsom så många andra gör. Gud är
nära oss (v. 7), närmare än själva livet, och vi
vill vara nära honom. Om vi kunde se vilken
glädje det blir i himlen för de minsta små
uppoffringar vi gör för Guds skull, så skulle vi
resten av våra dagar inte göra annat än sådana

uppoffringar! Gud ser vår goda vilja, och han
ser allt vi utsätts för när vi är trogna honom, ja,
Gud ser ALLT. Detta är en enorm tröst.
Femte Moseboken verkar ha varit särskilt
viktig för Jesus (se inledningen till boken, s.
86). Jesus besegrar djävulen i öknen med tre
citat från Femte Moseboken (se Matt 4:1-11),
och på frågan om det största och viktigaste
budet svarar Jesus med 5 Mos 6:4 f (jfr Mark
12:28-34): Vi ska älska Gud med allt vi är och
har. Budet sammanfogas med budet om kärlek
till nästan från 3 Mos 19:18, grundstommen i
all kristen etik (se Katolska kyrkans katekes, nr.
2083-2557). Om buden ska ge liv (v. 1) måste
vi upplysas av kärleken från Guds helige Ande.
Detta förstod den unge Saulus (senare Paulus)
ännu inte, han följde buden för budens skull
och blev så fanatiker (jfr Rom 7:10).

Evangelium: Matt 5:17-19 (Den som handlar efter buden skall kallas stor i himmelriket)
Man får inte göra hur som helst mot djur. I
5 Mos 22:6-7 talas det om att när man hittar
ett fågelbo så får man inte ta både äggen och
fågelmodern (Moselagen har världens äldsta
djurskyddsregler, jfr t.ex. 2 Mos 23:12 och 5
Mose 25:4). Antagligen är budet om fågelbon
det ”allra minsta budet” som Jesus här avser i v.
19. Jesu lagtolkning (se t.ex. Matt 12:1-8) gjorde
det lätt att missuppfatta honom. Jesus ville inte
”avskaffa Moses bud” utan förverkliga lagens
mening som är barmhärtighet (se ovan).
”Storheten” i himlen är tydligen inte likadan
för alla (v. 19; jfr Matt 11:11). Vi måste bli
noggranna med buden (läs inför din bikt

förklaringen till Tio Guds bud på s. 512)!
Jesus visste att våra synder skulle spika fast
honom på korset. Han ville sona dem, ja,
han längtade efter den dagen även om den
skrämde honom (Luk 12:50; 22:15). Hur kan
vi se på korset och sedan synda! Hellre dö
än att slå i ännu en spik i hans kärlek! Våra
liv visar om Gud är viktig för oss. Såsom din
söndag är, så blir ditt livs slut sägs det ibland.
Värre än att inte bry sig om Guds kärlek är
att låtsas bry sig. Hyckleri är ett viktigt tema
i Matteusevangeliet, det leder till evig skam.
Släng hyckleriets andliga gift i dag!

Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus än jag bor i de gudlösas tält (Ps 84:11)
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Fasta

TORSDAGEN TREDJE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jer 7:23-28 (Detta är det folk som inte vill höra sin Guds röst)
Att leva med Gud är att vandra framåt med
honom (v. 24/25). Den frihet från syndens
tyranni som Gud vill föra oss till kräver
uppoffringar och ansträngning. Allt för ofta
längtar vi bakåt till vårt gamla, omogna jag,
till köttgrytorna i slaveriets Egypten (jfr 2
Mos 16:2-3). Eller så dagdrömmer vi om en
gången glanstid – judar drömmar om kung
Davids och Salomons rike, vi om vår katolska
medeltids kristna enhetskultur – i stället för att
samverka med Gud i byggandet av den framtid
han vill ge. Sedan 1960-talet ser vi minskad
botgöring och biktpraxis. Guds krav på oss, vårt
behov av självförnekelse (Matt 10:38; 16:24)
och vårt ansvar inför hans domstol är inte

längre centrala teman i vår tids förkunnelse.
Vi predikanter vilseleder, omärkligt glider
kyrkfolkets andliga liv över i wellness-kulturen:
Det som jag mår bra av vill jag lyssna till. Varför
komma till kyrkan om det känns jobbigt, om
jag tröttnar på sällskapet där, om skandaler
uppkommer i medierna så att man skäms på
jobbet? Jesus hade tusentals anhängare, men
när hatkampanjerna krossade hans rykte och
makthavarna i Jerusalem vände tummen neråt
fick de flesta av dem kalla fötter. Under korset
stod den trognaste av alla kvar – Herrens
moder – men få andra. Inte vill väl ni också gå
er väg? (Joh 6:67). Detta är helt säkert också
Jesu fråga till den som läser detta.

Evangelium: Luk 11:14-23 (Den som inte är med mig är emot mig)
Jesus har verkligen ”en ängels tålamod”, som
man säger. Ställd inför helt absurda påståenden
– att det goda han gör måste vara djävulens verk
– upprepar han motståndarnas tankegångar
för att därifrån visa hur orimliga de är:
Djävulen – här kallad beelsebul (”flugornas
herre”, jfr 2 Kung 1:2) – är den som skadar oss
på många sätt. Därför resonerar Jesus så här:
”Om jag vore den ondes tjänare, då är hans
rike tydligen drabbat av intern konflikt, ty jag
ödelägger ju hans verk. Det vore en bra nyhet!
Men om jag är från Gud – också en bra nyhet!”
Hur avväpnar man demoniska frestelser (v.
21-22)? Fornkyrkans egyptiska ökenfäder och
ökenmödrar visste vad som besegrade dessa
fiender. Inte sträng fasta (demonerna äter inget
alls), inte nattliga bönevakor (demonerna sover

aldrig), inte det avskilda livet i ödemarken
(demonerna kan bo ännu längre ute i öknen),
utan det var ödmjukheten. Se den förebild
Jesus själv ger: han övervann Satans frestelser i
öknen genom att inte sätta sig högt över andra
och kräva bekvämlighet (Luk 4:1-12). Att
hellre svälta, leva hårt och maktlöst än att få
allt men svika Gud är den ödmjukhet han visar,
han som avstod från allt och antog en tjänares
gestalt då han blev som en av oss (Fil 2:7). Jesus
lär oss att genomskåda de vapen Satan litar
på (v. 22). Vi låter inte ormen från Paradiset
lura oss, ty vi blir själva kloka som ormar (Matt
10:16). Satan vill alltid kittla vårt högmod, be
därför Gud om ödmjukhetens gåva nu under
fastan. Den gåvan är en fasa för alla onda andar
och driver dem på flykten.

Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen (Luk 6:23)
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Fasta

FREDAGEN TREDJE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Hos 14:2-10 (Våra händers verk skall vi inte längre kalla för vår Gud)
Hosea profeterade i 700-talets Israel, dvs. i den
delen av landet som styrdes från Samaria där
avgudadyrkan och sociala orättvisor härjade.
Han såg katastrofen anlända: landet skulle
förödas, kvinnor och barn gå under. Denna
läsning utgör de sista raderna av hans bok,
som visar Hoseas sista försök att omvända sitt
folk. Vers 4 visar att det fanns dem som ville
dyrka avgudar (”ting vi själva har gjort”) och
efterlikna Assyrien, det brutala krigarimperiet
i norr. Att ”stiga till häst” betyder att dra i krig.
Hosea talar till oss alla: Du har kommit på fall
genom din synd (v. 2). Men se Guds utsträckta

hand: Jag skall älska dem av hjärtat (v. 5).
Kristus kom för att falla under korsets tyngd,
flera gånger bröt han ihop vid Jerusalems
gränder för att vara hos dig i ditt fall! Dina egna
ansträngningar räcker inte till för att uppnå
helighet. Du ser inga framsteg men genom
Guds nåd växer du omärkligt, som en lilja,
en poppel, ett olivträd, en cypress, en vinstock
(v. 6-9). Den kristna anklagas och förvirras av
Djävulen som alltid vill leta fel. I prövningens
stund känns det svårt att slå tillbaka det
andliga mörkret, men Gud kämpar med: Jag är
den som ger svar och vakar över honom (v. 9).

Evangelium: Mark 12:28b-34 (Det viktigaste budet av alla)
Efter Jesu uppseendeväckande tempelaktion
i Jerusalem under Palmsöndagen, tog han i
en rad stridssamtal avstånd från de religiösa
auktoriteterna och partierna (överstepräster,
skriftlärda, äldsta, fariseer, herodesanhängare
och saddukeer, se Mark kap. 11-12). Därmed
stod han utan något annat stöd än folkets
(Mark 12:37).
Just då träder den skriftlärde fram som vill
veta vilket bud i lagen Jesus ser som viktigast.
I Matteus version ställs frågan för att få Jesus
på fall (Matt 22:34-40; jfr Luk 10:25 f). Men
hos Markus instämmer den skriftlärde i Jesu
betoning av Det dubbla kärleksbudet, och Jesus
säger att han är nära Gudsriket. Det blir ingen
strid, ingen vågar sig längre på den ensamme
Jesus som kan svara och sätta alla på plats.

Hos dig finner faderlösa barmhärtighet, sa
Hosea till Gud i den ovanstående läsningen
(v. 4). Jesus sätter budet om kärleken till
medmänniskan (3 Mos 19:18) på samma nivå
som det helt avgörande budet om kärleken till
Gud (5 Mos 6:4 f). Enligt den kristne teologen
Klemens av Alexandrias skrift Stromateis (I,
19:94) från ca år 200 e.Kr. ska Jesus ha uttalt
saken ännu skarpare: Du såg din broder, du
såg din Gud. Jesus såg med kärlek på en ung
man som ville vandra på fullkomlighetens väg
(Mark 10:21). Han uppmanade honom att ge
allt till de fattiga och bli lärjunge. Detta hände
när Jesusrörelsen ännu var ny och full av
optimism. Nu ser det mörkare ut.
Korset rycker allt närmare.

Förslag till fredagsoffer: Be lidandets rosenkrans för dem som frestas att ge upp sin kallelse
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LÖRDAGEN TREDJE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Hos 6:1-6 (Jag har behag till kärlek och inte till offer)
Läsningens första del (v. 1-3) ska läsas som en
parodi på folkets grundnaiva tro på sin egen
liturgi. ”Bara vi ber våra botpsalmer, så räcker
det fint! Inom kort ska Gud välsigna oss och
alla problem är borttrollade”. I v. 4-6 tar Gud
ton, han drar bort mattan under folket: Gud
är helt ointresserad av offer och bön om de
inte följs av äkta trohet (kärleksfull trohet) och
kunskap om Gud, dvs. äkta intresse av honom
(v. 6; jfr Amos 5:21-24). Så kan även våra långa
litanior bli rena monologer: ”Förbarma dig, o
Herre”, upprepar vi tills vi börjar gäspa – och
Gud gäspar med! Gud älskar oss, men med
olycklig kärlek! Vi är som en otrogen hustru.
Munhuggeri kallar man bråk mellan makar.
Guds hårda ord låter som en man som vill ta
död på en relation (v. 5). Vad ska han ta sig
till med oss (v. 4)? Han välsignar oss som ett
vårregn som vattnar jorden (v. 3) – som med
vigvatten - men hos oss försvinner hans nåd

snabbt som dagg under solen, vi går hem från
kyrkan och tänker inte på vad som hände
därinne. Varför? För att inget hände inom oss:
vi var andligen någon annanstans!
Gud är besviken - och inte utan skäl!
Hoseas ord gjorde stort intryck på Jesus, han
citerar orden om kärlek (v. 6) som försvar för
sin barmhärtighet mot syndare och för sin
tolerans mot de hungriga lärjungarna som
plockade ax fast det var vilodag (Matt 9:13;
12:7). Den falska optimismen i Hoseas v. 2 (om
två-tre dagar ska Gud resa oss upp igen) vändes
till en positiv tolkning i urkyrkan som däri såg
Jesu uppståndelse på tredje dagen (1 Kor 15:4;
Luk 24:46). Skulle Hosea ha godkänt dessa
tolkningar? Det är oviktigt. Gud säger oss ofta
mer i bibelorden än det som författarna först
avsåg att meddela. Guds ord är, eftersom de
är Guds, djupare än havet. Vi själva blir heller
aldrig färdiga med att förstå Bibeln.

Evangelium: Luk 18:9-14 (Liknelsen om fariseen och tullindrivaren)
Som barn hade jag en klok biktfader. ”Får man
bikta saker som man har gjort bra?” frågade
jag. ”Visst” var det pedagogiska svaret. De goda
gärningar som fariseen i denna text räknar
upp framför Gud är utmärkta förebilder för
oss! Tio procent av månadslönen – hur många
av oss ger det? Mannen fastar på riktigt, d.v.s.
av religiösa skäl (inte bara för att banta, som
vi!). Men se: han tackar inte Gud och begär
inget - han behöver inget av Gud, verkar det
som. Vem talar han till? Sig själv? Bönen
blir en monolog, inte en dialog med Gud.
Han vet inte om frälsningens pris: även om
man plussar ihop många goda gärningar och

böner så räcker inte det till en plats i himlen.
Paradiset är en gåva. Fariseen missbrukar sin
rättfärdighet till att distansera sig, han borde
istället ha vänt sig om och tagit tullindrivaren
under armen och tröstat honom med goda
ord. Tullindrivaren kände skuld och slog med
händerna mot bröstet (som vi gör i mässan).
Han vet bara en enda sak om rättfärdighet:
att han inte har den. Han får den nu av Gud,
gratis, ty han är en av dem som Jesus prisar
saliga (Matt 5:6), de som hungrar och törstar
efter rättfärdigheten. De här två figurerna kan
lära sig av varandra. Inom oss finns de båda.

Den som kommer till mig skall jag inte visa bort (Joh 6:37)
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Fasta

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

Första läsningen: 1 Sam 16:1b, 6-7, 10-13a (David smörjs till kung över Israel)
Messias betyder den Smorde (= kungen).
Gamla testamentet lär oss i dag att inte ens
profeten Samuel kunde se klart vem Guds
utvalde ledare skulle vara. Det behövdes en
särskild nåd från Guds Ande, likt den nåd
som fick de gamla Symeon och Hanna att
känna igen Frälsaren i det lilla barnet som
bars fram till templet i Marias famn (Luk 2:25
f). Att David inte är med vid presentationen
inför den store profeten tyder på att han inte
ansågs viktig, han var yngst och ingen räknade
med att profeten skulle fråga efter honom. Vi
är i Betlehem - tusen år senare ska den nye
David födas där och även då är det bara ett

ingripande från Gud som får upp människors
ögon för vem barnet är (änglarna/stjärnan).
Två detaljer till förenar pojken David med
Jesus: 1) Han är en god herde (Joh 10:11, 14)
– den ende i familjen som bryr sig om fåren,
medan alla andra samlas hos kändisen Samuel.
2) Båda fick lida mycket (jfr Ps 132:1). Vår
Herre erkändes aldrig i sin hemstad Nasaret:
”Den där Jesus kan inte vara Messias” (jfr Luk
4:16-30; jfr 2:34-35). Människor dömer ut,
Herren ser till hjärtat (v. 7). Världen är blind:
Det som människor sätter högt är skändligt i
Guds ögon (Luk 16:15).

Andra läsningen: Ef 5:8-14 (Stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig)
Det behövs ett inre ljus, en gåva från Guds
Ande, för att man ska inse vem Jesus är (jfr
2 Kor 4:6). Denna text är en bit urkristen
poesi som vill tolkas: att inte tro på Jesus,

dvs. att inte kunna SE honom, är som att sova
eller ligga i gravens mörker (v. 14). Här mitt
under fastetiden ger Paulus oss en försmak av
påsknattens ljusceremoni.

Evangelium: Joh 9:1-41 (Han gick och tvättade sig och kom tillbaka seende)
Alternativ, kortare läsning: Joh 9:1, 6-9, 13-17, 34-38. Se även s.
Johannes dramatiska berättarstil gör det lätt
att ta den långa berättelsen till sig (se även
förklaringarna på s. 496). Det dras en elegant
parallell mellan att bli seende och att tro.
Blindheten hos tiggaren är medfödd – det
leder tanken till arvskulden (”arvsynden”)
som inte är resultatet av våra personliga synder
utan ett hjälplöst tillstånd av utanförskap från
Guds rike, från tron och från Paradiset som vi
föds in i (jfr Rom 5:12-21; Katolska kyrkans
katekes, nr. 386-409). Vi ser inte Gud i denna
värld, och den andliga blindheten kan bara
Gud bota, därför kom Jesus till jorden. En långt

farligare ”blindhet” är fariseernas (v. 40) som
vägrar inse att Jesus måste komma från Gud
– trots det under som utspelas framför dem.
Fariseerna gör allt vad de kan för att leta fel. Det
är djävulens typiska strategi (se Job 1:6 ff). De
börjar exkommunicera alla som bekänner sig
till Jesus, de vill styra människorna med hjälp
av rädsla (v. 22). Enligt fariseerna får Jesus på
inga villkor betraktas som Messias. Snart ska
de få se honom bunden och med bojor framför
sig. Då ska de slänga vilda anklagelser mot
Guds Son igen – lika dåligt funderade som
dessa här är (Mark 14:55-59).
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FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

Årgång B

Alla läsningarna kan i dag tas från årgång A i stället för de följande.
Första läsningen: 2 Krön 36:14-16, 19-23
(Guds vrede och barmhärtighet mot sitt folk)
Krönikeböckerna och också Kungaböckerna
avslutas med Jerusalems dystra undergång år
587/586 f.Kr. då babylonierkungen skövlade
staden, brände ner Guds tempel och förde
bort de viktigaste invånarna till fångenskapen
i Babylon. Därmed kollapsade ett tusenårigt
projekt som började då Gud lovade Abraham
ett eget folk med ett eget land där de skulle leva
heligt och bli en välsignelse för hela världen.
Bibelns historieskrivare lägger skulden på
kungarna, överklassen och hela folket. De som
en gång befriades som slavar i Egypten blir

nu som slavar igen, i Babylon (v. 20). Profeten
Jeremia följde undergången med egna ögon
och förutsåg att exilen skulle vara i 70 år (Jer
25:11-12; 29:10). Här (v. 21) förklaras siffran
som en tid av bot: Gud krävde i Moselagen
att marken skulle få vila (ligga i träda) vart
sjunde år (2 Mos 23:10 f; 3 Mos 25:1-7) men
i sin girighet försummade folket detta. Nu
får naturen sin ersättning! Fastetiden är en
”frivillig fångenskap” då vi kristna gör bot för
vår girighet. Siffran 70 ledde till spekulationer
(se inledningen till Daniels bok, s. 133).

Andra läsningen: Ef 2:4-10
(Vi som var döda genom våra överträdelser är frälsta av nåd)
Jerusalems undergång (se ovan) efterföljdes av
tröst: tiden av bot ska ta slut och en ny befrielse
skymtas (2 Krön 36:22-23). Vi har just (i
torsdags) lagt halva fastetiden bakom oss. Det
ödelagda templet i Jerusalem (se ovan) är en
bild av vår själ som den såg ut då vi var döda

genom våra överträdelser (v. 5). Dessa ruiner
minns vi och sörjer. Sorgen är en viktig del
av vår fasta. Mycket har vi förstört, men vi är
vid liv. Guds godhet vill ge oss ett nytt bygge –
goda gärningar som han bestämt oss till (v. 10).

Evangelium: Joh 3:14-21
(Gud sände sin son för att världen skulle räddas genom honom)
Jesus omtalar den fasansfulla tiden i öknen då
Gud lät folket drabbas av giftormar som straff
för folkets otålighet (4 Mos 21:4-9). Mose
gjorde en orm av koppar och hängde upp den,
alla som såg på den överlevde. Jesus vill här
säga: ”En sådan upphängd orm kommer jag
att bli” – han såg sig redan då på korset där
han skulle visa det sätt Gud valde för att älska
världen (v. 16 = ”mini-evangeliet”). Om du
tror på Guds korsfästa kärlek har du evigt liv.
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Ormens gift (synden) har vi i blodet, men giftet
blir kraftlöst genom denna nya ”orm”: Han
som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud
till ett med synden för vår skull, för att vi genom
honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet
(2 Kor 5:21). I andlig mening kan dessa ord
smälta berg av is. Om vi helt och hållet förstod
dem och behöll dem i hjärtat, skulle vi gråta av
glädje varje dag för resten av livet!

Årgång C
Fasta

FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN
Alla läsningarna kan idag tas från årgång A i stället för följande.
Första läsningen: Jos 5:9a, 10-12
(Guds folk firar påsk i det utlovade landet)
Denna vårsöndag kallas i kyrkan av gammal
hävd för Laetare (gläd dig) på grund av
ingångsantifonen från Jes 66:10-11 (”Gläd
dig, Jerusalem…). I mitten av fastan pauser
vi nu litet från det dystra och andas ut (precis
som på Josefs, Marias brudgums, högtid den
19/3, se s. 1074). Prästerna kan i dag anlägga
rosa mässhakar – ett avsteg från de violetta
som bär botens färg. Parallellen i advent är
den tredje söndagen där som kallas Gaudete
(”Var glad” – ingångsantifonen är då från
Fil 4:4-5b – den söndagen har dock hos oss
åter fått en allvarligare prägel eftersom vi

numera då tänker på de olika hoten mot livet
i vårt samhälle, främst abort – en kontrast
till glädjetemat). Guds folk är i denna första
läsning framme vid målet. Det utlovade
landet ligger som ett dukat söndagsbord
framför dem, de kan fira påskhögtiden. Vårt
påsklamm, Kristus, är slaktat, säger Paulus (1
Kor 5:7), han var som vi men utan synd (Heb
4:15). Detta lamm är mäktigt i himlen. Det står
där framför rökelsen som är helgonens böner
(Upp 5:6-12). Vi kommer där inte att behöva
mannat från himlen (v. 12), dvs. kommunionen
som vi tar emot nu. Allt blir då en evig söndag.

Andra läsningen: 2 Kor 5:17-21
(Gud har försonat oss med sig genom Kristus)
Kristen mission är inte att pådyvla andra någon
uppfattning. Det är att på Kristi vägnar be (!)
människor att bli försonade med Gud (v. 20).
Där är inga maktanspråk, vi är tiggare som ber
om uppmärksamhet. Vi har en himmel att ge
och den är gratis. Observera att det inte är Gud
som behöver ”försonas” – hans dörr är alltid

öppen (Joh 6:37) – utan de som lever i uppror
mot hans goda vilja. Att Gud gjorde Jesus till
”ett med synden” (v. 21) betyder att Jesus fick
bära syndens dystra följder i vårt ställe. Han
som själv var utan synd blev nerbruten av
vår synd och bar dess följder. Med en sådan
förebild framför inser vi att mission är tjänst.

Evangelium: Luk 15:1-3, 11-32 (Din bror var död och lever igen)
Vem liknar vi mest i denna liknelses
persongalleri? Kanske alla! Mänsklig dumhet
(”som man bäddar får man ligga”) räddas här
genom öm förlåtelse. Någon slösade bort allt
gott Gud gav, men i biktstolen väntade prästen
tålmodigt (v. 20-21). Guds svar på vår ånger
är en fest. Pågen kom hem, allt blev tvärtom:
hans skuldsedel blev ett tomt papper, spikad
på korset (Kol 2:14). Gud avstod från rättvisa,
svalde den vrede som synden förtjänade,
betalade allt med egna medel. Ja, Gud blev

människa och berövades sina kläder för att vi
skulle få den finaste dräkten (v. 22; jfr Joh 19:2324). Han drogs genom Jerusalems gator i bojor
som ett offerdjur på väg till slakt för att vi skulle
festa (v. 23; jfr Joh 18:13, 24, 28; Luk 22:54, 66;
23:1, 7, 11 m.m.). Bakom vår frälsning ser vi
skuggan av Kristi oändliga tålamod, hans vilja
att fasta för oss, ta emot hån, tortyr, förakt och
död från en rasande värld – i vårt ställe. Så
dyrbara är vi för honom! Därför ska även vi
bemöta andra som dyrbara syskon och vänner.
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ETT VALBART ALTERNATIV NÅGON VARDAG
UNDER FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Evangeliet om den blindfödde (Joh 9:1-41) är viktigt. Det lästes igår söndag under årgång A (se s.
493), men fanns också som alternativ för årgång B och C. Men ifall det inte lästes under söndagen
kan det läsas under mässan på någon av vardagarna denna vecka. Då blir det följande läsningar:
Första läsningen: Mik 7:7-9 (Om jag än sitter i mörkret, är dock Herren mitt ljus)
Läsningen är som en kuliss till evangeliet
nedan: I det mörka fängelset längtar själen
efter Guds ljus, att se Gud sådan han är (1 Joh

3:2). Jesus gav ljus åt blinda (Luk 4:18) men
kastades själv i fånghålans mörker (Ps 88:19).
I fastan försöker vi vara där med honom.

Evangelium: Joh 9:1-41 (Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende)
Mose lag förbjuder att man sätter krokben för
en blind så att han snubblar eller att man leder
honom vilse (3 Mos 19:14; 5 Mos 27:18). Kristi
lag (Gal 6:2; jfr 3 Mos 19:18) driver Jesus att
hjälpa den blinde (v. 6), helt på eget initiativ,
innan mannen har bett om det eller uttryckt
sin tro. Så är vår frälsning alltid Guds initiativ
innan det blir vårt (Matt 6:8; Joh 6:44). Den
blinde mannen ska tvätta sig i Siloadammen,
får han veta. Vårt Siloa är dopets sakrament.
Dit leddes också vi på andras initiativ, som
späda barn (Se avsnittet Jesus döptes som vuxen
– varför inte vi? på s. 449).
Spottet ansågs ha läkande verkan. Jesus agerar
som en vanlig läkare från den tiden. Men
blandningen av spott och jord leder också
tankarna till Guds skapande av Adam och
Eva i Paradiset (1 Mos kap. 2). Jesus är Guds
Ord genom vilket allt blev till (Joh 1:3). Här
fulländar Skaparen sin egen skapelse, en man,
Guds avbild. Målet för människans existens är
att få se Gud (Matt 5:8; 1 Kor 13:12). Detta sker
med den blinde mannen som räddas från sitt
mörka liv och får se Jesu ansikte med sina egna
ögon. Vår skapelse och vår frälsning är de två

största skälen vi har till att jubla. Vi borde varje
dag se på oss själva och på varandra och tacka
Gud för de mirakel vi är. Men vem gläds med
den räddade mannen här? Tiggaren träder in
i en värld av misstänksamhet där man kan
se men ingenting fatta (Jes 6:9; Matt 13:14).
Grannarna jublar inte utan diskuterar om det
kan vara sant. De anmäler händelsen som ett
brott mot sabbatsvilan (v. 13-14). Mannen
som borde bjudits på fest utsätts för förhör.
Det här miraklet får inte vara sant, ty läkaren
är en djupt kontroversiell person (v. 24).
Patientens föräldrar vågar inte riskera socialt
fördömmande och tar inte ställning. Miraklet
drunknar i anklagelser och hatiska förhör.
Tiggaren erbjuds en ”kompromiss”: att ge Gud
äran, inte Jesus (v. 24) - som när vi katoliker
utsätts för gruppress: att bekänna Gud utan
hans son (av vissa muslimer) eller Sonen utan
katolska kyrkan (av vissa protestanter). Den
botade mannen är nu seende på ett djupare sätt.
Han kritiserar omgivningens andliga blindhet
(v. 30-33). Då utesluts han ur synagogan, men
hittar sin Frälsare. Vi betalar ett socialt pris för
vår kristna tro, men vi vinner Guds rike.

Ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas (Matt 5:14).
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MÅNDAGEN FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jes 65:17-21 (Där skall inte mer höras gråt eller klagorop)
Profeten Jesaja är storslagen på alla sätt – och
stora är även de löften som Gud ger sitt folk
här mot slutet av hans bok. Väldigt stora: den
värld vi känner till, med sjukdomar, gråt och
spädbarnsdöd kan inte uppfylla eller rymma
det som utlovas här – och måste inte heller göra
det: Gud lovar en helt ny himmel och en ny jord
(v. 17). Det är mer än att säga att ett plågat folks
lidanden snart ska ta slut (i politisk, jordisk
mening). På Jesu tid var den apokalyptiska
tolkningen av Jesaja stark inom judendomen
(d.v.s. att hela världen kommer att gå under och
ett nytt Gudsrike ta sin början). Det himmelska

Jerusalem utan gråt och klagan, där döden inte
hotar oss längre, är också ett genomgående
tema i Nya testamentet (se Upp 21:1-4 ff). Som
kristna måste vi kämpa för jordisk välfärd och
folkhälsa, ekonomisk trygghet och framgång
(v. 20-22). Men vi är samtidigt realistiskt
medvetna om att utopierna är drömmar. De
avspeglar vår längtan efter himlen. Därifrån
ska Paradiset komma. Aposteln Johannes
såg det himmelska Jerusalem komma ner ur
himlen, från Gud, redo som en brud (Upp 21:2).
Att detta snart må ske ber vi om varje dag i
Fader vår: Tillkomme ditt rike!

Evangelium: Joh 4:43-54 (Gå hem, din son lever)
Gudsriket vi ber om i Fader vår har anlänt med
Jesus, men är ännu inte synligt för världen.
Det visar sig dock i form av tecken som Jesus
gör, och av dessa tecken har Johannes utvalt
sju som han tar med i sin bok (Joh 2:1-11;
4:43-54; 5:1-9; 6:1-15; 6:16-21; 9:1-7; 11:144). Vinundret i Kana var det första tecknet.
Undret i denna läsning är det andra.
Jesus avvisades först i sin hemtrakt Galileen
men blev senare populär där på grund av sitt
modiga uppträdande i templet i Jerusalem
(Joh 2:13 f: 4:45). Galileerna var alltid kritiska
mot huvudstaden i söder. En messias från
Galileen som kunde slå till mot den korrupta
tempelaristokratin och romarna skulle vara
mer än välkommen, och många började tro att
Jesus kunde vara en kandidat till en sådan post
(jfr Joh 6:15). Att Jesus botar den unge mannen

kan ses som en uppfyllelse av Jesajas profetia
om att ingen i det kommande Gudsriket ska
behöva dö ung (se ovan, Jes 65:20). Men att
pojken är son (eller han är slav/tjänare, det är
samma ord!) till en man ”i kunglig tjänst” (v.
46) komplicerar läget. Med ”kungen” kan bara
menas Herodes Antipas, Jesu furste på jorden,
som var lojal mot romarna, förtryckte folket
och ansågs sakna respekt för sin religion. I en
liknande episod hos Lukas och Matteus är den
hjälpsökande en romersk officer (Matt 8:5-13;
Luk 7:1-10). Men det var ju ännu värre! Att
Jesus hjälper en sådan har de revolutionära
helt säkert uppfattat som en skandal.
Vi som tillhör Guds folk i en annan tid ställer
andra frågor när vi läser det här. Varför botade
inte Jesus våra kära som gick bort i ung ålder?
Vi bad och bad men inget hände.

Herren gav och Herren tog, lovat vare Herrens namn (Job 1:21)
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TISDAGEN FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Hes 47:1-9, 12 (Vattnet vällde fram från templet och gav liv)
Gud utlovade landet som flödar av mjölk
och honung (2 Mos 3:8). Visst växer det goda
frukter i Det heliga landet (jfr 4 Mos 13:24-28),
men därtill krävs mycket vatten och vattenbrist
har alltid skapat konflikter där (jfr 1 Mos 26:1822) – och gör så än i dag! Där finns mycket
öken och en gigantisk sjö med 30 % salt, som
verkligen förtjänar sitt namn, Döda havet, i
vilken inget biologiskt kan överleva. Nej, Guds
löfte kan bara förstås andligt, det handlar om
Paradiset (1 Mos 2:6, 10-14; Upp 22:1 f) och
om vår gemenskap med Gud i tron (Ps 1:3; Jer
17:7; Joh 4:10-14; 7:38-39). Profeten Hesekiels
vision pekade framåt: en gång ska ett vatten
komma från Gud (”templet”, v. 1) som flödar
över av liv, d.v.s. uppfyller löftena till Abraham
och Mose om en paradisisk tillvaro. Vattnet
flyter ner till Jordandalen, skrev Hesekiel, och

gör Döda havet ”friskt” (v. 8). Hur kan man
låta bli att tänka på de många fattiga på jorden
som inte har tillgång till rent dricksvatten! Hur
kan man inte se, och inte höra Guds vrede över
den rika världens dödliga miljöförstöring! Jesus
steg ner i Jordan vid sitt dop (Matt 3:13-17)
och gjorde det heligt (när vi i dag döper med
vatten hämtat från Jordan, välsignar vi det
inte först!). Han kom till templet i Jerusalem
och predikade den aktiva omställningen
från omänsklighet till medmänsklighet
som dopets vatten vill förverkliga i oss när det
sköljer bort alla våra synder. Hans rike är ett
tillstånd, ingen geografi. Den som tror blir
själv Guds tempel, ett heligt land. Hesekiel såg
ängeln mäta tempelgården, vi mäter bredden
och längden och höjden och djupet av Kristi
kärlek (Ef 3:18-19).

Evangelium: Joh 5:1-3, 5-16 (Genast blev mannen frisk)
Den här glömda patienten gör djupt intryck på
Jesus. Han har väntat på hjälp längre än Jesus
har levat. Det här är inte en ”lärdom i tålamod
för oss” som vissa predikanter säger i sin
fromma rappakalja utan helt enkelt en social
skandal! Denne mans ”tålamod” ska vi inte
”efterfölja”, nej, vi ska hojta till och skaffa vård!
De som här kritiserar Jesus kan sina regler
om sabbatsvilan men de kan tydligen också
låta en förlamad man vänta i kön framför den
hälsobringande källan i 38 år. Jesus frågar inte
efter mannens tro, vi ska hjälpa alla. Svensk
sjukvård har dåligt rykte på grund av vårdköer,
platsbrister och jäktad personal. Det kostar liv.

Cancerpatienter väntar på att få en diagnos
medan cancern sprider sig. I andra länder tas
man till operationsbordet direkt. Trafikköer
åtgärdar man med fler och bättre vägar utan ”gräddfiler för rika”. Varför inte åtgärda
vårdköerna? Det är statens plikt.
Jesus har fullmakt från Fadern. Hans under
talar för sig självt. Döparen vittnade för Jesus.
Mose förutsåg hans ankomst (5 Mos 18:15).
Jesus är den sanne läkaren (2 Mos 15:26),
källan med levande vatten (Joh 4:14; 19:34; jfr
Ps 36:10; Jes 12:3; Jer 2:13; 17:13; Sak 13:1; Upp
21:6) och herre över sabbaten (Mark 2:28).

Han låter mig vila vid lugna vatten (Ps 23:2)
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ONSDAGEN FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jes 49:8-15 (Jag skall fullborda i dig förbundet med folket)
Profeten Jesaja har fyra gåtfulla texter som
man kallar för ”Sångerna om Guds tjänare”
(Jes 42:1-9; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12). Där
utlovar Gud en kommande frälsare, som ska
undervisa om Gud, ge tröst men också plågas
och förnedras, ja, dödas för att sona allas
skuld. Denna tjänare kan inte reduceras till
en bild av folket självt under den babyloniska
fångenskapen på 500-talet f.Kr., ty han tillhör
visserligen folket men ska samtidigt, sägs
det, förmedla ett nytt förbund mellan folket
och Gud (v. 8; jfr Jer 31:31-34; Luk 22:20).
Vi kristna ser Jesus i denna profetia (Apg
26:32-35). I v. 8-9 ekar slutet av den andra av
de fyra sångarna om Gudstjänaren. Till det
nya Gudsriket ska det komma folk från alla

håll. ”Assuans land” (v. 12) är ett område vid
Egyptens sydgräns. Jag säger er att många skall
komma från öster och väster och ligga till bords
med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket.
Men rikets egna barn skall kastas ut i mörkret
utanför (Matt 8:11-12; jfr v. 12). Jesu varnande
ord (jfr Döparens ord i Matt 3:9) riktar sig
även till frälsningssäkra kristna. Guds rike
tar vi emot som hjälplösa barn (Matt 18:3-4).
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig
inte om den hon själv har fött? Och även om
hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig (v.
15). Inte ens ett barn som dödats genom abort
kan glömmas bort, det är alltid kvar i själen. Vi
måske söka förlåtelse och komma vidare. Guds
rike är för syndare. De ska få leva (Hes 33:11).

Evangelium: Joh 5:17-30
(Liksom Fadern ger liv åt de döda, så ger också Sonen liv åt vem han vill)
Vi ansluter oss direkt till gårdagens evangelium,
där Jesu motståndare är blinda för det underbara mirakel som sker framför dem. Jesus
är Gud av Gud, ljus av ljus… av samma väsen
som Fadern (trosbekännelsen i mässan). Detta
är vad Jesus menar i v. 18 och motståndarna
förstår det exakt. Jesu vilja att ge liv (v. 21)
delar han med Fadern. Gud upprätthåller
och styr världen även på sabbaten. Meningen
med sabbaten var inte att den skulle bli en
förlamning av mänsklig aktivitet, utan att
människan skulle få vila med Gud och glädjas
över skaparverket som han (2 Mos 20:11).
Genom att befria människor från sjukdom,
utanförskap och död gör Jesus det möjligt även

för dessa att delta helhjärtat i sabbaten och
med glädje lovprisa Gud. Den barmhärtiga,
milda och livgivande rösten som talar här är
den som också ska döma världen (v. 22) – en
stor tröst att veta! Domaren är Människosonen
(v. 27) som profeten Daniel fick skåda i förväg
(Dan 7:13). Denna himmelska gestalt är redan
här, det är han som talar. De som tror honom
skaffar sig nu en plats i himlen (v. 24) genom
att de har gått över till nådens liv, dvs. att de
lever försonade med Gud. Att även de döda
redan nu hör Jesu röst och får liv (v. 25) kan
förstås bildligt (de ”andligt döda”, jfr Luk 9:60)
eller konkret (dödsrikets makter vet nu att
frälsningen är nära).

Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord (Ps 130:5)
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TORSDAGEN FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 2 Mos 32:7-14
(Herren ångrade det onda han hade hotat att göra mot sitt folk)
Mose är på berget i samtal med Gud och
däruppe utspelar sig dagens läsning. Folk
vänder Gud ryggen när han är borta, det
är som om de bara har väntat på tillfället.
Genast ser de en chans att tillbe den avgud
som deras hjärta egentligen älskar (det är väl
den kananeiske åskguden Baal som de här
gör sig en bild av). Gud är som en brudgum
som dagen före bröllopet upptäcker att hans
blivande brud ligger med en annan man. Gud
är förkrossad och vill göra sig av med folket.
Inför Mose kallar Gud dem för ”ditt folk” och
inte ”mitt” (v. 7). Mose erbjuds att få grunda ett
nytt folk, såsom han en gång lovade Abraham:

det styvnackade Israel kan dränkas i eld och
svavel som en gång Sodom och Gomorra
(1 Mos 18:16 ff). Men precis som Abraham
då, går här Mose i förbön för syndarna. En
personlig, privat frälsning utan sina syndiga
bröder och systrar vill Mose inte ha, därtill
älskar han dem för mycket.
Hade inte också Jesus kunnat be Fadern om
tolv legioner änglar (Matt 26:53) eller eld från
himlen som förgör det ruttna Jerusalem (jfr
Luk 9:54)? Gamla testamentets hjältar valde
att stå ut med och be för syndarna.
Av kärlek – som Jesus.

Evangelium: Joh 5:31-47 (Den som anklagar er är Mose)
Det gapar en avgrund mellan Jesus och hans
motståndare, det finns inget utrymme för
kompromisser. Profeten Jeremia var på sin
tid lika provocerande, Hesekiel var närmast
outhärdlig att lyssna på, men ändå blev dessa
två så småningom accepterade och deras
texter t.o.m. erkända som inspirerade av Gud.
Men hur skulle man som farisé eller skriftlärd
handskas med Jesu anspråk på att ha Gud till
fader, ja, att vara väsens-identisk med Gud
(Joh 5:18; 10:30 m.m.)? Den fromme juden
kunde kalla Gud för sin fader (t.ex. 5 Mos
32:6; 2 Sam 7:14; Ps 89:27; Jes 64:8; Vish
2:16,18), men absolut inte i den exklusiva och
enastående betydelsen som Jesus gör det här
(v. 37). Och - ännu värre: vad skulle hända om
alla utan vidare erkände Jesu anspråk? Han får

omedelbart nycklarna till templet, utropas till
kung, tillbes som Gud, intar översteprästens
stol i Höga rådet… eller? Tanken kunde inte
tänkas.
Judas Iskariot har antagligen fått ont i magen av
att höra hur Jesus ”spårar ur”. Vilken som helst
rådgivare skulle försöka få Jesus att inse att han
begår politiskt självmord. Jesus, varför går du
inte fram mer försiktigt, pedagogiskt? Varför
inte rädda ditt liv? Jesus hade kunnat bli en
hyllad profet, kanske fått uppleva Jerusalems
förstörelse år 70 e.Kr. och sedan, likt Jeremia
(som förutsåg det första templets förstörelse),
predikat hoppet om ett nytt Israel. Men nej,
Jesus vet vad han gör, offerlammet är på väg att
krossas, och uppstå igen - döda vår död.

Jag har blivit en utstött bland mina bröder, en främling… (Ps 69:9)
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FREDAGEN FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Vish 2:1a, 12-22 (Vi skall döma honom till en neslig död)
Gamla testamentets kanske yngsta bok, från ca
år 100 f.Kr. (se inledningen till denna bok, s.
125), är på sina ställen en exakt förutsägelse av
vad den kommande Messias skulle utsättas för
(läs även Vish 4:7 – 5:7). De officiella judiska
lagtolkarna i Jerusalem erkände den inte, men
Jesus kan ha läst den, eller hans fosterfar Josef
(kanske under familjens tid i Egypten?). Den
rättfärdige drabbas av mycket ont men Herren
räddar honom från allt (Ps. 34:20). Det var
Josefs livserfarenhet och den lärde sig Jesus.

ansåg det absurt att Messias skulle lida, han
skulle segra! Jesu kors blev för dem ”beviset”
på att han inte kunde vara Messias (jfr v. 17-20
och Matt 27:39-43). Men de förstår inte Guds
hemligheter (v. 22). Det är i grundan samma
grundtanke hos muslimerna, fast tvärtom:
de använder orden ”profet” och ”messias”
om Jesus och därför kan han inte ha dött på
korset, resonerar de. Jesus kom undan, påstår
de (”Gud skulle aldrig svika sin profet som bad
i Getsemane om att slippa dö”, se Mark 14:35).

Den uppståndne Jesus förklarade meningen
med sin död för sina lärjungar: det står i
skrifterna att Messias skulle komma för att
lida (Luk 24:44-46). En viktig pelare bland
dessa förutsägelser är sångerna om den lidande
Gudstjänaren (jfr v. 13) hos profeten Jesaja (Jes
42:1-9; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12, särskilt
den sista av dem). De judiska auktoriteterna

Men det var inte heller lätt för apostlarna att
inse frälsningsmysteriet. Även vi kan rygga
tillbaka vid tanken på Guds Son som går i
döden för oss. Det känns orättvist, obegripligt,
och onödigt. Men han valde att göra så,
orsaken är hans ofattbara kärlek. Han ville gå
till det yttersta för att visa oss sin villkorslösa
solidaritet och förlåtelse.

Evangelium: Joh 7:1-2, 10, 25-30 (Hans stund var ännu inte inne)
Alla pratar om denne Jesus. Vem är han?
Var är han? Han är efterlyst i trakterna
kring Jerusalem (Judeen) och alla vet att
makthavarna vill döda honom. Jesus är på flykt
i sitt eget land, som en gång kung David (v. 1;
jfr 1 Sam kap. 19-26). Jesus sover säkert på en
ny plats varje natt (jfr Matt 8:20). Han tar sig
upp till Lövhyddefesten i hemlighet (inte ens
familjen får veta i förväg, se Joh 7:2-10), han
predikar offentligt på Jerusalems tempelplats.
Jesus är tydligen alltför ”mänsklig” för att
kunna motsvara de kräsna Jerusalembornas
Messiasförväntningar. Snacket går. ”Ska man

skratta eller gråta över den där pajasen? Han
måste vara galen eller besatt av en demon”
verkar de tänka. Att Messias ska komma från
Betlehem hade profeten Mika förutsagt i början
av sitt 5:e kapitel, där föddes ju Jesus, men det
verkar inte spela någon roll nu. Man skakar på
huvudet. Vi kan tänka oss hur de härmar Jesu
galileiska dialekt (v. 27-28). ”Haha, låt honom
vara, han är tokig, den där lantisen”, hör vi en
del säga. Andra skrattar inte med, de anser att
Jesus är farlig, och de vill slå till innan saken
eskalerar. De har resonerat som förföljarna i
dagens första läsning (se ovan).

Förslag till fredagsoffer: Be för de kristna som just i denna stund hånas såsom Jesus
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LÖRDAGEN FJÄRDE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jer 11:18-20 (Som ett oskuldsfullt lamm som förs bort för att slaktas)
Dagens läsning är den första av de texter hos
Jeremia som många tror var hans privata
”dagboksanteckningar” som inte var avsedda
för offentligheten, men som lades in i boken
senare (= Jer 11:18 -12:6; 15:10 - 16:3; 17:1418; 18:18-23 och 20:7-18).
Vi hör om en komplott mot Jeremias liv, som
han har fått nys om – med Guds hjälp. Det
rör sig om män från Jeremias egen hemstad,
Anatot (Jer 11:21; jfr 1:1), en by nära Jerusalem.
Jesus tänkte kanske på Jeremia när han sa att
ingen profet blir erkänd i sin hemstad (Luk
4:24). Den skrämmande upplevelsen av att bli
förrådd medan man är i god tro, att vara som
ett fogligt lamm som leds till slakt har Jeremia
också gemensamt med Jesus (v. 19; tänk på Jes
53:7 – en text Jeremia nog har läst och i vilken

urkyrkan kände igen Jesu öde, se t.ex. Apg
8:32). Den ensamme och förföljde profeten
påminde på många sätt om Jesus, många i
folket tyckte så (Matt 16:14). När Jesus rensade
templet citerade han Jeremia (Mark 11:17; Jer
7:11).
V. 20: ”Njurar och hjärtan” prövas av Gud –
därmed menas människornas innersta beslut,
motiv och känslor som man ansåg knutna till
dessa organ. Jeremias hämndkänslor förstår
vi lätt, vi är ännu långt ifrån Jesu bön för sina
fiender (Luk 23:34). Jeremia dödades inte utan
klarade sig. Jesu lärjungar räknade väl ännu
med att även deras mästare och store profet
skulle bevaras vid liv av Gud (Matt 16:22).

Evangelium: Joh 7:40-52 (Inte kommer väl Messias från Galileen?)
Jesus deltar med tusentals andra i lövhyddefesten i Jerusalem. Han är säkert inte lätt att
hitta där i folkhavet, i mängden av snabbt
uppförda små hyddor i vilka människor ber
och sjunger medan doften av god mat sprider
sig överallt. Festen varade i sju dagar och
under den sista dagen bar man vatten i en
gyllene kanna från Siloadammen till templet.
Vattnet östes över altaret som en bön om regn
och templet illuminerades på natten. Dessa två
riter är nog anledningen till Jesu ord om att
han är en källa med levande vatten (Joh 4:14;
7:37-39) och världens ljus (Joh 8:12).

Jesu predikan vid festen gjorde intryck. Hur
många samlas här kring Jesus? Det är oklart,
men i alla fall så många att vakterna ville
ingripa. Ryktet gick att han var den store profet
som Mose hade förutsagt (v. 40; jfr 5 Mos 18:18)
eller rentav Messias själv (v. 41). Förvirringen
är stor: man minns profetens Mikas ord om att
Messias skulle födas i Betlehem (Mik 5:1-2)
men vet inte att det var där Jesus föddes (v. 42).
Jesu hem är Galileen och det var tydligen skäl
nog att inte ta honom på allvar. Tempelvakten
och Nikodemos som har börjat se positivt på
Jesus behandlas som idioter. Trons embryo
kvävs, får inte lov att bli fött. Så sker även i dag
i många människors hjärtan!

Jag skickar er som får in bland vargar… Akta er för människorna (Matt 10:16-17)
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FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Första läsningen: Hes 37:12-14 (Jag skall fylla er med min ande och ge er liv)
Vi börjar skymta fastetidens avslutning –
redan om en vecka börjar Stilla veckan med
Palmsöndagens stora mässa. Den långa
sträckan har ett mål, påsken. Messias skulle
lida för att uppstå - och detta för att vi skulle
uppstå med honom. Jesus väckte människor
till liv redan under sin livstid på jorden, ett
hårt slag för hans motståndare, de kunde inte
förneka vad de själva såg. I de heliga skrifterna

står det klart att bara Gud är herre över liv och
död. När Gud talar i denna läsning, då är det
Jesus själv vi hör: Jag skall öppna era gravar
och hämta upp er ur dem, mitt folk... När jag
öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem,
mitt folk, då skall ni inse att jag är Herren.
Jag skall fylla er med min ande och ge er liv...”
Dessa ord syftar på oss alla, på dig och mig
som tror…

Andra läsningen: Rom 8:8-11 (Anden som uppväckt Kristus från de döda, bor i er)
Vi har tagit emot Anden från Gud. Anden
förenar oss med Sonens död och uppståndelse,
vill Paulus säga. Något inom oss ska dö med
Kristus på korset: ”Köttets sinnelag” (Rom

7:14 - 8:11). Det betyder att vi inte längre vill
leva på syndens premisser. ”Smittade” av Jesu
kärlek äger vi evigt liv – med kropp och själ.

Evangelium: Joh 11:1-45 (Jag är uppståndelsen och livet)
Alternativ, kortare läsning: Joh 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45. Se även s. 506.
De sex tecken som föregick detta tecken var: 1.
Bröllopet i Kana där Jesus förvandlade vatten
till vin och antydde eukaristins sakrament (Joh
2:1-11). 2. Jesus botade hopplöst sjuka barn
och (3.) vuxna (Joh 4:43-54 och 5:1-9). 4. Jesus
gav mat åt människomassorna i ödemarken.
5. Han vandrade på vågorna till lärjungarna i
båten och ingav dem mod under en stormfylld
natt på sjön (Joh 6:16-21). 6. Jesus, ljuset på den
mörka sjön, blev även ljus för tiggaren som var
blind från födelsen (Joh 9:1- 41 = evangeliet
vi hörde i söndags). Johannes skriver i början

av sitt evangelium om Jesus: Ordet var liv, och
livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i
mörkret, och mörkret har inte övervunnit det
(Joh 1:1 och 4-5). Jesu vän Lasaros fick uppleva
detta bokstavligt, även vi ska en gång höra hans
röst eka i vår grav. Under påsknatten om två
veckor kommer påskelden att tändas, vi bär
ljus i händerna. Kyrksalen, mörk som Lasaros
grav, blir en festsal, upplyst av många små ljus.
Då kommer vi att stå där, fria från dödens
skugga (Luk 1:79), vi som tror på, hoppas på
och ser fram emot Jesu rop: Kom ut! (v. 43).
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Årgång B

Alla läsningarna kan idag tas från årgång A i stället för de följande.
Första läsningen: Jer 31:31-34
(Jag skall sluta ett nytt förbund, och deras synd skall jag inte mer komma ihåg)
Om man tror att Gud har talat dessa ord genom
Jeremia kan man inte längre nöja sig med
Gamla testamentets förbund, man vill skåda
framåt. Gud lovar ett annorlunda förbund (v.
32) än det som slöts på Sinaiberget genom
Mose. Israel förbereds på en överraskning.
Den blev verklighet i Jesus, som vi vet: Guds
Ord blev själv människa och visade sin kärlek,
han gav sitt liv för världen. Detta var svårt att

smälta för många. Man vet vad man har och
det håller man fast vid: stentavlor och klara
lagar. Omärkligt nog blir man som formen och
missar innehållet: man får ett stenhjärta och
tappar bort lagens Ande (jfr Hes 36:26-27) som
är kärleken. I Det nya förbundet kommer alla
att ”känna” Gud (v. 34), förstår vi här. När vi
är försonade och förlåtna, leds vi av Kärlekens
ande. Vi blir kärlek.

Andra läsningen: Heb 5:7-9 (Han lärde sig lyda och blev för alla den som bringar evig frälsning)
Den information vi här får från Jesu jordiska
liv kan översättas och tolkas på olika sätt. Den
kan läsas så att Jesus befriades ”från sin ångest”
och ”ut ur döden” (v. 7), i så fall menas Jesu
tårar i Getsemane, där han tröstades av en
ängel (Luk 22:43), och även hans triumferande

uppståndelse. Men tårarna och ropen kan
också handla om händelser i Jesu liv – den
förföljde och efterlyste läraren fick ofta gömma
sig och fly (jfr t.ex. Matt 8:20). Livets skola
lärde Jesus lydnad (v. 8). Han tog frivilligt
slavoket på sig (Fil 2:6-8).

Evangelium: Joh 12:20-33 (Om vetekornet faller i jorden och dör, ger det rik skörd)
Jesus blev inte förstådd. Åter och åter talade
Herren för döva öron (Matt 13:13-15).
Johannesevangeliet illustrerar detta genom
att visa hur Jesus rörde sig på ett annat plan
än hans jordiskt tänkande samtalspartners. I
dag blir avståndet enormt: grekerna som ville
tala med Jesus får inget svar och försvinner ut
innan vi har lärt känna dem, allt domineras av
Jesu gåtfulla bilder och hans inre ångestdialog
med Fadern. Jesus kan inte ta hand om gäster,
hans offentliga verksamhet avrundas, det blir
lärjungarnas uppgift att föra ut hans budskap
till grekerna. Om de vill se rik skörd i Guds
tjänst (v. 24) måste de uppoffra mycket, gå
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korsets väg. En kateket måste ta sig tid och läsa
om tron för att göra en bra insats för barnen.
Att ”hata sitt liv” (v. 25) är att vara beredd att
hellre avstå från allt än att svika Guds kallelse.
Rösten från himlen som lät som åska påminner
om Guds röst vid Sinai (2 Mos 19:16; jfr Apg
2:2). Jesus kommer att upphöjas, dvs. dö på
korset. Satan kommer att kasta sig över Jesus
som är utan skuld, men därmed är ”denna
världens härskare” själv dömd och kan inte
anklaga någon mer. Alla ska sedan dras upp till
Jesus där segern finns (v. 31-32). Jesu ångest är
stor, men även hans mod och beslutsamhet.
Allt för Gud och nästan!

Årgång C
Fasta

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN
Alla läsningarna kan idag tas från årgång A i stället för de följande.

Första läsningen: Jes 43:16-21
(Nu gör jag något nytt: Jag frambringar vatten i öknen, så att mitt folk får dricka)
Nu gör jag något nytt. Det spirar redan,
märker ni det inte? säger Gud (v. 19). Tanken
går till vår härliga svenska vår: snön smälter
i Norrlands fjälltrakter och fyller forsar och
bäckar med vatten, björnarna går ur sina
iden och söker föda, in över Skåne flyger
ladusvalan, silvertärnan och andra flyttfåglar
som återvänder från Afrika, snödroppar och
vintergäck syns. Judarna i den babyloniska
fångenskapen på 500-talet f.Kr. längtade efter
en politisk vår som kunde ge dem frihet och

låta dem komma hem. För dem har Jesajas ord
varit som en pärlande källa på torr mark. Gud
gjorde i forntiden en väg genom Röda havet åt
Israels barn (v. 16-17; 2 Mos kap. 14-15), nu
gör han åter en väg genom öknen (v. 19). Vår
babyloniska fångenskap är egoismen, vi blir
ofria av allt vi roffat åt oss. Det vi äger börjar
äga oss. Vår flyktväg ut i öknen, är fastan,
uppoffringarna. Vårt Jerusalem är himlen, dit
ska vi en gång flyga – fattiga, fågelfria.

Andra läsningen: Fil 3:8-14 (För Kristi skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig)
Vi får börja ett nytt liv med Jesus i dag. Paulus
skriver här till sin favoritkyrka i staden Filippi.
Han är redo att gå hela Jesu väg, att korsfästas
(v. 10). Detta skriver en gammal man i fängelse
som vet att dop och martyrium hör ihop och
leder till himlen (Rom 6:3-4; 8:17). Kristus har
fått mig i sitt grepp, skriver han, och själv gör

Paulus allt för att gripa (v. 12). Frälsaren räddar
oss från att gå under i syndens hav och vi ska
ta emot hans hjälpande hand. Kanske tänker
aposteln på hur han en gång var skeppsbruten
och drev omkring på öppet hav ett helt dygn
(2 Kor 11:25).

Evangelium: Joh 8:1-11 (Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne)
Äktenskapet är heligt, att kränka det genom
otrohet är en fruktansvärd synd. Dödsstraffet
i 3 Mos 20:10 och 5 Mos 22:22 gällde för
både mannen och kvinnan. Eftersom hon här
ertappats ”på bar gärning” (v. 4) är det märkligt
att mannen inte är med (har han redan
stenats?). Egentligen bryr sig Jesu motståndare
inte om kvinnans liv eller död, hon används
som ett medel för att få Jesus på fall. Jesu
kroppsspråk – att tyst gå ner på marknivå – är

en markering att han inte vill strida eller döma.
Jesus ger hopen tid att känna efter – att inse sin
omänskliga attityd. Männen går bort, det blir
som en tyst bikt: de medger sin synd (har de
själva begått äktenskapsbrott?). Kvinnan står
ensam kvar och Jesus ser upp (han har alltså
inte rest sig än). Vad hon gjorde var inte bra…
men vi måste alla vidare! Hon är räddad och
kan börja ett nytt liv. Vad finns det för annan
väg till himlen än förlåtelsens väg?
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ETT VALBART ALTERNATIV TILL EN VARDAG I
FEMTE VECKAN I FASTAN
Evangeliet om uppväckandet av Lasaros (Joh 11:1-45) är viktigt. Det lästes igår (söndag) under
årgång A och fanns också med som alternativ för årgång B och C. Lästes det inte kan någon
vardagsmässa denna vecka firas med följande läsningar.
Första läsningen: 2 Kung 4:18b-21, 32-37
(När Elisha lutade sig ned över gossen, blev kroppen varm)
Den döde pojken var den ende sonen, alltså
arvingen, till det äkta paret från Shumen (en
plats i norra delen av landet). Begravningen
skulle enligt sed äga rum samma dag. Modern
förhindrar detta genom att lägga barnet på den
helige mannens säng, låsa dörren och hålla tyst
om sonens död. Hon tror på Guds kraft och på
att beröring med en helig mans tillhörigheter
kan utverka under (jfr 1 Kung 17:19). Detta är

inte ”magi” utan en bön om att Gud för denne
mans helighets skull ger barnet livet tillbaka
(såsom när vi vårdar helgonreliker). Att Elisha
lägger sig ”speglande” över pojken är ett sätt
att visa Gud att han vill dela sin livskraft med
pojken. Liksom Elisha är levande ska den
lille bli det. Elisha ber till Gud, för ingen kan
övervinna döden utan Guds hjälp. Därför ber
vi för varandra. Därför ber helgonen för oss.

Evangelium: Joh 11:1-45 (Jag är uppståndelsen och livet)
Lärjungarna är starkt oroade över att Jesus vill
åka tillbaka till Judeen där man nyss ville stena
honom (v. 8). Tomas, den senare tvivlande
lärjungen (Joh 20:24-28), verkar uppgiven, ja,
sarkastisk (v. 6). Jesu ”andliga” svar i v. 9-10
kan tolkas så här: ”Gud skyddar mig från fall
liksom solens ljus hjälper vandraren att inte
snava. När Gud låter mörkrets timme komma
(Skärtorsdagskvällen) ska mitt lidande börja”.
Marta och Maria känner vi redan till från
Lukasevangeliet (Luk 10:38-42). De tillhörde
Jesu nära vänner (v. 5, 36). Jesus går inte ända
hem till Marta och Maria, där de har besök
av ”judarna” – så kallas ju Jesu motståndare
i Johannesevangeliet (se v. 8, kanske menade
författaren ”judeerna”?). När Maria hämtar
Marta måste hon viska att Mästaren är här

(v. 28). Jesus tar en risk genom att komma
dit vilket kommer att stå honom dyrt.
Johannesevangeliet ger oss en mycket mänsklig
Jesus som gråter när andra gråter (v. 33). Jesus
ber, men motsatt Elisha (se ovan) agerar
han befallande: Kom ut (v. 43). Jesu makt är
ohyggligt stor, det går inte att ignorera Jesus,
spionerna agerar snabbt. Denna dramatiska
händelse vid en grav, som här beskrivs av
ett ögonvittne som kan ange detaljer och
relationer, blir den avgörande anledningen till
översteprästen Kajafas beslut att Jesus måste
dö. Det beslutet leder Jesus till hans grav. Man
vill även döda Lasaros (Joh 12:10-11) och så
röja beviset för Jesu makt ur vägen på samma
gång. Jesus får inte ha rätt.

Jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er (Joh 15:19)
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MÅNDAGEN FEMTE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Till Dan A:1-9, 15-17, 19-30, 33-62
(Nu skall jag dö fastän jag inte har gjort något)
Läsningen anges vanligtvis i katolska bibelutgåvor som Dan 13:41c-62
Alternativ, kortare läsning: Till Dan A:41c-62
Kvinnan som opersonligt objekt för mäns
egoistiska begär utgör temat här, männen
hotar Susanna för att få ligga med henne, i
domstolen river de av henne slöjan för att
kunna se henne (Till Dan A:32). Många
kvinnor har gått i döden för sitt nej, för sin
självrespekt, för sin trohet mot Kristus och sin
kyskhet. I helgondelen sist i denna bok dyker
de ständigt upp (Agatha, Agnes, Eulalia, Lucia,
Cecilia och många fler).

Gamla testamentets Susanna är oskyldigt
anklagad för brott utan möjlighet att försvara
sig. Så liknar hon Kristus som var dömd i
förväg när han drogs inför Höga rådet. Kristna
förföljs i alla tider för sin trohet mot Kristus,
sin brudgum. Så liknar Susanna kyrkan. Gud
är helt och hållet på hennes sida. Pojken
Daniel är som Kristus som försvarar och
räddar oss syndare från fördömelsen på den
yttersta dagen (Rom 8:31 f).

Evangelium: om söndagen igår var årgång A eller B läses i dag Joh 8:1-11
(Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne)
Gud är inte bara på vår sida när vi står
oskyldigt anklagade såsom Susanna (se ovan).
Gud hjälper oss även om vi är skyldiga, hans
kärlek är större än hans rättvisa, därför finns
bikten. Paulus skriver (Rom 5:6-8): Medan vi
ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa,

när tiden var inne. Knappast vill någon dö för
en rättfärdig – kanske går någon i döden för en
som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss medan vi ännu
var syndare. Se även s. 505.

Evangelium: om söndagen igår var årgång C läses Joh 8:12-20
(Jag är världens ljus)
Att Jesus är världens ljus bevisar han genom
sitt sätt att förhindra dödsstraffet för kvinnan
som skulle stenas för äktenskapsbrott. Vilket
ohyggligt andligt mörker som vilar över hela det
manliga släktet som skyller allt på kvinnor och
inte kan inse sin egen skuld! Män och kvinnor
skapades för att älska varandra, och när det
går illa, som i detta fall, är stenkastning ingen
lösning. En verbal stenkastning kan någon
gång vara på sin plats, men inte en bokstavlig.

Jesus attackeras och misstänkliggörs för att
han tolkar allt i Moselagen med nådens
ögon. Samtalet med motståndarna är inget
samtal längre, det är en allt hårdare uppdragen
gränslinje, ett ömsesidigt avståndstagande
mellan Guds Son och representanter för
gudsfolket. Jesus menar att hans gärningar
visar vem han är. Frågan ”var finns din far?”
(v. 19) har kanske en elak underton: ”Det sägs
att ingen vet vem din far var – stämmer det?”

Herren Gud hjälper mig, därför känner jag inte skymfen, därför gör jag mitt ansikte hårt
som flinta, jag vet att jag inte blir sviken (Jes 50:7)

507

Fasta

TISDAGEN FEMTE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 4 Mos 21:4-9 (Den som ser ormen skall bli vid liv)
Den som fastar frestas att bli irritabel,
missnöjd, att bli bitsk och giftig. Israels barn
i öknen tänkte med bitterhet tillbaka på den
goda menyn i slaveriets Egypten. Gud visade
hur de själva var genom att låta giftormar
angripa dem.
Guds sätt att rädda sitt folk i denna episod är
förbryllande, han skulle kunna bota syndarna
utan vidare men väljer att göra det genom att
ge positiv mening åt en annars negativ symbol.
Ormen var ju djävulens redskap i Paradiset
som lockade människan till synd, nu blev
den till ett tecken som lovade räddning (Vish
16:6). När man såg upp på ormen upphörde
den brännande smärtan, sjukdomen (syndens
straff). Ormen var av koppar, dvs. död, och så
avbildar den både synden och dess konsekvens
– döden – i ett. Därmed förberedde Gud sitt
folk på mänsklighetens frälsning genom Jesu
kors och död.

Jesus är vår medicin. Gud lät honom bli lik
en syndfull människa och sände honom som
ett syndoffer, och så dömde han synden i
människan (Rom 8:3). Vi människor hängde
upp honom på korset för att han i våra ögon
var en brottsling. Vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad. Men nej: Han blev
pinad för våra brott, sargad för våra synder, han
tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss
bot (Jes 53:4-5). Han som inte visste vad synd
var, honom gjorde Gud till ett med synden för
vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett
med Guds rättfärdighet (2 Kor 5:21). Varför
tillåter Gud detta? För att han älskar oss och
vill gå hur långt som helst för att se oss fria,
upprättade, helade. Den som ser på Kristus
med trons ögon är tacksam och vill aldrig mer
synda, inte ens göra det minsta lilla som kunde
såra honom igen. Hellre hungra, törsta, och gå
under med Jesus än mista den kärlek Gud ger
oss i honom!

Evangelium: Joh 8:21-30 (När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå att jag är den jag är)
De sista dagarna innan Stilla Veckan lyssnar
vi till den allt mer förgiftade dialogen mellan
Jesus och hans motståndare. Johannes visar
oss en total kommunikationskollaps där
Jesus drar sina fienders dom över sig medan
dessa i sin tur drar Guds dom över sig (jfr Joh
3:18;12:31;12:48). Jesus missuppfattades för
att han talade på en annan nivå än de jordiskt
sinnade människorna (v. 23, se inledningen
till hans evangelium, s. 178). Orden i v. 28 att

ni skall förstå att jag är den jag är är oerhört
provokativa (så även i v. 24). Jesus syftar på
Guds eget namn (Jahve) som det uppenbarades
för Mose (se 2 Mos 3:14). Jesus tolkar även
kopparormen i öknen som sig själv. Det gamla
Israel ställde den i templet och tillbad den ett missbruk som kung Hiskia avskaffade på
700-talet f.Kr. (2 Kung 18:4). Men det som då
var fel får nu en god mening: Vi tillber Jesus
på korset som tar bort världens synd.

Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn
som står över alla andra namn (Fil 2:9)
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ONSDAGEN FEMTE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Dan 3:14-20, 24-25, 28 (Gud sände sin ängel och räddade sina tjänare)
Vi måste gå igenom många lidanden för att
komma in i Guds rike (Apg 14:22), det är
den kristna inställningen till prövningar och
förföljelser i Kristi efterföljd. De rättfärdigas
lidanden är också ett grundtema i Gamla
testamentet (Ps 34:20). En ”messias” som
inte också genomgick prövningar och plågor
skulle vara ett märkligt undantag i tillvaron,
han skulle vara en främling, inte verkligen en
av oss. Gud lät inte Daniels vänner slippa den
brinnande ugnen, han lät inte Abraham slippa
förvirring och krig, inte Josef undgå slaveriet,
inte David slippa förföljelse, inte Job slippa
sjukdom och förluster, inte Jona slippa fiskens
buk osv. (och Gud vill inte att vi ska vara utan
besvär, varken dem som vi ofrivilligt drabbas
av eller dem som vi frivilligt lägger på oss
själva under fastetiden). Men Gud bevarar sina
trogna genom alla plågor.

Den babyloniske kungen såg in i ugnen där de
tre vännerna gick omkring oskadda. Där såg
han även en fjärde person, ett ”gudaväsen” (v.
25) vilket gjorde honom ”alldeles bestörd” (v.
24-25). Denna världens människor känner
inte till Guds Son som är hos var och en som
lider för rättfärdigheten och bär den med
honom eller henne (Matt 5:10-12). När du går
genom eld skall du inte bli svedd, lågorna skall
inte bränna dig (Jes 43:2). Om troheten kostar
dig livet blir du trygg i himlen: De rättfärdigas
själar är i Guds hand, och ingen plåga skall nå
dem… Som guld i smältugnen prövade han
dem, han tog emot dem som en brännoffergåva
(Vish 3:1,6). Det finns ingen skärseld efter
döden för den som har gjort fullständig bot
och satt allt sitt hopp till den klippa som är
Gud (jfr v. 17-18; Ps 18:3; Matt 7:24-25; 1 Kor
3:10-15; Luk 16:25).

Evangelium: Joh 8:31-42 (Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria)
Jesus var hos de tre unga männen i smältugnen
och gjorde dem fria från plågorna. Om nu
Sonen befriar er blir ni verkligen fria (v. 36).
Men Guds Sons ord är förgäves inför dem som
inte vill inse sin egen bundenhet vid synden.
Vi härstammar från Abraham, säger Jesu stolta
motståndare (v. 33), dvs.: ”Vi äger välsignelsen
som Gud gav Abraham och hans ättlingar och
vi behöver inte din så kallade befrielse”. Men
de glömmer att även Ismael härstammade från
Abraham, genom slavflickan Hagar, och att
han fördrevs (1 Mos kap 21; jfr Gal 4:28-31),
bara Isak ärvde löftet. Slaven stannar inte alltid

i huset, men sonen stannar för alltid, säger
Jesus (v. 35). Det gäller att göra Abrahams
gärningar, nämligen att i glädje och tro ta emot
Guds besök (1 Mos kap 18). Jesus skärper
tonen: Ni vill döda mig (v. 37, underförstått:
”Det gjorde verkligen inte Abraham, när
Gud besökte honom!”). Det svarar de inte på
(de medger därmed tyst att det är sant). De
fortsätter självsäkert: ”Vi är inga oäkta barn”,
det betyder ”vi är inga hedningar” (hedningar
förknippades med omoral; jfr 1 Thess 4:3-5).
Det är kanske också en elak syftning till ryktet
om att Jesu far var okänd (jfr Joh 8:19).

Förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs ätt deras synd

(Jes 58:1)
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TORSDAGEN FEMTE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: 1 Mos 17:3-9 (Jag skall låta dig bli en fader för många folk)
Abraham är vår fader i tron! Paulus skriver
(Gal 3:27-29): Är ni döpta in i Kristus har ni
också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude
eller grek… Men om ni tillhör Kristus är ni
också avkomlingar till Abraham och arvtagare
enligt löftet. Svenska folket härstammar inte
från Abraham, men som kristna tillhör vi först
kyrkan, sedan vår nation, genom kyrkan är

vi ”inympade” på det odlade olivträdet (Rom
11:24) som är Guds folk. Handlade löftet bara
om en bit land, Palestina? Omöjligt! Inte ens
de folk som biologiskt sett härstammar från
Abraham skulle få plats i Det heliga landet.
Löftet handlar om Paradiset. Dess djupaste
mening är gemenskap med Gud, inte geografi.

Evangelium: Joh 8:51-59 (Er fader Abraham jublade över att han skulle få se min dag)
Nu kan det inte bli värre. Jesus har precis
anklagat sina samtalspartners för att ha
djävulen till fader (Joh 8:44). Detta är
naturligtvis inte ett allmänt fördömande
av ”judarna” (Guds Son är själv jude!). I ett
liknande upphetsat ögonblick talade Jesus lika
hårt till Petrus, den förste påven (Matt 16:23).
Johannes förklarar i sitt första brev vad som
menas: Den som syndar är djävulens barn
(1 Joh 3:8). Vilken synd åsyftas? Vi skall inte
likna Kain, som var den Ondes barn och slog
ihjäl sin bror (1 Joh 3:12). Jesu fiender planerar
i hemlighet att döda Jesus, den nye Abel. Alla
troende måste, inte minst i fastan, blicka inåt:
när leds jag inte av Gud utan blir som Kain (v.
55)?
Jesus säger att han kan ge den som tror på
honom evigt liv. Det kunde varken Abraham
eller profeterna skänka. Vem tror han att han
är (v. 53)? Jesus är Faderns son och står som
sådan långt över Abraham. Jesus är kärnan i
det löfte Abraham fick, Abraham jublade över
att han skulle få se min dag (v. 56). Gamla

testamentet är på Jesu sida och hänvisar till
honom, ty för en kristen är alla Det gamla
förbundets böcker kristna böcker (därför är
de med i vår bibel), det finns inget där som är
”främmande” för oss, vi tar allt till oss, men
sorterar och tolkar det i Kristi ljus.
Jesus förkunnar sin gudomliga pre-existens
(jfr Joh 1:1-3) med orden: Jag är och jag var
innan Abraham blev till (v. 58). JAG ÄR kan
inte förstås annorlunda än att Jesus betecknar
sig själv med Guds eget namn (Jahve) såsom
det uppenbarades för Mose (2 Mos 3:14) och
som just betyder jag är eller jag är den jag är.
Motståndarna har inget mer att säga, stenen
som de tar upp i händerna avslöjar vad de bär
inom sig. Vi minns den gamle Symeons ord
till Maria när Jesus var i Jerusalem för första
gången, som spädbarn (Luk 2:34-35): Detta
barn skall bli till fall eller upprättelse för många
i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja,
också genom din egen själ skall det gå ett svärd
– för att mångas innersta tankar skall komma
i dagen. Nu får Symeon rätt.

Han visste av sig själv vad som fanns i människan
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FREDAGEN FEMTE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Jer 20:10-13 (Herren är med mig som en väldig hjälte)
Dessa ord av Jeremia, den förföljde profeten
från första templets undergång (han verkade
i decennierna före och efter år 600 f.Kr.) var
möjligen aldrig avsedda att offentliggöras,
de tillhör det som många kallar för ”privata
dagboksanteckningar” som någon lärjunge
(Baruk?) antagligen har satt in i Jeremias bok

efter hans bortgång. Jesus kände till dessa
ord och kunde dem säkerligen utantill. Rent
mänskligt sett kan han inom sig ha känt
samma upprördhet som hos Jeremia blev till
en önskan om hämnd (v. 11-12). Men i Jesus
förvandlas allt till förlåtelse. De vet inte vad de
gör (Jfr Luk 23:34).

Evangelium: Joh 10:31-42 (De försökte återigen gripa honom, men han kom undan)
Precis som i evangelietexten igår vill Jesu
motståndare stena honom (enligt 3 Mos
24:10-23). Det är för att Jesus har sagt att
Jag och Fadern är ett (Joh 10:30). Vi är på
tempelplatsen, den stora utvidgningen av
komplexet pågår för fullt och överallt ligger det
små och stora stenbitar från bygget på marken.
Se, man vill kasta det material i ansiktet på
Guds Son som används till att bygga Guds
tempel med!
Jesu hänvisning till Gamla testamentet förklarar inte på vilket sätt han är Guds Son, den
tillbakavisar endast anklagelsen om hädelse.
Gud som i Ps 8:6 sägs ha gjort människan
nästan till en gud, kallar i den gåtfulla Psalmen
82 (v. 6) några domare för ”gudar”. Vi vet
inte om den psalm som Jesus citerar här, har
rötter i gamla kananeiska, hedniska hymner
där ”gudarna” var andliga makter (i Israel
”änglar”). Däremot vet vi att denna psalm
åtminstone på Nya testamentets tid tolkades
så att de tilltalade ”gudarna” var mänskliga,
jordiska domare/härskare (vilket är uppenbart
rimligt om man jämför Ps 82:2-4 med t.ex. Jes
1:23; 3:13-15; 5:23 f).

Johannesevangeliet är inte främmande för
ironi – vi ska förmodligen förstå Jesu ord så
här: ”Om Skriften kan kalla orättvisa domare
– sådana som ni är! – för ”gudar”, varför retar
ni er då på att jag kallar mig för Guds Son?”
I kyrkans senare läsning av Ps 82 är psalmens
”jag” Kristus själv som talar till alla den Högstes
söner (= till oss döpta): vi varnas mot att
glömma de fattiga och behövande. Det är en
annan, men också giltig, tolkning. Skriften har
många nivåer!
Jesus måste fly för motståndarna. Han beger
sig till trakten där han först upplevde Faderns
bekräftande ord ”Du är min älskade son, du
är min utvalde” (Luk 3:22). Varför? Söker
Jesus svar från Gud på frågan varför han blev
avvisad i Jerusalem? Är det nu som Jesus av
Den helige ande drivs ut i öknen för att sättas
på prov av djävulen och frestas till att visa upp
messianska under så att alla tvingas erkänna
honom (jfr Luk 4:1-13; Matt 4:1-11)? Döparen
finns inte mer, trakten som massorna kom ut
i till honom ligger öde. En del återvänder dit.
Frågorna är många: Ska Döparrörelsen börja
om igen? Eller blir Jesus dödad som Döparen?
Är nästa steg Jesu martyrium? Vi vet svaret.

Förslag till fredagsoffer: Läs de följande sidorna och förbered en bra påskbikt
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Fördjupning
INFÖR BIKTEN: TIO GUDS
BUD – FÖRKLARADE
Katolska kyrkans katekes, nr. 2083-2557, är en
enda lång utläggning av Tio Guds bud, lämplig
för personlig besinning och bikt i slutet av
fastetiden. Tio Guds bud avspeglar många
problem i våra liv (de är ”biktspeglar”) och
visar oss vägen till ett sant kristet liv i kärlek
till Gud och våra medmänniskor. Varje enskild
människas omvändelse är en stor glädje för
Gud, vår fader. Men vägen till honom gör ont:
vi inser våra fel och misstag, vi förstår hur
vi har föraktat hans godhet. Ur ångern föds
bekännelsen, ur bekännelsen förlåtelsen, ur
förlåtelsen glädje och tacksamhet och ett fast
beslut om ett nytt och annorlunda liv.
Jag är Herren, din Gud
som förde dig ut ur Egypten.
Öppna din mun så skall jag fylla den!
Men mitt folk hörde inte på mig,
Israel ville inte veta av mig.
Då lät jag dessa förstockade hållas,
de fick följa sina egna planer.
Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
gripa in mot deras motståndare,
så att de som hatar Herren
måste krypa för honom.
Då skulle jag ge dem finaste vete,
mätta dem med honung ur klippan”
(Ps 81:11-17)
Så säger Herren Gud:
”Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er
med en ny ande.
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Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er
och ge er ett hjärta av kött.
Med min egen ande skall jag fylla er.
Jag skall se till att ni följer mina bud och håller
er till mina stadgar och lever efter dem.
Så skall ni vara mitt folk
och jag skall vara er Gud”
(ur Hes 36)
Tio Guds bud återges lite olika i 2 Mos 20 och
5 Mos 5 samt i de olika kyrkliga traditionerna.
Här nedanför återges den vanliga versionen i
vår kyrka:
1. Du skall inte ha andra gudar
vid sidan av mig
Det första budet är verkligen det första budet.
Inget är lika viktigt. Gud har av kärlek skapat
oss, älskat oss innan vi kunde älska honom,
bestämt oss för härligheten i sitt rike och sänt
oss sin son. Guds helige Ande bor i vårt hjärta,
och ständigt ger Gud oss gåvor. Gud är oändligt
god, det är därför ett förfärligt misstag att vara
likgiltig mot honom eller att låta annat bli lika
viktigt som Gud. Vem förtjänar vår kärlek mer
än Gud? Det vore bättre för oss att mista allt
än att genom en allvarlig synd skilja oss från
honom! Våra tankar bör ofta gå till Gud, vi ska
gärna be till honom och uppfylla hans vilja.
Vår tillit till honom ska hålla oss långt borta
från magi, astrologi och andra vidskepligheter.
Inte heller ska pengar, nöjen eller popularitet
bli våra avgudar.
Vi ska behandla den skapade naturen väl,
särskilt våra medmänniskor som är skapade till
Guds avbild (1 Mos 1:27). Allt som hänvisar till
Gud (Bibeln, kyrkan, Maria, helgonen) ”skall
du lägga på hjärtat” och ”binda som ett tecken
kring din arm” (5 Mos 6:6-8).
Du har skapat oss till dig, och vårt hjärta är
oroligt tills dess det finner vila i dig.
(den helige Augustinus, se s. 1336)

Kerubim och serafim, änglar,
makter sjunger evigt,
ropar utan rast till dig: Helig är du,
helig, helig, himlar, jord och allt som
är lovar, Gud, ditt majestät.
(ur svenska översättningen av Te Deum,
bön från 400-talet. Cecilia nr. 1)
2. Du skall inte missbruka
Herrens, din Guds, namn
Att bara nämna ordet Gud borde fylla oss
med tacksamhet. Guds namn ska helgas
(hållas heligt) och inte uttalas likgiltigt. Du
har namnet över alla namn i din mun! Kan
vi slarva med korstecknet, när vi kommer ihåg
att det är tecknet på att vi utan att förtjäna
det tillhör den treenige Guden som älskar
oss? Många säger fula svordomar eller skojar
lättsinnigt med heliga saker. Därmed kränker
de Gud. Vi ska tvärtom visa djup och allvarlig
respekt för allt heligt: för platser, personer,
tider eller handlingar som är vigda åt Gud
(särskilt inför sakramenten). Att tala försiktigt
och rätt om Gud, att ta sin tro på allvar, att inte
förbanna någon i Guds namn eller hyckla med
sin kristendom, det är att bruka Guds namn
rätt.
Prisa Herren, ni hans tjänare,
prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn nu och för evigt!
(Ps 113:1-2)

3. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig
Tredje budet har gett vårt samhälle söndagsledigheten. Kristus uppstod på en söndag och
den helige Ande utgöts på en söndag. Därför
är varje söndag en liten påsk och en liten
pingst – en glädjens, nådens och festens dag.
Vi förbereder dagen genom att undanröja allt
som kan hindra oss från att samlas till mässan
samt ge kropp och själ en passande vila. Att vara
uppe sent på lördagen gör det svårt att komma
iväg till kyrkan. Att stressa sig själv med arbete
och studier förstör också söndagens mening
- liksom överdriven sport och sådana nöjen
som gör att vi glömmer att detta är Herrens
dag! Däremot helgar vi söndagen genom att
gå till mässan, be och läsa böcker om vår tro
samt utföra barmhärtighetsgärningar. Det
är en allvarlig plikt att delta uppmärksamt i
mässan på alla söndagar samt på vissa andra
högtider – men naturligtvis inte om sjukdom
eller andra allvarliga hinder gör det omöjligt.
Om ni är ovilliga att tjäna Herren,
välj då i dag vilka ni vill tjäna...
Jag och min släkt vill tjäna Herren.
(Jos 24:15-16)
Denna dag är helgad åt Herren, er Gud…
Var inte bedrövade.
Den glädje Herren ger är er styrka.
(ur Neh 8:9-11)
4. Visa aktning för din far och din mor…
”…så att du får leva länge i det land, som
Herren, din Gud, ger dig” (så fortsätter texten i 2
Mos 20:12). I vanliga fall lever vi bara en del av
våra liv med föräldrar. En dag står vi vid deras
gravar och känner saknad, vi förstår att de gav
oss mycket. Fjärde Guds bud kräver inte att vi
i varje ögonblick ska hålla med våra föräldrar
eller gilla dem. Men respekt krävs av oss. Vi ska
även lyda så länge vi bor hemma (men om en
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Gud, vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid tillber
ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land, ärar,
Fader vår, ditt namn.
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förälder till ett barn – eller en överordnad till
en vuxen – vill få någon att medverka i något
som är en uppenbar synd eller känns helt fel för
samvetet, har vederbörande naturligtvis rätt
och plikt att vägra, och att söka stöd för detta
hos andra). Föräldrarna var de första som
visade oss vägen till himlen och är på så sätt
en sorts representanter för Gud. Herren själv
har bestämt att det ska finnas ledarskap och
auktoritet, både inom familjen och i samhället.
Därför ska vi be för våra föräldrar liksom för
våra lärare, präster och andra överordnade. Vi
ska vara flitiga och lojala så att samarbetet med
oss blir till glädje även för dem. Vår förbön ska
även gälla kyrkans och landets ledare. Alla
människor i överordnad ställning har ett stort
ansvar. En gång ska de avlägga räkenskap inför
Gud, allas Fader och överordnade.

aldrig hysa agg. Om vi kränkt någon ska vi
snabbt be om förlåtelse och visa att vi vill göra
allt gott igen - om det kan göras.
Att förleda en annan till synd – som att lära
henne onda saker – är ett sorts själamord. Att
förtala andra är att ta död på deras rykte. Att
leva utan att bry sig om miljökonsekvenser är
att delta i ett smygande angrepp på framtida
generationer. Att bereda djur onödiga lidanden
är också en synd, även om Gud inte förbjuder
att vi ibland dödar djur, som till exempel för
att äta dem. Vi har dessutom ansvar för vårt
eget liv och ska behandla oss själva väl. Vår
hälsa, vårt rykte, vår säkerhet är viktiga saker.
Vi ska leva sunt, undvika synd och ivrigt göra
det goda. En gång ska vi inför Gud avlägga
räkenskap för hur vi behandlade vår egen
kropp och vår själ!

Du skall resa dig upp för ett grått huvud
och hedra den gamle. Du skall frukta
din Gud. Jag är Herren.
(3 Mos 19:32)

Gör inte mot någon det du själv avskyr.

5. Du skall inte dräpa
Femte Guds bud påminner oss om att Gud har
skapat varje människa till att leva. Gud älskar
livet. Vi får aldrig leka Gud och beröva andra
livet, ofödda eller födda, sjuka eller friska,
goda eller onda. Även i krig, självförsvar eller
som lagligt straff ska man så långt som möjligt
undvika dödande. Vi ska tvärtom älska vår
nästa, dvs. vilja medmänniskors väl till kropp
och själ, stå ut med dem och hjälpa dem om vi
kan, speciellt om de är i nöd eller står oss nära.
Enligt Kristi ord ska vi till och med älska våra
fiender – så liknar vi Gud, han som är god mot
alla (Matt 5:43–48). Kristus själv bad döende
för dem som korsfäste Honom: ”Fader, förlåt
dem, de vet inte vad de gör” (Luk 23:34). Många
martyrer har sedan gjort likadant. Har någon
kränkt oss, ska vi vara beredda att räcka fram
handen till försoning och gärna förlåta (Gud
har kanske mycket mer att förlåta oss för!) och
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(Tob 4:15)

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott, samt
9. Du skall inte ha begär till din nästas hustru
Sjätte och nionde budet vill skydda den
äktenskapliga kärleken där sexualiteten hör
hemma. Otrohet är ett hårt slag mot kärleken
och kan äventyra hela familjelivet. Kärlek
är ingen lek – en oförnuftig bekantskap kan
skada oss för livet! Sexuella handlingar innan
äktenskapet är syndiga för att de saknar
äktenskapets ram av trohet och trygg kärlek.
Därför leder de inte sällan till besvikelser,
smärtfulla relationer, rentav sjukdomar. Ingen
kan helt styra sina tankar och impulser, men
man kan vara vaksam och genast avvisa
okyska impulser, åtminstone inte låta sig styras
av dem. Vi ska undvika erotiska filmer, danser
och litteratur, och vi ska klä oss anständigt. Vår
kropp och själ är ju ett tempel åt Gud – detta
tempel ska inte fyllas med porr från internet!
Vi ska bevaka hur vi tittar, vad vi lyssnar på
och hur vi pratar. I vår kultur finns i dessa år

En inhägnad trädgård är min syster och brud,
en inhägnad trädgård, en förseglad källa.
(Höga Visan 4:12)
7. Du skall inte stjäla, samt
10. Du skall inte ha begär till din nästas hus
eller till något annat som tillhör din nästa.
Sjunde och tionde budet lär oss att respektera
andras egendom. Om du använder, förvarar
eller förvaltar andras – eller samhällets egendom ska du behandla det som om det vore
ditt eget. Lånade saker, skulder och upphittade
saker ska återlämnas till rätta ägare, annars
är du inte bättre än en tjuv! Lika fel är det
att handla med sådant som man vet är stulet,
hålla tillbaka någons lön, utföra dåligt arbete,
sälja dåliga varor, pressa någon på pengar
eller utnyttja deras utsatta ekonomiska läge
till egen vinning samt att skada eller förstöra
andras egendom. Dessa synder börjar i hjärtat:
man vill inte unna en medmänniska det som
tillkommer henne eller som hon äger bara
för att man vill ha det själv – oavsett vad
hon tycker (det är detta hänsynslösa begär
som menas i tionde budet). Vi har givetvis
rätt att äga saker som förvärvats på ärligt vis,
men i grunden äger Gud allt: vi ska därför
också behandla våra egna saker förnuftigt.
En gång ska vi avlägga räkenskap för vad vi
har eftersträvat, vad vi har ägt – och varför
vi ägt det! – inför Gud. En kristen får aldrig
glömma att allt det jordiska finns till för allas

bästa, inte bara de rikas! Därför ska det alltid
finnas ett öppet hjärta för medmänniskor i
nöd. Den som är sparsam och inte slösar blir
i stånd till att hjälpa mycket. Några kristna –
ordensfolk (munkar och nunnor) – avstår från
allt personligt ägande för att likna Kristus, han
som ”blev fattig för er skull” (2 Kor 8:9).
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nästan ingen förståelse för kyskhetens värde.
Tvärtom motverkas detta värde med våldsam
kraft. Predikanterna undviker temat, kulturen
hånar det. En kristen som vill leva kyskt utsätts
för stort besvär men behöver aldrig förtvivla.
Gud stöder även den som tycker att det verkar
hopplöst – om hon bara strävar åt rätt håll. Vi
kan be om Marias och Josefs förbön – de kyska
makarnas – den kan ha en mäktig kraft. Gud
älskar särskilt alla som vill vara kyska.

Vänd dig aldrig bort från den fattige, så kommer
inte Gud att vända sig från dig. Ge efter dina
tillgångar, mitt barn: äger du mycket, så använd
det för att hjälpa, äger du litet, så hjälp med det,
du har... du samlar en skatt åt dig för nödens
dag, ty allmosor räddar från döden och gör att
du slipper gå in i mörkret.
		 (Ur Tob 4: 6-10)
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa
Det åttonde budet förbjuder lögn inför
domstolen, men även i vardagens situationer.
En kristen människa ska man kunna lita på. Att
leva sannfärdigt ger oss en särskilt likhet med
Gud som är sanningen själv. Lögn, hyckleri,
lömskhet, falskhet och smicker är synder som
skadar och förstör hjärtats tillit. Vi behöver
inte alltid avslöja vad vi tänker eller svara på
alla frågor vi får, vi har ofta rätt att tiga, som
när vi skyddar en hemlighet, vill undvika att
såra någon eller att avslöja andras brister i
onödan. Vi har rätt till respekt från andra och
ska respektera dem. Förtal och ryktesspridning
är hemska synder, även om vi anser att vi bara
”sannfärdigt” berättar om andras fel (men det
behöver man ju nästan aldrig göra!).
____________________________________
Vilket av allt detta påminner mig om misstag
och försummelser i min situation?
Det ska jag lägga fram i bikten!

Kyrie eleison! Herre, förbarma dig!
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LÖRDAGEN FEMTE VECKAN I FASTAN
Första läsningen: Hes 37:21-28 (Jag skall göra dem till ett enda folk)
Profeten Hesekiel förutsade och upplevde
Jerusalems undergång år 587/586 f.Kr. –
precis som profeten Jeremia. Nordriket Israel
ödelades redan år 722/721 f.Kr. Dess ledande
skikt deporterades till Assyrien. Sydriket Juda
kring Jerusalem drabbades alltså av samma
öde som Nordriket, men denna gång blev
det genom babyloniernas makt. Det upplösta
Gudsfolket verkade omöjligt att samla och
förena igen. Men för Gud är inget omöjligt,
en ny början ska komma, med de trogna som
återvänder till Det heliga landet från alla håll.

De ska vandra efter Guds lagar och vara fyllda
av Guds egen Ande (jfr Hes 36:23-28; Jer 31:3134). En kung av Davids ätt ska leda dem igen
– för evigt (v. 25). Ett nytt förbund ska slutas
– för evigt (v. 26). Den ödelagda helgedomen
ska återupprättas och stå där – för evigt (v. 26).
Hela Det gamla testamentets mening – som
kan sammanfattas i Guds ord: Jag skall vara
deras Gud, och de skall vara mitt folk (jfr
v. 27) – ska uppfyllas. En trött, prövad profet
anar frälsningen i fjärran.

Evangelium: Joh 11:45-56 (Guds skingrade barn skall samlas och bli ett)
Höjdpunkten av alla Jesu sju ”tecken” i
Johannesevangeliet är att han uppväcker
sin vän Lasaros från graven. Här får vi
reaktionerna på den scenen. Nu börjar Jesu
lidandes historia hos Johannes. Från och med
nu liknar berättelsen de övriga evangeliernas.
Höga rådets logik är brutalt enkel: eftersom
man inte kan förneka Jesu mirakel, måste
mirakelmannen röjas ur vägen. Detta är
förhärdelse i renodlad form. Kajafas politiska
kalkyl bryter mot Femte Guds bud (Du skall
inte dräpa). Budet garanterar människans
rätt till liv, det är okränkbart och tål inte att
relativiseras. Kajafas tänker nyttoetiskt: man
kan döda en människa om det ger fördelar för
flertalet andra. Det är samma ”etik” med vilken
man i vår tid försvarar abort, dödsstraff och
bombningar som ska ”förebygga” terror. Det
romerska förtrycket var redan tungt, rykten

om en ny messias kunde göra det ännu värre,
alltså måste Jesus dö för folket (Kajafas vet inte
själv hur sanna hans ord är: Jesus dog för våra
synder). Vansinnet är avslöjat och uppenbart:
Jesus måste lida döden för att han har gett liv
(åt Lasaros)!
Johannes lär oss att Jesus skulle dö för att
Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett
(v. 52). Hesekiels hopp skulle bli verklighet (se
ovan). Det nya Gudsfolket lever av tron på Jesu
uppståndelse. Men först krävs ett fruktansvärt
offer av Jesus: att rida rakt in i lejonets gap, in i
det vilsna, syndiga Jerusalem. Där väntar man
otåligt på honom (v. 56), arresteringsorder och
anmälningsskyldighet är stadgad (v. 57).
Bödlarna behöver inte vänta länge: i morgon,
på Palmsöndagen, brakar det loss.
Min läsare: ägna Stilla veckan, årets heligaste
passionsdagar, helt åt Gud!

Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst,
Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer!
(Jes 40:9)
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PALMSÖNDAGEN – PASSIONSSÖNDAGEN		
STILLA VECKANS BÖRJAN
Evangelium vid palmprocessionen:
Årgång A: Matt 21:1-11
Årgång B: Mark 11:1-10
(Alternativ läsning årgång B: Joh 12:12-16)
Årgång C: Luk 19:29-40
Evangelisternas berättelser om Jesu intåg i
Jerusalem är starkt överensstämmande, de
små detaljer som skiljer dem åt kompletterar
bilden så att vi får en övertygande helhet.
Jesus väljer att komma till Jerusalem från
Olivberget öster om staden. Enligt profeten
Sakarja (Sak 14:4; jfr Hes 11:23) ska Herrens
dag börja med domen över de fientliga folken
när han kommer från just detta berg och blir
kung över hela jorden. Jesus väljer att komma
ridande på en åsna, hos Johannes verkar det
vara ett spontant beslut (Joh 12:14), medan de
tre andra evangelisterna verkar säga att det var
planerat och avtalat i förväg (om det nu inte ska
uppfattas som ett mirakel att Jesus visste om
att en åsna stod redo i byn för dem). Matteus
och Johannes (som sällan överensstämmar
med varandra) ser båda två händelsen som
en uppfyllelse av profetian om Fredskungen
hos Sakarja (se Sak 9:9; jfr Jes 62:11 samt
läsningen från julnatten: Jes 9:2-7; se även
Katolska kyrkans katekes, nr. 559). Denne kung
skulle komma ridandes på en åsna (i motsats
till militärer som red på hästar). Hos Markus
och Lukas kräver Jesus att det ska vara en
åsna som ännu ingen har suttit på. Här måste
man tänka på de oanvända djur som fick vara
bärare av människors skuld i 4 Mos 19:2 och 5
Mos 21:3, och på de kor som drog hem vagnen
med den heliga Förbundsarken (tabernaklet)
till Israel från filisteerna i 1 Sam 6:7, efter att
den hade varit bortrövad en tid. Nu bär ett
lastdjur Guds Son som i sin tur har kommit

för att bära världens synd på sin rygg (Joh 1:
29, 36). Enligt Johannes är åsnans teologiska
betydelse något som lärjungarna först begrep
senare. Men Jesus visste vad han gjorde.
Herren behöver den ska lärjungarna säga om
någon frågar varför de tar åsnan. Detta lastdjur
är en bild av kristna som bär ut Jesus till
människors många marknader, mötesplatser
och agendor. Varje kateket eller förälder som
förklarar Guds ord, varje kommunionsutdelare
som räcker fram Herrens kropp, avbildas här.
Vi minns orden från profeten Jesaja (Jes 1:3):
Oxen känner sin husbonde och åsnan sin herres
krubba, men Israel känner inte sin herre, mitt
folk har inget förstånd. Maria som bar Jesus
under sitt hjärta och födde honom i stallet
bland oxe och åsna, måste ha tänkt på detta ord
när hennes son som vuxen red in i den syndiga
staden. Israel känner inte sin herre: därför grät
Jesus över Jerusalembornas brist på tro (Luk
19:41). Maria grät säkert med honom – mitt
i den jublande folkmassan. Även vi gråter när
Kristus förkunnas – och avvisas.
Sakarjas profetia talade om en åsna … en ung
åsnehingst. De gamla hebreerna gillade att säga
samma sak två gånger, så att man i en andra
rad varierade det som sagts i raden innan eller
angav dess absoluta motsats. Sådan poetisk
parallellism är det gott om i Gamla testamentet
(t.ex. Ps 24:3; 132:18). Sakarja menade bara ett
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djur, men senare tiders judar, och med dem
Matteus, tolkade det som två djur. Det kan
vara skälet till att Matteus låter Jesus ha två
riddjur. Här lägger vi märke till: berättelserna
om Jesus är historiska men även arrangerade
med hjälp av de citat från Gamla testamentet
som urkyrkan såg uppfyllda genom honom.
Messias intåg i Jerusalem kommer genast att
övergå i tempelreningen, där Jesus angriper
dem som köper och säljer i Guds hus. Tanken
går till mackabeernas rening av templet blott
några generationer tidigare (år 164 f.Kr. - se
inledningen till Mackabeerböckerna, s. 113).
Oförglömlig var den lyckliga befrielse som
skedde då: De tog alltså lövprydda stavar,
grönskande grenar och palmkvistar i händerna
och frambar lovsånger till honom som hade
fört tempelreningen till dess lyckliga fullbordan
(2 Mack 10:7). Johannes skriver även att Jesu
anhängare höll palmkvistar i händerna (Joh
12:13). Klimatet på Jesu tid var kallare än idag
och palmer växte nog inte i Jerusalem utan
enbart nere i Jordandalen. Dessa mackabeiska
frihetssymboler måste man alltså ha tagit
med sig ända därifrån – hyllningen av Jesus
var tydligen grundligt planerad i förväg.
Många av pilgrimerna förväntade en ny
Judas Mackabaios, som kunde röja bort allt
”hedniskt” från det korrupta templet och hela
det heliga landet.
Jesus har fram tills denna dag varit mycket
återhållsam med att låta sig kallas för kung
(Messias) (se t.ex. Mark 8:29-30; Joh 6:15)
men nu släpps alla tyglar lösa. Profeten hyllas
öppet som kung (Luk 19:38; Joh 12:13) och
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han hindrar det inte. Det står inga lärjungar
vid vägkanten och säger ”kom nu ihåg att det
bara är menat andligt och symboliskt”. När
fariseerna vill tysta ner de politiskt extremt
farliga tillropen svarar Jesus att ropen inte går
att stoppa: ”Om de tiger kommer stenarna att
ropa” (Luk 19:40). Upploppen sprider sig till
tempelplatsen med kringspringande barn som
utropar Jesus till kung (”Davids son”), detta
tolkar Jesus utifrån Ps 8:2 f som handlar om
barn som prisar Gud (Matt 21:15-16). Blinda
och lytta botas direkt på tempelplatsen.
Jesu våldsamma aktion mot affärerna i Guds
hus fulländar bilden av ”stor uppståndelse i
hela staden” (Matt 21:10-16) - en beskrivning
som Matteus också använde när de vise
männen kom till Herodes med nyheten om den
nyfödde Messias (Matt 2:3). Staden surrar av
rykten, alla måste ta ställning, förväntningen
ökar på Jesus – liksom fruktan för honom.
Uttrycket ”hosianna” betyder fräls oss! Det är
(tillsammans med orden ”välsignad han som
kommer”) hämtat från Ps 118:25-26. Denna
psalm är en fast del av judiskt liturgiskt liv.
Ordet ”hosianna” möter vi i Sanctus-bönen i
varje katolsk mässa.
I Jesu procession in i Jerusalem blandas
religiösa och politiska motiv, de går i alla fall
inte att skilja åt i lärjungarnas inställning.
Men inget skulle bli som de trodde.

David tvingades vid ett tillfälle att spela
vansinnig inför en fientlig kung (1 Sam 21:1016). Denna självförnedring räddade hans liv.
Det var då han skrev de kända orden: Den
rättfärdige drabbas av mycket ont (Ps 34:20).
Inga av Gamla förbundets hjältar var fria från
lidande, men varför ska den rättfärdige lida?
Gamla testamentet lär oss att vi lider för våra
synders skull men också att det finns ett lidande
för andra, det tjänar Guds frälsningsplan (tänk
t.ex. på den rättfärdige Josef, Jakobs son, vars
öde ledde till räddning för hans bröder). Jesaja
har i sin bok flätat in fyra ”sånger om Guds
tjänare” (Jes 42:1-9; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 –
53:12) – dagens läsning ger oss den tredje. Där
hör vi rösten av en ”tjänare” som vill samla
och trösta Gudsfolket. Han själv ska skymfas,

Fasta

Första läsningen: Jes 50:4-7
(Jag gömde inte ansiktet när de skymfade mig och spottade på mig)
ja, dödas för att sona allas skuld. ”Tjänaren”,
säger Jesaja, bär folkets straff, i ”vårt ställe”,
och vi ”friköps” (52:3, 9). Figuren var och är
en gåta för judarna. Den syftar på Jesus - han
som blev ett eko av det gamla, lyssnande Israel
som förde vidare Guds stärkande ord och tog
emot spott för det, d.v.s. de fromma. Det var
de som likt Mose (2 Mos 17:4), Jeremia (Jer
1:18) och Hesekiel (Hes 3:8 f) måste bita ihop
(”göra sitt ansikte hårt som flinta”, v. 7) för att
stå ut med motgångarna – liksom alla kyrkans
senare martyrer som lidit och lider för sin tro.
Jesus är personifieringen av det trogna Israel,
oskyldig lider han för alla skyldiga. Varje steg
från Olivberget till Golgata gör ont. Guds Son
blir sviken av alla men själv sviker han ingen.

Andra läsningen: Fil 2:6-11 (Han var lydig, därför har Gud upphöjt honom)
I Paradiset räckte Adam begärligt ut sin hand.
Han ville roffa åt sig det som enligt ormens
lögn skulle göra honom ”jämlik med Gud” (v.
6, jfr 1 Mos kap 3). Samma orm ville få Jesus
i öknen att hävda sin rätt som Guds Son, göra
stenar till bröd och sträcka fram handen och
äta dem (Luk 4:3) – liksom en gång Adam. För
att lyda Faderns vilja och frälsa oss från den
fångenskap under synd och död som vi ärvt
och som vi plågas av, blev Guds Ord kött (Joh
1:14): i inkarnationen eftersträvade Ordet att
bli människa – i kontrast till Adam som var kött
men eftersträvade att bli gud. Som människa,
d.v.s. i Adams och vårt ställe, upphäver Jesus

det uppror mot Gud som djävulen påbörjat.
Frälsningen är säker: Jesus är ju Gud själv (”han
ägde Guds gestalt”, v. 6, jfr Kol 1:15; Heb 1:3;
Joh 1:1) – här är det ingen ”representant” för
Gud som agerar (jfr Jes 63:9). Mänskligheten
äger nu en broder som är en av oss, som med
gudomlig styrka kan lyfta upp alla ur dödens
träsk. Vår skuld saneras av en absolut mäktig
kärlek, inget kan mäta sig med den. Gud visar
oss att hans eget namn stämmer på denne
vår broder, Jesus (v. 9). Den enda passande
responsen vi kan ge är total, universell,
tacksam tillbedjan (v. 10-11).

Evangelium: VÅR HERRE JESUS KRISTI LIDANDE (se nästa sida).
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Fördjupning
OM HERRENS LIDANDE ENLIGT
MATTEUS, MARKUS OCH LUKAS
Årgang A: Matt 26:14 – 27:66
(Kortare alternativ: Matt 27:11-54)
Årgång B: Mark 14:1 – 15:47
(Kortare alternativ: Mark 15:1-39)
Årgång C: Luk 22:14 – 23:56
(Kortare alternativ: Luk 23:1-49)
Skillnader mellan de tre versionerna
De tre första evangelierna liknar varandra
mycket – inte minst i skildringarna av Kristi
lidande. Källmässigt verkar de bero av varandra.
Teorierna kring detta beskrivs på s. 147f. Trots
likheterna ser vi olika tyngdpunkter:

1) Matteus har särskilt många dramatiska

effekter, såsom jordbävningen, Judas död
och Pilatus hustrus mardrömmar. Han ger
oss den skrämmande scenen där pöbeln
tar på sig ansvaret för Jesu död (Matt
27:25). Som den duktige bibelläraren
han är (Matt 13:52) lägger han också in
många citat från Gamla testamentet i sin
berättelse, det vi kallar för ”skriftbevis”.

2) Markus version anses av många vara

den äldsta (se s. 150). Jesu ensamhet
och utsatthet framträder tydligast hos
Markus. Citaten ur Gamla testamentet
visar urkyrkans tidigaste ansträngningar
att hitta mening i Mästarens förnedrande
undergång. Höjdpunkten är den romerske
officerarens bekännelse: Den mannen
måste ha varit Guds son (Mark 15:39). En
hedning inser som den förste att Messias
skulle komma för att lida och dö för var
och en av oss. Korset är därmed, enligt
Markus, Jesu kungatron.
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3) Lukas lyfter fram hur Jesus ber, hur han

tröstas av en ängel i Getsemane, hur han
förlåter och bryr sig om andra mitt i sitt
eget lidande. Vi får även det gåtfulla ordet
om att köpa svärd (Luk 22:36). Jesus
förhörs av Herodes, och en av rövarna
som han korsfästs med omvänder sig.
Jesus, själv döende, lovar den lidande
mannen en plats i Paradiset – en stor tröst
för alla som är tungt syndamedvetna.

Johannes version – den fjärde, alltså - är mer
detaljerad och djupt teologisk, liksom allt
annat han skriver. Den förklaras på s. 544.
Planer på att döda Jesus (avsnittet är bara
med i årgång B)
Sådana planer fanns redan vid Jesu födelse
(Matt kap. 2). Jesusbarnet var då hotad och fick
räddas, liksom en gång Mosebarnet i Egypten
(2 Mos kap 1). Beslutet att röja den vuxne
Jesus ur vägen blir till redan vid början av hans
offentliga framträdande (Mark 3:6). Så ställs
Jesus in i raden av förföljda profeter som Elia
(1 Kung kap 19) och Jeremia (Jer 11:18 -12:6;
18:18-23; 38:6). Vanligt folks syn på Jesus var
just att han var som en av dessa profeter (Matt
16:14).
Jesus var populär hos många i befolkningen,
inte minst bland galileerna som vandrade
i stora massor till påskfesten i Jerusalem
(Luk 3:48-49). Läget var spänt, året innan
hade galileiska pilgrimer blivit massakrerade
av Pilatus soldater som ständigt fruktade
oroligheter (Luk 13:1). Komplotten mot
Jesus sker i hemlighet och med list, nu verkar
mörkrets makt (Luk 22:53). Mördarna har
bråttom, de kan inte vänta tills efter högtiden.
Det finns människor i dag som driver på
sekulariseringen med samma otålighet, allt som
påminner om Jesus ska bort ur människornas
synfält, eller förlöjligas, förvrängas eller

Kvinnan med balsamflaskan (avsnittet är
endast med i årgång B)
Vi är hemma hos en viss ”Simon den spetälske”
(han måste ha gjorts frisk från sin spetälska,
annars kunde han inte vara bland andra
människor och ta emot gäster). Lasaros, som
Jesus uppväckte från döden, och hans systrar,
är också där (Joh 12:1-2). En kvinna träder
fram (jfr Luk 7:36-50). Johannes säger att hon
är Lasaros syster Maria. Varifrån den otroligt
dyrbara balsamflaskan kom vet vi inte (kanske
från en rik kvinna som gav bidrag till Jesu
rörelse? Jfr Luk 8:2-3). En denar är en vanlig
dagslön och krukan har kostat 300 sådana!
Den är kanske importerad från Indien, där
nardus växer på Himalayas bergsskråningar.
Maria slösar allt hon har på Jesus. Det är en
svårtolkad handling. Lärjungarna ryter till,
skäms de för att Jesus smörjs till kung av en
kvinna? Eller tänker de egentligen att pengarna
borde användas på vapen (Se Luk 22:38)? De
har lärt sig att de fattiga kan man alltid hjälpa
(se 5 Mos 15:11), och då hjälper man Jesus (se

Matt 25:35 f). Det vet de redan, precis som
vi. Så varför detta slöseri? Jesus ser Marias
handling som en kärleksgärning, en smörjelse
inför hans begravning. Hon gör nu i förväg vad
de manliga lärjungarna kommer att låta bli när
de alla är på flykt. Jesu misshandlade, blodiga
kropp kommer att läggas snabbt i en grav utan
den smörjelse man enligt sed och bruk var
skyldig att utföra på den.
Helgad varde ditt namn ber vi i Fader vår. Vi
önskar att Guds namn ska hållas heligt, att han
ska dyrkas, att det ska finnas religion, kyrkor,
psalmsång, processioner… Våra förfäder
skänkte liksom Maria från Betania stora bidrag
till kyrkor och helig konst. Vem gör detta i dag?
Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty
hon har visat stor kärlek (Luk 7:47), säger Jesus
om en föraktad kvinna som kysste hans fötter
och tvättade dem under tårar. Vår kommunion
i mässan borde vara en sådan kyss. En helt
annan sorts kyss ska vi strax få höra om:
Judas blir förrädare
Evangelisterna närmast skakar på handen av
upprördhet när de skriver att Judas var ”en
av de tolv”. Sveket är gigantiskt: Judas var en
högt betrodd medarbetare, hade följt Jesus,
sett hans under, förstått vem han var. Varför
förrådde han Jesus? Johannes anklagelse om
girighet och förskingringar räcker knappast
som motiv (och hur vet Johannes att det är
så, och varför gjorde Jesus i så fall inget åt
saken?). Maria från Betanias slöseri irriterade
Judas (se Joh 12:5-6). ”Varför informerades
inte jag som är kassör om detta köp i förväg?”
hör vi honom väsa. Men det kan inte vara allt
som stör honom. Var Judas bitter för att Jesus
utvalde Petrus till sin blivande ställföreträdare?
Var han besviken över att Jesus och hans
”kampanj” gick snett? Det svikande stödet i
Jerusalem efter Jesu stridsamtal där han ställde
sig i motsats till alla de rådande partierna
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förtalas. Brist på positiv religionsundervisning
i dag gör massorna mottagliga för hat mot
kristendom.
Det osyrade brödets högtid (påsken, pésach på
hebreiska) är den veckolånga festen till minne
av hebreernas uttåg ur Egypten (se 2 Mos
12:15-20: 34:18-20; 3 Mos 23:6-14). En gammal
judisk tradition förknippar påsknatten med
världens skapelse, med bindandet av Isak, som
Abraham trodde att han skulle offra, samt med
Messias ankomst. Sådana tankar kan ha spelat
en roll när Jesus utväljer just denna fest som
tiden för sin konfrontation med Jerusalem
där han kommer att bära sitt kors liksom
Abrahams son Isak bar veden till brännoffret
(1 Mos 22:6; Jes 52:13 – 53:12; Matt 10:38; Luk
9:3). I den heliga staden ska Jesus nyskapa
mänskligheten genom uppståndelsen (jfr Rom
8:19-20; 2 Kor 5:17; Kol 1:15).
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(Mark kap. 11-12) lovade inget gott. Eller
ville Judas genom list konfrontera Jesus med
Höga rådet och så tvinga honom att bevisa
sin messianitet genom under och tecken så att
alla skulle tro på honom – ungefär som Satans
frestelser mot Jesus i öknen la upp till (Matt
4:1-11)? Slyngeln Judas verkar inte ha förkastat
sin kärlek till Jesus helt, annars skulle han ha
dykt upp som vittne mot Jesus i rättegången
och förmodligen inte begått självmord när
Jesus dömdes till döden. Den betalning Judas
tar emot när han förråder Jesus talar sitt eget
språk: Trettio silverstycken var den lön en bitter
profet fick i Sak 11:12 efter att ha gjort sitt
bästa och arbetat i en konfliktfylld miljö för
likgiltiga boskapshandlare. Jag vill inte längre
vara er herde. Låt dem dö som skall dö, låt dem
gå under som skall gå under och låt dem som
blir kvar äta upp varandra. Så säger profeten
och kastar sitt uppdrag ifrån sig (Sak 11:9). I
2 Mos 21:32 är de trettio mynten lika mycket
som vid ersättning av en arbetsolycka där en
oxe har råkat stånga ihjäl någon annans slav
– Höga Rådet visar så sitt förakt för Jesus som
de ”köper” av Judas för detta belopp (”han är
inte värd mer än en slav”). Beloppet motsvarar
ca 120 denarer (dagslöner). Vad Judas har sagt
och gjort som Jesu medarbetare, under alla
åren innan sitt stora svek, får vi inte veta. Han
var kanske en av de bästa predikanterna eller
exorcisterna. Evangelierna tiger.
Påskmåltiden - Eukaristins instiftelse
Från Betania går vägen ned mot Kidrondalen
till Jerusalem. Trots människomyllret under
den sista dagen innan påsknatten kan det inte
ha varit svårt att upptäcka en man som bar en
vattenkruka på huvudet. Sådant gjorde bara
kvinnor. Lärjungarna förberedde allt som
behövdes vid påskmåltiden: lammet, bittra
örter, grönsaker, vin, vatten, salt, osyrat bröd,
mattor på golvet, oljelampor och kuddar att
vila på samt särskilda festdräkter. Allt görs på
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en övervåning som mycket väl kan ha legat på
den platsen som utpekas i dagens Jerusalem
(nattvardssalen på Sion). Det skulle enligt
judisk sed finnas små bägare för var och en,
men Jesus verkar ha haft en enda stor bägare.
Under måltiden ber han alla lärjungarna
att dricka ur den (inte ur sina egna). Denna
bägare blir alltså en gemenskapssymbol, den
är laddad med symbolik: man måste tänka
på en gammaltestamentlig förebild, knuten
till Jerusalem, platsen där de befinner sig
just nu: den gåtfulla prästen Melkisedek som
kom till Abraham och frambar bröd och vin
(1 Mos 15:18; jfr Heb 7:1-10). Många på Jesu
tid väntade en frälsare från himlen som skulle
vara som Melkisedek (t.ex. i Qumran, se s. 54
f). När Jesus lyfter kalken och brödet upprepar
han denne prästkungs gåva till Abraham,
trons fader - han gör därmed apostlarna till
trons fäder. Jesus överträffar dock Melkisedek
– och med honom alla senare överstepräster
som offrat åt Gud – genom att det bröd han
frambär är han själv, hans kropp (d.v.s. allt
han är och har). Så är Jesus både överstepräst
och offergåva. Hans utsaga om vinet, som
blir hans blod, leder tankarna till Moses
instiftande av förbundet med Gud vid Sinai
genom offerdjurens blod som stänktes på
folket (2 Mos 24:8), liksom det senare stänktes
på altaret i templet i Jerusalem. Men eftersom
det ska vara hans eget blod så innebär det även
hans död. Därmed är han inte bara en ny Mose
(5 Mos 18:18) utan samtidigt den lidande och
frälsande Gudstjänaren som profeten Jesaja
förutsåg (Jes 53:12). Jesus gör sig även till
påsklammet vars blod ströks på dörrarna
hos dem som skulle skonas från Guds vrede
den allra första påsknatten under befrielsen
från Egypten (2 Mos 12:23). Lukas version
av instiftelseorden ligger närmast dem vi får
hos Paulus (1 Kor 11:23-25). Jesus talar där
om det nya förbundet genom mitt blod (Luk
22:20), och det är en övertydlig hänvisning
till Guds löften hos Jeremia, där Gud lovade

Tillkomme ditt rike. Så lärde Jesus oss att be
i Fader vår. Detta rike är på ingång, så mycket
förstår lärjungarna i denna allra första mässa.
Hela Gamla testamentets längtan ska uppfyllas
– men de är också förbluffade: menar Jesus
verkligen att han måste dö, på riktigt? Vi
ser apostlarna resa sig och se undrande på
honom. Så ska det inte bli, Mästare! Här sitter
du, omgiven av trogna och tappra män som har
lämnat allt för din skull - titta här, våra svärd!
Inne i staden har du många sympatisörer,
åtminstone bland pilgrimerna. I värsta fall kan
vi fly – det har vi lyckats med så många gånger
tidigare. Jesus säger, djupt bedrövad: En av er
kommer att förråda mig, han som äter med mig
(Mark 14:18). Judas reser sig och försvinner ut,
i mörkret. Exakt när under denne påskmåltid
sker detta? Varken Matteus, Markus eller
Lukas berättar tidpunkten vilket är märkligt
(jfr Joh 13:18-30). Ingen misstänker heller
Judas när det sker – alla är helt fokuserade
på Jesu märkliga ord. ”Vi ses senare ikväll i
Getsemane” säger Judas kanske. Att alla sedan
går till Getsemane visar att apostlarna inte
anade ont. De litade på Judas.
Hos Lukas uppkommer här striden om vilken
av lärjungarna som ska vara den störste, dvs.
”statsminister” i Gudsriket. Hinner Judas delta
i denna strid innan han går, eller lyssnar han
bara på, medan han skakar på huvudet och
blir allt mer övertygad om det hopplösa i detta

”projekt”? Lärjungarna ser sig i fantasin redan
inta platserna i Höga Rådet i Jerusalem och i
Antoniaborgen när Guds änglar har krossat
romarna och deras djävulska regim. Jesus får
dem ned på jorden med sin maktfilosofi: Jag
är mitt ibland er som er tjänare (Luk 22:27).
Hos Johannes demonstrerar Jesus sin poäng
genom fottvagningen (Joh kap. 13), och där är
Judas ännu med. De ska alla bli kungar, lovar
Jesus nu (Luk 22:30). En särskild förmaning
om omvändelse ges till Petrus – Jesus vet vilket
ansvar som kommer att vila på honom och
hans efterföljare, påvarna i Rom (jfr Joh 21:13).
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en framtida, helt ny början med sitt folk (Jer
31:31 f; jfr Hes 36:25-27). Jesu kultstiftande
handling är noga planerad och genomtänkt,
den sammanfattar Israels heligaste teologi.
Lukas berättar att Jesus längtade efter att få
dela denna påskmåltid med lärjungarna innan
sitt lidande (Luk 22:15), hans sista måltid
innan Gudsriket kommer att upprättas. Det
är så rätt av oss när vi längtar efter att möta
honom i mässan, och så horribelt, så orätt av
oss, om vi går dit kalla och likgiltiga!

Apostlarna har precis deltagit i sin första
heliga mässa. I och med uppdraget att de ska
upprepa den heliga måltiden är de prästvigda.
Då tar de fram sina vapen. Jesus uppmanar
dem att köpa sig svärd. Det är Lukas som ger
oss denna förbryllande detalj, han gör det
för att visa att skriftens ord i Jes 53:12 skulle
uppfyllas - att Jesus skulle få vad vi idag kallar
för terroriststämpel. Det här är svårt att förena
med Jesu lära om att avstå från våld (Matt 5:39).
Den som har ett svärd tänker också använda
det (som Petrus gör sedan i Getsemane). Jesus
menade ungefär: ”Från och med nu blir det
hårt, ni får se till att ha vad ni behöver, ja, ni får
rentav beväpna er”. På medeltiden bar präster
dolk på sig (i alla fall här i Sverige), ty risken
för överfall och plundring var konstant. Jesus
ville inte att hans får skulle vara fullständigt
försvarslösa mot vargarna. Vi kan tolka
svärden symboliskt i dag (”trons svärd”, jfr Ef
6:17), men det gjorde de första lärjungarna
tydligen inte, deras verklighet var en annan
än vår. Jesu reaktion när de visar honom två
svärd (Luk 22:38) förstås dock bäst som en
brysk tillrättavisning (”Det är nog! Det räcker!
Sluta nu!”, jfr Luk 22:51) och inte som Bibel
2000 översätter det (”Det är bra”). De ska inte
dra svärden, men de får ha dem (för en tid).
Så erkänner också Paulus myndigheternas rätt
att kunna säkra lugn och ordning (Rom 13:4).
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Kyrkans ämbetsbärare är en myndighet, om än
den inte har polisiära uppgifter. Vi kristna har
rätt till skydd som alla andra.
Jesus själv vet att Judas har förrått honom.
Judas, hans lärjunge genom flera år, är nu på
motståndarsidan. I vilket ögonblick som helst
kan Judas återvända till nattvardsalen med en
beväpnad skara. Nu gör Jesus som kung David
gjorde den gången hans son Absalom vände
Jerusalem emot honom (2 Sam kap 15 f), han
lämnade staden innan det kom till kamp. Judas
är som denne Absalom, och han påminner
även om Davids rådgivare Achitofel. Det var en
klok man (2 Sam 16:23) som hade knuffats åt
sidan av Davids spion, Hushaj (2 Sam 17:14,
– liksom Judas av Petrus?). Achitofel valde
att gå över till Absalom liksom Judas nu gör
till översteprästerna. David gick gråtande
uppför Olivberget, barfota och med huvudet
övertäckt (2 Sam 15:30). Vid bergets fot ligger
Getsemane trädgård. Där stannar Jesus till för
att be och gråta. Om lärjungarna nu har insett
att Judas har gått iväg för att förråda Jesus,
liksom engång David blev sviken, så kan de
ändå trösta sig med att dessa förrädares onda
planer gick om intet. Achitofel hängde sig (2
Sam 17:23), Absalom flydde på en mulåsna
men hans huvud fastnade i ett träd. Där
hängde han tills Davids general jagade tre
svärd genom honom (2 Sam 18:9-17). Allt
slutade med seger för David som gjorde ”come
back” och slutligen förlät sina motståndare.
Nej, Gud sviker inte sin Messias!
Getsemane
Judas gick till översteprästerna och berättade
var Jesusrörelsens ledning höll till och troligen
också att de var beväpnade. Han kunde även
berätta en chockerande nyhet: Jesus har
ändrat påskmåltidsritualen, deklarerat det Nya
förbundet som profeterna talade om, i praktiken
betett sig som vore han själv överstepräst, ja,
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Messias, och avskaffat tempelkulten för sina
lärjungar. Numera ska man ”dricka hans blod”
och ”äta hans kropp” - otänkbart och förbjudet
enligt Mose lag (1 Mos 9:4; 3 Mos 17:11-14
m.m.). Det kommer att bli kaos bland folket
när ryktena om Jesu påskfirande sprider sig,
rådet måste ingripa redan i natt.
Det fanns många messiaskandidater under
Nya testamentets tid (se s. 163). Ett par
decennier efter Jesu död uppträder t.ex. den
s.k. ”Egyptiern” som nämns i den dåtida
historikern Josefus Flavius bok ”Det judiska
kriget” (II, 13:5) och som i övrigt nämns i Apg
21:38. Han ställde sig med sina anhängare på
Olivberget mitt emot Jerusalem och lovade
dem att Gud skulle få murarna att rasa av
sig själva liksom engång Jerikos murar föll.
Romarna krossade rörelsen blodigt (men
ledaren kom undan!). Vid Olivbergets fot
sitter nu Jesu lärjungar mitt i natten och ser
upp mot den mörka staden där Judas befinner
sig. När ingriper Gud? Jesus går åt sidan och
ber intensivt. ”Då blir det nog bra”, tänker de,
”Gud bönhör Messias”. Lärjungarna nickar till.
Jesus grips av dödsångest. Han är bedrövad
ända till döds – det är ord ur Ps 42:6,12 och
Ps 43:5 där den bedjande och desperata
psalmisten försöker återfå sitt mod. Orden
får oss även att tänka på profeten Jonas djupt
frustrerade tillstånd när Gud inte straffade
den syndiga staden Ninive (Job 4:9) och på
profeten Elias uppgivenhet när han flydde från
kungamakten som vände sig emot honom (1
Kung 19:4). Det är möjligt att Jesus bad högt,
ja, ropade ut sin ångest (Heb 5:7; Joh 12:27).
Lärjungarna sov nog inte alla - den unge
mannen som sedan flydde naken (Mark 14:5152) lyssnade möjligen. Var han Markus (eller
Johannes), källan till denna episod?
Ske din vilja, säger vi i Fader vår, men nog
aldrig med den ångest och självövervinnelse

Jesus måste möta döden ensam. I nattvardssalen såg han ner i den stora kalken som
innehöll hans eget blod. I Getsemane, i nattens
mörker träder en annan kalk fram för Jesu inre
blick och han överväldigas av fasa: Abba!...
Ta denna kalk ifrån mig… (Mark 14:36). Det
kanske ännu går att komma undan? Profeten
Jesaja berättade hur Israel fick slippa Guds
vredes bägare. Gud tog den ur det plågades
folks hand för att räcka den åt förtryckarna
istället (Jes 51:17-23). Vore det inte bättre om
den tömdes, med allt sitt innehåll, ut över
alla gudlösa – det ska ju ändå ske vid Domen
(Upp 14:10; 15:7)? Kan inte Gud förvandla
allt vatten i Jerusalem till blod såsom han
gjorde på Moses tid i Egypten, då han visade
egyptierna deras synd och straff? Så skall allt
rättfärdigt blod som utgjutits här på jorden
komma över er, alltifrån den rättfärdige Abels
blod till blodet från Sakarja … så hade Jesus
ju sagt i en upphetsad stund till de skriftlärda
och fariseerna (Matt 23:35). Rätt! Men tanken
på en sådan dom är förfärande, vilket läsaren
nog kan inse: alla mina synder och dina synder
– tänk om vi fick dem i retur, kastade tillbaka
på oss i all deras äcklighet. Tänk om vi själva
skulle sona dem, och betala med vårt eget blod!

Faderns kärlek till världen tar inte rättvisans
väg utan barmhärtighetens – och så visar han
sin gudomliga storhet. Inom Gud vänder sig
allt inåt, det är som en kortslutning av vreden:
Fadern sväljer det nej till oss som vi förtjänade
och Jesus gör det lika mycket. Som Gud redan
sa hos profeten Hosea:
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som Jesus här gör. Lukas beskriver Jesu ångest
som en idrottsmans fysiska ansträngning,
han ”svettas blod”, vilket antagligen betyder
att blodådrorna framträdde och ansiktet blev
rött (jfr. Luk 22:44). Flera ord är hämtade ur
Herrens bön: Abba (Fader) och Jesu önskan
att lärjungarna inte utsätts för prövning (Mark
14:38, dvs. att de ska inte ska komma på fall
i prövningens stund, vilket helt precist är den
ursprungliga innebörden i vår bön: inled
oss icke i frestelse). Det dagliga brödet
och förlåtelsen av våra skulder är tematiskt
etablerade i eukaristin som nämndes ovan
(Matt 26:26-28). Så berör vår viktigaste bön,
Fader Vår, på flera sätt det fasanfulla dygnet
där frälsningen förvärvades åt världen.

Hur skulle jag kunna släppa dig,
Efraim, överge dig, Israel…
Mitt hjärta är i uppror,
all min medkänsla väcks.
Jag skall inte låta min flammande
vrede få utlopp…,
ty jag är Gud och inte människa,
den Helige mitt ibland er.
(Hos 11:8-9)
Jesus tar emot lidandets kalk, sitt bloddop
(Luk 12:50), bägaren med dess ändlöst stora
innehåll av synd och orenhet. Jerusalems,
ja, alla världens synder ryms i den och den
kommer att riva ner Jesus i en virvel av smärta
och förtvivlan. Alla synder, även mina minsta,
drar han med sig ner i avgrundsdjupet. Herren
säger ja till oss och dricker död, vi reser oss och
går fram i mässan, tar kalken mellan händerna
och dricker liv.
Jesus väljer detta. Gud gör uppror mot syndens
makt. Nu ska den sjuka världen botas, den ska
inte skrämmas eller straffas. Räddningen kan
bara ske genom kärlek och förlåtelse.
I ditt och mitt livs Getsemane avgörs också
mycket, det är svårt. Jesus vet hur den stunden
är när djävulen försöker få oss att komma
undan Guds vilja. Vi kan föreställa oss hur
Satan hamrade på Jesu oroliga själ med förakt,
för att stoppa hans beslut som skulle utverka
mänsklighetens frälsning. Allt gott som Jesus
gjort vänds mot honom: Vad har du egentligen
för rätt att instifta din ”eukaristi” och ändra på
offerritualen som Mose själv instiftade? Varför
uppstår det ständigt bråk och konflikter kring
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dig, oavsett vart du kommer? Är det inte för att
det är du själv som är problemet? Allt är ditt
fel! Inser du inte vad din familj och ditt folk
får lida för ditt stora egos skull? Hade du inte
kommit till världen då skulle de stackars barnen
i Betlehem aldrig ha dödats, och dina egna
föräldrar inte tvingats fly till Egypten och lida så
mycket på grund av dig! Varför räddade du inte
Johannes Döparen från döden? På vilket sätt
hade Döparen gjort sig förtjänt av ett sådant
svek? Varför alla dessa sjuka människor som du
inte botade? Jesus är som en boll som kastas
hit och dit. Allt gott som han hade gjort kunde
i denna mörka timme förhäxas och framstå
som något ont och så öka hans förvirring
och ångest. Möjligtvis visade Satan honom
också hans kyrkas framtid – sett från den allra
fulaste sidan: alla strider, som skulle komma,
alla förfalskningar av budskapet, allt högmod,
lögner, alla präster som fördärvar människor
genom sin omoral, alla heresier, allt slarv i
Guds tjänst, all okänslighet och onödig hårdhet
mot människor som söker sig till kyrkan för
hjälp, allt våld, alla bedrägerier i Guds namn.
Och allt detta, säger den oförskämde Satan till
världens frälsare, är DITT fel, du ska få lida,
inte för andras synder, utan av ditt eget verk!
Jesus lyssnar inte till djävulen utan satsar allt på
Faderns kärlek. En ängel från himlen betjänar
honom – ger honom kraft, som Lukas säger
(Luk 22:43). Det finns många mörka tankar
som vi ska ignorera för att istället aktivt söka
de ljusa. Vi kan inte förstå allt men vi kan lita
på Gud. Jesu beslut om att inte oroa sig utan
älska och lida gör honom stark och lugn. Det
behövs. Nu kommer Judas.
Jesus fängslas
Folkhopen som Judas har med sig är svår
att identifiera. Hos Lukas utgörs den av
tempelpolisen, hos Johannes romerska soldater
(Joh 18:2). De har knappast marscherat i takt
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och med uniform utan försiktigt, förklädda.
En och annan av lärjungarna kan rentav ha
fått intrycket att det är Judas som kommer
med förstärkning, anhängare inne från staden:
Äntligen – det här har vi väntat på! I början
verjar det oklart vad som ska hända. Judas kan
ohindrat gå fram och ge Jesus den brukliga
hälsningskyssen innan verkligheten går upp
för lärjungarna.
Vilket ögonblick. Sedan världens början har
Skaparen inväntat denna ormkyss som han
visste skulle komma. Av alla spikar som Jesus
skulle ta emot var denna den värsta, ty den
kom från en älskad och utvald vän. Kanske har
även din eller min mun gett honom en sådan
kyss. Jag sa ovan att vår kommunion i mässan
bör vara som en kyss. Må den aldrig bli en
judaskyss! Vilken fasa att vakna upp i evigheten
och inse att man hela sitt liv har tagit emot den
största av alla gåvor, Kristi kropp, utan att bry
sig om honom, av ren vana, utan bön, utan en
tanke på vad det har kostat honom att skänka
oss frälsningen! Att man varit kall, förstenad.
Vilken skillnad det är mellan den syndiga,
gråtande kvinnans kyssar (Luk 7:36-50) och
Judas kyss! Judas synd är inte biktad, inte
ångrad, knappast medveten. Kyssen är på
låtsas, den lämnar honom själv naken och tom
och störtar honom ner i en avgrund, liksom
Adams synd gjorde med hela människosläktet
i Paradiset. För sent går det upp för Judas att
han kyssar ihjäl sin Herre. Det är som när
vi går fram till kommunion på fel sätt: som
självrättfärdiga fariseer, omedvetna om vår
attityd (jfr Luk 18:10 f). Det vore mer rätt att gå
till kommunionen precis som vi är: tiggande,
likt sjuka som söker vård hos sin läkare. Då
hamnar vi i en trygg famn. Så rätt det kan bli,
och så fel. Vilken dyrbar, vilken farlig stund!
Nu brakar det loss. Petrus slår till med sitt
svärd, möjligen känner han igen översteprästen
Kajafas tjänare, Malkos (Joh 18:10). Jesus

Förhöret inför Höga rådet
Hela vägen från Getsemane till Kajafas hus
är Jesus bunden och mycket hårt bevakad.
Man måste ha fruktat fritagningsförsök från
anhängarnas sida, många galileiska pilgrimer
kunde slå till från alla håll i mörkret. Man drog
iväg med Jesus snabbt och hårdhänt, täckte väl
över honom med en säck som måste ha gjort
det svårt för honom att hänga med utan att
falla och slå sig på de steniga, ojämna vägarna
och trapporna upp längs Sionberget. Petrus
följde efter, men nog inte ensam, och med ett
virrvarr av tankar: Vi kanske kan befria Jesus!
Gud kommer inte att svika Messias! Vad som
än händer vill Petrus vara där. Han har inte
glömt sitt löfte att vara beredd att fängslas och
dö med Jesus (Luk 22:33).
Fundamenten till Kajafas hus är idag – med
stor sannolikhet - arkeologiskt avtäckta på
Sionsberget, i det gamla Jerusalems sydvästra
del. Där finns även en fånghåla där Jesus kan
ha varit några timmar under denna natt (den

kan ses i kyrkan Saint Peter in Gallicantu).
Förhöret pågick länge. Enligt Mose lag behövs
det två vittnen för att någon ska kunna dömas
(2 Mos 19:15) och Kajafas respekterar detta.
Men de vittnen han har kunnat få tag på mitt
under påsknatten säger olika saker som inte
passar ihop. Anklagelserna om Jesu uttalanden
mot templet har en kärna av sanning i sig (Matt
12:6; Mark 13:1-4; Joh 2:19-21), men att Jesus
profeterade om templets undergång var inget
nytt, det var vad tidigare profeter gjorde (t.ex.
Jer 7:1-15; 26:4-6). Att Jesus inte svarar på
anklagelserna är ett svar i sig: tystnaden visar
hur han som Messias uppfyller profetiorna
i Jes 53:7 och Ps 38:13-15. Antagligen förstår
Kajafas och hans förhörsledare det.

Fasta

är den sanne översteprästen för Petrus, och
han själv, Petrus, är denne översteprästs
sanne tjänare. Malkos är hans motsvarighet
på motståndarsidan och Petrus slår till med
svärdet, tydligen för att döda sin konkurrent.
Petrus lyckas såra Malkos. Men, Petrus! Det
nya förbundets folk ska inte misshandla Det
gamla förbundets: Jesus tillrättavisar Petrus
(Matt 26:52), han är herre över situationen
och kan ta sig tid för att bota Malkos öra
(Luk 22:51). Lärjungarna hinner fly - enligt
Johannes sker det efter ett krav från Jesus till
angriparna (Joh 18:8). Alltihop har möjligen
tagit längre tid. Man kan utmärkt tänka sig en
belägring av trädgården med förhandlingar
fram och tillbaka som slutade med att Jesus
övergav sig mot att lärjungarna fick fly. De
upplevde honom då bokstavligen som den
som ger sitt liv för sina vänner (Joh 15:13).

Översteprästen måste ha ett bevis, det är redan
bestämt att Jesus ska dö. Därför frågar han
Jesus rent ut om han är Messias, Guds son.
Hade Jesus nu haft en försvarsadvokat, då hade
denne kanske valt en försiktig, diplomatiskt
utläggning som kunde ge Jesus ett mildare
straff eller leda till en narrstämpel (som Jesus
sedan får hos Herodes, se nedan). Men Jesus
har inte kommit för att kompromissa, han
svarar djupt allvarligt och med stor myndighet
JA på frågan och skärper påståendet genom
att identifiera sig med Människosonen, den
himmelska gestalt som profeten Daniel såg
(Dan 7:13 f) och som Gud ger all makt, ära
och herravälde. Därmed ställer sig Jesus långt
över Kajafas, ty mot Människosonen själv
väger en despotisk jordisk överstepräst inte
mycket. Kajafas ser hädelse (blasfemi) i Jesu
bekännelse och vill ha Jesus dömd enligt 3
Mos 24:10-23. Om någon smädade Guds namn
förväntades varje from jude riva sönder sina
kläder i förtvivlan. Detta gör Kajafas här. Alla
närvarande fick nu döma, det gjorde de en i
taget, med de yngsta först. De skulle var och
en säga att den anklagade antingen skulle ”till
döden” eller ”till livet”. Rådet ställde sig helt
bakom sin ledare (se dock Luk 23:50-51).
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Misshandeln börjar omedelbart, ty en hädare
har ingen rätt till någon human behandling,
ansåg man. Jesus som nyligen botade en
blind man med sitt spott (Joh 9:6-7) binds nu
själv för ögonen och bespottas i ansiktet. Det
här njuter de av, de skrattar och vill få Jesus
att ”profetera” medan de slår honom utan att
han kan se varifrån slagen kommer. Jesus ber
förmodligen i sitt hjärta ständigt för dessa sina
bröder. Kanske framstammar han den lidande
Gudstjänarens ord från Jes 50:6-8:
När Herren Gud öppnade mina öron
gjorde jag inte motstånd,
drog mig inte undan.
Jag lät dem prygla min rygg
och slita mig i skägget,
jag gömde inte ansiktet
när de skymfade mig och spottade på mig.
Herren Gud hjälper mig,
därför känner jag inte skymfen,
därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta,
jag vet att jag inte blir sviken.
Han som skaffar mig rätt är nära.
Adam och Eva gömde sig i Paradiset och
skyllde sin synd på ormen. Deras ättlingar
går längre, de överfaller Herren och skyller
allt på honom. Guds Son tar emot det. Så
ser det tack ut som mänskligheten ger sin
Skapare. Kajafas vet inte att det är hans ögon
som är förbundna, det är han som smädar
Gud genom att håna Guds Son. Så anklagar
människor även i dag Gud för det de själva
gör. Alla som tillhör Gud drabbas på liknande
sätt av människors fördömande. Kyrkan.
Prästerna. Tron. Läsaren vet vad jag menar.
Petrus sviker och ångrar – Judas ångrar och
tar sitt liv
Petrus är modig, han kommer så nära förhörssalen han kan utan att direkt träda in. I
översteprästens residens vet alla om att den
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farlige sektledaren har fångats, och det härskar
en triumferande glad stämning. Man ser på
Petrus ansikte att han inte delar glädjen, han
sticker ut, det är då som han igenkänns. Petrus
förnekelse är total, den upprepas tre gånger och
bekräftas av en svordom. Att kyrkans förste
och störste ledare på så sätt svek Herren var
en pinsam sanning för urkyrkan. Hade Petrus
inte själv insisterat på att det var så det gick till,
då hade episoden troligen aldrig hamnat i Det
nya testamentet utan hamnat i den kollektiva
förlåtelsens glömska. Den förste påvens svek
var en skam, men också en tröst för de kristna
som under de följande seklernas förföljelser
bröt ihop och förnekade sin tro. Katolska
kyrkan kunde aldrig bli helt oförsonlig mot
dessa svaga medlemmar. De fick återupptas i
kyrkan efter en tid av botgöring. Varje gång vi
lämnar biktstolen, förlåtna, åter i vänskap med
Gud, så vet vi att han har tagit oss tillbaka.
Precis som engång Petrus vill han behålla oss i
sin tjänst – trots våra brister.
Här infogas i Matteusevangeliet berättelsen om
Judas död. Den påminner oss om berättelsen
om Davids svekfulle rådgivare Achitofels död i
2 Sam 17:23 som redan sagt. Achitofel tog sitt
liv för att Davids fiender, som han hade gått
över till, ändå inte ville följa hans råd om vad
som skulle göras. Ger detta en fingervisning
om vad som hände med Judas? Att Judas
användes av Höga rådet men som sedan inte
var välkommen dit? Förrädaren blir själv
förrådd. Ett återvändande till Jesu krets var
inte att tänka på. Judas ångrar sitt fel, precis
som Petrus, men Petrus räddas av sin tro på
förlåtelsen, Judas förtvivlar i sin synd. Här ser
vi att skuldinsikt i sig inte är frälsande, utan
att hoppet är avgörande. Det här är en förfärlig
berättelse, Matteus kan inte ha skrivit den
utan stort obehag, vilket kan förklara varför
han i Matt 27:9-10 råkar skriva fel och kallar
sitt (fria) citat från profeten Sakarjas bok (Sak
11:12 f) för ett citat från Jeremia (jfr dock

Enligt Apostlagärningarna gick det annorlunda
till. Judas dog först senare (Apg 1:16-20).
Han köpte i lugn och ro en bit mark men
föll omkull och dog av ett öppet sår i magen.
Även denna version leder tankarna tillbaka till
upproret mot David. Absaloms härförare hette
då Amasa (2 Sam 17:25). David segrade och
då bytte Amasa sida och blev Davids härförare
medan den trogne Joav knuffades åt sidan.
Joav misstänkte att Amasa inte var att lita på,
gick till honom, tog tag i hans skägg som om
han ville kyssa honom till hälsning (som Judas
mot Jesus). Men Joav stötte sitt svärd genom
buken på honom (2 Sam 20:8-10). Amasas
inälvor rann ut på marken exakt så som
Apostlagärningarna beskriver Judas fallolycka.
Båda versioner av Judas död jämställer honom
så med olika förrädare kring kung David och
det visar hur urkyrkan såg på den osalige Judas
som förrådde sin egen Messias, ”Davids son”.
Jesus inför Pilatus och Herodes
Amicus caesarius – kejsarens vän – var en
position man inte gärna ville mista. En
gyllene ring på fingret med en bild av kejsaren
påminde ständigt om privilegiet att äga
majestätets gunst. Pilatus föll i onåd få år efter
domen mot Jesus. När Samaria år 36 e.Kr.
surrade av rykten om en ny profet anordnade
Pilatus en massaker mot dem. Då blev det för
många klagomål. Efter tio år som ståthållare
avsattes Pilatus av kejsaren i Rom. Alla källor
utanför evangelierna berättar om Pilatus
brutalitet, såsom de konstanta avrättningarna
som verkställdes utan domslut. År 37 anlände
han i Rom för att avlägga räkenskap inför
den storhetsvansinnige romerska kejsaren
Caligula. Han tvingade Pilatus till självmord.
Den helige Justinos (se s. 1175) kände till
Pilatus akter i Rom ca år 150 e.Kr. (Apol.

I, 35;48). Det rörde sig om en rapport till
kejsaren om Jesu död och hans underverk
(även den kristne författaren Tertullianus, se
s. 47, bekräftar detta ca år 200). Man kunde
alltså gå och läsa i romerska arkiv om Jesu tid
i Judeen och så få bekräftat evangeliernas ord.
Dessa dokument har vi tyvärr inte har tillgång
till längre (de senare s.k. ”Pilatusakterna” som
nämns ibland är efter allt att döma falska).
Pilatus var vid påsken i Jerusalem med sina
trupper för att hålla läget under kontroll när
folkmassorna strömmade till festen. Pilatus
första fråga till Jesus är politisk: ”Är du
Messias?” (= ”tänker du ta makten?”). Jesu svar
är svårt att tolka. Det kan översättas både som
ja och nej, eller som en fråga: ”Säger du det?”.
Pilatus är förvånad men inte speciellt oroad
över denne ”terrorist” – hans säkerhetstjänst
vet tydligen att det rör sig om en i romarnas
ögon harmlös predikant, en ”drömmare” som
bara har irriterat tempelaristokratin med lite
profetior och symbol-aktioner (Mark 15:10).
Enligt Lukas skickas Jesus härefter till
Herodes. Denne regerade uppe i Galileen
och var just då på besök i Jerusalem. Herodes
hade tidigare kritiserat Pilatus övergrepp och
har säkert också protesterat mot massakern
på galileiska pilgrimer i Jerusalem under det
föregående året (Luk 13:1). Pilatus smickrar
Herodes genom att låta honom döma Jesus.
Fjäsket fungerar – Pilatus och Herodes blir
vänner. Herodes som var Jesu jordiska furste
i Galileen, verkar se Jesus enbart som en
underhållande mirakelman. Detta visar ännu
mer att Jesus inte betraktades som ett farligt
politiskt hot såsom Johannes Döparen (jfr
Luk 3:19-20). Jesus ikläds en ”narrdräkt” som
antagligen är vit (= oskuldens färg) och skickas
tillbaka till Pilatus. En intressant detalj är att
Jesus inte svarar på en enda av Herodes frågor.
Det finns människor som Jesus inte har något
att säga. Herodes liv var njutning och överflöd
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likheten med Jer 32:6-15 och kap 18-19). Här
fanns starka känslor med under skrivandet.
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på de fattigas bekostnad. Jesus kastade inte
sina pärlor för svin (jfr Matt 7:6).
Pilatus fru hade mardrömmar på grund av
denne fånge (Matt 27:19). Vi minns hur de vise
männen från Österland varnades av Gud i en
dröm från att gå tillbaka till Herodes och dras
in i hans onda plan att ta död på Jesus (Matt
2:12). Denna visa kvinna från Västerlandet vill
hålla sin man utanför den komplott som nu
ska fullfölja vad den gamle kungen missade.
Hennes dröm kan ha berättats för de kristna
i Rom när hon reste dit med sin man efter att
han avsattes och dömdes till döden av kejsaren
år 37. Så har denna detalj spridits i urkyrkan.
Om hon själv blev kristen vet vi inte, men hon
kan mycket väl ha sympatiserat med kyrkan
efter hennes makes bortgång.
Pilatus försöker nu med en ren provokation
som måste göra intryck på judarna. Gamla
testamentet lär att oskyldigt utgjutet blod ropar
till himlen om hämnd (som när Kain dödade
Abel i 1 Mos 4:10). Hittar man en ihjälslagen
man på marken och ingen kan utpekas som
skyldig ska enligt Mose lag (5 Mos 21:1-9) hans
blod sonas genom att prästerna bryter nacken
av en kviga och tvättar sina händer över djuret
medan de försäkrar att de inte har någon skuld
till mannens död. Pilatus känner till Israels
seder och tvättar nu sina händer för att avsäga
sig allt ansvar för denna smutsiga handling.
Kanske nämnde Pilatus också profeten Jeremia
från 500-talet f. Kr. Till dem som ville döda
honom för hans förutsägelser om templets
förstörelse sa Jeremia att de drog skuld över
sig om de spillde hans blod, eftersom Herren
hade sänt honom att förkunna. Då skonades
han (Jer 26:12-19). Pilatus vill i så fall säga:
”Kan man inte göra så med den här Jeremiakopian också?” Men hela folket ropade: ”Hans
blod må komma över oss och våra barn” (Matt
27:25). Härmed är Pilatus ställd mot väggen.
Ett så djupt och massivt hat hade han inte
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räknat med. Folkmassan tar på sig ansvaret för
Jesu död, även om det skulle dra Guds vrede
över dem själva och deras ättlingar. Pilatus
insåg för sent hur infekterad konflikten hade
blivit. De blinda fanatikerna på torget framför
honom som önskade Jesu blod över sig hade
också missförstått allt, för de förstod inte
Guds vilja: Jesu blod utgjuts inte till någons
straff utan tvärtom till syndarnas förlåtelse.
Jesus dricker lidandets bägare istället för att
uttömma Guds vrede över mänskligheten
(Mark 10:38). Liksom den katolske prästen
i Auschwitz, den helige Maximilian Kolbe
(se s. 1312), som offrade sitt liv istället för en
annan (sin medfånge Franz Gajownizek). Eller
som den polska idrottsstjärnan Agata Mróz
som dog år 2008 i en cancersjukdom efter att
ha avvisat all behandling som hade kunnat
skada det barn hon bar inom sig. Hennes barn
överlevde. Jesus dör för vår skull, i syndares
ställe, för att göra slut på den onda cirkeln av
våld och motvåld. Hos Lukas säger Jesus att
folket är som ett förtorkat träd som kommer
att dela ”det gröna trädets” – d.v.s. hans eget –
öde (Luk 23:28-31). Vi ska förmodligen tänka
på eld som ju brinner snabbare i de torkade
grenarna än i de gröna. Jesus verkar se att han
och hans folk har del av samma lidande. Jesus
sa inte att Jerusalem skulle förstöras under
nästa generation (vilket skedde år 70) såsom
Guds ”hämnd” för att denna folkmassa nu
förkastade honom. Jerusalem är förstockad
och vill inte förstå att tiden är inne för Guds
besök, därför avvisas Jesus. Man går vilse i
ett alltmer krigiskt vansinne som i slutändan
medför att fienderna förstör staden (Luk
19:41-44), men Jesus önskade inte detta. Jesus
godkända inga framtida förföljelser mot judar.
Att ta de upphetsade Jerusalembornas rop på
platsen framför Pilatus till ursäkt för sådant
vore att missförstå vad Jesu korsfästelse har
för mening. Patriarken Jakobs son Josef förlät
och räddade sina bröder som svek honom (1
Mos 45:5 – jfr inledningarna till Esters bok, s.

Barabbas friges. Jesus döms
Jesu medtävlare om påskfrisläppandet, Jesus
Barabbas, är en mördare och upprorsman (Matt
27:16 – namnet betyder ironiskt nog ”Jesus,
Faderns son” och det gav säkert tillfällen till
hånskratt). Händelsen illustrerar övertydligt
vad det vill säga att Jesus dör i syndarens ställe.
Att Jesus ställs upp mot Barabbas måste betyda
att han inte längre bara är misstänkt utan
faktiskt redan är dömd av Pilatus, även om det
inte framgår i texten. Barabbas hade inget att
förlora och har säkert jublat över sin oväntade
frihet. Han kan ha levt länge nog för att delta i
det judiska upproret mot Rom på 60-talet e.Kr.
Om hans öde vet vi inget (han kan också ha
avrättats i hemlighet, soldaterna har knappast
gillat att just denna man frisläpptes!). I denna
stund vore det intressant att få veta vad Pilatus
hustru tänkte och hur hon agerade. Jungfru
Maria nämns inte heller. Hon led obeskrivligt,
hennes förtvivlan går inte att föreställa sig. Nu
gick Symeons profetia i uppfyllelse, Marias
hjärta slets sönder av ondskans svärd (Luk
2:35).
Det sägs att orsaken till många av de synder
som vi män begår är vår fruktan för andra män.
Pilatus dömer mannen som han inte vill döma.
Han fruktar kejsaren Tiberius och att mista
sin borgfred med judarnas maktelit. Varken
Pilatus, Herodes eller Kajafas vet om att den
som de dömer en gång, som Världsdomare,
ska döma dem. Jesus som går i döden för deras
skull ska en gång stå ansikte mot ansikte med

dem, och vid deras sida kommer även vi att
stå. Då får vi se allt vi gjorde eller inte gjorde
för de små som tillhör Jesus (Matt 25:31-46).
När vi väljer bekvämlighet, heder eller makt på
bekostnad av vår trohet mot Jesus, så är vi en
ny Pilatus, Herodes eller Kajafas. Vi är värre,
för vi vet vem och vad Jesus är. Värst av alla
är vi predikanter, som vet väldigt mycket mer
om tron än de flesta, om vi inte lever som vi lär
(Jak 3:1). Därför ska vi be extra böner för dem
som har ämbeten och fullmakter i kyrkan.
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112, och Romarbrevet, s. 201). Josef älskade
sina bröder trots deras svek. Med samma
inställning går Jesus i döden (jfr Luk 23:34).
Inte mot dem, utan för dem. Den som följer
Jesus kan inte vara antisemit. Jesus älskade sitt
folk och dog för det. Att glömma detta vore
att svika Herren själv och allt han stod för.
Antisemitism i kristen förklädnad är horribel.

Jesus överlämnas till soldaterna för piskning.
Piskorna var gjorda av läderremmar med
törnen, vassa benbitar eller blykulor. Syftet
var att försvaga den dömde så att han avled
snabbare på korset (många dog redan under
piskningen). Pilatus trupper bestod av män
från främmande folk som hatade judarna och
var väl motiverade att plåga dem. Om Pilatus
själv vet vi att han hade antisemitiska vänner i
Rom och förmodligen var antisemit själv (jfr
Joh 18:35). Jesus ikläds en ”kungamantel” som ännu ett hån - och får en törnekrona
nerpressad över huvudet. Han är blodig över
hela kroppen från piskningen. Romarna
brukade förödmjuka kungar som de hade
besegrat. I deras ögon är denne kung ett skämt
– men aldrig före och efter har de fått plåga en
större kung än denna! Vi får tänka oss Jesus
darrande, bedjande, frysande, rädd i denna
stund, kanske liggande på marken, ihoprullad
– liksom de krigsfångar i vår tids mellanösternkonflikter vars förnedrande, inhumana
behandling har avslöjats genom bilder som
spridits via internet. Bakom evangeliernas
presentationer hör vi förövarna skratta, vi
ser dem berusa sig i vin och hur den ena
avlöser den andra så att den kan vila en stund.
Lukas har inte med den här vidriga scenen i
soldatgården, kanske för att den skrattande
hyllningen av Jesus såsom kung är på gränsen
till att bli en parodi av kejsarhyllningen (Ave,
Caesar!) vilket kunde verka stötande för
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Den dömde skulle till varning för alla bära
sitt kors genom de mest trafikerade gatorna (i
praktiken bar man tvärbjälken som vägde 2050 kg). Det är som sagt svårt att inte tänka på
Abrahams son, Isak, som fick bära den ved som
Abraham tänkte offra honom på (1 Mos 22:6).
Jesus, utmattad av tortyr, klarade inte av detta
ensam. Han föll till marken flera gånger innan
den ansvarige officeraren avbröt processionen
och tog tag i en förbipasserande man vars
namn Markus ger oss: Simon av Kyrene, ”far
till Alexandros och Rufus” (Mark 15:21). Att
namnen kom med i berättelsen tyder på att
dessa personer senare anslöt sig till kyrkan. I
Jerusalem hittades år 1942 ett skrin för döda
ben som enligt inskriptionen tillhörde Simons
son Alexandros från en plats som förmodligen
ska översättas som ”Kyrene”. Det kan vara
samma personer som Markus nämner.

den heliga Veronika som torkade Jesu ansikte
av med en svetteduk och så fick en bild av
hans heliga ansikte på sin duk. Hennes namn
är kanske sammansatt av det latinska ordet
vera (sann) och det grekiska eikon (bild).
Innan hon började kallas för ”Veronica”
(under tidig medeltid) hette hon hos grekerna
Berenike, vilket kan ha ett historiskt ursprung.
Det är inte möjligt att spåra denna kvinnas
identitet tillbaka till den förste Långfredagen i
Jerusalem, men legenden passar in i den dystra
bilden: ofta fick man stanna upp för att Jesus
eller någon av rövarna behövde hjälpas upp på
benen när de halkade med sina blodiga fötter
på gatstenen. Åtskilliga kvinnor som stödde
Jesus stod längs korsvägen och var redo att
omedelbart torka hans misshandlade ansikte
varje gång det fanns en chans till det. En sådan
grupp av kvinnor talar Jesus till i Luk 23:27-31.
Det var förbjudet att offentligt sörja och klaga
över en dödsdömd, men det gör dessa kvinnor
vilket därför måste ses som en förtvivlad
protestdemonstration. Jerusalem är som det
vissna fikonträdet som inte bär frukt (Matt
21:18-22; jfr 3:10; Jer 8:12-13). Framtiden
blir plågsam för kvinnor och barn – de som
alltid är allra mest utsatta. Simon av Kyrene
och kvinnorna vid vägen visar sin omsorg,
det lilla de kan göra. Evangelierna fasthåller
deras gärning för alla tider. Ett av de beslöjade
kvinnoansiktena längs vägen ropar Jesu namn
och fångar hans blick, Maria. Vad som uttrycks
av känslor, smärta och ömhet i det korta mötet
mellan Herren och hans Moder kan nog ingen
människa föreställa sig.

Simon bär, eller släpar den hala, med blod
nedsölade träbjälken vidare tillsammans med
Jesus. Detta var en extremt obehaglig uppgift.
Från gathusens tak har många skrattat åt den
förbipasserande duon och de två andra dömda
som gick med dem och också bar sina kors.
Man kastade antagligen avfall och mög ner
på dem. I våra korsvägsandakter minns vi

Jesu korsfästelse berättas med många och
precisa hänvisningar till Ps 22. Denna psalm,
samt Ps 31, har Jesus möjligen bett på korset.
Urkyrkan kände igen och tolkade hela
Golgatahändelsen med hjälp av dem. Det
var en avskyvärd scen man fick se nu: de tre
männen hölls fast, de hörde varandras gråt och
skrik och var hjälplösa, utlämnade åt soldater

romerska läsare. Berättelsens djupa ironi är att
Jesus ÄR konung.
Korsvägen och korsfästelsen
Det var viktigt för Jesu judiska motståndare
att han korsfästes och inte bara stenades. När
han hängde död kunde de ”bevisa” att han inte
hade Gud bakom sig. Det heter ju i Mose lag:
Den som hängs upp är förbannad av Gud (5
Mos 21:23; jfr Gal 3:13; 2 Kor 5:21). Jesu namn
skulle för alla tider förknippas med korsets
skam (jfr Heb 12:2). Att korsets tecken skulle
bli vår stolthet visste de inte (Gal 6:14; jfr Rom
5:1-11; 2 Kor 10:17).
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Där står vi alltså och ser på. Korsen står på
kullen. På långt håll ser de ut som tre träd.
Ett makabert skådespel i världens ögon –
en uppenbarelse av Guds härlighet för den
troende. Mitt i trädgården stod Livets träd – så
var det i Paradiset (1 Mos 2:9). Jesu kors är
trädet vars blad, den heliga kommunionen, är
läkemedel för folken (Upp 22:2). Hans kärlek
planterar rakt framför oss ett nytt evighetsträd,
i stället för det som vi en gång miste genom vår
synd. Porten till Paradiset är öppen, ja, den är
sönderslagen! Där är Guds lamm som tar bort
världens synd (Joh 1:29). Tacksamma, med en
klump i magen, faller vi på knä.
Folk kommer och går för att med egna ögon
se dessa tre som enligt Höga rådets syn kan
anses som förbannade av Gud (5 Mos 21:23).
Deras namn är nedsmutsade för alltid. Ingen
vettig människa skulle efter detta någonsin
kunna säga att Jesus är Messias! Man skrattar,
firar och gratulerar varandra. Men Gud har
redan genom profeten Jesaja varnat dem: De
visa kommer till korta, jag gör deras klokhet till
dårskap (Jes 44:25). Aposteln Paulus skriver:
Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna
världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort
världens vishet till dårskap? Ty eftersom
världen, omgiven av Guds vishet, inte lärde
känna Gud genom visheten, beslöt Gud att

genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem
som tror. Judarna begär tecken och grekerna
söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som
blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en
dårskap för hedningarna, men för de kallade,
judar som greker, en Kristus som är Guds kraft
och Guds vishet. Guds dårskap är visare än
människorna och Guds svaghet starkare än
människorna.
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som skulle spika fast deras händer och fötter
som vore de inte människor längre utan
föremål. De darrade av rädsla eller stod stela
av skräck tills det blev deras tur och bödlarna
ryckte hårt i deras armar för att tvinga ner dem
på den hårda och kalla klippan. Förmodligen
var de nakna och kröp ihop för att dölja sin
blygd, de kanske inte kunde hålla på sig och
skrattades ut för det. Hamrandet tog tid: 30-40
slag med släggan behövdes nog för var och en
av de långa, tjocka spikarna. De tre lyftes eller
hissades upp – vem kan fatta vilka smärtor
detta medförde? Vilka känslor?

(1 Kor 1:20-25)

Jesus som alltid har omgivit sig med syndare
och utsatta människor hade även på sitt
kors sällskap med två sådana. Jesus försökte
troligen trösta dem med milda ord om Guds
förbarmande och mana dem till omvändelse.
Så gjorde den helige missionären Paulus Miki
när han korsfästes av hedningar i Japan år 1597
(se s. 1034). Matteus och Markus säger att
båda rövarna hånade Jesus. Lukas version vet
mer. Den kan bygga på Marias och Johannes
vittnesmål, dessa två som stod närmast under
korset (Joh 19:26). Lukas vet att den ene av
förbrytarna omvände sig (Luk 23:39-43).
Han tog på sig ansvarat för sina handlingar,
accepterade straffet som en botgöring och
bad Jesus att inte glömma honom när han
en gång skulle återkomma till världen med
sitt rike. Rövaren trodde alltså på Jesus som
Messias och på Jesu makt att frälsa. Det gjorde
han utan att veta om Jesu uppståndelse som
vi gör. För detta lovade Jesus honom en plats
med sig i paradiset – omgående, ”redan i
dag” (Luk 23:43). Vi ser en helgonförklaring
– direkt ur Jesu egen mun Om någon vers i
passionsberättelsen skulle väljas ut och lyftas
fram som höjdpunkt skulle jag rösta för den
här. Jesu ord till den plågade syndaren är
evangeliet i evangeliet, kärnan av allt, Guds
svar till den som förlorat allt förutom hoppet
på honom. Den gode rövaren blev lärjunge på
korset. Han led med Jesus och i tro på Jesus,
så nära som ingen annan kunde göra. Hans
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och Jesu öde var ett. Paulus skriver: Har vi dött
med honom skall vi också leva med honom;
härdar vi ut skall vi också härska med honom
(2 Tim 2:11-12). Frälsningen handlar inte om
vårt förflutna utan om den framtid Gud ger
oss: han vill föra de vilsegångna Adamsbarnen
hem. Frälsningen är en gåva, ren nåd, ingen
förtjänst - att den gode rövaren har tagit emot
den ser vi tydligt. På korset kunde han inte
döpas, men viljan till det som dopet innebär
fanns i honom. Det räckte. Vi som är döpta
men ändå syndar kan efterfölja förbrytarens
goda exempel genom att gå till bikt.

Jesu sju ord på korset
1. Luk 23:33-34:
Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör
När Jesus ber för dem som spikar fast hans
armar och fötter på korset, hur mycket mer
ber han då inte för sina vänner och för oss som
tror på honom än i dag? Jesus är verkligen en
människa för andra, någon som vill be för dem
som förföljer honom (Matt 5:44). Att Jesus
led även för våra synder innebär att hans bön
också inkluderar allt det onda vi gör utan att
inse hur hårt det drabbar andra.
2, Luk 23:43:
Sannerligen, redan i dag skall du vara
med mig i paradiset
Samme Gud som drev ut människan ur
Paradiset (1 Mos 3:24) hänger som människa
vid sidan av en nedbruten och ångerfull son
till Adam, delar hans förnedrande död och
lovar att hans exil ska ta slut. Så hämtas Adam
hem igen. Förbrytaren har tappat allt jordiskt
hopp, det kommer du också att göra en gång.
Kom då ihåg hans bön: Herre, tänk på mig när
du kommer med ditt rike!
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3. Joh 19:26-27:
Kvinna, där är din son - Son, där är din mor
Maria stod så nära att hon kunde samtala med
Jesus på korset. Vad hon sa till honom berättar
Bibeln inte. Jesus anordnade att aposteln
Johannes skulle ta hand om Maria som sin
egen mor och att hon skulle få honom som son
i Jesu ställe. Maria har alltså undrat hur hon nu
skulle klara sig och frågat om det. Jesu ”bröder”
var tydligen inte försörjningsskyldiga, men så
var de inte heller Marias egna barn (se s. 409).
Hon blir modersfigur i urkyrkan (Apg 1:14;
Upp 12:17). Maria är därmed också vår moder.
Se, du som läser detta, på en Mariabild: Där är
din mor.
4. Mark 15:34:
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Så hjälplöst och förtvivlat börjar Psalm 22 i
Psaltaren. Den passar skrämmande på exakt
allt som sker kring Jesus på Golgata. Orden Eloi,
Eloi, förvrängs medvetet av några närstående
till ”Elia, Elia” – det är ett hån som hänvisar till
att profeten Elia skulle komma innan Messias
(Mal 4:5, i vissa Biblar = 3:23), och det gör han
ju tydligen inte fast Jesus kallar på honom.
Jesus har alltså inte Guds stöd, vill man ha sagt.
Men Jesus ropar inte på Elia utan ber Ps 22 som
utmynnar i beslutsam förtröstan på Gud. Jesus
bad antagligen psalmen i sin helhet. Vi kan
drabbas av mörker och desperation i vår sista
timme, då ska vi se på ett krucifix och tänka
på att Jesus bar vår hjälplöshet med oss. Jesus,
Guds Son, gjorde detta! Överväg, min läsare,
vilka oerhörda konsekvenser detta har för vår
gudsbild: känslan av övergivenhet blev en del
av relationen mellan Sonen och Fadern i den
heliga Treenigheten. Vår död, vår rädsla, vårt
yttersta sammanbrott, är nu i Gud, insvept i
hans omsorg. Gud vet nu hur det känns att vara
övergiven av honom själv! Han är där med dig
när du känner så här, på psyket, i fängelset,
på intensiven, på dödsbädden, mitt i olyckan,
under skammen, förlusten och sorgen.

Jesus ber om hjälp. Han törstar efter mänsklighetens kärlek. Varje kristen som stannar upp
och betraktar korset kommer att höra denna
bön till oss. Du kanske svarar genom att fråga:
Vad vill du att jag ska göra för dig? Stannar du
kvar då tror jag att du förnimmer hans svar
från korset, i enkla ord som att ett glas vatten
skulle vara bra (Jfr Matt 10:42), Jesus önskar
enkla, kärleksfulla handlingar. Eller så ber han
om mer, om ett helt livs insats i hans tjänst. I
bön framför den korsfäste Jesus hittar vi vår
kallelse, allt det han törstar efter att vi ska
göra för honom och hans rike. I den stunden
väljer vi LIVET. Det kan vara en gravid kvinna
som ser på Jesu kors och inser Marias smärta.
Hon vet med en gång att barnafröet inom
henne är hennes kallelse. Hon kan ALDRIG
utsätta sitt ofödda barn för en abort.

6. Joh 19:30:
Det är fullbordat
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad
där finns står det i början av Bibeln (1 Mos 2:1).
Den fallna skapelsens helande påbörjades i Jesu
tjänst vars höjdpunkt var hans självutgivande
kärlek på korsets hårda trä. Så som Gud
”vilade” efter allt sitt verk, så ska Guds Son vila
i sin grav efter att frälsningen har kommit till
jorden.
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5. Joh 19:28:
Jag är törstig
Orden kan vara en bön till Gud (jfr Ps 42:2;
63:2) men de riktar sig även till de närstående.
Jesu läppar är blåa, han fryser, det blir
svårare att prata. Kroppen blir allt blekare,
vätskeförlusten är enorm. Jesu kropp töms på
blod. Vad han här mister får vi - så menade
han kvällen innan då han höll den fyllda
bägaren i sin hand och tolkade sin undergång
som ett blodigt slaktoffer. Mässan firas i dag
över hela jorden och kalkarna är fyllda av hans
blod. Så är det med Gud: Han ger, vi får. Jesus
ber om vatten, törsten är olidlig, Man räcker
honom en svamp, doppad i ättika - ännu ett
hån. Varför låter man inte Maria träda fram
och räcka sin son vatten? Inget vill hon hellre!
Evangelisten måste tänka på orden i Ps 69:22:
De förgiftade min mat, i min törst fick jag ättika
att dricka.

Jesu offentliga framträdande för världen är nu
över, hans mor var närvarande från början i
Kana (Joh 2:1f) till slutet vid korsets fot. För
kyrkan kommer Jesus att fortsatt vara där
genom att visa sig som uppstånden och genom
sin Ande. Genom kyrkan, sin brud, ska han
tala till världen överallt och i alla tider (och
åter bli förföljd). Den som förenar sig med
Kristus, i kyrkans mitt, genom sakramenten
och ett liv i daglig efterföljelse, är redan här på
jorden en ny skapelse (2 Kor 5:17; jfr Rom 8:19)
– en grön kvist på korsets träd (jfr Mark 4:20;
1 Mos 8:11; 4 Mos 17:8, i vissa biblar = 17:23).
Luk 23:46:
Fader, i dina händer lämnar jag min ande
Jesus citerar ur Psalm 31 i Psaltaren. Den
slutar precis som Ps 22 med förtröstan på Gud.
Jag överlämnar mig i dina händer (Ps 31:6)
är den viktigaste bönen för alla som plågas
av bekymmer, sömnlöshet, framtidsångest
och annan sinnesoro. Den förekommer i
varenda dags liturgiska bön inför natten
(Completorium). Vi slutar aldrig att be den
– den är trons inställning (Matt 6:25-34) som
tar ett helt liv att lära sig. Varje kväll ger vi
Gud tillbaka den dag vi fick på morgonen,
med allt vi gjort och all oro dagen har väckt
i oss, liksom när man trött lägger sitt huvud
i någons knä för att lullas till ro. Alla kvällar
tillsammans utgör hela vårt liv. En dag ska vi
överlämna alltihop på en gång till vår Fader.
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Jesu död och gravläggning
De onaturligt upphängda kropparna blir allt
tystare. De har svårt att andas. Då och då blir en
av de upphängda medvetslös och reagerar inte
för en stund. Soldaterna kunde sitt jobb och
såg till att alltihop avslutades ordentligt så att
de kunde gå hem. De religiösa myndigheterna
stod och väntade för att se om Jesus eventuellt
skulle medge sin skuld, de brott han dömdes
för. Kanske tänkte några i hemlighet att Jesus
ändå kunde vara Messias trots allt, och så
väntade de för att se om Gud skulle ingripa
och rädda honom. Det fick de inget ut av.
Riktigt nöjda kunde väl ingen känna sig. Man
började dra iväg, en stor sabbat var på ingång,
det var mycket att ordna med hemma.
Matteus berättar att ett mörker föll over jorden
från klockan 12 tills klockan 15 då Jesus dog.
Lukas säger att en solförmörkelse ägde rum.
Lukas är från Mindre Asien (Troas? Apg 16:8).
Vi vet att man i Mindre Asien kunde se en
solförmörkelse den 29 november år 29 e.Kr.
Lukas har säkert upplevt den och tänker sig
att något liknade hände på Golgata (teorier
om datumet för Jesu död: se s. 548). Men det
kan också ha varit ovanligt mörka moln med
storm och regn som drog in över Jerusalem
och förmörkade solen. Oavsett vad det var
måste fenomenet ha fyllt de skriftlärda med
stort obehag eftersom det påminde dem om
profeternas förutsägelser (Amos 8:9; Joel 2:3132, i vissa biblar = 3:4-5; jfr 2 Mos 10:21-23;
Upp 8:12). Det blev en kuslig stund. Matteus
berättar att jorden skakade och klippor rämnade
och gravarna öppnade sig. Många kroppar
av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans
uppståndelse lämnade de sina gravar och gick
in i den heliga staden och kunde ses av många
(Matt 27:51-54). Detta var Guds svar till dem
som smädade Jesus för att han ville ”riva ner
templet” och nu inte kunde rädda någon
längre (jfr Matt 28:39-44). Vi förstår: dödens
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makt är bruten och Det gamla testamentets
profetior uppfylls (jfr Joel 2:10; Hes 37:12; Jes
26:19; Nah 1:5-6; Dan 12:2). Då brast förhänget
i templet i två delar, uppifrån och ända ner
(Matt 27:51). ”Uppifrån och ner” vill säga att
det är Gud som river sönder förhänget, inte
människor. Gränsen mellan det inre, allra
heligaste området i Guds hus, och Gudsfolket
utanför upphävs genom Jesu död. Nu har den
som tror på Jesus fritt tillträde till Paradiset.
På tempelplatsen i Jerusalem är i dag alla spår
efter templet borta, men det går att någorlunda
lokalisera platsen för templets heligaste rum,
fromma judar undviker att gå omkring där av
rädsla för att trampa på denne plats. Vi behöver
inte frukta det, det allraheligaste står öppet för
alla. Templet är nu Jesu kropp och vi är ett med
honom. Från Jesu genomborrade hjärta nås
vi av Guds nåd, där vägen till Fadern står
öppen. Inga förhängen finns kvar förutom de
förbehåll mot Gud som vi själva bär inom oss,
men Gud är större än vårt hjärta och förstår allt
(1 Joh 3:19-20). Vi ångrar och biktar dem.
De ovanliga fenomenen verkar bekräftas
utanför Bibeln. I judarnas heliga skriftsamling
Talmud (Jomatraktaten) bevaras minnet av
märkliga händelser i templet ”40 år innan
templets förstörelse” vilket är tiden för Jesu
död. Man förskräcktes av att en helig lampa
släcktes och att tempelportarna som stängdes
på kvällen stod öppna nästa morgon m.m.
Josefus Flavius – den judiske historikern som
föddes få år efter Jesu död (se s. 154) – vet från
ett ögonvittne hur en tung järnport i templets
inre en kväll var mycket svår att stänga (se
han bok ”Det judiska kriget”, VI, 5:3). Tjugo
man fick porten på plats och satte järnreglar
för den, men den sprang upp av sig själv under
natten. Josefus anger inget år, men säger att det
var vid tiden för påsk och det kan mycket väl
vara samma händelse som Talmud beskriver.
Små skakningar i jorden kan förklara
fenomenen, liksom de rämnade klippgravarna
som Matteus berättar om.

Evangelisterna namnger en del av de kvinnor
som bevittnade korsfästelsen och gravläggningen (de manliga lärjungarna är borta). Jesu
adoptivfar, den rättfärdige, omsorgsfulle Josef
från Nasaret levde antagligen inte längre och
kunde så inte göra sin plikt som närmaste
familjemedlem och begrava sin sons kropp.
En annan Josef, från Arimataia, en modig
medlem av Höga rådet, som vågade tro på
Jesus, genomför riten. Denne nye Josef sveper
Jesus i ett tyg liksom en gång den gamle Josef
när barnet i krubban skulle lindas (Luk 2:7).
Jesus läggs i ett nytt moderliv – i jordens.
Den gode rådsherren kan inte ha tagit ner Jesu
kropp ensam, och inte gjort det utan grova
verktyg. Ett ohyggligt gravfynd från Jerusalem
(år 1968) avslöjar antikens brutalitet: i ett stort
gravskrin hittade man benen efter en korsfäst
man vid namn Jehochanan Ben Hazkul. I ett
av hans hälben satt en spik kvar, den har varit
11-12 cm lång. Det fanns små rester av trä kvar
på båda sidor om benet vilket visar att spiken
hamrades genom en trälist innan den gick
genom foten. Denna list höll alltså fötterna fast
mot korset när de skulle spikas fast. Det andra
hälbenet hade också märken efter spiken. De
visar att fötterna tvingades ligga parallellt
genom att båda knäna vreds våldsamt mot
vänster sida. Sedan genomborrades fötterna
tillsammans. Den korsfäste satt antagligen
på någon sorts sits på korset eftersom spiken
inte var särskilt långt inslagen i korset och så
omöjligt kunde hålla uppe kroppen. I varje
arm hade en spik jagats in genom underarmens
yttersta delar (inte genom händerna).

Brutna ben vittnar om seden att krossa de
korsfästes ben (Joh 19:31-32). En skada på
Jehochanans ena språngben (precis över
hälbenet) tyder på att foten skars av innan
man drog ut spiken från korsstammen,
vilket underlättade arbetet. Benen visar
att Jehochanan var 24-28 år gammal. Vid
hans sida låg benen efter ett 3-4-årigt barn,
antagligen hans eget. Vilka var dessa stackare?
Endast Herren vet.
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Evangelisternas rapport är kort. Oavsett vilka
händelser som de avser får de en teologisk
relevans i passionshistorien: naturen och
templet ”kommenterar” Jesu död. För en
kristen är allt som händer bilder av Guds nåd,
för den icke-troende är de ”inga bevis” och så
har det alltid varit.

Ovädret var över nu. Jesus lades i Josef från
Arimataias privatgrav, som låg nära intill.
Ett lik brukade ungefär ligga så under ett
års tid, därefter skulle benen läggas i ett
mindre gravskrin, ett så kallat ossuar. Josef
av Arimataia fick göra det snabbt: när den
första stjärnan visade sig på himlen började
sabbatskvällen, och ingen fick då utföra något
arbete.
Sist hem gick väl Jesu bödlar, till ett bad innan
cibus vespertinus, kvällsmaten. De beblandade
sig inte med judarna. Korsfästelser var
romernas sed (judarna kände enbart till att
hänga redan stenade eller kvävda personer
upp på träd). Romarna lärde sig hantverket
av perserna, som var mästrar på tortyr (se
exempel s. 1083ff). Tusentals personer under
antiken föll offer för denna långsamma och
plågsamma död.
En plats i soldaternas måltidstält stod nog tom
den kvällen. En förkrossande insikt hade slagit
ner i en officerare: Något ofattbart har hänt, jag
har korsfäst Guds son (jfr Mark 15:39).
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STILLA VECKAN
– VIGNING AV DE HELIGA OLJORNA
Dagarna innan påsk – traditionellt på
Skärtorsdagen - vigs de heliga oljorna som
används vid firandet av dop, konfirmation,
vigning av präster och biskopar samt vid
de sjukas smörjelse. Det är biskopen som
viger oljorna och han gör det omgiven av
sitt presbyterium (prästerskap). Under
oljevigningsmässan förnyar prästerna
sina löften, på altaret står behållare med
det heliga krismat (också kallat myron),
katekumenoljan och oljan för de sjukas
smörjelse. Efteråt distribueras oljorna till
stiftets församlingar där de ska förvaras
och vördas på säker plats (Katolska kyrkans
katekes, nr. 1183; 1241; 1297).

(Katolska kyrkans katekes, nr. 1294; jfr 1237;
1289-1293; 1574; 2 Kor 2:15)

Kristus, Messias, betyder ”Den smorde”
(den invigde kungen). Att vi är kristna
betyder att vi får del av hans Ande och får
följa honom i vårt dagliga liv:

Olja använde man annars i vardagen för att
smörja sig med efter bad så att huden var
mjuk samt för att skydda mot det torra och
varma klimat. Vanligtvis användes olivolja
(Ps 133:2), som var uppblandad med
doftämnen (Amos 6:6). Inom kosmetikens
värld var varianterna givetvis oändliga
(jfr Est 2:12). I Nya testamentet hör vi om
nardus i oljan (Matt 26:7). Olja ansågs även
ha medicinsk verkan, därför använde även
Jesu apostlar olja när de utövade sjukvård
(Mark 6:13; Luk 10:34). Det vi i dag kallar
för de sjukas smörjelses sakrament
beskrivs i Jak 5:14-15. Olja användes
från början liturgiskt när kyrkans präster
(presbyter) smorde sjuka under bön så att
de skulle bli friska och få förlåtelse för sina
synder (i bibliskt tänkande hänger sjukdom
och synd ihop, jfr 1 Kor 11:28-30).

”Smörjelsen före dopet med katekumenolja
betyder rening och ny kraft; smörjelsen
av de sjuka betyder helande och tröst.
Smörjelse med krisma efter dopet, i

Oljevigningsmässans läsningar är:
Jes 61:1-3a, 6a, 8b-9;
Upp 1:4-8 samt
Luk 4:16-21.

I Det gamla testamentet läser vi att en
välluktande olivolja användes för att
smörja kungar (1 Sam 16:13; 1Kung 1:39;
Jes 61:1 m.m.), präster (3 Mos 8:12f) och
heliga föremål (t.ex. 4 Mos 7:1). I Det nya
testamentet är smörjelse och förmedling
av Den helige Ande nära förbundna (2
Kor 1:21f; 1 Joh 2:20, 27; Katolska kyrkans
katekes, nr. 695).
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konfirmationen och vigningen är tecken på
en vigning. Genom konfirmationen får de
kristna – dvs. de som blivit smorda – större
del av Jesu Kristi sändning och den fullhet
av den helige Ande som han har i överflöd,
för att hela deras liv skall sprida ”Kristi
vällukt”.

Fasta

MÅNDAGEN I STILLA VECKAN
Första läsningen: Jes 42:1-7 (Han skall inte skria eller ropa)
Första läsningen igår (Palmsöndagens högtid)
presenterade den tredje av profeten Jesajas
fyra ”sånger om Guds tjänare” (se inledningen
till Jesajas bok, s. 128). I dag får vi en del av
den första. Sångerna är som profetiska fönster
till evangelierna, de ger oss skisser av Jesu
anletsdrag i förväg. Den sista veckan i fastan
där Jesus står inför världens offentlighet,
följer vi honom med extra uppmärksamhet.
Vi minns hur allt började: vid dopet i Jordan
där Jesus fick Faderns bekräftelse att han
var den utvalde Gudstjänaren som Jesaja
förutsagt (Luk 3:22). V. 2-3 ger oss en bild av
Messias som kontrast till alla självhävdande
furstar. I Guds rike härskar ingen Farao, ingen

Nebukadnessar, ingen Kyros. Här härskar –
och segrar – mildhetens kraft:
Han ropar inte, han höjer inte rösten,
hans stämma hörs inte på gatorna.
Det knäckta strået bryter han inte av,
den tynande lågan släcker han inte.
Trofast skall han föra ut rätten.
Människor vars hopp lätt utsläcks hjälps inte
av hårdhet och vapen. Jesu rike är inte politiskt,
det verkar i enlighet med sin egen logik, tyst, i
trohet, på lång sikt, liksom vatten: mjukt men
oerhört starkt, som droppar vilka omärkbart
urholkar sten.

Evangelium: Joh 12:1-11 (Hon har sparat sin balsam till min begravningsdag)
Judas låter förfärligt ”rimlig” när han så hårt
dömer ut denna kvinna. Pengar till allmosor
ska inte slösas bort, säger han. Författaren
genomskådar hans motiv – Judas är en tjuv.
Vi känner de två systrarna Maria och Marta
från Luk 10:38-42. Vi minns hur Marta då
stod i köket medan Maria satte sig vid Herrens
fötter och lyssnade till hans ord (Luk 10:39).
Nu – inför Jesu avgörande konfrontationen
med Jerusalem – smörjer Maria dessa fötter
med sin finaste balsam. När kungen ligger på
sin bädd sprider min nardus sin doft, heter det
i Höga visan (Höga V 1:12) – boken med den
andliga poesi som beskriver kärleken mellan

Gud och hans folk (se inledningen till den,
s. 124). Den ivriga lärjungen Maria hyllar sin
Mästare och Herre med överflödande omsorg,
hon visar sin tro. Kanske vill hon, på sitt eget
sätt, smörja Jesus till kung - det förklarar i så
fall Judas irriterade överreaktion: ”Smord av en
kvinna? Så här ska det inte gå till!” Maria själv
säger inte ett ord, hon är som synderskan i Luk
7:36 f som vätte Jesu fötter med sina tårar. Nog
anar hon, som Jesus, att Långfredagen närmar
sig. Denna vecka är Stilla veckan. Vi ska som
Maria stanna tysta hos Herren, ge honom vår
ömhet och tacksamhet, även om andra kring
oss – liksom Judas - tycker att vi ”överdriver”.

Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden (Ps 23:5)
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TISDAGEN I STILLA VECKAN
Första läsningen: Jes 49:1-6 (Jag vill sätta dig till ett ljus för hednafolken)
Detta är en del av den andra sången om
Gudstjänaren, i vilken Jesaja profeterade om
Frälsaren som skulle komma. Den första
av de fyra sångarna fick vi en bit av igår och
den tredje i söndags. Jesus vet att han är den
Frälsare som Jesaja såg. Han kunde helt och
fullt leva sig in i Gudstjänarens inre kamp mot
sin besvikelse och uppgivenhet (v. 4). Jesus
vet att Gud ska visa sin härlighet genom hans
mödor (v. 3). Människosonen förhärligar Gud
genom att ta lidandet på sig och kommer själv
att förhärligas av Gud (se dagens evangelietext).
Jesus fick med sitt namn sin livsuppgift redan
när han låg i sin moders sköte (v. 1; jfr Matt
1:21). Gudstjänaren kallas - precis som en
gång patriarken Jakob, folkets stamfader -

för ”Israel” i v. 3 (jfr 1 Mos 32:28), men han
ska samtidigt samla ”Israel” hos Gud (v. 5-6).
Messias personifierar det som Israel var menad
att vara, ett folk som är förenat med Gud i
kärlek och lydnad. Men det är bara början,
Jesus blir Guds frälsning för hednafolken (v.
6). Det sanna Israel som Gud vill grunda
(kyrkan) ska inte finnas till för sin egen skull.
Det kommer att ge ”upprättelse” och ”ljus”
åt andra folkslag och skärmar inte av sig i en
nationell ideologi – en varning även till kristna
i länder där kyrkan riskerar framstå som
”nationalkyrka”. Jesus gick döden till mötes,
medveten om att Gud ville göra honom till
”ljus för alla folk”. Uppståndelsen och kyrkans
internationalitet bevisar att han fick rätt.

Evangelium: Joh 13:21-33, 36-38 (En av er kommer att förråda mig)
Vi befinner oss vid nattvarden, Skärtorsdagens
kväll, och Jesus har tvättat lärjungarnas fötter.
Judas förräderi och Petrus förnekelse är nära.
Jesus är skakad i sitt innersta – orden får oss
att tänka på Psalm 42, en bön av en förtvivlad
människa som känner sig övergiven av Gud.
Petrus vill veta vem som kommer att förråda
Mästaren men vågar inte själv fråga. Frågan är
farlig - vad gör gruppen med förrädaren ifall
Jesus utpekar honom? Vi får inte glömma att
de är beväpnade (Luk 22:38) och nervösa på
grund av det farliga läget. Att Jesus doppar ett
bröd och räcker det till Judas är ett brukligt
tecken på vänskap. Lärjungarna verkar
missuppfatta det som ett hedersuppdrag: att gå
och handla festmat eller ge allmosor (jfr striden
i Joh 12:5). Judas tar emot vänskapstecknet

– brödet – men i sitt hjärta är han bortvänd
från Jesus. Denna falskhet får honom att
likna lögnens fader (Joh 8:44). Nu styrs hans
handlingar helt av Satans hat mot Guds Son (v.
27). Jesus visste detta och det gjorde ont: Också
min vän som jag litade på och som delade mitt
bröd, han trampar på mig (Ps 41:10). Det är
svårt att inte tänka på vår egen kommunion.
En del av oss sviker Jesus direkt efter mässan
genom medveten falskhet (förräderi), andra
genom feghet (förnekelse). Stackars Petrus
säger sitt Quo vadis, Domine? (”vart går du,
Herre?” v. 36). En dag ska han, som gammal,
upprepa frågan då Kristus visar sig för honom
utanför Rom. Då kommer han att ge sitt liv för
den som nu gav sitt liv för honom (Joh 21:1819; läs om Petrus död på s. 72 och 1220).

Du har drivit bort mina vänner… mina förtrogna tar du ifrån mig (Ps 88:19)
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ONSDAGEN I STILLA VECKAN
Första läsningen: Jes 50:4-9a (Jag dolde inte mitt ansikte mot smädelse och spott)
Vi är på väg mot Golgata. Världen håller på att
avvisa, förråda, svika och krossa Guds Son!
Man vill döda den man behöver som mest. Hur
kan alla dessa fromma människor som känner
profeten Jesajas texter utan och innan inte se
Jesu ansikte i den lidande Gudstjänaren som
Jesaja förutsade skulle komma och lära folket
Guds vilja? Jesajas fyra sånger om honom är
rena porträtt av Jesus (Jes 42:1-9; 49:1-9; 50:49; 52:13 – 53:12). Erkänner Jesu motståndare
inte profeterna? Är de blinda?
Vi läser i dag – som i söndags – ur den tredje
av dessa fyra sånger. Gudstjänaren hämtar
kraft varje morgon genom sina samtal med
Gud, där han är helt öppen för Guds tilltal.

Hans tunga förmedlar direkt till andra vad han
hör – tröstande, stärkande ord, han är säker
på sin sak. Inte ens de ondas misshandel kan
ta det inre lugnet och hans beslutsamhet ifrån
honom. Han möter dem med öppen panna,
ser dem i ögonen, sårbar men oövervinnligt
fast i sin goda vilja. Jesus är precis så - han
bevarar sin värdighet även om man gör allt för
att förnedra och håna honom.
Det gjorde ont i Jesu själ att bli bespottad och
smädad av det folk han älskade. Vill du följa
Jesus kommer du att få smaka på något av
samma förakt som drabbade honom, var så
säker. På morgonen behöver du hämta kraft i
Guds ord för att kunna klara av det som väntar.

Evangelium: Matt 26:14-25 (Ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd)
Judas verkar i hemlighet för att få Jesus
utlämnad åt översteprästerna. Jesus vet om
det – Matteus säger oss inte hur Jesus har fått
den informationen, men Jesus vet vad som
pågår. Ändå låter han Judas vara med om den
viktiga påskmåltiden där han ligger till bords
med lärjungarna, instiftar eukaristin och
symboliskt tvättar lärjungarnas fötter – även
Judas fötter! Det måste ha varit svårt för Jesus
att hålla på denna hemlighet hela kvällen utan
att säga något. Slutligen blir det för mycket:
En av er skall förråda mig (v. 21). Varför säger
Jesus inte namnet direkt – han vet det ju?
Fruktade Jesus att de andra lärjungarna skulle
döda Judas? Allas liv hängde på en skör tråd

om Jesus blev förrådd! Jesus låter förräderiet
ske, Judas får friheten att begå en oändligt stor
synd och Gud stoppar honom inte. Hoppas
Jesus att Judas ska ångra sig därute i stadens
gränder, komma tillbaka och söka förlåtelse?
Det är en förvirrad situation. Judas ger sig av,
ut i natten, och ingen förstår varför (Joh 13:2829). Eukaristins natt blir en ondskans natt.
Judas tar på sig Adams roll vid syndafallet, han
följer ormens röst, upproret, falskspelet. Jesu
hjärta blöder för Judas – och för oss. Vilken
sorg att inse att man själv kan ha den där
Judassidan inom sig...

Natten kommer, då ingen kan arbeta (Joh 9:4)
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SKÄRTORSDAGEN
Första läsningen: 2 Mos 12:1-8, 11-14 (Påskhögtiden instiftas)
Gud tvingade faraos folk att frige de hebreiska
slavarna. Priset som ”herrefolket” fick betala
för att komma till insikt var stort. Så blir det
när Gud störtar härskare från deras troner och
upphöjer de ringa (Luk 1:52). Påsklammets
blod stryks på dörrposter och tvärbjälkar
över slavarnas hus (v. 7), Herren kommer att
gå förbi dessa hus och skona dem när han
ser lammets blod (ordet ”påsk” betyder ”gå
förbi”). Varför? Gud behöver inget tecken för
att se vilka som bor i vilket hus. Tecknet ges
för Gudsfolkets skull. De ska i senare tider, på
Golgata, känna igen Guds lamm som borttar
världens synd. Världen fick där se korsets
pelare och tvärbjälke rödmålade av Jesu blod.

Den vidriga avrättningen förvandlades från
Guds sida till ett befrielsestecken från syndens
slaveri, för dem som vågade tro! Detta nya
exodus var redan förebådad av profeterna.
Gå genom staden, genom Jerusalem… och rita
ett tecken i pannan på dem som suckar och
stönar över alla de vidrigheter som bedrivs där
(Hes 9:4). Gudsriket tillhör dem som sörjer
över det moraliska förfallet och hungrar efter
rättfärdighet (Matt 5:4, 6). Vi går med Jesus in
i hans påsk, där Messias är själva brödet och
lammet som äts i hast (v. 11; jfr Joh 6:35 f). De
beska örterna symboliserar hans bittra lidande
(v. 8), de räddade slavarna utgörs av oss som
tror.

Andra läsningen: 1 Kor 11:23-26
(Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni Herrens död)
Traditionen om hur det exakt gick till på
Skärtorsdagens kväll då Jesus instiftade
eukaristins sakrament har Paulus fått ”från
Herren”, skriver han, vilket bör betyda: från
urkyrkans trostradition (jfr 1 Kor 11:2). Paulus

vet att han är förpliktad att hålla sig till Jesu
egna formuleringar, även om han har rätten att
kommentera dessa ibland (jfr t.ex. 1 Kor 7:25).
Aposteln understryker identiteten mellan Jesu
eukaristi och vår eukaristi (v. 26).

Evangelium: Joh 13:1-15 (Han älskade dem intill slutet)
En modern politisk rådgivare skulle ha skakat
på huvudet: Jesus ger upp, kungen abdikerar!
Han ska dö snart, påstår han, och instiftar
en kult av sitt ”kött och blod”! Han ställer sig
under sina närmaste män genom att tvätta
deras fötter som en slav. Med den stilen blir det
ingen framgång. Så tänkte förmodligen Judas
också. Judas drog konsekvensen och sålde
föraktfullt sin herre till priset för en slav som
man ”råkat” döda (2 Mos 21:32). Guds Son
avstod från allt och antog en tjänares gestalt …
och var lydig ända till döden, döden på ett kors
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(Fil 2:7-8). Den som vill vara den förste bland
er skall vara de andras slav (Matt 20:27). Jag är
mitt ibland er som er tjänare (Luk 22:27). När
Jesus faller på knä inför sina lärjungar, med
handduken kring sig och tvättfatet i händerna
då avslöjas meningen med eukaristin: vi ska,
som Jesus, ge ut oss själva i tjänst för andra, bli
bröd, bli skoputsarslavar.
Detta är den enda sanna religionen. Den
behagar Gud och består inför hans dom. Den
motsvarar Guds generositet mot oss.
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LÅNGFREDAGEN
I dag är det, liksom under fastans början (Askonsdag), faste- och abstinensdag. Abstinens
(= att avstå från kött) gäller alla som har fyllt 14 år. Yngre personer ska bekanta sig med
botgöring på ett åldersadekvat sätt. Alla fredagar är botdagar, men denna dag är det viktigt
att göra kännbar bot. Den som är vuxen (ca 18 år) men ännu inte påbörjat sitt sextionde år
måste därtill även fasta, dvs. äta högst ett mättande mål under dagen.
Första läsningen: Jes 52:13 – 53:12 (Han blev pinad för våra brott)
Gud lovade profeten Jesaja något som den
helige mannen knappast själv förstod: att
det kommer en vanställd - men segrande Gudstjänare som får alla att häpna. Denne
Messias undergång blir i Guds ögon en seger
(Jes 52:13; 53:10-12). En lidande frälsare är
INTE vad man förväntade sig. Folk och kungar
ser något de aldrig har hört talas om, bevittnar
något de aldrig anat (v. 15). Jesus på korset
betraktades med avsky av översteprästernas
folk och av dem som gick förbi. Han hånades
genom Pilatus ironiska skylt ovanför hans
huvud. Han föraktades av alla – han var utan
värde i våra ögon (v. 3). De första kristna
kände igen sin korsfäste Mästare fullkomligt i
Jesajas profetior, beskrivningen passade exakt
in på Jesus och hans lidande. Så blev texten
central i förkunnelsen, den citeras ofta i Nya
testamentet (t.ex. Matt 8:17; Mark 14:23-24;
Luk 22:19; Joh 1:29; Apg 8:32 f; 1 Kor 15:3; 2
Kor 5:21; Gal 3:13…).

Gudstjänaren delar sitt förtryckta folks plågor,
men lider också för folket, ställföreträdande,
som botgöring för dess synd (v. 8). Jesaja
utskiljer honom från folket genom att ständigt
betona att han led för oss (”Vi” och ”vår” ställs
i motsats till ”honom” 14 gånger). Han led för
”sitt folks brott” (v. 8). I dagens gudstjänst går
vi fram och hyllar korset, kanske med tunga
steg, i medvetenhet om vår synd. Vi tror på
den där förbluffande, osannolika, märkliga
Sanningen som hänger där på korset och
som vi behöver. Sanningen om att vi kan vara
älskade av Gud och förlåtna trots vår synd. Att
vi är Kain men ändå älskade av Gud trots att
vi har mördat Abel, vår bror (1 Mos 4:1-16).
Att de armar som vi med våld har sträckt ut
och spikat på korset kommer att få liv igen och
sträckas fram för att omfamna oss. Det är den
sanning Jesus uppenbarar. Att verkligen inse
den och inte gråta är svårt.

Andra läsningen: Heb 4:14-16, 5:7-9 (Han lärde sig lyda genom att lida)
Det är viktigt att inte missuppfatta denna
läsning. Jesus var lydig intill döden, döden på
ett kors (Fil 2:8). Han gjorde alltid Faderns
vilja (Joh 5:19, 30; 6:38), men det var inget
han ”behövde lära sig”. Vi däremot behöver
lära oss göra Guds vilja, och ofta nog måste
vi ta oss genom vånda, ångest, förvirring
och smärta innan vi är mogna för lydnaden.

Denna svaghet är ingen synd i sig utan just
svaghet. Jesus ville dela vår utsatthet. I Herrens
dödsångest i Getsemane ekar vår dödsångest.
Han dör för att döden är vårt öde. Jesus vill att
vi ska veta att han gått före oss och berett oss
en evig frälsning (v. 9). Därför hyllar vi korset.
I vår dödsstund bör bilden av korset hänga på
väggen framför vår blick – vårt enda hopp.
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Fördjupning
OM HERRENS LIDANDE
ENLIGT JOHANNES
Evangelium: Joh 18:1 – 19:42
I söndags – på Palmsöndagen – hörde vi den
långa passionshistorien såsom den bevarats
åt oss av Matteus, Markus och Lukas. I dag
förs vi till Herrens kors av ögonvittnet, den
helige Johannes, ”den lärjunge som Jesus
älskade” (Joh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24).
Hans berättelse liknar de andras men är mer
personligt färgad, och han bjuder på detaljer
som vi bara känner till genom honom.
I inledningarna till Johannestexterna (se s.
178, 180, 231-232; jfr s. 1550) beskrivs det
särskilda med just denna evangelist, hans
avsikter och hans sätt att framföra sitt budskap.
Författarens särdrag lyser även rakt igenom i
hans passionsberättelse.
Jesus tas tillfånga i trädgården
Vi får höra om flera hundra romerska soldater
(= en ”kohort”), om den judiska tempelvakten
samt om en sorts hemliga agenter som var
knutna till översteprästerna. De kom till
trädgården där Jesus och apostlarna befann
sig, de har utan tvivel omringat trädgården
och avskurit alla flyktvägar. Soldaterna var
utrustade för en stor aktion, tydligen skulle
alla misstänkta gripas, eller nedkämpas om
soldaterna mötte motstånd.
Johannes vet om att Jesus bar på ångest och
oro inför sin död (Joh 12:27; jfr Luk 12:50;
Heb 5:7), men han väljer här att framhäva det
avklarade, suveräna lugn som Jesus bemötte
soldaterna med. Judaskyssen utelämnas –
Jesus går självsäkert ut ur trädgården och

544

ger sig till känna: Vem söker ni? (18:4, 7).
Han är situationens Herre. Som överallt i
Johannesevangeliet har Jesu ord här ett andligt
djup. Vi kommer ihåg att de som ville bli
lärjungar (Joh 1:38) eller bad om hjälp (Joh
5:6) också bemöttes med frågan vad de ville.
Gud respekterar alltid vår fria vilja, även när
den – så som här – söker det onda. Vakterna
uttalar Jesu namn, och han svarar med något
som leder tankarna till Guds namn såsom det
uppenbarades för Mose (”Jag är den jag är”,
eller ”Jag är”, 2 Mos 3:14 - denna åsyftning
finns ofta i Johannes evangelium, t.ex. 4:26;
6:20; 8:24; jfr Mark 13:6; 14:62). Soldaterna
viker tillbaka och faller till marken. Jesu
auktoritet skrämmer dem (eller så fruktar de
en fälla, som ett regn av pilar eller spjut inifrån
trädgården). Eller bävar soldaterna för vad den
farlige ”trollkarlen” kan göra mot dem? De har
hört många rykten om hans konster.
Malkos, översteprästens tjänare, tar ett steg
framåt mot Jesus för att gripa honom. Petrus
slår till med svärdet, kanske bakifrån. Den
otränade fiskaren får inte mycket ut av sitt
hugg – Malkos skyddas troligen av någon sorts
hjälm och ringbrynja. Jesus tillrättavisar Petrus
(jfr Luk 22:50-51). Herren har nu accepterat
den lidandets bägare som han våndats inför
(Mark 14:33 f). Han lyckas utverka att
vaktstyrkan frisläpper alla lärjungarna. Man
nöjer sig med Jesus vilket tyder på att man,
trots Petrus klumpiga överfall på Malkos, inte
såg gruppen som ett allvarligt säkerhetshot
(andra messianska grupper som vi känner till
från den tiden massakrerades skoningslöst till
siste man, se s. 164-165).
Jesus omhändertas av den judiska vaktstyrkan
som vill föra honom till översteprästerna.
De romerska soldaterna verkar här
försvinna ut ur bilden (om de hade tyckt
att Jesus var en seriös säkerhetsrisk hade
de fört honom till Pilatus, knappast till
översteprästernas hus så som nu sker).

Det måste ha irriterat Hannas att vakterna
bara hade med sig Jesus, han ville kartlägga
lärjungarna (18:19). Flocken är nu på rymmen.
Judas verkar märkligt nog inte spela någon
större roll här, han skulle annars ha kunnat
bidra med mycket inside-information. Vi hör
aldrig om hur Judas vittnar mot Jesus eller
rörelsens medlemmar. Hannas har säkerligen
haft en hemlig namnlista med Jesusrörelsens
huvudpersoner. En rabbinsk källa som kan
tänkas gå tillbaka till en sådan lista, känner
till lärjungarna Mathaj, Naqaj, Necer, Buni och
Thoda (bSanh 43a). Apostlanamnen ”Matteus”
och ”Taddaios” (Matt 10:3) anas bakom två av
dem, de andra är svårare att identifiera.
Hannas var inte vem som helst. Under åren
6-15 e.Kr. var han överstepräst, folkets religiösa
ledare. Pilgrimerna – inklusive den unge Jesus
i folkhavet – lyssnade till hans ord och följde
hans steg under de årliga processionerna och
festerna vid templet i Jerusalem. Efter Hannas
avgång år 15 lyckades han få hela fem av sina
egna söner insatta i översteprästämbetet, den
ena efter den andra, och nu satt svärsonen
Kajafas på den fina posten. Att översteprästerna
så ofta byttes ut berodde på att romarna erbjöd
tjänsten åt högstbjudande. Hannas familj var
tydligen i stånd att bjuda över alla andra, till
och med över varandra. De måste ha varit
stenrika – inkomsterna vid templet har bara
stärkt deras maktposition (d.v.s. handeln med
offerdjur, som Jesus attackerar i Joh 2:13 f;
Mark 11:15-18). Samarbetet mellan Pilatus
och Kajafas var stabilt – Kajafas satt kvar i
ämbetet från år 18 e.Kr. tills Pilatus avsattes av
kejsaren år 36. Gamle Hannas kontrollerade
förmodligen allt bakom kulisserna (jfr Luk
3:2; Apg 4:6). Hannas är därför den förste
som Jesus förhörs av. Den slipade politikern
visste att Jesus tillhörde de kretsar som
kritiserade tempelaristokratin, han själv hade

ett uppenbart finansiellt intresse av att sådana
kritiska rörelser utrotades och kvävdes. Domen
över Hannas översteprästfamilj inom senare
tiders judendom blev inte positiv: pengar, våld
och ”ormtunga” var nyckelorden.
Vad som ska ske med Jesus är redan bestämt,
men bevisläget mot honom är inte det bästa.
Hannas vill ha information om Jesu lära och
om hans lärjungar (viktigast var nog om det
fanns stöd bland inflytelserika personer i
Jerusalem). Här behövs tydligen material
till den efterföljande rättegången. Det blir en
kort och hård konfrontation mellan Hannas
och Jesus. Den anklagade kräver respekt för
en grundläggande rättighet: att man frågar
vittnen och inte bara honom själv (18:21).
Men en ”hädare”, vem han än är, har ingen
rätt till human behandling (5 Mos 13:6-11):
Jesus får en örfil som tack för sitt modiga
svar. Jesus vänder inte andra kinden till (Matt
5:39) utan kräver återigen respekt för vanliga
rättsprinciper: Har jag sagt något som var fel,
så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför
slår du mig? (v. 23).
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Förhören hos Hannas och Kajafas

I kontrast till Jesu rakryggade mod står
Petrus i förnekelse på gården precis utanför.
Aposteln hade lyckats komma in dit för att
”den andre lärjungen” som var bekant med
översteprästen (v. 16) hade tagit honom
förbi portvakten utan problem. Denne andre
lärjunge misstänks märkligt nog inte själv att
tillhöra Jesus, han bör vara författaren själv
– ”den lärjunge som Jesus älskade” (13:23).
På grund av sina goda förbindelser kan han
ge oss detaljerna om förhöret. Att Jesus hade
en så god, indirekt kontakt till de allra högsta
kretsarna är överraskande. Detta väcker
frågor: hade Hannas och Jesus tidigare kontakt
med varandra genom Johannes - eller genom
Judas? Fanns det inom tempelaristokratin
planer på att erkänna Jesus som Messias?
Evangelierna är tysta och inget kan uteslutas.
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Den gamle förhörsledaren får inte ut något ur
Jesus som bunden skickas till Kajafas. Höga
rådet har redan dömt Jesus (se v. 14; jfr Joh
11:45-53). Johannes hoppar över denna del
och går direkt till förhöret hos Pilatus. Guds
Son ska möta representanten för den ickejudiska världen, romarriket, alltså den miljön
som författarens läsare tillhör.
Pontius Pilatus
Mannen som Jesus skickades till visste inte om
att hans namn skulle förevigas genom detta
möte. Söndag efter söndag nämns han i den
kristna trosbekännelsen under mässan, över
hela jorden och på hundratals språk. Hans
tragiska öde liknar Judas, men vi vet mer om
honom än vi gör om ”undergångens man”,
Judas (Joh 17:12).
Pontius Pilatus blev Roms starke man i Judeen
och Samaria år 26 e.Kr. – kort tid innan Jesus
påbörjade sitt offentliga framträdande. År 1961
hittades en inskription vid Pilatus residens i
staden Caesarea vid havet. Inskriptionen anger
hans titel som ”prefekt” - en lite mer militär
titel än Bibelns ”prokurator” (landshövding)
- i praktiken var det nog samma sak. Den
fina posten kunde han antagligen tacka sin
vän för, ministern Seianus i Rom. Pilatus lär
ha uppkallat ett av sina barn efter honom.
Seianus sägs ha varit en ökänd antisemit.
Pilatus skickades tydligen till det orosplågade
landet för att inpränta i befolkningen där att
det är Rom som äger världen. Att Pilatus har
hederstiteln Amicus caesaris (kejsarens vän,
19:12) måste bero på att Seianus var nöjd med
hans insatser.
Våra judiska källor från den tiden ger en
dyster bild av prokuratorn. Dessa är: 1) den
skriftlärde Filon av Alexandria (se s. 51),
2) historieskrivaren Josefus Flavius (se s.
154) och 3) kung Agrippa I – kungen från
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Apg 12:1 som anordnade mordet på aposteln
Jakob den äldre. Direkt efter sitt tillträde
år 26 e.Kr. lät Pilatus romerska soldater
marschera in i Jerusalem under natten med
standarder som bar kejsarens bild och den
romerska silverörnen – en fräck provokation
mot judarnas strikta bildförbud (2 Mos 20:4).
Sådant hade Pilatus föregångare smidigt
undvikit. Under sex dagar demonstrerade
judarna framför hans residens i Caesarea
mot profaneringen av den heliga staden. När
Pilatus hotade dem med soldaternas blanka,
dragna vapen förklarade de sig villiga att
hellre dö än ge upp sin protest. Då gav Pilatus
efter. Senare försökte han sätta upp gyllene
sköldar som bar hans eget och kejsarens namn
i Jerusalem. Då klagade judarna till kejsaren
i Rom (Tiberius) som förmådde Pilatus att
flytta bort sköldarna till ett romerskt tempel
istället. Nya protester uppkom när Pilatus ville
finansiera en vattenledning till Jerusalem med
pengar från tempelskatten. Luk 13:1 f bevarar
minnet om en romersk massaker på galileiska
pilgrimer som kanske visat sin längtan efter
en politisk Messias lite för öppet i den heliga
staden. En uppvigling med deltagande av
”terroristen” Barabbas nämns också (i alla
fyra evangelier, se nedan). Man har hittat
mynt som Pilatus låtit prägla just under åren
kring Jesu död. De visar två offerföremål
från den romerska kejsarens avgudadyrkan
(en offerslev och en krumstav) – återigen en
onödig provokation. Så tvingades judarna bära
hedniska symboler i plånboken och i handen.
Mutor, våld, förnedring och avrättningar
utan fällande domar sägs ha präglat Pilatus
ämbetstid (enligt de ovan nämnda judiska
källorna). År 36 e.Kr. samlade en ny ”profet”
bland samarierna anhängare kring sig på
Gerisimberget. Pilatus reagerade med en ny
massaker. Kanske trodde han att judarna,
som såg ner på samarierna, skulle uppskatta
det, men det gjorde i alla fall inte kejsaren:
Tiberius beordrade Pilatus till Rom. Kajafas

Den domare som Jesus ställs inför står ännu
på sin karriärs höjdpunkt. Men han lever i en
ständig dragkamp med religiösa företrädare
om makten i landet, och ständigt måste han
ge vika. Guds Son är en symbolisk schackpjäs
i detta spel, och även i denna ”lilla” sak
kommer romaren till korta. Vi ser framför
oss hur han väser: ”Varför måste Höga rådet
störa mig med detta skämt? Kan deras agenter
inte lönnmörda den galileiske fredskungen i
vilken mörk gränd som helst? Nej, nej: Våra
romerska dödsknektar måste göra det! Blir det
sedan bråk ska det förstås vara romarnas fel!”
Kronologisk förvirring
Innan Johannes låter Jesus möta Roms
militärman ger han oss ett problem: Vid vilken

tidpunkt i påskfesten är vi egentligen denna
tidiga morgon, dagen då Jesus ska dö? Jesu
motståndare vill inte gå in i Pilatus hus för att
inte bli orena utan kunna äta påskmåltiden
(18:28). Man blev som jude kultiskt oren om
man besökte en hednings hem – men poängen
här är: Det är ännu inte påsk. I Joh 19:14 läser vi
att det var förberedelsedagen före påsk, dvs. den
dagen då lammen slaktades högtidligt i templet
under sen eftermiddag för att sedan kunna
förtäras under natten. Men både Matteus,
Markus och Lukas beskriver sista måltiden
innan Jesu död (Skärtorsdagens kväll) som en
påskmåltid. Högtiden har där redan börjat och
är i full gång. Poängen med deras versioner är
att omtolka den judiska påskmåltiden: brödet
och vinet som han gör till sin kropp och sitt
blod i ”det nya förbundet” hör hemma just vid
påsknattens måltid. Denna måltid skulle enligt
traditionen äga rum inom Jerusalems område
och intas under natten, och det är precis vad
den gjorde enligt de tre evangelisterna (annars
hade Jesus kunnat stanna kvar i Betania och
ha sin sista måltid där). Johannes har tydliga
och starka ord om eukaristins instiftelse (Joh
6:22 f) men i hans berättelse om den sista
måltiden är eukaristin inte med. Vi hör istället
om fottvagningen. Varför?
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verkar ha dragits med ner i fallet – ty snart
därefter fick även han avgå. När Pilatus kom
till Rom var Tiberius död. Den gamle Seianus,
som hjälpt Pilatus till makten, hade avsatts
från sitt ämbete redan år 31 och avrättats
för misstankar om sammansvärjning mot
kejsaren (intrigerna i Rom måste just vid tiden
för Jesu korsfästelse ha fått Pilatus att frukta
för sin hederstitel: Kejsarens ”vänskap” kunde
snabbt slå om i sin motsats, jfr Joh 19:12). Den
nye kejsaren, den galne Caligula, beordrade
Pilatus att begå självmord – vilket gamla källor
bevittnar. Så slutar riddaren från den romerska
lågadeln sin brutala karriär - i en meningslös
död. Han lyckades aldrig lösa sin uppgift i
Palestina, att få ordning på det motspänstiga
judefolket, och inte ens att göra slut på Jesussekten: nu spred sig bråken om den korsfäste
Messias till Roms egna gator. Bara 14 år efter
Pilatus död försöker kejsaren ”rensa” Rom från
judar. De hetsades till oroligheter impulsore
Chresto (”igångsatta av Kristus” som den
dåtida historikern Suetonius text förmodligen
ska översättas). Sådana judar på flykt från Rom
blir vänner med Paulus i Korinth (Apg 18:2)…

Johannes teologiska poänger skiljer sig från
de tre första evangelisternas. I början av hans
evangelium presenterades Jesus som Guds
lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29,
36). Enligt Johannes kronologi går Jesus
korsvägen under Förberedelsedagen, dvs.
samtidigt som tusentals påsklamm förs till slakt
i templet. Samma dag som deras blod utgjuts,
utgjuts också Jesu blod på korset. Jesu fiender
som har bråttom med processen, för att hinna
till högtiden i templet, missar så det sanna
offerlammet som är Jesus själv (jfr 1 Kor
5:7). De knuffar in Jesus i residenset och vill
själva inte sätta sin fot innanför för att inte bli
”orena”, men de går miste om honom vars blod
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renar från all synd (jfr Heb 12:24; 1 Joh 1:7-9).
Ironin är tydlig.
Vem har rätt – de tre första evangelisterna
eller Johannes? Mycket talar för Johannes. En
judisk och en apokryf källa bekräftar båda att
Jesus avrättades redan på förberedelsedagen.
Berättelsen om påskamnestin – att en fånge
frigavs till påsk (Barabbas, se nedan) – är
bara meningsfull om den frigivne kunde vara
med och delta i påskmåltiden efteråt (ungefär
som när en fånge i vår tid får permission till
julafton). Jesu avrättning skedde alltså innan
högtiden. Hos Markus finns en detalj som
verkar ge Johannes rätt: översteprästerna och
de skriftlärda var måna om att mordet inte
skulle ske under själva helgen, för då kan det bli
oro bland folket (Mark 14:2).
Alla de fyra evangelierna är överens om att
hela förloppet från Getsemane till Golgata
avvecklades inom ett dygn. Om detta ska
gälla kan Johannes version inte förlikas med
de övrigas. Men Bibelns författare anger ofta
tidsavsnitt enbart för att illustrera en teologisk
poäng. Tidsbegreppet var annorlunda än det är
i vår moderna värld – det var i högre grad en
del av symbolspråket. Händelserna kan i själva
verket ha tagit flera dagar. Hur får vi ihop detta
då? Ett förslag (Jaubert, 1957) utgår ifrån att
påsken kan ha beräknats olika. Vi vet – bland
annat genom textfynden från Qumran, se s.
54 – att åtminstone esseersekten hade en egen
kalender. Den följde strikt solåret och inte den
officiella kalendern som utgick från månen.
Enligt esseernas modell hamnade påskaftonen
alltid på en tisdag. Stod Jesus närmare esseerna
än vi känner till? Det kan tänkas. Dokumenten
i Qumran uppvisar förunderliga likheter med
evangelierna. Esseerna är dessutom det enda
stora ”partiet” inom dåtidens judendom som
Jesus inte verkar ha ställt sig i motsats till. Jesus
tillhörde liksom esseerna de ”tempelkritiska”
judarna. Han kan mycket väl tänkas ha
firat påskmåltiden enligt deras kalender
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(arkeologin visar att esseerna hade ett center i
Jerusalem som låg nära de tidigaste kristnas).
I så fall är det denna påskmåltid (på tisdagen)
som de tre första evangelierna bevarar minnet
av. När Johannes säger att Jesus dog på
förberedelsedagen (som var en fredag) har han
rätt enligt den officiella kalendern.
Denna förklaring har ännu en fördel: den ger
mer utrymme åt de många förhör som Jesus
utsätts för, vilket verkar rimligare än den
starkt pressade tidsramen som evangelierna
uppvisar. Tre fornkyrkliga texter stöder tanken
på tre dagar mellan Jesu fängslande och död
(de argumenterar i sammanhanget för det
urkristna bruket att fasta på onsdagar och
fredagar). Kalenderteorin är dock bara en
av många tänkbara lösningsförslag. Det är
möjligt att Jesus själv – på sitt eget suveräna
sätt - har flyttat tiden för påskmåltiden så att
hans nya kultstiftande handling (eukaristin)
var klar innan den stora konfrontationen med
Höga rådet som han planerade. Vi vet inte.
Alla fyra evangelier berättar samstämmigt att
Jesus korsfästes på en fredag under Pontius
Pilatus ämbetstid (år 26-36 e.Kr.). Med rätt god
säkerhet kan man i dag räkna ut att den judiska
påskens första dag (enligt tempelkalendern)
måste ha infallit just på en fredag under år 27
och 34 e.Kr. Förberedelsedagen däremot föll
på en fredag år 30 och 33 e.Kr. Bland dessa
fyra alternativ verkar år 30 passa bäst in på
evangeliernas uppgifter: Lukas kronologi i
Luk 3:1 låter ju Jesu offentliga uppträdande
börja år 27/28 enligt vår tideräkning (= under
Tiberius ”femtonde år”). I Joh 2:20 anger
Jesu motståndare att tempelbygget har pågått
under ”fyrtiosex år”. Det påbörjades år 20/19
f.Kr. vilket snyggt bekräftar Lukas datering.
Johannes låter Jesus delta i tre påskfester där
han dör under den tredje. År 30 blir därmed
mest sannolikt som dödsår och ger så stöd åt
Johannes version. Jesu dödsdatum blir därmed
7 april år 30 enligt vår nutida kalender.

Johannes själv firade under hela sitt liv den
kristna påskens högtid på den dag då lammen
slaktades, då Jesus dog enligt hans berättelse.
Detta vet vi från en biskop vid namn Polykrates
som skrev ett brev om detta till påven Viktor i
Rom ca år 190 e.Kr. Många kristna i Mindre
Asien firade också dagen just då, i apostelns
efterföljd, såsom biskopen Polykarpos (se s.
1052), Johannes lärjunge. I Rom följde man
en annan tradition som också stammade från
apostlarna (det bör vara från Petrus). Den lade
festen på närmaste söndag efter judarnas påsk
(söndag är ju ”Herrens dag”). Påven Viktor
ville exkommunicera de grupper i Mindre
Asien som följde den östliga seden men
hejdades av Ireneus (se s. 1216), Polykarpos
lärjunge. Ireneus skrev till Viktor och påminde
honom om hur Polykarpos hade förhandlat
med den tidigare påven Anicetus (ca år 154
e.Kr.) om frågan. Dessa nådde ingen enighet
eftersom de båda hade apostoliska traditioner
att åberopa men de tolererade varandras praxis
(se i Eusebios Kyrkohistoria från 300-talet, V,
23-25., Artos förlag). Striden vittnar om den
romerske påvens självmedvetna ställning i
fornkyrkan, men visar också (det är poängen
här) på johannestraditionens urgamla rötter.
100-talspåven Viktors förordnande blev dock
så småningom allmän norm, även i Öst.
Senare definierades att påsken alltid ska ligga
på första söndagen efter första fullmånen efter
vårdagsjämningen. Det gäller alla kristna
utom de ortodoxa i Öst som använder en
annan kalender än vår i Väst. Deras påskdag

sammanfaller därför sällan med den katolska
(och protestantiska). Nästa gång det lär ske blir
år 2038, om inte vi har löst konflikten till dess.
Pilatus och Jesus
Alla som uppträder i Johannes berättelse mot
Jesus har något förryckt, ja, självdestruktivt
över sig. Alla skadar sig själva och varandra.
Johannes fångar in det förvirrade förloppet
med övertygande karaktärsbeskrivningar – det
är en stor dramaberättare som för pennan.
Klockan är omkring sex på morgonen. Pilatus
tas bokstavligen på sängen. Han som regerar
över landet får som en annan dörrvakt maka
på sig och gå ut till åklagarna. De vill inte
beträda romarens ”orena” hus. Han får inte ett
klart besked om vad det gäller förutom att en
anklagad ska dödas. Judarna själva kunde stena
ihjäl personer för brott mot Mose lag (så gör de
med Stefanos i Apg 7:54 – 8:1). När Jesus dras
till Pilatus kan det bara betyda att de vill ha en
politisk dom - Jesus ska dö som upprorsman
mot Rom. Pilatus vet mycket väl att Jesus red
in i staden på Palmsöndagen på ett sätt som
bara kan tolkas som en kungs entré (Sak 9:9),
därför är den morgonsömnige prefektens
första fråga till Jesus om han gör anspråk på
kungavärdighet (18:33). Den misshandlade
fångens svar kan tolkas som: ”Se på mig,
liknar jag Messias? Vem kallar mig så?” Pilatus
svarar irriterat: Jag är väl ingen jude (v. 35) –
vad angår väl judarnas religiösa idéer honom!
Han vill bara veta vilket brott Jesus har gjort
som har fått Höga rådet att komma och störa
honom så här dags. Jesus ber Pilatus att tänka
efter: ”Om jag skulle sträva efter ett kungarike i
jordisk mening såsom jag anklagas för, då hade
jag väl haft militära följeslagare som hade tagit
strid för mig? Jag red in i Jerusalem som den
messianska fredskungen Sakarja talade om (Sak
9:9). Jag gör inga anspråk på politisk makt.
Du, Pilatus kan vara lugn. Mitt rike tillhör
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Slutsats: evangelisternas berättelser är präglade
av de respektive teologiska poänger som de har
velat framhäva. Jesus dog på korset omkring
påsk och gjorde sig till Guds offerlamm för vår
skull. Eukaristin instiftade han precis innan
sin död. I valet mellan Johannes och de övrigas
kronologi talar mest för Johannes. De övriga
kan ha bevarat en berättelse som är korrekt men som är korrekt enligt en annan kalender.
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en annan värld”. Pilatus ställer nu en rimlig
fråga: I vilken mening är Jesus kung ifall hans
rike finns i en annan värld? Vad vill han göra
här över huvud tagit? Jesus svarar att han har
kommit för att vittna om sanningen. Då gäspar
prefekten: Vad är sanning? Allt är relativt, ty
om han själv, Pilatus, säger att Jesus är terrorist
så är han det. Säger han att Jesus är oskyldig
så gäller det. Makten definierar sanningen. Så
är politiken. Bakom den står militären, och
militärens huvud är Pilatus.
När Pilatus går ut för att frige Jesus så sker det
knappast på grund av detta lilla förhör. Hans
egen säkerhetstjänst har utan tvivel kartlagt
Jesus för länge sedan och identifierat honom
som en harmlös drömmare som man inte kan
spilla tid på. Prefekten vet också att Jesus har
sympatisörer och att Höga rådet vill kunna
skylla Jesu död på Rom. Detta går han inte på.
Lukas berättar att Pilatus försöker bli av med
saken genom att skicka Jesus till Herodes (som
sedan skickar tillbaka Jesus som narrkung,
Luk 23:6-12). Detta lilla skämt gör de två
makthavarna till vänner.
Pilatus försöker nu att kompromissa. Jesus kan
släppas i överensstämmelse med seden om
påskamnesti (18:39). Det vore inte att fria Jesus
utan bara att benåda honom – varken rådet
eller Pilatus tappar ansikte. Judarnas prompta
svar ställer Pilatus i ett hopplöst läge: Vi väljer
i så fall att få Barabbas fri! Prefekten ska alltså
inte bara döma en man mot sin vilja utan måste
därtill frige en farlig terrorist (= ”rövare”) vid
namn Barabbas. En sista utväg är att göra
offentligt narr av Jesus, då inser alla kanske hur
ofarlig han är: Pilatus låter tortera Jesus och klä
ut honom till kung. Denna maskerad är ett sätt
att föra judarnas anklagelse ad absurdum – ”Så
här kan han väl inte vara er kung! Hur kan ni
ta honom på allvar? – Låt idioten gå hem och
låt mig vara i fred!”
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Förnedringen är grovt orättvis mot Jesus som
ännu inte är dömd för något, men den är också
en provokation mot judarna och gör dem
bara ännu mer upphetsade. Mycket klokare
agerar en annan romersk kommendant som
en generation senare kommer att axla Pilatus
ämbete. Han står inför en rasande folkmassa
som vill ha Paulus dödad (Apg 21:27 ff). Han
fängslar Paulus, presiderar vid ett möte där
den anklagade får möjlighet att försvara sin
sak mot rådet och isolerar honom slutligen i
säkert förvar i hamnstaden Caesarea vid havet
tills läget dämpats. Så klok är inte Pilatus. Han
vill förnedra och förlöjliga judarna och vinna
den här dragkampen. Han vill skratta sist.
Pilatus erbjuder judarna att de kan korsfästa
Jesus om de så vill (19:6), men de fasthåller
att han ska göra det. Nu kommer de med
en anklagelse som i deras ögon handlar om
blasfemi: Han har gjort sig till Guds son (19:7).
Detta skrämmer Pilatus. Varför? Inte bryr han
sig om judarnas religion, men den titeln är mer
än en vanlig messiastitel. Att härstamma från
gudar var ett privilegium som bara de allra
högsta ledarna, såsom kejsarna, brukade skryta
med. Romarens fråga till Jesus: Varifrån är du?
(19:9) är inte geografiskt menat (att Jesus är
från Nasaret o.s.v. är självklart protokollfört).
Det är inte heller den spirande trons fråga som
det var när de första lärjungarna frågade Jesus
vid Jordan: Rabbi… var bor du? (Joh 1:38).
Här frågar en pressad militär som fruktar en
gåtfull fånge som står framför honom med
en besynnerlig överjordisk värdighet. Är
denna man en trollkarl som kan läsa tankar
och sprida förbannelser? Tanken att Jesus kan
vara en gudason måste ha nuddat vid den
vidskeplige hedningens sinne. Riskerar jag
gudens straff om hans son lämnas ut att dö?
Frågan ”varifrån” Jesus har kommit ställdes
tidigare av judarna, då Jesus svarade: Ni vet
inte varifrån jag kommer och vart jag går. Ni
dömer på människovis, jag dömer ingen (Joh

ni fick som ni ville med er messias – vad har
ni nu mer att gnälla över?” Pilatus är dock
ingen vinnare utan reducerad till en pjäs som
de judiska myndigheterna kan flytta omkring.
Han framstår som svag och ohederlig. Han
har tvingats frige den farlige Barabbas. Om
kejsaren får veta detta! Den ende moraliske
segraren är den dömde – syndabocken som
bär allas skuld upp till Golgata. Där är Guds
lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29).
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8:14-15). Jesus ger inget svar på Pilatus fråga.
Varför? Den som hör till sanningen lyssnar till
min röst (18:37 f), sa han en gång – och Pilatus
vill inte lyssna till någon sanning utan söker
bara makt och kontroll. Romarens ängslan
slår nu om i hot och självhävdelse. Good cop
blir bad cop. Men Jesus låter honom förstå
att det här inte handlar om hans makt. Gud
styr allt, och ansvaret för anklagelsen vilar
på översteprästerna. Det är exakt vad Pilatus
också känner. Han lugnar ner sig, är nöjd och
har nu bestämt sig. Jesus kan friges, trots allt.
Men judarna vill driva det här till den yttersta
instansen. När bevis och utpressning inte
räcker hotar de Pilatus personligen. Det kan bli
anmälan till Rom eftersom Jesus betraktas som
upprorisk mot kejsaren själv (som formellt var
en ”gudason”). Pilatus värdefulla hederstitel
”Kejsarens vän” sätts på spel. Detta avgör
frågan, nu vet Pilatus att spelet är kört. Men
ännu kan han få ut ett skratt, en liten triumf
över sina motspelare. Han provocerar dem till
att säga: Vi har ingen annan kung än kejsaren
(19:15). Pilatus njuter av varje ord i denna
mening. De rasande judarna måste alltså
svälja sin vrede mot de romerska förtryckarna,
kalla sig för trogna undersåtar till Tiberius
och offentligt avsäga sig sitt hopp om Messias!
Detta svider. De får själva släpa sin kung till
Golgata (v. 16, ledsagade av romerska soldater,
förstås). Med dem följer skylten där ”brottet”
står skrivet för att hela världen ska se det:
JUDARNAS KONUNG. Antingen bär Jesus
skylten kring halsen under sin korsväg – så
brukade man göra - eller så går en soldat eller
en av judarna med skylten framför honom.
Själva korset – förmodligen endast tvärbjälken
– bar den dödsdömde över sina axlar med
armarna fastbundna vid den. Tvärbjälken
lyftes upp på en pelare som antagligen redan
fanns på plats. Jesu brottsskylt sattes upp på
korset som ett hån mot folkets messiaslängtan.
Det var en bitter skymf som soldaterna måste
ha roat sig över. ”Ni judar älskar alltså kejsaren,

Under korset stod Maria och Johannes
Liksom de tre första evangelisterna ser även
Johannes Golgatahändelsen i ljuset av Psalm 22
i Psaltaren (se s. 244) När soldaterna skär Jesu
kläder i bitar och kastar lott om långskjortan
så måste författaren tänka på orden från
Ps 22:19 (v. 24). Långskjortan var ett fint
arbete, vävd i ett enda stycke. Den påminner
om översteprästens dräkt (2 Mos 28:8). I
Uppenbarelseboken presenteras Jesus igen, av
samme Johannes, i kläder, som för tankarna
till översteprästen (Upp 1:13). Soldaterna skär
inte sönder långskjortan – vilket har en djup
mening: två kapitel senare berättar Johannes
om apostlarnas nät som var fullt av fiskar, och
fast det var så många gick nätet inte sönder (Joh
21:11). Det ”nätverk” som sluter sig omkring
Kristi kropp är den troende gemenskapen,
kyrkan, vävd i ett enda stycke (v. 23) – vi hör
Paulus ord: … den andliga enheten: en enda
kropp och en enda ande… ett och samma hopp
… En är Herren, en är tron… (jfr Ef 4:3-5).
Gemenskapen tas under korset ifrån sin Herre,
liksom långskjortan tas från Jesus, men den
rivs inte itu. Snart ska den vara samlad kring
honom igen: vid uppståndelsen. Vid tidens
slut ska den triumferande kyrkan, de troendes
gemenskap i himlen, Det nya Jerusalem,
komma ned från Gud – och även den nya
heliga staden strålar med översteprästerliga
dräktsymboler (jfr 2 Mos 28:15-21 med Upp
21:18-21).
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De som korsfästes brukade hängas upp nakna.
Förödmjukelsen skulle vara total. Jesus fick
känna på Adams nakenhet efter syndafallet
(jfr ormens nakenhet, Joh 3:14), skammen,
utsattheten – att bli ”ett med synden” som
Paulus skriver (2 Kor 5:21) ”för att vi skulle
bli ett med Guds rättfärdighet”. Jesu dräkt togs
ifrån honom och gavs - åt dig. Din dopklänning
är tecknet på att du i dopet ”ikläddes” Kristus
(Gal 3:27). Fullständig nakenhet var dock emot
judisk anständighet, även vid avrättningar (jfr
Adams och Evas fikonlöv i 1 Mos 3:7). Jesus fick
möjligen ha någon sorts tygbit kring höftena.
Johannes utelämnar mycket som de övriga
evangelisterna fäster stor vikt vid, såsom
korsvägen, där Simon av Cyrene hjälper Jesus
att bära den tunga bördan. Det är extra viktigt
att betrakta de få detaljer han tar med – ingen
är utan andlig betydelse. Motsatt de många
som flydde från Jesus stod Johannes själv kvar
under korset, helt nära, med Jungfru Maria
och ett par kvinnor till. Jesus agerade där till
skydd för sin mor enligt Fjärde Guds bud (2
Mos 20:12). Han som inte ville att vi låter bli
att ge våra gamla föräldrar vad vi är skyldiga
dem (Mark 7:10-13) ville inte lämna Maria
utan stöd. Johannes, den älskade lärjungen,
skulle ta hand om Maria. Observera att scenen
tyder på att ingen annan fanns där som kunde
ta hand om henne - det stämmer med katolska
kyrkans lära att Maria inte fick några andra
barn än Jesus (se s. 409) – det är också helt
tydligt att Maria är änka och inte har någon
ny man. Därför skulle Johannes, sa Jesus, i sin
tur betrakta Maria som sin egen mor, och så
blev det (v. 27). I Johannes evangelium är detta
den sista befallningen som Jesus ger under sitt
offentliga liv. Liksom vid det första tecknet
han gjorde inför världen – vinundret i Kana
(Joh 2:1-12) - spelar Maria här en nyckelroll.
Så inramas början och slutet på Jesu offentliga
verksamhet av den Moder han här ger åt
Johannes, dvs. åt kyrkan, åt dig och mig.
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Den lärjungen som Jesus älskade förblir
formellt anonym (vi vet genom fornkyrkans
källor att det är Johannes). Samtidigt är han
hela evangeliets kamera – ständigt är han med
i sådana scener där den troende läsaren själv
skulle vilja vara med. Johannes ser allt det
som läsaren skulle vilje ha sett (t.ex. Joh 13:23;
20:2; 21:7, 20, 24 - antagligen är han också
med i 1:35-40 och 18:15 m.m.). Den litterära
anonymiteten kan tolkas som ett erbjudande
åt den troende läsaren att identifiera sig
med lärjungen, med den som Jesus älskar.
Författaren vill inget hellre än att dela allt med
läsaren (jfr 1 Joh 1:3). Läsaren som betraktar
korsfästelsen ställs helt nära Jesu moder och
blir så given åt henne som ett barn: Där är din
mor (v. 27).
Jesus gav oss i sanning allt han var och hade.
Vi fick den kvinna till moder som bokstavligen
och mer än någon annan fanns med från
början. Hon som hörde, som såg med egna
ögon och som tog med egna händer på honom
som är Johannes ärende: Livets Ord (jfr 1 Joh
1:1). Vi ”tar hand om” Maria genom att i dag
vörda henne och ta hand om den kyrka vars
självklara centrum hon var från pingstens
första stund: precis som Maria lyfts hedrande
fram med namn (som den enda) vid sidan
om apostlarna i listan i Apg 1:13-14 så saknas
hennes bild aldrig i någon nutida katolsk
kyrka. Vi är Marias andra barn, om vi liksom
hon lider för att vi håller Guds bud och har Jesu
vittnesbörd (Upp 12:17). Detta lidande fick
Johannes också själv sin del av (Upp 1:9).
Marias initiativ vid bröllopet i Kana – då allt tog
sin början - bestod i att påpeka för Jesus att det
saknades vin (Joh 2:3). Kärlens vatten blev till
vin på Jesu befallning. Framför korset står det
nu ett kärl med surt vin (v. 29). Jesus törstar. Vi
kan föreställa oss hur Maria gestikulerar och
verkar för att man ska ge hennes son något att
dricka. Johannes tänker nog här på Ps 69:22,

Isopstjälken (v. 29) omnämns därför att det var
den växt man brukade använda för att bestänka
med, bland annat vid påskfirandet, ungefär
som våra aspergiler (vigvattenbestänkare) eller
som de välsignade kvistar vi bestänks med
under Palmsöndagen. Med en isopknippa
ströks påsklammets blod på dörrposterna i
Egypten den allra första påsknatten då Israels
barn skulle räddas (2 Mos 12:22; jfr 4 Mos
19:18, Ps 51:9). Jesus är det nya offerlammet
som renar. För Johannes bekräftas detta av
varje detalj. Detta vill han visa.
Den törstande Jesus mötte vi i början av
Johannes evangelium, i samtalet med den
samariska kvinnan vid Jakobsbrunnen. Som
människa gjorde han sig beroende av andra
människor. Men det levande vatten som Jesus
talade till kvinnan om är den särskilda gåvan
som Gud vill ge oss genom Jesus och som vi
behöver mest av allt. Gåvan är Den helige
andes liv i oss, ett flöde som ger evigt liv (Joh
4:13-14; jfr 7:39). När Jesus nu säger orden
”Det är fullbordat” (dvs. att frälsningsverket
är avslutat) dör Guds Son och överlämnar sin
ande (19:30). Vi kan här tänka på Jesu levande
vatten, det ”flöde” som släcker vår törst – Den
helige andes verkan i oss, vetskapen att vi är
älskade, trots vår synd. Gud bevisar sin kärlek
till oss genom att Kristus dog för oss medan
vi ännu var syndare, skriver Paulus (Rom 5:8).

Jesu hjärta genomborrat
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vilket innebär att det sura vinet som räcks åt
Jesus ska tolkas som ättika – som ett hån över
den döende. Men det kan också ha rört sig om
en vinbehållare som soldaterna själva drack
ur. I så fall är det tal om en rent medmänsklig
handling då man räcker Jesus den fuktade
svampen. Det är i alla fall en annan dryck
än det vin med myrra som judarna räckte de
dömda innan korsfästelsen (Mark 15:23; jfr
Ords 31:6 f). Den var smärtlindrande och
Jesus avvisade den. Han ville tömma lidandets
kalk som Fadern räckte honom (Joh 18:11).

Romarna lät gärna de korsfästa hänga kvar i
flera dagar, som byten åt rovfåglarna. Det går
inte här. Jesu motståndare hade bråttom, de
ville se honom snabbt död och nerplockad
innan högtiden började då mörkret föll. Ett
lik var särskilt anstötligt under högtiden,
man tänkte sig att det skulle sprida rituell
orenhet om det fanns kvar ovan jord (5 Mos
21:23). Judarna ville att Pilatus skulle låta de
korsfästas benpipor krossas och kropparna tas
bort. Möjligtvis fruktade de fritagningsförsök
från Jesu anhängares sida när de själva (och
alla andra judar) firade högtiden. Jesus skulle
konstateras död innan de kunde fira i lugn och
ro. Maria är fortfarande här. Specialsoldater
kommer för att krossa benen på de korsfästa
och så påskynda döden. Vem kan föreställa
sig att Jesu mor stod tyst och bara såg på
när de närmade sig hennes son med tunga
metallklubbor för att brutalt vanställa det sista
som var kvar av den kropp hon har burit inom
sig? Han är ju redan död! Låt honom vara! –
hon som med stor myndighet kunde befalla
bröllopstjänarna i Kana att de skulle göra allt
vad Jesus sa (Joh 2:5), skulle inte hon kunna
få dessa dödens tjänare att stanna upp och
besinna sig? Vi vet inte om hon ingrep, men
Jesu kropp skonades i alla fall – precis som
påsklammen som leddes in i templet. Enligt
Mose lag fick dessa offerdjurs ben nämligen
inte krossas (2 Mos 12:46; 4 Mos 9:12; jfr Ps
34:21). Korsfästelsen skedde precis utanför
staden men man hörde de tusentals djurens
bräkande några hundra meter därifrån, inne
på den stora tempelplatsen. Johannes vill få
oss att tänka på dessa djur när nu Jesus, Guds
lamm, skonas på samma sätt. Skriften uppfylls.
I denna stund påbörjades på tempelplatsen
den högtidliga liturgi som inledde påskfesten.
Framför Kajafas slaktades ett felfritt offerlamm
(3 Mos 22:20; jfr Heb 9:14). Förberedelsedagens
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försoningsritual tog vid, offeraltaret bestänktes
med djurets blod, fanfarer och högt ljudande
hornstötar förkunnade att Gud var välvillig
mot sitt folk. All uppmärksamhet var
riktad mot Kajafas. Vem visste om att Guds
sanna offerlamm just då förblödde utanför
Jerusalems murar? Jesus var kanske ännu vid
liv när liturgin drog igång och tiotusentals
rösters lovsång steg mot himlen. Kanske hann
han också höra hornstöten kalla till den stora
aftonbönen. Då sjöng folkmassan ur Psalm
31: Till dig, Herre, tar jag min tillflykt … jag
överlämnar mig i dina händer… Lukas berättar
för oss att Jesus bad med dessa ord på korset
precis innan han utandades för sista gången.
Vi kan tänka oss att Jesus sjung med på versen,
och med hög röst, som man skulle (Luk
23:46). Johannes och Lukas låter oss ana att
den korsfäste Frälsaren bad med sitt folk. Han
slutade aldrig att älska dem, han ville vara nära
de bröder som hade övergivit honom.
Jesu lik skonas alltså så som lammet skonades.
Soldaterna väljer en snabbare lösning: en
lans sticks in i Jesu sida, förmodligen genom
hjärtat. För Maria är det som om lansen går
genom hennes eget hjärta. Det var detta som
profeterades om henne i templet då hon bar
det späda Jesusbarnet i sin famn: Genom din
egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35). Det
måste ha känts som en djup stöt i mellangärdet,
en sådan där man kräks, svimmar eller tappar
besinningen. Johannes målar scenen i dystra,
men också väl kontrollerade färger: allt sker
behärskat, Jesus är den suveräne Gudsson som
nu tronar på sin kungatron, ja, som höjs upp
mot himlen till ett tecken för världen – liksom
kopparormen i öknen (Joh 3:14-15; 4 Mos
21:4 ff ). Johannes ville motverka gnostikernas
förakt för korsdöden som något ”lågt” och
”ovärdigt”, något som Guds Son aldrig skulle
kunna ”befläckas” med (läs om gnostikerna, s.
184f). Johannes vill säga: Den lidande Messias
är verkligen den triumferande Gudssonen, han
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är Guds Ord, och därför betonar Johannes
Jesu värdiga och lugna uppträdande. Jesus är
situationens Herre.
Ur Jesu öppnade sida flyter det nu ut blod
och vatten (19:34). Denna observation är så
viktig för författaren/utgivarna av evangeliet
att den styrks med en högtidlig försäkran om
att ögonvittnet själv har sett det och vittnat
om det, att han talar sant och själv vet att han
talar sant. På liknande sätt avslutas hela boken
(Joh 20:31; 21:24). Blodet och vattnet tillmäts
högsta betydelse - de är bokens höjdpunkt,
evangeliet i miniformat. För Johannes är det
självklart att Jesus är det nya templet, bilden
förutsätts som känd av läsarna i Joh 2:21 (jfr
Upp 21:22; 1 Kor 3:16 f; 6:19; 2 Kor 6:16). Ur
detta tempels sida tränger nu vatten fram.
Johannes vill få oss att tänka på profeten
Hesekiels vision om tempelkällan: en gång ska
vatten flöda från templets högra sida (Hes kap
47). Vattenmängden tilltar alltmer och blir
till en flod, den rinner ner i Jordandalen och
ger liv åt allt levande, till och med åt Döda
havet. Där floden rinner ut kan allt leva…
Längs floden, utmed båda stränderna, skall
alla slags fruktträd växa… Varje månad bär de
ny frukt… Deras frukt skall ge föda och deras
blad läkedom (ur Hes 47:9-12). Hesekiels syn
av det kommande templet är inspirerad av
Paradisets geografi, med livgivande floder (1
Mos kap 2), och Johannes anknyter till detta i
Uppenbarelseboken (kap. 22). Jesu död blir det
nya Paradisets början. Vattnet och blodet har
flera betydelser. I Johannes första brev heter
det:
Han är den som kom genom vatten och blod,
Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med
både vattnet och blodet. Och Anden är den som
vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som
vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre
är samstämmiga.
		 (1 Joh 5:6-8)

Johannes levde flera decennier längre än
Paulus. Han bör ha känt väl till Paulus lära
om Jesus som den nye Adam (Rom 5:12 f)
och bilden av Kristi kärlek till kyrkan som
en parallell till det jordiska äktenskapet (Ef
5:28-32). Kyrkan är Kristi brud såsom Eva var
Adams. Jesus dör på en fredag. På den allra
första fredagen (”sjätte dagen”) lät Gud Adam
”nersövas” (en bild av döden). Gud öppnade
hans sida och tog ifrån honom det revben av
vilket han bildade Eva (1 Mos 2:18-24). På ett
liknande sätt får nu Den nye Adam en brud,
ty dopet och eukaristin (vattnet och blodet) är
det ”material” som hon, hans kyrka, byggs upp

av. Denna tolkning är kyrklig tradition, och
den existerade tydligen i författarens tankar
när det här skrevs (Katolska kyrkans katekes,
nr. 1225). Den styr hans sätt att berätta.
Endast trons ögon kan se det som Johannes
ser. Våra jordiska ögon ser inget gott i den
avskyvärda förnedring som utspelar sig på
Golgatas hårda klippa! Allt här tycks vara den
absoluta kontrasten till Edens lustgård. Men
olika element i passionsberättelsen tyder på
Paradisets återkomst: Jesus tar lärjungarna
till en trädgård (Joh 18:1) där han brukar
träffas med lärjungarna. Han talar där med
dem liksom Gud gjorde med Adam och Eva
i lustgården. Jesus begravs också i en trädgård
och övervinner där dödens förbannelse som
urföräldrarnas synd drog över mänskligheten
när de åt av det förbjudna Kunskapens träd.
Gud kom till lustgården efter syndafallet för
att driva ut de två första människorna så att de
inte skulle äta också av Livets träd och därmed
föreviga sitt syndiga tillstånd. På påskdagen
kommer Jesus till trädgården för att möta
Maria från Magdala och försäkra henne om
att dödens makt är bruten och att människor
åter kan bli Guds barn (Joh 20:11 ff; jfr 1:1213). Adam-Eva-bilden (Jesus och kyrkan, hans
brud) upprepas fint här i mötet mellan Herren
och denna troende kvinna.
Kunde författaren – en ung man som står
skakad under korset – tänka i sådana djupa
banor? Kanske inte, men efter decennier
av teologisk reflexion i kyrkans gemenskap
är det fullt möjligt. För den unge Johannes
som bevittnade sin Mästares avrättning låg
förmodligen orden hos profeten Sakarja
närmare (Sak 12:10), där Gud säger:
Men i Davids ätt och i Jerusalems invånare
skall jag ingjuta en anda av godhet och vilja till
bön, och de skall se upp till mig. Den som de har
genomborrat skall de sörja som man sörjer sin
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Både evangeliet och brevet är skrivna för
att fasthålla det faktum att Jesus, Guds Son,
verkligen var människa och dog en människas
död – emot de gnostiska grupper som lämnade
kyrkans gemenskap och tro bakom sig för en
mer ”symbolisk” eller ”enbart andlig” tolkning
av Jesus (1 Joh 2:19 – se inledningarna till
detta evangelium och brevet). Guds son är
ingen ”abstrakt princip” utan han döptes
verkligen i Jordan och dog verkligen en blodig
död för oss på korset (= ”han kom genom
vatten och blod”). Så är även vårt dop och
vår eukaristi, det vi idag kallar för kyrkans
grundläggande sakrament, fysiska möten med
Gud genom Anden (även detta förnekade
gnostikerna och därför distanserade de sig
från den kyrkliga gemenskapen). Johannes
upplevde med egna ögon Jesu död som ung,
men det är som gammal apostel han skriver
sina texter. Decennier av kyrkligt liv, katekes
och lärostrid ekar i hans presentation av Jesu
död. Den makabra händelsen som en gång
chockade honom (blodflödet och en ljusare
vätska, kanske en vattensamling från Jesu
lungor orsakad av andnöd?) fär nu en fast
form i kyrkans tolkning: Jesu död blev kyrkans
liv, symbol för dopvattnet och det eukaristiska
blodet som konstituerar kyrkan. Båda
vätskorna renar oss från all synd (1 Joh 1:7).
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ende son, de skall gråta bittert över honom som
man gråter över sin förstfödde.
Citatet från Sakarja som Johannes flätar in
i 19:37 var svårt att tolka för dåtidens judar.
Johannes insåg att det handlade om Jesus på
korset. Så var Jesus också i förväg avbildad
i kopparormen, den figur som Mose skulle
hänga upp så att de som i öknen straffades för
sin synd kunde se upp på den och bli botade
(Joh 3:14-16; 4 Mos 21:4 ff). Sakarja förutsåg
att Jerusalems invånare skulle sörja och
omvända sig. Precis så blev det när tusentals
människor omvände sig efter Petrus predikan
om den korsfäste och uppståndne Messias på
Pingstdagen (Apg 2:37-42). Johannes var med.
Vår liturgiska högtid för Jesu heliga Hjärta
(tredje fredagen efter pingst, se s. 665-669)
vilar på Johannes vittnesbörds grund. Festens
mening är: Gud längtar efter oss långt mer
än vi längtar efter honom (jfr Jer 31:3 f). Jesu
öppnade hjärta visar oss att vägen till Faderns
hjärta är öppen. Faderns kärlek är sårad av vår
synd. Men den består för Jesu skull.
Heliga graven
Josef från Arimataia, som hittills inte vågat
att bekänna sig öppet till Jesus, tar nu ett
modigt steg fram genom att be Pilatus om
Jesu lik. Hans vän Nikodemos kommer och
har omkring 30 kilo myrra och aloe med sig.
Det är en utomordentlig stor mängd med
väldoftande smörjelse – det påminner om
Maria från Betanias överflödande generositet
när hon smorde Jesu fötter inför det stundande
lidandet (Joh 12:3). Möjligtvis skulle även
själva gravbädden smörjas med en del av denna
smörjelse, dvs. den uthuggna platsen där Jesus
lades, och därtill de inre väggarna. En verklig
rituell smörjelse av kroppen har det inte varit
tal om (det fanns inte tid för det). Den kommer
kvinnorna för att utföra på söndagens morgon,
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när sabbaten är över (Mark 16:1). I Joh 20:7 hör
vi att det också fanns en duk som övertäckte
huvudet och hos de tre första evangelisterna
talas det om det linnetyg (t.ex. Mark 15:46)
som Jesus sveptes in i – det som kyrkan i Turin
i Italien enligt gammal (omdiskuterad) hävd
påstås äga (diskussionen om denna fråga tas
inte upp i denna bok).
Graven var uthuggen i en klippa utanför
stadsmurarna och tillhörde den ovan nämnde
Josef från Arimataia (Matt 27:60). Han var
troende och Nya testamentets vittnesbörd
om graven visar att de kristna visste var
den fanns. Platsen hamnade redan år 41-43
e.Kr. innanför staden då en ny mur byggdes
i Jerusalems nordvästra del. Intressant nog
byggdes inget annat på denna heliga plats
tills romarna fördrev alla judar år 135 e.Kr.
Josef och hans ättlingar bevarade antagligen
platsen i ett orört skick eller också friköpte
urkyrkan den. Kejsarens män konfiskerade
år 135 marken och övertäckte alltihop med
jord, Golgataklippan och graven, för att få en
jämn mark för ett Venustempel (det verkar ha
byggts i syfte att hindra kristna från att be vid
Jesu grav). När kristendomen blev tillåten år
313 bad Jerusalems biskop Makarois kejsaren
Konstantin att riva Venustemplet och få fram
Kristi grav och Golgata som man visste låg där
under. Ett ögonvittne, Eusebios av Ceasarea,
berättar hänfört om hur jorden grävdes bort,
lager efter lager, tills spänningen slutligen
utlöstes när Frälsarens grav framträdde på ett
sätt som överträffade allt man vågat hoppas på.
Vi vet idag att det fanns fler klippgravar där
omkring (de ses tydligt än idag i Gravkyrkan).
Men Kristi grav har varit lätt att identifiera.
Den har utan tvivel varit markerad med tidiga
kristna inskriptioner likt dem som har hittats
vid aposteln Petrus grav under högaltaret i
Peterskyrkan i Rom. Kejsaren Konstantins
glänsande vackra basilika över platsen stod
klar år 335. Den täckte både Golgataklippan

Kyrkan fick restaureras efter att de persiska
erövrarna hade tänt eld på byggnaden år 616.
En muslimsk kalif rev ner byggnaden år 1009.
Graven hamrades sönder tills enbart avsatsen
var kvar där Jesu kropp hade legat och där två
änglar satt i vita kläder efter hans uppståndelse
(Joh 20:12). En ny kyrka påbörjades tre år
senare och fick sin nuvarande form, först med
pilgrimers (1000-talet), sedan med korsfarares
(1100-talet) hjälp. Ett kapell i samma storlek
som den ”grotta” Konstantin lät uthugga
omger graven än i dag. En marmorplatta lades
över den bevarade klippavsatsen där Jesus
låg. Den ligger ännu kvar, man kysser den
väldoftande plattan och firar mässoffret på
den. Kyrkan har vanhelgats och skadats många
gånger sedan medeltiden (förutom eldsvåda
år 1808 och jordbävning år 1929). Den blev
aldrig lika stor och strålande som den första
kyrkan, Konstantins basilika, var.

Är man i Jerusalem bör man besöka Gravkyrkan mycket tidigt på morgonen, från ca kl. 5.
Då firas det korta mässor vid graven. Emellanåt kan man slinka in. Man undviker de långa
köerna som bildas framåt förmiddagen när
pilgrimsbussarna anländer. Ju tidigare man
kommer dit desto större chans är det att få
komma in i graven (där finns plats för bara
3-4 personer i taget). På natten är det lättare
att be i graven en stund - under lågsäsong kan
man någon gång ha turen att vara för sig själv
därinne ett tag – liksom Simon Petrus, den
förste som vågade sig in dit (Joh 20:6).
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och själva graven. Det dröjde ännu några
decennier innan Konstantins arkitekter blev
klara med det gigantiska projektet att slå bort
berggrunden kring graven så att den blev
som ett runt kapell, likt en grotta, inne i den
stora kyrkans rotunda. De slog också bort
den ursprungliga gravingången så att man nu
kunde gå in direkt (det var en ovanlig grav med
plats för endast en person. Josef från Arimataia
hade avsett den för sig själv, Matt 27:60).

Denna klippavsats är den heligaste platsen
på jorden, helgad av Frälsarens uppståndelse
– vår dödliga naturs återupprättelse - men
också av änglars närvaro, av miljontals böner
och av många helgons besök under två tusen
år. För att se denna grav har pilgrimer under
hundratals år trotsat faror till lands och på
sjön, de riskerade att överfallas och dödas av
rövare på vägen eller tas tillfånga och säljas
som slavar. Många av dem dog av sjukdomar
innan de hann fram.
Dithän längtar än i dag varje ny generation av
christianitas, kristenheten. Må den som läser
detta få komma dit. Där uppstod Jesus. För
mig och för dig och för alla framtida kristna.

Du skall inte lämna min själ i dödsriket
eller låta din helige möta förgängelsen.
(Apg 2:27; jfr Ps 16:10)
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PÅSKAFTON - LÖRDAGEN I STILLA VECKAN
Under denna dag är det inte tillåtet att fira mässan.
Altaret är avklätt. Tabernaklet är tomt. Kyrkan är som en övergiven sal.
Endast döende personer får ta emot kommunionen.
Denna dag var Kristus i dödsriket, vars portar han krossade. Det betyder att han öppnade vägen
till frälsningen även för alla de rättfärdiga som dött före honom, ända tillbaka till mänsklighetens
början (Adam).
Detta är fastetidens sista dag. Lyckades du fasta i år? Spillde du tiden på annat?
Glöm det - det är mindre viktigt nu.
Något större är på ingång, mäktigare än allt vad vi kan göra eller misslyckas med.
Vi vakar. Vi inväntar påsknattens jubel.

Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han står vid min sida för att jag inte skall vackla.
Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga,
ja, än mer: min kropp skall få vila med förtröstan.
Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket
eller låta din helige möta förgängelsen.
Du har visat mig livets vägar.
Du skall uppfylla mig med glädje
när jag får se ditt ansikte.

(Apg 2:25-28; jfr Ps 16:8-11)
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År
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

Årgång
Påsk
Kristi him- Pingst
söndagar
melsfärd
C
21 apr
30 maj
9 jun
A
12 apr
21 maj
31 maj
B
4 apr
13 maj
23 maj
C
17 apr
26 maj
5 jun
A
9 apr
18 maj
28 maj
B
31 mar
9 maj
19 maj
C
20 apr
29 maj
8 jun
A
5 apr
14 maj
24 maj
B
28 mar
6 maj
16 maj
C
16 apr
25 maj
4 jun
A
1 apr
10 maj
20 maj
B
21 apr
30 maj
9 jun
C
13 apr
22 maj
1 jun
A
28 mar
6 maj
16 maj
B
17 apr
26 maj
5 jun
C
9 apr
18 maj
28 maj
A
25 mar
3 maj
13 maj
B
13 apr
22 maj
1 jun
C
5 apr
14 maj
24 maj
A
25 apr
3 jun
13 jun
B
10 apr
19 maj
29 maj
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DEN HELIGA PÅSKTIDEN
När dessa rader skrivs, täcks Sverige av sol och vårens grönska. Snödroppar, blåsippor, vintergäck
och förgätmigej pryder mark och äng överallt där de får en chans. Påskdagen kom med den
efterlängtade vårvärmen. Vissa år får vi frost, ja, snö, på den heligaste av alla årets dagar. Naturen
påminner oss om något okuvligt: efter mörkret kommer ljuset. Vi gläds nu ännu mer när vi ser
solen, när vi tillfrisknar eller när vi håller ett spädbarn i famnen. Påskkycklingar bryter ur sina skal
som Kristus ur graven (i många länder målas bilder av Kristus och Maria på påskäggen).
Allt blir ungt! Den unga kyrkans tid (Apostlagärningarna) och den unga apostelns tid
(Johannesevangeliet) möter oss i de kommande 50 dagarnas läsningar.
Jesu fiender vill i alla tider göra påskens kristna budskap om intet. Översteprästerna uppfann
myten om att Jesu lärjungar skulle ha stulit Jesu kropp från graven (Matt 28:11-15). Soldaterna fick
betalt för att sprida denna lögn. Barn i Sverige lär sig att förknippa påsken med de ”påskkärringar”
som i forntidens övertro ansågs vara häxor som åkte till Blåkulla och dansade med Djävulen - vad
långt detta är från den kristna påsken! Jesus är ovälkommen – det märks i alla tider. Men han
bekräftas av Gud: livet segrar vid honom, uppståndelsen bevisar det. Påskljuset som vi tänder
under påsknatten står för Kristus. Diakonen bär in det i den mörklagda kyrkan. Kristus är ljuset
som lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Världens skapelse började som
en explosion av ljus (1 Mos 1:3). Vi tänder våra små ljus vid påskljuset, de breder ut sig i kyrksalen
liksom galaxerna som skickades ut i rymden vid skapelsens morgon. Den nya skapelsen (Gal 6:15;
Ef 2:15; 4:24) börjar med Kristi seger över döden. Ingen sten och inga soldater kan hålla tillbaka
det gudomliga ljuset som vill bryta ut och nå oss.
Kvinnorna mötte änglarna vid den tomma graven och fick höra påskbudskapet. De blev
omtumlade, rädda och glada på samma gång. De sprang genom Jerusalems vindlande gator med
en nyhet som de ännu knappt förstod. I deras efterföljd beger sig en gigantisk kedja av troende iväg
i påsknatten, upp genom seklerna, år efter år, till den heliga graven i Jerusalem eller till jordens
alla nattmörka kyrkor såsom vi gör var vi än bor. Denna natt står tiden stilla, världshistoriens väg
korsas av Evigheten själv. I skenet från de ljus vi håller i händerna ser vi på varandra och vet: vi
har inte kommit för sent, vi är bara längre bak i kön, vi förnimmer vad som händer längst framme.
Vår liturgi ger oss en strålglans av ängeln från graven, vi hör ett eko från de första glädjeropen.
Jesus sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret (Joh 8:12). Denna påsk
kan ge ditt liv en helt ny vändning! Börja nu att vandra igenom varje dag med Den uppståndne
som reskamrat! Han vill vara din föda på vägen: sök ofta mässan och kommunionen! Lev genom
honom, med honom och i honom. Låt allt genomsyras av den optimism som påsken ger. Bli själv
som det påskljus du bär i händerna. Satsa allt. Tro på vad han säger till sina trogna, till dig och
till mig:
Ni är världens ljus! (Matt 5:14).
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PÅSKVAKAN – PÅSKNATTENS VIGILIEMÄSSA
Första läsningen: 1 Mos 1:1 – 2:2
(Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott)
(Alternativ, kortare läsning: 1 Mos 1:1, 26-31a)
JESUS ÄR UPPSTÅNDEN – tror du på det?
Gud skapade i begynnelsen himmel och jord
- och jorden var öde och tom och mörkret var
över djupet. I den nattmörka tomheten skapar
Gud den ordnade världen, denna värld ser vi
nu omkring oss, men hur skapelsen gick till
fattar vi inte. Världen från sin sida kan inte
ha frambringat sig själv, det är en omöjlighet,
men – från Guds sida, den Evige som inte
har någon början – och endast så – är det
möjligt. Ingenting är omöjligt för Gud. Han
som skapade alltet kunde med självklarhet
också resa Jesus från graven. Med samma
skaparstyrka kan han i denna natt förvandla
syndare till helgon. Hans arm är inte för kort,
han kan nå, rädda och välsigna även dig. Kom
ihåg att ta med dig detta budskap när du möter
dem som tvivlar på sin framtid, den fattiga
flickan från ett annat land som tvingas tigga,
din ensamma granne, ja, dig själv!
Se ut över världen. Vilket mästerverk Gud
skapade: en enda stor, levande tempelhall där
människan skulle bli alla varelsernas präst,
den som i tacksamhet och i hela naturens

namn bär fram böner, lovprisning och jubel.
Se havet, floderna, sjöarna, glaciärerna, alla
dessa vattenmassor – vatten är det nyttigaste
ämnet för allt levande och kan dessutom skölja
bort våra synder i dopet. Se solen, denna kula
av eld som troget dyker upp dag efter dag och
ger kraft åt all grönska – en bild av Jesus, det
gudomliga ljuset som skulle träda in i världen
(Joh 1:9). Se vegetationen – detta mirakulösa
täcke av skönhet och liv över jordens yta som
ger näring åt allt. Se fåglarna som svingar sig
uppåt - skulle inte du vilja följa med dem?
Din längtan mot himlen får dig att avundas
dem, den närs av ditt hjärtas längtan mot
Gud. Se på dig själv och på mig, vi är skapade
till Skaparens avbild, vilka underverk! Vi är
kungliga, vi får avbilda Alltets Herre, vår Fader,
och härska över hans verk! Precis som om all
denna jordiska härlighet inte vore nog har Gud
därtill lovat oss evigt liv med honom på grund
av Kristus! Skapelse och nyskapelse, jorden
och himlen, tiden och evigheten, allt tillhör
oss! Prisa Herren, alla hans verk, lovsjung och
upphöj honom i evighet! (Till Dan B:34, = Dan
3:57 i katolska Bibelutgåvor).

Andra läsningen: 1 Mos 22:1-18 (Vår fader Abrahams offer)
(Alternativ, kortare läsning: 1 Mos 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18)
Gud leder Abraham vilse, bortom gränserna
för vett och förnuft, för att han ska förstå att
Gud inte vill att han ska offra sin son (inom
dåtida hedniska kulter offrade man en
förstfödd son åt sin gud – men Abrahams Gud
vill visa att han är annorlunda). Efter påskens
mysterium vet vi varför Abraham skulle lära
sig denna läxa: Gud är nämligen den som vill
skänka oss sin ende son som gåva åt oss. Denne
Gud som vill ge oss allt lovade den gamle
Abraham ättlingar, talrika som stjärnorna på

natthimlen och som sandkornen på havets
botten – han vill uppfylla skapelsens mening
som är fertilitet, ett myllrande och vimlande
av liv på jorden. Löftet om sonen Isaks födelse
gavs åt en nittionioåring! Hans åttionioåriga
hustru Sara skrattade när hon hörde löftet (1
Mos 18:12). Då sa ängeln de ord som sedan
skulle upprepas i Nya testamentet för den
unga Jungfru Maria vid bebådelsen i Nasaret.
Ängeln sa: Ingenting är omöjligt för Gud!
Tvivlar du fortfarande?
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Tredje läsningen: 2 Mos 14:15 – 15:1
(Israeliterna gick torrskodda tvärs genom havet)
Abrahams ättlingar, israeliterna, fick gå
torrskodda genom Röda Havet och undkom
så faraos soldater. Där gick de mitt i natten
– hundratusentals människor, sägs det –
verkligen talrika som sandkornen på den
havsbotten som deras fötter går över, och
talrika som stjärnorna i det himmelstak som
välver sig över dem.
Här antyds också den räddning för många fler,
för hela mänskligheten, som skulle komma
med Jesus: frälsningen genom vattnet, dopets
sakrament, som sköljer bort synderna, alla
synder som i texten symboliseras av Farao och
hans härskara.
Du döptes en gång, du är folket Israel.

För din skull banade Herren en väg genom
havet. Gud är herre över stormen, vågorna
och åskan, han använder naturens krafter för
att leda dig till himlen. Följer du hans kallelse
kommer vattnet att vika undan för dig som det
gjorde för Moses utsträckta hand eller vattnet
bär dig liksom när Petrus gick över vågorna
till Jesus (Matt 14:29). Djävulen som fasthöll
människorna måste ge upp inför dopvattnet
liksom farao inför havet. Vi frigörs från
syndens slaveri och Djävulen måste bittert
inse att frälsningen är resultatet av hans egen
förföljelse av de Gudstrogna. Likt Farao.
Guds frälsningsverk är omöjligt att genomföra
för människor, men möjligt för Gud.

Fjärde läsningen: Jes 54:5-14 (Evigt trofast visar jag dig nu min kärlek)
Blev vi förskräckta av att höra om egyptiernas
fruktansvärda undergång? Började vi frukta
att något liknande kunde hända oss för våra
synders skull? Vi lugnas genast genom Guds
ord hos profeten Jesaja där Gud lovar att
aldrig förtörnas över eller straffa sina trogna.
Tvärtom: som en man älskar sin hustru ska
han älska sitt utvalda folk, Gud vill nämligen
ingå ett förbund med mänskligheten som kan
jämföras med ett bröllop.

Oro och sorg ska förgå. Bröllopsglädjen gör
liksom påskens inträffande slut på fastans tid.
Vi minns Jesu ord: Inte kan väl bröllopsgästerna
fasta medan brudgummen är hos dem (Mark
2:19). I natt slutar vår långa fasta - äntligen.
Ett bröllop mellan Gud och hans folk, är det
verkligen möjligt? Nej, inte från vår sida, men
från Guds sida är allting möjligt. Det är
påskens hälsning till oss!

Femte läsningen: Jes 55:1-11 (Lyssna, så får ni liv)
Ja, nu i natt är det högtid, och vi ska inte fasta
och sörja längre: Kom, alla ni som törstar, kom
hit och få vatten, kom, även om ni inte har
pengar! Förse er med säd, så att ni får äta! Kom
och få säd utan pengar… (v. 1).
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Dessa ord – åter från Jesaja – understryker
ännu en gång den nåd som Gud låtar regna
över sitt folk genom Kristi uppståndelse.
Omöjligt? Nej - möjligt för Gud.

Här får vi (i v. 34-35) de vackra orden från profeten Baruk. Åter används himlens stjärnor
som sinnebild på Abrahams sanna barn som
ska bli Herrens beredvilliga tjänare. Stjärnorna
påminner om oss själva, som just i denna

gudstjänst står inför honom i nattmörkret med
tända ljus i händerna: Stjärnorna tänder sitt
ljus och börjar med glädje sin vakttjänst; Han
kallar på dem och de svarar: ”Här är vi!” och
lyser med glädje för sin Skapare. Det är vi, det.

Sjunde läsningen: Hes 36:16-17a, 18-28
(Jag skall bestänka er med rent vatten och göra er rena)
Sjunde och sista läsningen från Det gamla
Testamentet ger oss löftet från Gud i Hesekiels
bok, där det kommande reningsbadet utlovas
som ska ta bort alla synder: (Jag ska) bestänka
er med rent vatten och göra er rena (v. 25).
Gud lovar en verklig nyskapelse i samband
med detta renande vatten, nämligen att

ersätta den gamla mänsklighetens stenhjärtan
med hjärtan av kött, som är fyllda av hans
egen Ande. Vad betyder detta annat än att
föreningen med Gud leder till att vi får samma
hjärta som Han, att vi blir ett kött med honom,
Kristi kropp och blod? I sanning stora löften.

Epistel: Rom 6:3-11 (Kristus har uppväckts från de döda och skall inte mer dö)
Renande vatten, ljus i mörkret, nyskapelse,
Helig ande – dessa löften från Det gamla
förbundet, som så tydligt pekar fram mot
det kristna dopet, avrundar de sju första
läsningarna. Nu blir det ljust här i kyrksalen
och från Nya testamentet hör vi Paulus tala om
vår väg genom dopet som en väg tillsammans
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med Kristus från död till liv, ett nytt liv för
Gud. Vi är svaga och bräckliga, men vad gör
det? Kristus är uppstånden! Vi är förenade med
honom. Dag för dag, tillsammans med honom,
går det att förverkliga vår höga kallelse. Vi vet
ju att: för Gud är ingenting omöjligt!

Årgång A: Matt 28:1-10
(Han har uppstått från de döda, och nu går han före er till Galileen)

Jorden skälvde på Långfredagen då Kristus
dog (Matt 27:51). Under påsknatten får vi ett
efterskalv, stenen som rullats för Jesu grav
rycks upp och välts omkull. Jesus går ur graven
och bort därifrån, vi vet inte om vakten hinner
se en skymt av honom men det är inte troligt.
Den officiella rapporten kommer senare att
påstå att allt skedde medan soldaterna sov
(Matt 28:13), men Matteus kan berätta att
dessa var vakna och förlamades av skräck inför
det som de upplevde, vilket var en lysande

ängel från Israels Gud. Vi hör dem skrika:
”Nu hämnas den helige mannens gud på oss!”
Kvinnorna verkar komma en stund senare, de
upplever inte själva gravens öppnande och har
ingen kontakt med soldaterna (som väl har
flytt) men väl med ängeln. Jesus är inte långt
borta, de möter honom på hemvägen: Jesus vill
inte överge sin kyrka – han låter sig finnas. Gör
i natt som kvinnorna: gå fram, grip om hans
fötter och tillbe Honom, ditt eviga liv. Den
Uppståndne väntar på dig. Vid altaret.
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Sjätte läsningen: Bar 3:9-15; 3:32- 4:4 (Bana dig fram till ljuskretsen kring visheten)
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Årgång B: Mark 16:1-8 (Jesus från Nasaret, den korsfäste, har uppstått)
Josef av Arimataia smorde redan Jesu kropp
vid gravläggningen (Joh 19:39-40), men han
hann förmodligen inte bli klar. Eller så vet
kvinnorna inte att han har smort Jesus och
köper nu under natten välluktande kryddor för
att göra det i efterhand. De skyndar iväg och
tänker för sent på stenen framför graven som
de omöjligt kan välta bort själva. De handlar
av spontan omsorg. Ängeln förkunnar nu
uppståndelsen liksom diakonen förkunnade

den i början av denna mässa. Ängeln ber dem
ge budskapet vidare till hans lärjungar och
framhäver speciellt Petrus vars unika ledarroll
självklart förutsätts. Kvinnorna blir apostlarnas
apostlar – från dem utgår budskapet. Här i
första stunden är de utom sig av förvåning och
vågar inte säga något, men snart kommer de
att förkunna. Även vi vittnar om den tro som
lever i oss. Vi kan inte tiga med vad vi har sett
och hört (Apg 4:20).

Årgång C: Luk 24:1-12 (Varför söker ni den levande här bland de döda?)
Vi möter den helige Petrus framför den
tomma graven, och vi hör hur han går därifrån
undrande. Men varför undrar du, Petrus? Har
dina år med Jesus inte lärt dig att ingenting
är omöjligt för Gud? Han som hela Kristi
kyrka skulle byggas på, denne apostel på vars
axlar vi alla står i dag, behövde inte vänta
länge på svar. Snart mötte han den uppståndne
Herren och allt skulle komma att falla på
plats. Petrus förstod att allting från världens
skapelse till Abraham, Mose och profeterna
sammanfattades i Kristus, och att det från och
med nu skulle utgå en inbjudan till alla folk att

förenas med Kristus genom dopets vatten.
Alla kristna på jorden, katoliker, ortodoxa,
protestanter och orientaler firar i denna tid
vår gemensamma, allra största högtid. Låt oss
tillsammans med dem jubla och glädja oss
över vad Gud genom dopet har förvandlat oss
till. Låt oss tydligt bekänna vårt fasta beslut att
framöver leva utifrån dopets nåd, såsom Guds
egna barn som vill efterlikna honom.
I denna bekännelse och i denna strävan
vandrar vi alla i Petrus, den första påvens,
fotspår - undrande, hoppfulla och tacksamma
på en gång.

Ur påskbudskapet (Exultet) som sjungande förkunnas i Påsknatten:
Detta är natten då Kristus sliter sönder dödens bojor
och stiger upp ur dödsriket som segrare.
Meningslöst är det att födas som människa
om vi inte blir födda på nytt till det sanna, eviga livet.
Outsäglig är din ömsinta omsorg om oss, bottenlöst är måttet på din kärlek:
för att friköpa slaven utlämnade du Sonen!
Nödvändig var förvisso Adams synd, som utplånades genom Kristi död!
Lycksalig är i sanning den skuld som blev inlöst av en sådan Återlösare!
Du saliga natt, som ensam fick veta tiden och timman
då Kristus vände åter från de dödas rike!
Detta är natten om vilken det står skrivet:
”Natten skall bli lysande som dagen, natten är mitt ljus och min ljuvlighet”.
Denna högheliga natt förjagar brottet, utplånar skulden, ger oskulden åter till de fallna
och glädjen till de bedrövade.
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PÅSKDAGEN – KRISTI UPPSTÅNDELSE
– MÄSSAN UNDER DAGEN
Första läsningen: Apg 10:34a, 37-43
(Vi åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda)
Petrus ger här en kort version av Jesu offentliga
liv, allt i ett svep. Vi läser samma historia i
evangeliernas traderade, stelnade former men
Petrus åhörare var ögonvittnen till det mesta
av det han talade om. Men Petrus bara måste
berätta för folket vad det inte har upplevt: att
få umgås, äta och dricka med den uppståndne
Jesus. Vi kan undra: Varför fick inte hela
folket möta sin uppståndne Messias? Hade de
vägrat att tro sina ögon? Hade jublande tumult
brutit ut bland galiléerna? Hade Kajafas krävt

en ny korsfästelse och folkmassor gett sig
på romarna med vapen? Vi vet inte. Folket
får istället kyrkan, dess vittnesbörd och
erbjudande om tro och förlåtelse. Det är
Petrus plikt att förbereda dem för att Jesus ska
döma hela världen – något långt större än bara
en nationell befrielse. Från denna stund ska de
gå till sina heliga skrifter och läsa dem i ljuset
av uppståndelsen. De ska känna igen Jesus i
Skriften, Frälsaren de avvisade. Gud har redan
berett marken för tron på Jesu uppståndelse!

Andra läsningen: Kol 3:1-4 (Sträva efter det som finns där uppe där Kristus är)
Vid varje mässoffer förenar vi våra lidanden,
besvär, förhoppningar, ja, allt vad vi är och har
med Jesu offer på korset. Vi ”dör” med honom
(v. 3) och får hoppet att följa honom även i hans
uppståndelse (Rom 6:5). I hoppet är vi räddade
(Rom 8:24) – därför kan Paulus också säga att vi
”redan” har uppstått med Kristus (v. 1). Det ska
tolkas försiktigt: vi vandrar ju ännu omkring i
jordens träsk, vi är inte i himlen, vi kan ännu

missa målet. Några av Paulus lärjungar trodde
att de redan var ”andligen uppståndna”, fria
från fara (jfr 2 Tim 2:18). Det var fel, men
hoppet om uppståndelsen genomsyrar allt
vad vi gör. Så är uppståndelsen en verklighet i
oss redan nu, den gör oss till ”påskmänniskor”;
glada, givmilda, optimistiska. Vi ser ständigt
upp mot himlen – men aldrig så mycket att vi
snubblar på vägen!

Alternativ andra läsning: 1 Kor 5:6b-8
(Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg)
Man måste faktiskt vara jude för att förstå
denna läsning. Under den första påsknatten,
när Israels barn befriades ur Egypten, skulle
påsklammet ätas med osyrat bröd – alltså
bakat av en helt ny deg utan surdeg från ett
tidigare bröd: en helt ny början med Gud.
Innan påskhögtiden skulle allt bröd som
innehöll jäsningsmedel avlägsnas ur hemmet
(2 Mos 12:15) - i moderna hem gömmer

judiska föräldrar i förväg lite jästa brödbitar
som barnen ska hitta - en rolig lek. Paulus
vill i detta sammanhang säga att vi kristna
är det nya osyrade brödet. Vårt lamm –
Kristus – är redan slaktat. Hädanefter får det
inte finnas någon ”surdeg” kvar (= vårt gamla
slavliv under syndens villkor). Än i dag är våra
hostior gjorda av osyrat bröd, mässan är ju
påskmåltidens fortsättning i Det nya förbundet.
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Evangelium: Joh 20:1-9 (Han måste uppstå från de döda)
(Alternativt till denna läsning kan påskvakans evangelium läsas.)
Maria från Magdala kom springande till Petrus,
andfådd. Hon ropade ut sin bestörtning: De
har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet
inte var de har lagt honom. Petrus undersöker
graven noga. Kroppens svepetyger har fint
lagts på plats. Nu snurrar tankarna i hans
huvud: ”Detta är en skändning av Herrens
grav! VEM kan ha gjort detta? Är det en sista
förnedrande hälsning från Höga Rådet? Eller
har Gud dolt Jesus så som han gjorde med
Moses lik: Än idag vet ingen var graven finns
(5 Mos 34:6)?” Petrus vågade ännu inte dra
slutsatsen att Herren själv uppstått. Johannes
reagerade annorlunda: Han såg och trodde

(v. 8). Jesus sa många gånger – senast under
Skärtorsdagens kväll - att han skulle gå på
okända vägar dit ingen kunde följa honom
(jfr Joh 7:11, 34; 8:14; 13:33; 14:1-5; 16:5).
Johannes inser här: Mästaren måste ha rest
sig upp. Har han upphöjts till himlen? Kanske
går han omkring nu här i Jerusalem - låt oss
gå hem och invänta honom! Ja, Johannes, låt
oss gå till kyrkan, vårt hem, där den levande
Uppståndne vill möta oss så som han lovat – i
Altarets heliga sakrament!
(Under Påskdagens kvällsmässa - ”Emmausmässan” - kan man istället läsa följande:)

Luk 24:13-35 (De kände igen honom när han bröt brödet)
Tanken går till Mose som talade med Gud
ansikte mot ansikte men ändå inte såg Guds
ansikte helt och hållet (2 Mos 33:11, 20). Mose
var bedrövad: Gud skulle sända honom en
medhjälpare men Mose kände inte att Gud gav
honom detta stöd. Då lovade Gud att själv gå
med honom. Mose svarade: ja! Det var precis
vad han ville ha, och fick han det inte skulle
han stanna kvar där han var (2 Mos 33:12-15).
Denna scens detaljer är nästan som en skiss till
dagens evangelium: två besvikna lärjungar går
på Påskdagen bort från Jerusalem, känner sig
lika hjälplösa som en gång Mose gjorde. Var
finns Guds hjälp?
De två männen gladdes inte då kvinnorna kom
från Jesu grav och sa att den var tom och att de
hade mött änglar där. Tvärtom blev männen
uppskakade. Deras vänner sprang till graven,
men de två valde att ge sig av, de ville inte ens
undersöka saken, allt var ju slut. Med Jesu död
dog deras jordiska förväntningar på honom.
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Vandringsscenen här är näst intill komisk:
snyftande och med tårar i ögonen berättar
de två för en lyssnande främling om vad som
skett. Men främlingen är Jesus själv. Så ser
de Jesu ansikte utan att se Hans ansikte,
liksom Mose med Gud. De vill nu stanna med
honom (v. 29) – även detta ett eko av Moses
ord till Gud. Jesus ligger sedan till bords, läser
tackbönen, bryter brödet och ger dem det
(samma ord som vid instiftandet av eukaristin
i Matt 26:26; Mark 14:22; Luk 22:19; 1 Kor
11:23-24, jfr ”brödets brytande” i Apg 2:42).
När de tar emot den heliga kommunionen
sker undret: det liknar syndafallet i Paradiset
men är på samma gång raka motsatsen: de äter
och: Då öppnades deras ögon (v. 31, jfr 1 Mos
3:7; Joh 21:4, 12-13). Den uppståndne gör sig
sedan osynlig och är endast närvarande under
brödets gestalt. De två – och läsaren - ska
förstå att från och med nu är platsen där man
hittar honom eukaristin, i kyrkan. Paradiset
är tillbaka - med en ny frukt som ger liv.

JESU UPPSTÅNDELSE SOM
HISTORISKT FAKTUM
För att förstå vad som menas med Jesu
uppståndelse – och så kunna tro på den –
behöver vi gå fyra steg: 1) glömma vår moderna
världsbild en stund, 2) leva oss in i den antika
judiska miljön där tron på uppståndelsen
förkunnades, 3) undersöka vad den egentligen
innebar i det dåtida sammanhanget, och 4)
återvända till vår moderna värld och hitta ord
för hur budskapet kan översättas till vår tid.
Glöm vår moderna världsbild
Vår sekulariserade kultur befinner sig långt
ifrån antikens tänkasätt. Med vissa undantag:
Kort och bedrövligt är vårt liv; när slutet
kommer finns ingen bot, vi vet ingen som har
återvänt från dödsriket.
Så säger de gudlösa i Salomos vishetsbok (Vish
2:1). Dödsriket väntar oss, tänkte många redan
då, en dyster undre värld där vi blir till skuggor,
avskurna från livet och från gemenskapen
med Gud. Det var den allmänna, pessimistiska
synen inom alla Mellanösterns gamla kulturer.
Uppfattningen utgick ifrån vad ögat kan se: en
avliden reagerar ju inte på tilltal, andas inte, är
borta för gott. Den som dör finns inte mer, och
hans lovsång tystnar; den som har liv och hälsa
kan prisa Herren (Syr 17:28; jfr Ps 6:6; 30:10;
88:6, 11-13). Saddukeerna – det inflytelserika
prästpartiet på Jesu tid (se s. 158) – förnekade
att det skulle kunna finnas någon uppståndelse,
de ville förlöjliga Jesus som trodde på det (Matt
22:23-33). Men för Bibelns människor var det
ändå självklart att Gud – om han ville – skulle
kunna väcka döda till liv, precis som när han
skapade världen ur intet (2 Mack 7:28; 12:44).

Så väckte profeten Elisha, med Guds hjälp, en
död pojke till liv, och när Elisha själv dog och
begravdes kunde en död man väckas till livet
genom att komma i beröring med den helige
mannens reliker (2 Kung 4:18-37 och 13:21).
Jesus uppväckte också döda (Luk 7:11-17; Matt
9:18-26; Joh kap. 11; jfr Apg 9:36-43; 20:712). När han gjorde så var det chockerande
händelser men inte för att de var ”fysiskt
omöjliga” utan för att de var skandalösa: ”En
sådan lärare som umgås med syndare och
bryter mot lagen kan omöjligt få denna kraft
från Gud” tänkte hans motståndare. Problemet
var inte ”vetenskapligt” utan moraliskt: Den
där personen får inte betraktas som helig! Han
får inte uppväcka döda. Inte han.
När kung Herodes hörde talas om Jesu
häpnadsväckande gärningar förskräcktes han
och tänkte att det var den avrättade Johannes
Döparen som hade ”uppstått från de döda”
(Matt 14:2). Den rike mannen i helvetet (eller
skärselden) som Jesus berättar om (i Luk
16:19-31) begär att den fattige tiggaren Lasaros
ska återvända till livet och varna hans bröder
mot den kommande elden. Liknelsen utgår
självklart ifrån att det är möjligt att Lasaros
skulle kunna återvända till livet. När Jesus
uppväcker en annan Lasaros, sin vän (Joh
kap. 11), sker det konkret och fysiskt och inför
många vittnen. Det legitimerar Jesus som sänd
av Gud, ty bara Gud kan ge liv. Händelsen ses
som ett politiskt hot av dem som förföljer Jesus
(Joh 11:48), men den motsäger inte tidens
världsbild.
Om en ateist från vår tid kunde resa till Bibelns
värld och förklara för de fromma att det är
”biologiskt omöjligt” att en död kropp åter får
liv och att ”alla fysiska händelser är fastlåsta
av ett system av naturlagar som vetenskapen
har formulerat”, då skulle man irriterat skaka
på huvudet. ”Vill ni sätta Gud bakom galler?
Varför? Med vilken rätt placerar ni era
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”naturlagar” över Gud?” De skulle kanske få
till svar att man inte längre behöver Gud i vår
vetenskapliga tid, men de skulle fråga tillbaka:
”Hur kan ni bli goda människor? Hur ska ni
leva rätt om ni inte har Gud?” Det moderna
svaret känner vi: ”Det går utmärkt att vara en
god människa utan Gud”. Den attityden skulle
omedelbart klassas som andligt högmod (vilket
den väl också i grunden är).
Men lärjungarna kunde undra över ”vad som
menades med att uppstå från de döda” (Mark
9:10). Evangelierna berättar om osäkerhet hos
vissa lärjungar i mötet med den uppståndne
Jesus, de tvivlade (Matt 28:17). Lärjungarna
på väg mot Emmaus talade med Jesus hela
vägen men såg ändå inte att det var han (Luk
24:16). Den uppståndne Jesus visade sig i
”annan skepnad” får vi höra i Mark 16:12.
Maria från Magdala förväxlade Jesus med
trädgårdsvakten (Joh 20:14 f). Lärjungarna
i Jerusalem trodde att Jesus var ”en ande”
(Luk 24:37). Men vi läser också att Jesus som
uppstånden var en konkret fysisk person, han
åt med sina vänner och kunde dessutom visa
upp sina genomborrade händer och fötter,
de kunde känna igen honom, ja, känna på
honom (Luk 24:39; jfr Joh 20:24-29; 1 Joh 1:1).
Hur förklarar man då deras osäkerhet? Från
psykologin vet vi att det kan vara svårt att
känna igen människor som vi inte förväntar
att möta. Under stor stress, chock och sorg
är det ännu svårare. Lärjungarna har känt
en stor saknad, en vrede över det som hänt
och en längtan efter upprättelse: Om vi bara
kunde skruva tiden tillbaka! Vi ser dock att
ryktet om den uppståndne inte väckte något
hopp utan en naturlig motreaktion: Det här
är vansinne. Det kan inte stämma. Därför
misstrodde lärjungarna budskapet som
kvinnorna hade med sig från ängeln (Luk
24:11). Med Mästarens förnedrande död var
lärjungarnas tro krossad ner till roten. De
var deprimerade (Luk 24:17) och rädda (Joh
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20:19), de irriterades över de heliga kvinnornas
budskap (Luk 24:11). Den uppståndne Jesus
var tämligen besviken på sina apostlar och gav
dem en rejäl avhyvling. Han förebrådde dem
deras otro och halsstarrighet, då de inte hade
trott på dem som sett honom uppstånden (Mark
16:14).
Helt lätt var det inte heller. Det verkar som
att Jesus såg lite annorlunda ut efter sin
uppståndelse, nästan som om samme Jesus
fanns i två ”utgåvor”: en tidigare jordisk och
en ny som redan hade en fot i evigheten och
inte mer kunde dö. Varför? Kanske ville Jesus
lära dem något. Redan på Skärtorsdagens
kväll fanns det en märklig dubbelhet. Jesus
satt kroppsligen framför dem och sa samtidigt
att hans kropp och blod fanns i det bröd och
vin som han räckte åt dem. Vi kan tolka detta
som om att det finns två sätt att se Jesus: med
jordiska ögon och med trons ögon. Jesus
ville förbereda sina vänner på ett nytt sätt att
alltid kunna se honom även när deras jordiska
gemenskap tog slut. Kommunionen är en tidlös
samvaro med Jesus, den eviga och odödliga
”himmelska människan” (jfr 1 Kor 15:35-50).
I hostian ses han med trons blick (vi fördjupar
den poängen nedan). Kommunionen är en
nyckel för att förstå påskens hemlighet, det
nya och ”annorlunda” som tillkom i Jesu
uppståndelse.
Vi konstaterar som ovan sagt att en jordisk
uppståndelse redan här i tiden på inget sätt
var ”otänkbar” för dåtidens judar. Att just
Jesus uppstod var den stora sensationen,
en provokation: den förkastade Messias är
ju genom uppståndelsen bekräftad av Gud.
Uppståndelsen säger: det är rätt att fortsätta
tro på honom, på allt han sagt och gjort, ty de
religiösa auktoriteterna som förkastade Jesus
hade fel och är inte trovärdiga, vi behöver
inte lyda Kajafas och hans Höga råd längre.
Förkunnelsen återupptas därför trots förbud

Paulus möte med den uppståndne Jesus
Paulus (Saulus) stoppas på vägen mot Damaskus av den uppståndne Jesus, han bländas
av ett ljus från himlen men ser och hör Jesus.
De som är med honom hör rösten men ser
inget. Detta berättas hela fyra gånger i Nya
testamentet (Apg 9:1-9; 22:6f; 26:12f; Gal
1:16 och kanske även i 2 Kor 4:6). Jesus visar
sig även för Paulus i Jerusalem (Apg 22:1722 = 2 Kor 12:2 f ?). De Jesustrognas argaste
motståndare och förföljare omvänds alltså.
Tydligare kan det inte sägas: Gud ger Jesus
rätt. Översteprästerna och deras män förmår
inget mot Jesu uppståndelse. Deras främste
agent Paulus är nu själv kristen.
Paulus omtumlande erfarenhet vid Damaskus
måste uppfattas som en personlig vision. Den
verkar inte lika fysiskt-konkret som de övriga
apostlarnas möten med Den uppståndne. Men
Paulus gör ingen skillnad mellan sin egen
upplevelse och apostlarnas. Han skriver så här

i 1 Kor 15:3-7:
Bland det första jag förde vidare till er var detta
som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för
våra synder i enlighet med skrifterna, att han
blev begravd, att han uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna och att han visade sig
för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade
han sig för mer än femhundra bröder vid ett och
samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men
några har avlidit. Därefter visade han sig för
Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist
visade han sig också för mig, detta ofullgångna
foster.
Detta är nog det äldsta skriftliga vittnesbördet
om Jesu uppståndelse. Detta vittnesbörd
är särskilt värdefullt därför att författaren
ser sig själv som ögonvittne. Paulus version
ger oss en direkt bild från den allra första
tiden, 3-4 år efter Jesu död. De övriga
apostlarnas upplevelser når oss i evangeliernas
bearbetningar flera decennier senare. Men vi
märker att Paulus redan från början tar över en
fast kyrklig tradition (”detta som jag själv hade
tagit emot… ”). Han ger traditionen vidare
ordagrant - det ses i ordvalet på grekiska som
i detta korta stycke avviker klart från Paulus
vanliga stil. Han citerar tydligen en katekes
han lärt sig utantill, och Paulus försäkrar
sina läsare om att alla andra förkunnar exakt
samma budskap (1 Kor 15:11).
Kronologin i uppståndelsesbudskapet, enligt
Paulus, var alltså så här: Jesus visade sig för
1. Kefas (Petrus). Denna händelse åsyftas
förmodligen i Luk 24:34.
2. ”De tolv” (= apostelkollegiet, strängt taget
var de bara elva då Judas försvann). Händelsen
bekräftas av evangelierna (Matt 28:16-20; Luk
24:36-49, Joh 20:19-23.)
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och hot från Höga rådets sida (Apg 5:28-32).
Allt i Gamla testamentet tolkades nu i ljuset
av Jesus (Luk 24:27;1 Kor 15:3 f), påskens
händelser blev omedelbart kyrkobildande.
Gemenskapen samlades omgående kring Jesu
kultstiftande handling – mässan – och gör
det än i dag och kommer att göra så till dess
han återvänder i härlighet. Söndagen, Jesu
uppståndelses dag, blev ”Herrens dag” (Upp
1:10) och ersatte lördagen som den heliga
vilodagen, religionen omstrukturerades,
apostlarna blev auktoriteter. Jesu uppståndelse
var argumentet som rättfärdigade detta. Uppståndelsebudskapet var de Jesustrognas självupprättelse. Illvilliga kritiker skulle kunna
misstolka det här: de kristna ville splittra
judafolket och ”gagna romarnas position”. Så
var det dock inte menat. Man ville samla Guds
folk kring Messias som skulle återkomma. Ett
rent politiskt motiv är svårt att se.

Påsk

3. ”500 bröder” på en gång, varav de flesta
ännu är i livet när Paulus skriver. Han känner
många av dem personligen. De skulle kunna
intyga allt som Paulus läsare möjligen skulle
vilja ha bekräftat. Dessa 500 säger evangelierna
underligt nog inget om. Har den tradition
som Paulus här citerar kanske att göra med
pingstundret, då Jesus sände Anden från
himlen (Apg kap. 2)? Vi vet inte.
4. Jakob (här menas antagligen Jakob den
Yngre, ”Herrens broder”, se Gal 2:9 och s. 227
och 1141). Denna händelse berättas ingen
annanstans i Bibeln. Den lär dock ha varit
med i ett icke-godkänt evangelium utanför
Bibeln (det s.k. Hebreerevangeliet, se s. 66
och Apokryferna till Nya testamentet, Propius
förlag).
5. ”Alla apostlarna” (i Paulus språkbruk
betyder ”apostlar” flera än bara ”de tolv”). Vilka
menas här? Barnabas (Apg 14:14)? Adronikos
och Junias (Rom 16:7)?
6. Till denna lista lägger Paulus sig själv
som sista led, ovärdig som han kände sig
såsom en före detta förföljare av Guds kyrka.
Vi behöver inte tvivla på alla dessa
personers uppriktighet. De vittnade om
en överväldigande upplevelse och kunde
ömsesidigt bekräfta vad de såg. Petrus som
svek Herren, Paulus som förföljde hans kyrka
och Jakob som möjligtvis delade sin släkts
initiala tvivel på Jesus (se Mark 3:21 f) – de vet
alla att de talar sanning. Det märkliga är att
Paulus inte nämner några kvinnor som vittnen
till uppståndelsen, som annars spelar en stor
roll i evangeliernas versioner, inte minst Maria
från Magdala som dessutom hade en helt egen
erfarenhet av den uppståndne (Joh 20:1118; Mark 16:9-11). Jesu mor Maria nämns
inte heller, men det vore mycket märkligt om
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hon, som stod Jesus så nära och höll ut med
honom under korset, inte också skulle tröstas
av hans uppståndelse! Till vem skulle Jesus gå
allra först om inte till henne? Kvinnorna tas
inte med i den officiella listan, kanske för att
kvinnor enligt judisk vittnesrätt inte var fullt
likvärdiga med män – ännu ett skäl som kan
förklara varför apostlarna inte ville tro på
kvinnorna när de kom till dem och förkunnade
påskbudskapet (Luk 24:10-11).
Evangelisternas versioner av
Jesu uppståndelse
På Jesu tid kände man till patriarkerna
Abrahams, Isaks och Jakobs gravar i Hebron
(där vördas de än i dag), men samtidigt trodde
människor – inklusive Jesus själv - att dessa
redan levde hos Gud (se Mark 12:27; jfr Luk
16:22 ff). De både var och inte var i graven på
samma gång. Något liknande verkar Paulus
uttrycka med sin längtan att få vara hos
Kristus omedelbart efter sin död, alltså innan
kropparnas uppståndelse på den yttersta dagen
(Fil 1:21 ff; jfr Luk 23:43). Ska Jesu uppståndelse
förstås så - bara andligt? Nej, evangelierna
understryker att Jesus kroppsligen restes från
den bädd han låg på, la bindlarna ifrån sig
och gick ut. Den tomma graven spelar stor
roll för alla fyra evangelister, uppståndelsen
är ”total”. Även Paulus knyter oskiljbart ihop
orden ”begravd” och ”uppstådd” i 1 Kor 15:4
och förutsätter så en grav som blivit tom.
Ingen av kyrkans tidigaste fiender bestred
heller faktumet att graven var tom, det kunde
de inte. Däremot spred fienderna falska rykten
om att lärjungarna stal kroppen under natten
när vakterna sov (Matt 28:11-15 - förklaringen
är uppenbart otrovärdig: hur kunde dessa
soldater se att lärjungarna gjorde så om de
själva låg och sov?). Jesu uppståndelse under
påsknatten var inte bara en ”andlig” upplevelse
för de allra första kristna. Det som menas
inkluderar något fysiskt, ”mer” fysiskt än hos

Evangeliernas berättelser har precis så stora
likheter och olikheter som man brukar
uppleva vid äkta vittnesmål där vittnena
varken har försökt att likställa sina upplevelser
eller skriva av dem från varandra. Olika
personer minns olika detaljer, det gäller inte
minst de scener där Jesus visar sig för en hel
grupp. Vi anar en spänning mellan kvinnliga
och manliga vittnen (vem var först, Maria
från Magdala eller Petrus?) och kanske mellan
Petrus och Jakob, Jerusalemkyrkans förste
biskop när Petrus senare reste bort (Apg
12:17). Kvinnorna förtigs i den kronologi som
Paulus lärde sig, Jakob förtigs i evangelierna.
Möjligtvis låg det interna rivaliteter bakom
detta. Det kan ha varit en fråga om personkemi
och samarbetssvårigheter, men också om rätt
auktoritet: den som Jesus ”först” hade visat sig
för kunde lätt uppfattas som ”främst” i kyrkan
och spelas ut mot Petrus (”klippan” i Matt
16:18). Sådant ville man undvika.
Dissonanserna minskar inte utan ökar
berättelsernas trovärdighet som historiska
källor. Så även vittnesbördet från de två
Emmauslärjungarna som i Lukasevangeliet
välkomnas på ett bekräftande sätt av
gemenskapen (Luk 24:33-35), men som i
Markusevangeliets version stöter mot en
mur av avvisning (Mark 16:12). Här verkar
ömsesidigt oberoende källor ligga bakom.
Evangelisterna rapporterar samma sak från
olika personer som mindes var sin upplevelse
av förloppet. De skapade tydligen inte
uppståndelsesberättelserna själva men de gav
dem var sin kolorit som motsvarade deras
olika teologiska poänger (jfr inledningarna till
evangelierna):
- Matteus skriver för läsare med judisk
bakgrund. Jesus är den nye Läraren som kan

uttolka och överträffa Mose lag. Jesus låter
Gudsfolket växa ut över judendomen för
att inkludera alla folk. Den uppståndne är
universums Herre, och han uppmanar – typiskt
för Matteus – till skolverksamhet i sitt namn
(Matt 28:20). Det är viktigt för Matteus att
motsäga ryktet om att Jesu lärjungar stal Jesu
kropp, vilket (som han skriver) spreds inom
judendomen. Matteus vet om hur ryktet kom
till och han avslöjar det.
- Markus har som ett av sina favoritteman
lärjungarnas oförstånd – de är tröga att inse vem
Jesus är. Denna roll får kvinnorna vid graven.
När ängeln har förkunnat påskbudskapet för
kvinnorna springer de från graven ”darrande
och utom sig… för de var rädda” (Mark
16:8). I en del av de äldsta handskrifterna av
detta evangelium slutar texten här abrupt.
Det följande – v. 9-20 – kan ha formulerats
och lagts till senare, möjligtvis av Markus
själv. Skedde det för att någon har ogillat att
en skrift som började med ordet ”glädjebud”
(Mark 1:1) skulle sluta med rädsla? Eller för
att få med något från de andra evangeliernas
utförligare uppståndelsesberättelser? Har
kanske en ursprunglig avslutning tappats bort
eller medvetet trängts undan av ”tillägget”? Vi
vet inte. En latinsk handskrift har i stället en
kortare text som handlar om hur kvinnorna
berättar allt för Petrus och hur lärjungarna
skickas ut till öst och väst av den uppståndne
Jesus. Katolska kyrkan erkänner v. 9-20 såsom
inspirerade av Gud, men det betyder inte att
man måste ha någon bestämd uppfattning om
hur detta ”tillägg” kom till. Det är fritt fram att
spekulera och framföra teorier.
- Lukas: Staden Jerusalem spelar en betydande
roll i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna.
Alla möten med den Uppståndne sker i
Jerusalem och inte i Galileen. De äger rum
under 40 dagar fram till Kristi Himmelsfärd.
Jesus själv undervisar under denna tid sina
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Paulus. Vad lärjungarna såg bekräftades alltså
av den tomma graven och tvärtom.
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närmaste lärjungar och lägger grunden för den
kristna trosläran (Luk 24:27; Apg kap 1). Lukas
(och Johannes) betonar att den uppståndne är
fysisk och konkret, Jesus har precis samma
kropp som misshandlades och torterades två
dygn tidigare (Luk 24:36-42; jfr Joh 20:25, 27).
Vi förstår varför: i Paulus efterföljd tvingades
Lukas (och Johannes) att försvara kyrkans lära
mot gnostiker (doketer) – se s. 184 – som med
sina negativa uppfattningar av det materiella/
kroppsliga ville reducera uppståndelsen till en
enbart ”andlig” (filosofisk) verklighet.
- Johannes: Enligt fornkyrklig tradition ville
Johannes skriva ner sådant som de övriga
evangelisterna inte hade fått med (Eusebios,
Kyrkohistoria, III:24, Artos förlag). Det
stämmer även med hans berättelser om Jesu
uppståndelse. Johannes har en utarbetad,
väl formulerad avslutning som handlar om
hur Jesus visar sig för Maria från Magdala
och lärjungarna i Jerusalem (Joh kap. 20).
Kapitel 21 verkar ha lagts till senare. I detta
kapitel får vi en uppståndelsesberättelse från
Galileen som mynnar ut i att Jesus bekräftar
Petrus ledande herdeuppdrag i kyrkan. Vi
läser mellan raderna att Petrus och evangeliets
författare har gått bort. En redaktionsgrupp
verkar ha satt ihop slutet (Joh 21:24-25).
Skillnaderna berör inte kärnan. Sammantaget
måste Det nya testamentets källmaterial ses
som mycket trovärdigt, även med moderna
mått. Oavsett hur det exakt gick till så kan vi
inte bestrida att en överraskande, plötslig
händelse som förändrade tillvaron totalt
för ett stort antal personer har ägt rum. Den
fick dem att förkunna Jesus med nytt mod och
rentav utstå förföljelser och död (jfr Apg 5:1742; 7:54-8:3; 12:1-4 m.m.). Vittnena var säkra i
sin sak och ville hellre offra sina liv än förneka
det. Så gör man inte när man bara hittar på.
Detta var verkligt för dem.
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Vi återvänder till vår moderna världsbild…
I vår tid står en överdrivet naturvetenskaplig
mentalitet i vägen för tron. Likt antikens
gnostiska greker vill vi gärna dra en skiljelinje
mellan det ”andliga, symboliska” och det
”jordiska, empiriska” och hålla dem på var sina
platser – textvetenskap här, naturvetenskap
där. Vad som ”verkligen” hände med Jesu
kropp vill många teologer helst undvika att
tänka på – de ursäktar sig med att sådana
faktafrågor är ”oviktiga för tron”. Men det var
de inte för apostlarna! De VISSTE.
Sedan 1700-talet har vi en flod av förslag
som vill bortförklara Det nya testamentets
uppståndelseberättelser: lärjungarna, sa man,
stal verkligen Jesu lik såsom översteprästerna
och fariseerna påstod (H.S. Reimarus). Jesus
var bara skendöd, vilket Pilatus fråga i Mark
15:44 tyder på (H.E.G. Paulus). Jesus flyttades
till en annan grav (H.J. Holtzmann) - eller
de fromma, entusiastiska lärjungarna hade
”subjektiva visioner” så som man kan ha när
man är hårt pressad (D.F. Strauss). Om Jesu
lärjungar hade levt i dag skulle de ha lyssnat
tålmodigt på alla dessa (bort)förklaringar och
nickat:
Precis så tänkte vi själva först: någon måste ha
fuskat, den tomma graven bevisade ju inget i
sig självt, änglameddelandet var kvinnornas
överspända prat, allt för osannolikt för att vara
sant. Det fanns inte heller någon chans att Jesus
kunde ha överlevt, han var verkligen död, inte
”skendöd”. Men då kom han själv till oss, fast
alla dörrar var reglade. Då föll vi på knä och
trodde!
Men hur är det möjligt? Urkyrkans män kan
inte ge oss fakta i modern naturvetenskaplig
mening, vi kan inte kräva det av deras texter,
de bara berättade vad de upplevde. Vi kommer
aldrig att kunna ställa upp en mörkerkamera

Samme Jesus och ändå annorlunda – kyrkans
gemenskap och eukaristi
Uppståndelsesberättelserna pekar dels mot
kyrkans gemenskap och dels mot denna
gemenskaps mitt, mässan. Kyrkoförföljaren
Saulus (senare Paulus) stoppas av den
uppståndne Jesus med orden ”varför förföljer
du mig?” Jesus identifierar sig nu med kyrkan.
För förkunnaren Paulus är det självklart att
kyrkan är Kristi kropp i världen där var och
en utgör de olika lemmarna (Rom 12:5; 1 Kor
6:15; 10:16 f; 12:14 f; Ef 1:23; 2:16; 4:12; 5:30;
Kol 1:18 f). Så ser kyrkan på sig själv och så
omtalar vi också hostian i mässan som förenar
oss med honom och gör oss till hans händer
och fötter i världen. Vi ska utföra Jesu verk,
möta honom i de lidande och utsatta. Vi ska
börja i vår egen krets. Jesus identifierar sig
med sin gemenskap i Matt 25:40:
Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som
är mina bröder, det har ni gjort för mig.

Paulus blev blind av sitt överväldigande möte
med kyrkans Herre, han fick ledas vid handen.
Vart? Till kyrkans gemenskap. Där och ingen
annanstans faller fjällen från hans ögon och
han kan se (= tro, Apg 9:18). När Maria från
Magdala möter Jesus på påskmorgonen och vill
fasthålla honom (typiskt för ”privatreligion”!)
får hon av Jesus i stället veta att hon ska ”gå
till mina bröder” (Joh 20:17). Kvinnorna vid
graven får ett budskap som inte bara riktar sig
till dem själva utan till hela kyrkan. De två som
vandrade mot Emmaus blev eld och lågor när
det gick upp för dem att främlingen var Jesus,
genom att han tog brödet, läste tackbönen, bröt
det och gav åt dem (Luk 24:30-32) – precis som
på Skärtorsdagskvällen. De såg och trodde och då försvann han. Mer skulle de inte få se,
men det räckte: nu visste de var Herren ville
hittas – i den heliga måltiden. Lärjungarna
sprang genast tillbaka till vännerna i
Jerusalem, liksom vi gör när vi skyndar
oss till vår församling där Herren väntar.
Jesus visade sig i en annan skepnad (skriver
Markus om denna händelse, Mark 16:12). Vi
katolska kristna nickar: han möter oss under
brödets och vinets skepnad. Kyrkan talar
inte bara om Jesus utan skänker honom själv
åt världen. Det är Den uppståndne vi smakar
på i kommunionen, som är gemenskapen med
den levande Guden, en gemenskap som döden
aldrig kan besegra. Gemenskapen förmedlas
av Kristus, genom kyrkans ord och sakrament.
Den ska vid världens slut fulländas genom
köttets uppståndelse då vi helt och fullt, med
allt vi är och varit, ska uppväckas till den eviga
existensen med Gud som vi skapades för.
Jesus visar sig för hela grupper av lärjungar
på en gång. Det sker när de samlas på ”den
första dagen i veckan” berättar Johannes,
alltså på söndagen (Joh 20:19, 26; jfr Upp
1:10) - precis som vi gör än i dag. I alla fyra
evangelier förknippas dessa möten med en
missionsbefallning. Människorna ska döpas
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framför graven och spela in vad som hände
under påsknatten. Uppståndelsen utmanar
vår världsbild som så mycket annat i Bibeln.
Istället för att avvisa eller försöka ”rädda”
berättelsen genom fantasifulla förklaringar
bör vi lyssna ödmjukt. Vi vet ju inte heller
allt om vad som är möjligt eller inte på denna
planet, vi är inte Gud. Därmed är det inte sagt
att alltihop måste förbli en gåta. Dörrarna
till lärjungarnas erfarenhet behöver inte vara
stängda för oss. Jesus lovade (Joh 14:21): Den
som har mina bud och håller dem, han älskar
mig, och den som älskar mig skall bli älskad av
min fader, och jag skall älska honom och visa
mig för honom. Det finns alltså ett sätt att
komma vidare: Jesus kan visa sig även för oss.
Mycket i Det nya testamentet tyder på att det
just är påskens mening att vi själva ska möta
den Uppståndne. Hur går det till?
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i den treenige Gudens namn (Matt 28:19).
”Hela skapelsen” ska höra budskapet och
otroliga saker kommer att hända (Mark
16:15-18). ”Alla folk” ska nås ”med början
i Jerusalem” (Luk 24:47), ”ändå till jordens
yttersta gräns” (Apg 1:8). ”Som fadern har
sänt mig sänder jag er” säger Jesus (Joh 20:21).
Petrus får en trefaldig bekräftelse på uppdraget
som omtänksam ledare för detta projekt
(Joh 21:15-17). Uppståndelsesberättelserna
pekar alla på den sakramentalt strukturerade
missionsorganisationen som kyrkan är,
sammanhållen av Petrusämbetet. Detta är
kyrkans verklighet sedan 2000 år trots att
de yttre formerna har förändrats. Jesus kan
omöjligt ha velat att denna struktur och
detta Petrusämbete skulle utslockna vid
apostlarnas död. Därför har påven i Rom,
Petrus efterträdare, betydelse än i dag och
därför betonar vi kyrkans synliga gemenskap
såsom den framträder söndag efter söndag när
vi, i apostlarnas efterföljd, fysiskt samlas med
ämbetsbärarna kring Jesu ord och eukaristi.
För den troende är Jesu uppståndelse ett
ständigt pågående historiskt faktum. Vi hör
Jesu röst när kyrkklockan ringer till mässa
(”Kom! Kom!”). Efteråt kan vi med full rätt
påstå att också vi åt och drack med honom efter
hans uppståndelse (Apg 10:41).
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Lärjungarna upplevde att det var Jesus
som handlade när han visade sig som Den
uppståndne. De själva bidrog inte med något
och just därför var alltihop så överraskande.
Så växte tro, hopp och kärlek fram i dem som
en ren gåva från Gud. Gåvan fick dem att
vilja vara tillsammans igen som gemenskap.
När människor i dag börjar tro på Jesu
uppståndelse går det till på samma sätt: genom
kyrkans förkunnelse dras människor dit, där
handlar Jesus och blir förstådd.
Särskilda inre ”visioner” eller subjektiva
känslotillstånd kan ha ett värde i enskilda
fall men tron behöver dem inte. Varje ord
om och av Jesus i evangelierna ger oss Den
uppståndnes närvaro och det räcker. Tron
når oss ”utifrån”, genom andra som själva fått
den, den är en dold gåva, ungefär som färgerna
i solljuset: prisman som bryter ljuset och låter
färgerna träda fram är medmänskliga möten i
Jesu efterföljd. Så bygger tron på förkunnelsen
(Rom 10:17). Den som inte aktivt gör motstånd
mot nåden får del av Jesu vänskap. Du har nog
upplevt detta. Det var med tanke på dig som
Jesus sa till aposteln Thomas:
Saliga är de som inte har sett men ändå tror.
			(Joh 20:29)

Hur svårt vårt liv än är så lämnar oss inte påskhelgens glädje. Hela denna vecka är som en enda
lång festlig dag. Den blöta måndagen kallas denna dag i Polen, man sprutar eller stänker vatten på
skoj, det finns till och med brandbilar som åker omkring och sprutar vatten på folk.
Första läsningen: Apg 2:14, 22-33
(Gud löste Jesus ur dödens vånda och lät honom uppstå)
Vi börjar nu läsa Apostlagärningarna (se
s. 200) systematiskt, och det kommer vi att
göra ända fram till pingst. Dagens läsning
tar pingstundret lite i förskott: det hörbara
dånet av Den helige anden och lärjungarnas
glädje och upprymdhet tidigt på förmiddagen
samlade skaror av nyfikna (antagligen sjöng
lärjungarna och predikade högljutt). Petrus
modiga predikan förkunnar Guds upprättelse
av den avrättade Messias som åhörarna själva
kände till. En judisk tradition säger att kung
David föddes och dog just på pingstdagen,.
Skaror med tusentals fromma vallfärdade
antagligen också på Det nya testamentets tid
till ”Davids grav” på Sionkullen (nära platsen

där pingstundret ägde rum). Graven hade
öppnats och plundrats av Johannes Hyrkan år
135 f.Kr. (se s. 113-114), men den återställdes
säkerligen snart igen. Petrus kan alltså peka
på denna plats och citera Davids psalm (Ps
16:8-11) som en förutsägelse om Messias
uppståndelse (så tolkade andra judar också
orden i v. 31). Jesus, ”Davids son” (= den nye
David), dog och uppstod alltså i enlighet med
Skriften. Denna predikan var inte utan verkan:
3000 personer lät döpa sig i tron på Jesus
Messias. Guds ”högra hand” i v. 33 betyder här
hans makt att rädda (jfr 2 Mos 15:6; Ps 118:15
m.m.), Jesus sattes vid Faderns ”högra sida”
(jfr v. 34; Heb 1:3), han är Faderns like.

Evangelium: Matt 28:8-15 (Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen)
Människors reaktioner på budskapet om den
uppståndne Jesus var verkligen olika! Kvinnorna vid graven var berusade av glädje på
grund av ängelns ord, men kände även ”bävan”.
Vad sa de till Jesus när de föll ner och grep om
hans fötter där märkena efter spikarna ännu
syntes? Bad de om förlåtelse för vad folkets
ledare hade gjort mot honom? Tänkte de att
Jesus nu återvände för att straffa lärjungarna
för deras fega svek? ”Var inte rädda” säger
Jesus. Översteprästerna och de äldsta bävar
också – denna nyhet måste döljas med lögn

och mutor. Soldaterna och kvinnorna är
kontraster. Enligt judisk sed vägde kvinnors
vittnesmål inte lika tungt som mäns. Matteus
avslöjar det orimliga i detta: vakterna tillhör
en manlig värld där korruption, hot och
bedrägerier härskar. Vakterna riskerade alla
mycket hårda straff eftersom de inte klarade
av sin uppgift att bevaka graven, och kanske
kunde det kosta dem livet (jfr parallellen i Apg
16:27). Deras chef Pilatus skulle lugnas – med
lögn, förstås (v. 14). Vi förstår deras situation,
men måste ändå skaka på huvudet: vilka män!

Du visar mig vägen till liv, hos dig finns glädjens fullhet… (Ps 16:11)
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TISDAGEN I PÅSKOKTAVEN
Första läsningen: Apg 2:36-41 (Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn)
Vi får här avslutningen på Petrus predikan
efter pingstundret. Kort tid dessförinnan sa
den uppståndne Jesus till lärjungarna: Detta
är alltså vad skriften säger: Messias skall lida
och uppstå från de döda på tredje dagen, och
syndernas förlåtelse genom omvändelse skall
förkunnas i hans namn för alla folk, med början
i Jerusalem. (Luk 24:46-47). Detta uppdrag
utför Petrus nu i kyrkans namn. Gud ”har
gjort” Jesus till Herre och Messias (v. 36), säger
Petrus. Det betyder inte att Jesus först blev
Messias efter sin död, som man skulle kunna
tänka sig. Messias kallas han ju också innan,
ja, även som barn (Luk 1:32-35; 2:11 m.m.)
- poängen i predikan är just att han såsom
Messias dog för oss. Uppståndelsen bevisar
och bekräftar vem Jesus var och är.

Folkmassan blir tyst, alla är berörda. En våg
av tro och vördnad drar över platsen. ”Vad
gör vi nu?” Petrus och apostlarna vet precis
vad folket ska göra: ett nytt dop presenteras
(Jesus måste ha instruerat dem i detalj om
hur det skulle utföras). Dopet överträffar och
skiljer sig från Johannes Döparens dop (jfr Luk
7:28; därför kallas det här för dop i ”Jesu Kristi
namn” fast den korrekta liturgiska formen som
Jesus lärde dem var ”i Faderns och Sonens
och Den helige andes namn”, Matt 28:19).
Att ta emot, registrera och döpa 3000 nya
kyrkomedlemmar måste ha tagit tid och väckt
uppseende i Jerusalem. Myndigheterna vaknar.
Det berättar nästa kapitel i Apostlagärningarna
mera om.

Evangelium: Joh 20:11-18 (Jag har sett Herren, och han har talat med mig)
Så gripande Johannes skriver! Man vill gå
fram till den nerböjda Maria från Magdala
vid graven som döljer sitt ansikte i gråt (jfr
Höga V 3:1-4; 5:5-8) och säga: Titta, Maria!
Torka bort tårarna! Framför dig står två änglar
från Gud och bakom dig Herren själv! Hennes
tårar gjorde det svårt att se klart. Gravens
öppning låg dessutom mot öster. När Maria
vände sig om och såg Jesus, så hade Herren
den uppgående solen i ryggen. Men Den gode
herden kändes igen på sin röst (Joh 10:4).
Som så ofta i Johannes evangelium får vi
levande detaljer – som ordet ”rabbouni” (en
högtidlig variant av rabbi, mästare).

Vers 17 är svårtolkad. Vad menas med att
Maria från Magdala inte får röra vid Jesus?
Maria vill hålla fast i honom som ett förskräckt
litet barn intill sin förälder: ”Du får ALDRIG
mer lämna mig!” (det grekiska ordets form
visar att det är tal om ett fasthållande, hon
släpper inte taget, därför ska hon sluta). Jesu
ord är lugnande: ”Jag är kvar”. Vi förtvivlar för
att vi inte kan hitta Jesus, men det är han som
söker efter oss (jfr Ps 119:176; Luk 15:4-5). Var
glad, Maria, du behöver inte leta efter Jesus. Du
hittas av honom! Jesus gjorde den uppgivna
Maria till en helt speciell budbärare. Hon blev
apostlarnas apostel! Vi ska inte behålla trons
rikedomar för oss själva.

Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig (1 Mos 32:26)
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ONSDAGEN I PÅSKOKTAVEN
Första läsningen: Apg 3:1-10 (I Jesu Kristi namn: stig upp och gå)
Petrus säger här i Jesu namn, d.v.s. med auktoritet såsom Herrens ställföreträdare: Stig upp
och gå! (v. 6). Blinda och lama var förbjudna
tillträde till tempelområdet (3 Mos 21:18; 2
Sam 5:8; jfr Matt 21:14). Petrus öppnar alltså
vägen till det heliga där den lame mannen nu
hoppar och prisar Gud. Just så uppfylls Jesajas
profetia om den messianska tiden (Jes 35:5-6;
jfr Matt 11:5; Luk 5:17-26; Apg 14:8-18).
Vi har nog också suttit stilla för länge: vintern
har hindrat oss från att åka ut på pilgrimsturer.
Våren är den tid då katolska församlingar

brukar planera vallfärder och heliga processioner. Nu manar oss Petrus, dvs. kyrkan, igen:
Stig upp och gå.
Engagemang i kyrkan kostar tid. Tid är pengar.
Petrus har inte silver och guld, säger han, men
han kan skänka en man hälsan genom Jesu
kraft, kostnadsfritt. I valet mellan rikedom och
hälsa (andlig hälsa) strävar många efter det
första och missar så det andra. Äkta kristna
känns igen på att de liksom Petrus – i Jesu
efterföljd – 1) ser mänsklig nöd, 2) tar kontakt
och 3) erbjuder vad de har att dela med sig av.

Evangelium: Luk 24:13-35 (De kände igen honom när han bröt brödet)
Att lama ska gå och blinda se, lovade Gud
genom Jesaja (se ovan). Två ”blinda” möter
vi här. Deras insikt i Den heliga skrift är ytlig
och så kan de inte hämta tröst i dess lärdomar.
Guds folk och dess hjältar har alltid drabbats
av motgångar, förföljelse och undergång som
har vänts till något gott till sist. Konturerna
av Messias och hans öde – lidande, kors och
uppståndelse – sammanfattar och uttrycker
de rättfärdigas väg från prövningar till hopp,
Abrahams väntan, Moses hopp (5 Mos 18:15),
allt vad David fick utstå (Ps 132:1; Ps 16:1011). Även profeternas ord (t.ex. Jes 52:13
– 53:12; Jer 11:19; Hos 6:2; Sak 12:10; 13:7)
antydde det frälsningsmönster som Jesus här
lät de två lärjungarna från Emmaus upptäcka
i Skriften. En Messias som kan känna med oss
i våra svagheter för att han har prövats på alla
sätt och varit som vi fast utan synd (Heb 4:15)

kan inte vara en enbart segrande triumfator
från himlen som är suveränt fri från plågor
och besvär. Han kommer från Gud och älskar
sitt folk, därför delar han deras plågor, ja deras
död, så att de kan dela hans eviga liv.
När vi går på pilgrimsvandring firas ofta
mässan framme vid målet. Så även här.
Lärjungarnas hjärtan ”brann” (v. 32) när
främlingen vid deras sida förändrade deras
Messiasbild. Lärjungarna kände på sig att det
skulle kunna finnas ett hopp och en mening
med det meningslösa. Här avbildas mässans
första del då Guds ord läses och förklaras.
Brödet bryts. Den jordiske Jesus försvinner,
han stannar bara kvar under brödets gestalt
– i kyrkan! Lukas låter läsaren ana att varje
eukaristi är Emmaus.

Prisa stolt hans heliga namn, de som söker Herren må glädja sig (Ps 105:3)
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TORSDAGEN I PÅSKOKTAVEN
Första läsningen: Apg 3:11-26
(Honom som ni utlämnade har Gud uppväckt från de döda)
Salomos pelarhall kallades en sydöstlig plats på
hedningarnas förgård i templet där lärare stod
och undervisade. Här hade Jesus sina hårdaste
stridssamtal (Joh 10:23), och här undervisade
apostlarna nu vidare (Apg 5:12). Åter ser vi
Petrus uppträda med auktoritet, det är han som
förklarar miraklet med den botade mannen.
Han är tvungen att göra det eftersom folk
undrar varför mannen följer efter apostlarna
och inte vill släppa taget om dem. Talet blir en
modig anklagelse mot Jesu motståndare som
avvisade Jesus. De har låtit mörda den som var
helig (ordet pekar på Kristi gudomlighet, jfr

Luk 1:35) och rättfärdig (ordet pekar på Kristi
mänsklighet, jfr Jes 53:11; Vish 2:12 – 3:9; Ps 31)
(v. 14). Petrus är ödmjuk nog att visa tolerant
förståelse för folkets okunnighet (v. 17; jfr Luk
23:34). Den botade mannen har fått full hälsa
(v. 16), ett ord som i den grekiska utgåvan
av Gamla testamentet (Septuaginta, se s. 18)
användes om felfria offerdjur – underförstått:
mannen har fått fritt tillträde inför Gud (jfr
förbuden för funktionshindrade i 3 Mos 21:18;
2 Sam 5:8; se även Matt 21:14). Tron på Jesus
öppnar vägen till Fadern för alla. Vi upprättas
och kan springa till hans famn. Detta är nåden.

Evangelium: Luk 24:35-48
(Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen)
Lärjungarna från Emmaus skyndade tillbaka
till Jerusalem och där mötte de ännu en gång
den uppståndne Jesus som nu var tillsammans
med alla de övriga. Berättelsen understryker
övertydligt att Jesus verkligen är fysiskt
uppstånden. Vittnena ser en verklig kropp.
”Om du är verklig och inte en ande så bevisa
det! Ät något!” - vi kan tänka oss att de sa så
till Jesus. Då åt han fisken framför dem. De
ser här samma kropp som korsfästes två dagar
tidigare. Känn på mig, säger Jesus (v. 39; jfr
Joh 20:27 där även Jesu sårmärken nämns).
Genast rörde de vid honom och trodde skriver
den helige biskopen Ignatios av Antiokia –
som mycket väl kan ha känt Lukas personligen
(se s. 42 och 1460 och läs själv hans brev till
smyrnierna, i De apostoliska fäderna, Artos
förlag, vars avsnitt 3 jag här citerade ifrån).

De grekisktalande kyrkorna som Paulus
grundade, bestående av både judar och
hedningar, infekterades av de gnostiska idéerna
med en stark nedvärdering av det kroppsliga
och ett ensidigt intresse för det ”överjordiska”
(se Kyrkan och ”gnosis” s. 184). Man ville
reducera Jesu uppståndelse till en ”andlig”
sak. Paulus varnade mot detta tänkande som
var främmande för judisk mentalitet (1 Tim
6:20) men använde ofta själv uttrycket gnosis
(kunskap, insikt).
I denna miljö gör Lukas, Paulus lärjunge, vad
han kan för att betona uppståndelsens fysiska
verklighet. Det ser vi här i denna läsning.

Jag är med er alla dagar till tidens slut
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FREDAGEN I PÅSKOKTAVEN
Första läsningen: Apg 4:1-12 (Hos ingen annan finns räddningen)
Där jag är kommer också min tjänare att
vara, sa Jesus (Joh 12:26). Nu står Petrus och
Johannes inför samma råd som för inte länge
sedan dömde Jesus. Observera att fariseerna
inte är med här. Vi ser saddukeerna agera, den
rika prästaristokratin som förnekade tron på
uppståndelsen (Apg 23:8), samt den stenrika
översteprästfamiljen (Kajafas var svärson
till Hannas). Man rasar mot Jesu apostlar:
dessa botar, ja, men genom vilken kraft? Det
måste vara genom Beelsebul, djävulen! (jfr
Luk 11:15). Vilken rätt kunde väl den lagligt
dömde och avrättade brottslingen Jesus ha
haft att låta dem göra under ”i hans namn”?

Petrus svar – dikterat av Guds Ande – fråntar
dem all myndighet. Med ofattbart mod vänder
apostlarnas ledare spjutet mot sina anklagare
och gör dem själva till anklagade. De har
handlat mot Gud, Jesus är nämligen den
gåtfulla hörnstenen (d.v.s. stenen som håller
ihop murarna) som Gud förutsade i Psalm
118:22. ”Husbyggarna” som ”föraktade” stenen
är de själva. De söker makt och pengar men
misshagar Gud, de har ingen framtid med Gud
om de inte erkänner Jesus som frälsare (Jesu
namn betyder ”Gud frälser”, se Matt 1:21). Vad
som är rätt är rätt. Lögnen har många ansikten
men sanningen är EN. Den heter JESUS.

Evangelium: Joh 21:1-14 (De förstod att det var Herren)
Johannes antyder alltid mer än han säger och
väcker så läsarens lust att begrunda. Petrus var
”människofiskare” (Matt 4:19), dvs. missionär.
Nätet som inte gick sönder är därmed också
urkyrkans gemenskap där alla höll ihop i EN
tro under EN herde (Joh 10:16; 21:16). Siffran
153 var det antal olika fiskarter man kände
till i antiken – dvs. att alla stammar och folk
är välkomna i kyrkan, liksom när ”alla” arter
av djur fick plats i Noas ark. Siffran är även
summan av alla hela tal från 1 till 17 – en
”kodad” betydelse som bara de ursprungliga
läsarna förstod (Jfr Upp 13:18)? Jesus har lite
fisk och bröd och undrar vad lärjungarna
har – som när han ville ge mat åt skarorna i
ödemarken (Joh 6:1-13). Nu ser han åter till att
det blir mat i överflöd. Scenen leder tankarna
till eukaristin.

Vi är i mässan: Jesus ”tog brödet och gav dem”
och han uppmanade dem att äta (v. 12-13).
Johannes visar oss därmed var VI, hans läsare i
dag, kan möta Den uppståndne. De namngivna
apostlarna är alla lite ”misslyckade”: Petrus
som förnekade Jesus, Thomas som tvivlade,
den skeptiske Natanael (Joh 1:45 f) och
Sebedaiossönerna som ville ha personliga
fördelar (Mark 10:35 f). Petrus, naken som
Adam i Paradiset, skäms för sin synd, sitt svek.
Vi läser att Petrus klär på sig innan han simmar
till Jesus. Han älskar Mästaren och väntar inte
tills båten är i land. Alla svikarna är blyga,
vågar inte prata. Jesus älskar dem, han kallar
dem ”mina barn” (v. 5). Han uppstod för dem.
Herren välkomnar sina vänner i sin tjänst igen
- de ska bli människofiskare och lyckas över all
förväntan!

Det är tyst kring elden. Ta ordet, be till Jesus en stund – nu när apostlarna tiger!
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LÖRDAGEN I PÅSKOKTAVEN
Första läsningen: Apg 4:13-21(Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört)
Två apostlar - enkla obildade män liksom Jesus
(se Joh 7:15) - har gjort Höga Rådet svarslöst.
Ingen kan förneka att ett under har hänt
under åberopande av Jesu namn, men rådet
hoppas att ryktet kan stoppas. Att Gud skulle
utföra mirakel genom personer som ber i Jesu
namn, och så bekräfta Jesu anspråk på att vara
något särskilt, måste förnekas! Vår källa till de
hemliga överläggningarna är nog Paulus som
då kallades Saulus, ännu var han den fanatiske
farisén som stod nära översteprästerna och
ivrade mot de kristna (Apg 26:9 f). Förbudet

mot kristen förkunnelse kommer att upprepas
många gånger i kyrkans historia. I många
länder anses även i dag kristen mission vara en
kriminell handling. Men även hos oss i Sverige
är det kristna budskapet ovälkommet i skolor
och vid offentliga tillställningar. Starka krafter
vill få bort kristna symboler, klockringningar
och allt som talar för vår tro medan negativa
omdömen om kristendomen får fritt utlopp.
Apostlarna viker sig inte en tum. Vi kan inte
tiga med var vi har sett och hört (v. 20). Låt alla
få veta varför du är kristen!

Evangelium: Mark 16:9-15 (Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet)
Markus – eller vem som nu hjälpte honom
med den här korta sammanställningen i slutet
av hans evangelium – var brutalt ärlig. De
heliga apostlarna var precis lika motsträviga
mot nyheten om Jesu uppståndelse som folkets
ledare när de först hörde om den. I de övriga
evangelierna hör vi om lärjungarnas glädje,
hos Markus förekommer detta ord inte alls.
Att ge upp var lättare än att tro. Jesu vänner
sörjde men stördes mitt i sin sorg, de ansåg
att det var nonsens att Jesus skulle ha visat sig
som uppstånden för den där kvinnan som en
gång varit djävulsbesatt (v. 9). Att två tämligen
obetydliga lärjungar, två som till och med
hade övergett gemenskapen, skulle ha träffat
Jesus på vägen hem, verkade lika otroligt. ”Om
det vore sant skulle han väl visa sig för OSS
ledare först!” Vi ser att Jesus då visade sig för
dem alla. Det blev inte roligt utan till en ren

utskällning: Hur vågade de att inte tro på hans
vittnen? Lärjungarnas reaktion får vi inte veta.
Det blev kanske bara en pinsam tystnad. Mötet
var för överväldigande.
Markus vill visa att påskbudskapet mötte
motstånd från början och det gällde även Jesu
egen gemenskap trots att han visade sig synligt
och kännbart. Dessa män, så tröga till att tro,
fick ändå i uppdrag att föra ut budskapet till en
värld som hade ännu svårare att tro, dvs. till
människor som enbart skulle lita på kyrkans
vittnesbörd. Det blev tufft och apostlarna
måste ha darrat inför uppgiften. Men så
är kristendomens spridning inte heller
människors verk utan Den helige andens.
Jesus väljer svaga personer som sina verktyg –
en stor tröst för alla som vill tjäna honom men
känner sorg över sina personliga brister.

Ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag har utvalt
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ANDRA PÅSKSÖNDAGEN ELLER DEN
GUDOMLIGA BARMHÄRTIGHETENS SÖNDAG
I den tidiga kyrkan döptes man gärna på Påskdagen. Man fick en vit dopdräkt (liksom
ministranternas vita alba idag). Man bar den under en vecka, med dagliga besök i kyrkan. Söndagen
efter påsk var sista dagen. Därav fick denna dag namnet Dominica in albis (Vita söndagen). Den
helige påven Johannes Paulus II (se s. 1466) gav år 2000 dagen ett extra namn, Den gudomliga
barmhärtighetens söndag. Som ung man bad han varje dag vid den heliga nunnan Faustynas (se
s. 1433) grav och fick där styrka under svåra stunder. Hon hade haft visioner i vilka Jesus om och
om igen talade om Guds oändliga barmhärtighet. Jesus önskade, sa Faustyna, att denna söndag
skulle bli ett firande av hans barmhärtighet. Påsken och dopet är Guds barmhärtighets triumf. I
dag läses varje år, årgång A, B och C, evangeliet om Thomas, den tvivlande aposteln som kom till
tro (se nedan).

Årgång A
Första läsningen: Apg 2:42-47 (De troende deltog troget i bönerna)
Urkyrkans egendomsgemenskap var en direkt
förlängning av vardagen med Jesus (Matt 19:21;
Luk 12:23-24). Denna ”frivilliga socialism”
tillhörde redan det förflutna då Lukas skrev
om den. Som ekonomisk modell för den
tidiga, explosivt växande kyrka fungerade
inte denna modell, men den är bevarad än i
dag i klosterlivet där allt är gemensamt. Idén
låg också bakom Paulus pengainsamlingar till
de fattiga i Jerusalems kyrka, liksom bakom
Caritas i vår tid. Den kristna gemenskapens
sammanhållning kring apostlarnas katekes
och deras solidariska kärlek gjorde intryck.
Alla de mirakel som hände där väckte vördnad

och sympati hos folket. Man ”bröt brödet”
i hemmen, det vill säga firade mässa. Det
nya förbundets matoffer (jfr Mal 1:11; 1 Kor
10:16) frambars nog inte i varje liten familj
för sig, utan i de rymligaste hemmen (jfr Apg
12:12; 1 Kor 16:19; Filem 2). Eukaristin leddes
såklart inte av vem som helst utan av dem som
apostlarna utsåg (”äldsta”, s.k. presbyter, d.v.s.
präster – se Apg 14:23; 15:22-23; Tit 1:5 m.m.).
Urkyrkans kristna bad i templet i Jerusalem
(en bra plats att nå ut med förkunnelsen ifrån),
men de var medvetna om att kyrkan hade
ett eget offeraltare, åtskilt från den gamla
helgedomens (Heb 13:10), nämligen Jesus.

Andra läsningen: 1 Pet 1:3-9
(Han har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse)
Dessa ord låter som en inledande hymn vid
vuxendop och kan mycket väl ha varit det
i urkyrkan. Kontrasten mellan dopvattnet
som vi ”föds” i (likt fostervatten) och elden
(prövningar och lidanden) som ska rensa oss
från ofullkomligheter, är dramatisk. Guds
omsorg och beskydd betonas. Vi ska jubla. Det
grekiska ordet ”själ” (psyché) omfattar hela

personen, det vi i dag kallar för ”kropp och
själ”. Frälsningen gäller inte bara ”mentalt” (så
som gnostikerna ansåg, se s. 184). Därför döps
vi också fysiskt.
Petrus har sett den uppståndne själv, han
jublar över att vi, hans läsare som inte har sett
Jesus, ändå kan tro. En outsäglig, himmelsk
glädje väntar oss (v. 8).
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Årgång B
Första läsningen: Apg 4:32-35 (Ett hjärta och en själ)
Det tillhör gammal katolsk tradition att man
gärna skänker kyrkan stora gåvor om man kan.
Av hängivna kristna kan man rentav förvänta
det, rika katoliker får räkna med bedjande
blickar. Apostlarna förvaltade stora summor
pengar och kunde så förverkliga Guds löfte
till sitt heliga folk: det kommer inte att finnas
någon fattig hos dig då Herren välsignar dig
(5 Mos 15:4). De första kristna ville vara ett
hjärta och en själ (v. 32): i Kristi kropp ska det
härska social empati – lider en kroppsdel, så
lider också alla de andra, skriver Paulus (1 Kor
12:26). Från Jakobsbrevet vet vi dock att det
fortfarande fanns fattiga och rika, åtminstone
bland de nytillkomna (Jak kap. 2).
Också på ett andligt plan har vi kristna
allt gemensamt: Vi kan be Gud om att de
kärleksgärningar som heliga människor utfört
räknas oss till godo, och att det goda vi gör,
ska räknas avlidna syndare till godo. Vi är
ju Kristi kropp, denna tro ligger bakom vårt
anropande av helgonens förbön och vår egen
botgöring för avlidna, och så även bakom den
så missförstådda läran om avlat (se Katolska
kyrkans katekes, nr. 1471-1479, och s. 326f),
dvs. att syndastraff kan efterskänkas genom
kyrkans förmedling. Vi kan, med Kristus,
solidariskt sona andras synder, läka andliga sår.
Protestantismen gjorde varje kristen ensam
inför Gud. Så blev avlatstanken meningslös
och så krossades kyrkans betydelse. Vår tids
kultur är präglad av Luther, många katoliker
inser inte längre avlatslärans koppling till
urkyrkans egendomsgemenskap eller till de
ännu djupare rötterna i Moselagens bud:
du skall älska din nästa som dig själv (3 Mos
19:18), verka för slavars frihet och för social
utjämning (jfr 3 Mos kap 25; 5 Mos 15:1-18).
Hur apostlarna skyddade kyrkans tillgångar
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vet vi inte. Judas förskingrade kassan (Joh
12:6). Begärliga maktögon har alltid vilat
på kyrkans ekonomi. Diakonen Laurentius
(Sankt Lars) fick plikta med sitt liv för att
skydda romarska kyrkans skatter mot den
hedniske kejsaren under 200-talet (se s. 1302).
1500-talets kristna furstar lade ivrigt beslag
på kalkar, kyrkklockor, jordägor – allt för att
finansiera sina regimer. Under sken av fromhet
(”reformation”) rövade man det som skänkts
till Guds ära och gjorde kyrkan till statens
villiga tjänare. Den antikatolska propagandan
som skulle skyla detta var effektiv. Vi bär alla
än i dag inre bilder på näthinnan av ”kyrkans
orättmätiga rikedomar”, ”feta munkar” och
”avlatshandlare” – bovar i svartrockar. Staten
framstod som ”oskyldig” och gör så än.
Det är sant att de troendes vilja till botgöring
under medeltiden hade gjort katolska kyrkan
rik och att korruption existerade. Men de
värdsliga makterna tog missförhållandena
som ursäkt för rena helgerån. 1500-talets
nedmontering av kyrkan i våra länder gjordes
möjlig med en teologi som apostlarna skulle ha
känt sig främmande inför. Kyrkor och kloster
revs. Av deras stenar byggde kungar sina slott.
Kyrkan underkastades staten och dess agendor.
Man skulle nu främst bli ”ett hjärta och en själ”
med sin nation, inte med kristenheten.
Överflyttandet av makt och folkförtroende
från kyrkan till statsmakten är ett historiskt
förvandlingsnummer som har pågått sedan
dess, och som har gett oss det samhälle vi har
i dag. Processen är smygande, som en orm i
gräset, och dess namn är sekularisering. Den
rymmer risker som 1900-talets historia tydligt
har lärt oss om. Statsabsolutismens yttersta
konsekvenser känner vi allt för väl till.

En kyrka som inte är en verklig gemenskap
och hjälper verkligt lidande människor är en
karikatyr av kyrkan, en fantasibild. Att bara
föreställa sig att man är kyrka och att vara
kyrka är inte samma sak. Johannes använder en
konventionell sanning för att visa på sambandet
mellan kärleken till Gud och till nästan (jfr 1
Joh 4:20-21): du älskar dina föräldrar – då bör
du även älska dina syskon som är födda av dem
som födde dig. När du kom till tro besegrade

du världen med alla dessa lockande alternativ.
Men Guds Ande för dig inte bort från utan till
världens konkreta realiteter. Kombinationen
Vatten-blod-Ande motsvarar vår sakramenttriad dop-eukaristi-konfirmation. Dessa är
konkret-fysiska handlingar genom vilka vi
utrustas för solidarisk tjänst i Jesu namn - med
den yttersta risken att vårt eget blod utgjuts. Vi
är till för andra, inte för oss själva. Vi är inga
individualister. Om vi blir det är vi inte kyrka.

Årgång C
Första läsningen: Apg 5:12-16 (Män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren)
Apostlarna är förföljda av Höga Rådet. Det
blir tyst i folkmassan av vördnad och respekt
när de ankommer till Salomos pelarhall för
att undervisa på den plats där Jesus bara
kort tid innan hade sina mest upprivande
kontroverser med motståndarna (Joh 10:23f).
Jesu Ande gör dem lika modiga som han var.
Kyrkan får allt fler medlemmar, men få av
dem verkar våga träda fram lika öppet som
ledarna i apostelämbetet gör (jfr v. 13 och 14).
En särskild bävan känner folket inför Petrus,
till och med hans skugga anses kunna bota

sjuka. Sjuka ligger på bäddar (rika) eller bårar
(fattiga) och inväntar att Petrus ska passera,
lite som när man på Petersplatsen i Rom vill
röra vid Petrus efterträdare i dag. Människor
vill vara nära det heliga. Så griper man efter
Jesu kläder i Mark 6:55-56 och Paulus plagg i
Apg 19:12. Bibeln avvisar inte denna vördnad
för fysiska nådemedel – tvärtom: de sjuka får
hälsan genom dem. I katolska kyrkan vördas
än i dag helgonens saker. Protestanter ogillar
detta men denna folkliga fromhet bejakas av
Bibeln själv. Som här i dagens läsning.

Andra läsningen: Upp 1:9-11a, 12-13, 17-19
(Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet)
Vi befinner oss omkring 90-talet e.Kr. Jesus
visar sig för den gamle aposteln Johannes nära
stenbrotten i fånglägret på ön Patmos. Det är
”Herrens dag” (v. 10, vi ser att söndagen har
avlöst lördagen, sabbaten, som de kristnas
vilodag, jfr 1 Kor 16:2). Kanske firar Johannes
en hemlig mässa med andra kristna fångar
när han mottar de tröstande orden till sina
kyrkor. Guds tempel i Jerusalem är förstört
(redan år 70 e.Kr.) men kyrkorna är nu Guds

tempel, lampställen av guld likt det som stod i
det ursprungliga templet (jfr 2 Mos 25:31-40).
Klädd som överstepräst (v. 13; jfr 2 Mos 28:8)
och i Guds strålglans är den Uppståndne hos
oss i liturgin. Johannes är skakad men stärks
av Jesu handpåläggning (som kanske ska
påminna honom om hans apostelämbete?).
Jesus besvär oss att inte frukta förföljelse
och död. Han har nycklarna som kan öppna
vartenda fängelse både här och bortom döden.
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Andra läsningen: 1 Joh 5:1-6 (Alla som är födda av Gud besegrar världen)
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Evangelium årgång A, B och C: Joh 20:19-31
(En vecka senare kom Jesus och stod mitt ibland dem)
Varje gång den uppståndne Jesus visar sig för
lärjungarna, förknippas mötet med en uppgift.
I denna gripande scen ges försoningens
ämbete åt kyrkan (jfr 2 Kor 5:18; Luk 24:47),
det viktiga uppdraget att förlåta synder i Jesu
namn (Katolska kyrkans katekes, nr. 976983). Fullmakten är dubbel: att förlåta och
att vägra förlåtelse (jfr Matt 16:19; 18:18).
Den förutsätter gåvan att kunna urskilja och
bedöma vad som är moget att bli förlåtet och
vad som ännu kräver omvändelse och ånger.
Denna domarfunktion kan inte vem som
helst utöva. Den kräver personlig lämplighet
och utbildning. Katolska kyrkan fasthåller att
uppgiften gavs åt apostlarna (”de tolv” i v. 24
– strängt taget var de då bara elva eftersom
Judas var död och ännu inte ersatt av Mattias,
se Apg 1:24-26). Apostlarna gav senare
fullmakten vidare med ämbetsvigningen
(handpåläggandet, se 1 Tim 4:14; 5:17-22;
2 Tim 1:6 m.m.). De ”äldsta” (på grekiska:
”presbyter”, därav ordet ”präst”) kunde
förmedla förlåtelsen (Jak 5:14-15). Varje
katolsk präst har fått denna fullmakt – för vår
skull som tror.
Det dramatiska mötet mellan en tvivlande
apostel och den uppståndne Herren är som ett
slutgiltigt ”bevis” för vad evangelisten Johannes
har velat visa från första sidan: att Guds Ord
blev kött (Bibel 2000 översätter det grekiska
ordet sarx i Joh 1:14 till ”människa” - det
måste i så fall förstås som konkret människa).
Johannes skriver sitt evangelium för att ni skall
tro att Jesus är Messias, Guds son (v. 31). Kom
ihåg att hans evangelium är en stridsskrift
mot den gnostiskt-grekiska mentaliteten som
ville göra kristendomen till en kroppsfientlig,
”andlig” frälsningsväg för enskilda mystiskt
begåvade (se Kyrkan och ”gnosis” på s. 184
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samt inledningarna till Johannesskrifterna, s.
178, 180 och 231-232). Gnostikerna avvisade
att Jesu korsfästa kropp skulle ha uppstått (jfr
Apg 17:32). Hela tre gånger nämns därför i
dagens läsning Den uppståndnes verkliga,
genomborrade händer och sida, där märkena
efter spikar ännu syntes (v. 20, 25 och 27; jfr
Luk 24:40). Den sanna kristna kyrkan faller på
knä inför dessa heliga sår och bekänner med
aposteln Thomas: Denna konkreta människa
är Gud (v. 28). Vi tillber ingen ”tänkt” Jesus.
Thomas som inte ville tro förrän han fick SE är
en kontrast till författaren själv, den som Jesus
älskade (Joh 20:2-8). Den unge Johannes såg
en tom grav men trodde genast att Jesus hade
uppstått. Jesus ger i scenen med Thomas en
elegant hälsning till alla oss framtida kristna
läsare som liksom Johannes först TROR och
sedan en gång ska få SE: Saliga de som inte har
sett men ändå tror (v. 29).
Även Petrus som var med Johannes den där
allra första gången vid graven skriver samma
varma ord till sina läsare om detta (se 1 Pet
1:8).
Johannes största glädje är att ge oss del av
det tillträde till Fadern som Jesus har gett
honom själv. Glädjen får författaren att jubla
medan han skriver (1 Joh 1:3-4). Samtidigt
är han smärtsamt medveten om dem som
såg den historiske Jesus men INTE trodde
(Joh 6:36; 7:5). Att känna Jesus och se hans
underverk räckte inte, som turerna kring den
blindfödde i Joh kap. 9 tydligt visade – i övrigt
en variant med samma symboltema som här
demonstreras hos Thomas: likheten mellan att
SE och att komma till TRO.
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MÅNDAGEN I ANDRA PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 4:23-31
(De fylldes av Den helige anden och förkunnade Guds ord)
Kyrkan följer Herren. Hon går sin egen
korsväg, ofta lika hjälplös och utlämnad åt
fiendernas hånskratt som han var. Ibland
låter Gud oss känna sin räddande makt. Hela
tiden har Gud allt i sin hand. Makthavarnas
förföljelse av Jesus och därpå kyrkan (v. 25-26)
är som det uppror mot Gud som kung David
sjöng om i Psalm 2. Lukas citerar här i dagens
läsning några rader därifrån. Citatet i Psaltaren
fortsätter med orden: Han som tronar i himlen
ler, Herren ser på dem med löje (Ps 2:4). Gud
skrattar åt de härskandes komplott, marken
skakar som för att understryka det (v. 31).
Pingstundret i Apg kap. 2 upprepas, denna
gång inte med eld och storm, men åter med
modet att förkunna genom Andens närvaro.

Apostlarnas kämparglädje gläder Gud: de ber
inte om personligt skydd utan om frimodighet,
hjälp åt sjuka och om under. De får omedelbart
svar.
Varför är vi då så uppgivna? Kyrkans motståndare, deras styrka och mediala krafter hotar
ibland att ta modet ifrån oss. Vi knyter näven
i byxfickan och vet inte vad vi ska svara när
kyrkan angrips. Men Gud skrattar åt dessa
”makter”. Folkens klokhet är som dammkorn i
en vågskål inför honom (Jes 40:15). I rättan tid
ingriper han och upprättar sina trogna. Medan
vi inväntar det kan vi tröstas av att han ser vårt
läge och gläds åt vår trohet.

Evangelium: Joh 3:1-8 (Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike)
Rådsmedlemmen Nikodemos är liksom sin
kollega Josef av Arimataia en hemlig kristen,
eller åtminstone en sympatisör (Joh 7:47-51;
jfr Matt 27:57-60 och Luk 23:50-51). Dessa
två rika män begravde Jesus (Joh 19:38-42).
Kyrkan vördar dem som helgon. Nikodemos
nattliga smygbesök hos Jesus kan verka fegt,
men det var modigt: rådsherren riskerade sitt
goda namn om det kom fram att han hade
kopplingar till den suspekta rörelsen. Han
inleder med smickrande ord (v. 2; jfr Matt
22:16 f) men hinner inte framföra sitt ärende
förrän Jesus avbryter honom: Nikodemus
måste bli en helt annan människa om han
ska kunna fatta Jesus, ”födas på nytt”, annars
förblir han andligt blind (v. 3).

Det räcker inte att dra slutsatser om Jesus
utifrån hans underverk. Man måste börja om,
lära sig allt från grunden.
Hur kan detta förvåna den lärde mannen?
Profeterna lovade en sådan nyskapelse (Jer
31:33; Hes 36:25-28). Kyrkans dop, gärningar
och undervisning förverkligar den (Matt
28:18-20; jfr Joh 4:1-3).
Jesus är en människa från Nasaret - det vet
alla (Joh 7:27) - men som Guds Son har han
ingen adress. Så även med Anden. Liksom
vinden kan Anden inte spåras (orden ”vind”
och ”ande” är identiska på både grekiska och
hebreiska). Nikodemos, du allt för kloke man,
ta emot Riket som ett barn (Mark 10:15)!

Vi har inte fått världens ande utan Anden som kommer från Gud (1 Kor 2:12)
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TISDAGEN I ANDRA PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 4:32-37 (Ett hjärta och en själ)
Urkyrkan var ett parallellsamhälle. Fram tills
för bara få generationer sedan var detta ännu
idealet i katolska länder: man skulle födas på
ett katolskt sjukhus, gå på katolsk skola, tas
om hand av kyrkans personal till kropp och
själ, från vagga till grav. En del invandrare
som kommer hit till vårt icke-katolska land
blir besvikna när de ser att våra församlingar
här inte fungerar som arbetsförmedlingar,
socialförvaltningar m.m. Att få hjälp med
bostad och hälsovård sköts nu av samhället.
Kyrkan är reducerad till en bönegemenskap.
Urkyrkan hade allt gemensamt – vi har
nästan inget. En procent av vår inkomst dras
automatiskt av skatteverket och ges till vår
kyrka. När dessa rader skrivs har denna modell
fungerat sedan omkring femton år, frågan

är om den håller inför framtiden. Är den
optimal? Urkyrkans intäkter drevs inte in av
tempelmyndigheterna eller av romarmakten.
Vårt aktuella svenska system bygger på
samförståndet mellan kyrka och stat vilket
var idealet under en kristen enhetskultur.
Idealet levde kvar i statskyrkosystemet inom
protestantismen. Det är rimligt att samhället
gör något för de religiösa gemenskaperna
som dess medlemmar väljer att tillhöra. Men
vad händer om politikerna en dag skulle välja
att inte längre se det som statens uppgift?
Mattan dras bort under kyrkan. Kommer
medlemmarna då av egen fri vilja aktivt lägga
tusentals kronor om året till kollekten? Vår
solidaritet testas. Det kommer att bli svårt då
- om vi inte tänker som i urkyrkan.

Evangelium: Joh 3:7b-15 (Var och en som tror på Människosonen skall ha evigt liv)
Jesus är Guds överraskning - liksom den
upphängde kopparormen i öknen som
räddade de ormstungna syndarna från
döden (v.13-15; 4 Mos 21:4 f). Jesus kopplar
ihop kopparormen med den himmelske
Människosonen som utlovades i profeten
Daniels bok (Dan 7:13-14). Detta är en ny och
överraskande koppling. Det nya förbundets
tankar bygger på Det gamla förbundets men
avslöjar mönster i Israels nedärvda skrifter
som överträffar den bokstavliga meningen som
man brukade uttyda i dem. Gud… ordnade det
i sin vishet så att Nya testamentet ligger dolt i
det Gamla och att Gamla testamentet ligger
öppet i det Nya, sa kyrkofadern Augustinus
(se s. 1336). Gamla förbundets löften förstods

först när de uppfylldes i Jesus. Israels texter
innehöll allt som Gud ville säga då men kunde
först läsas rätt med Frälsaren som lampa (2
Kor 3:13-16), dvs. utifrån Jesu ord och liv.
Yttersta svaret ges på Golgata där Messias bar
all synd. Korset är den största utmaningen, en
dårskap för jordiskt tänkande, men Guds vishet
för oss som tror (1 Kor 1:18-31). I Kyrkan äger
det tolkningsarbete rum som förlänger Jesu
läroverksamhet och så skapar teologi. Jesus
irriteras en aning över den lärde Nikodemos
som inte vill överraskas av Guds Ande utan
bara förstå allt inom hans egna ramar. Guds
gåvor är större. Här behövs en ny hjärna.
Större, rymligare.

Nytt vin slår man i nya säckar (Mark 2:22).
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ONSDAGEN I ANDRA PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 5:17-26 (Apostlarna stod i templet och undervisade folket)
Det stormar kring Jesussekten. Det viskas i
varje gatuhörn. ”Har ni hört det senaste?
Prästerna och Kajafas fängslade alla kyrkans
ledare igår”. En annan: ”Jag hörde att en
ängel befriade dem ur fängelset i natt”. En
tredje: ”Häng med! De står och undervisar
i templet igen som om inget hade hänt.” Det
är något komiskt över scenen. Höga Rådet
vet inte om att apostlarna är fria, när de vill
hämta dem till förhör. Alla andra (och läsarna)
vet detta. Det här är urkyrkans minnen om
rörelsens dramatiska början, en ständig
dragkamp mellan Sanhedrin (judarnas råd)
och Gud själv. Det är en näst intill revolutionär

stämning i luften, med Jesusanhängare som
man tror ska ta upp stenar från marken och
kasta på polisen (v. 26). Viljan att demonstrera
för den avrättade Messias var stark i Jerusalem,
man mindes ännu den fredlige profeten,
hur han red på åsnan, hur han vinkade, den
galileiska dialekten han hade, och hur han log.
Man tänkte även på den avrättade Johannes
Döparen och kände vrede mot de religiösa
ledarna. För apostlarna var folkets stöd och
Guds ingripanden en triumf: Jesus lever! De
hoppade säkert av glädje när de sjöng med den
jublande skaran (jfr Luk 6:22-23).

Evangelium: Joh 3:16-21 (Gud sände sin son till världen för att rädda den)
Vers 16 kallas för ”Mini-bibeln”. Den säger
allt. Igår hörde vi om kopparormen – bilden
av Jesus på korset, vårt motgift mot synden.
Gud gav oss Jesus som försoningsoffer och
hans blod rann ned från korsets stam för din
och min skull. Så älskade Gud världen, dvs.
på detta sätt. Orsaken till Jesu smärta var
hans kärlek till oss. Han älskade oss och fick
spikar genom armar och ben till svar. Han
visste i förväg att det skulle bli så, men valde
lidandet ändå. Guds kärlek är inte en harmlöst
”snäll” kärlek utan ett blodigt engagemang för
oss, han var beredd att betala vad det kostade
att komma oss tillmötes. Han uppstod för
att återvända till svikarna, kunde inte sluta
att älska dem. Den som vågar se och tro på
Guds avvisade men bestående kärlek bakom
Golgatahändelsen känner Gud och äger evigt
liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för

att döma världen utan för att världen skulle
räddas genom honom (v. 17). Den som inte
tror är redan dömd: vi har korsfäst Guds Son,
lönat hans godhet med ondska och bryr oss
inte ens om att ta emot hans förlåtelse! Kan det
bli värre? Ljuset kommer in i världen och vi
gömmer oss i mörkret för att osynliggöra vår
egen ondska, men därigenom avslöjar vi hur
det är fatt med oss (Joh 1:10-12).
Ska vi tillhöra mörkret, stanna kvar utanför
festsalen ska det bli vår eviga bestämmelse
(Matt 8:12; 22:13)? Nej, vi ska, och vi vill,
komma till ljuset och ”göra sanningen” (jfr v.
21 – ett uttryck som även fanns i Qumran, se s.
54, och som där betydde att leva rättfärdigt, jfr
Ef 4:15). Påskljuset strålar i kyrkan! Kom dit i
dag! Tacksamhet, omvändelse, bikt och bot är
rätta svar på Guds kärlek till världen.

Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10)
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TORSDAGEN I ANDRA PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 5:27-33 (Man måste lyda Gud mer än människor)
Kyrkan består av människor som ”har uppstått
med Kristus” (Kol 3:1) och inte vill lägga sig
platt på marken bland de andligen döda igen.
Världens makter rasar mot kyrkans ledare
- Petrus och apostlarna – och vill kuva dem,
men lyckas inte. Jesu sändebud kräver respekt
för sin frihet, att få vittna om vad de har sett
och varit med om. Uppståndelsetron innebär
en kritik av dem som korsfäste Jesus, dock
en kritik i form av en vänlig uppmaning till
ånger och omvändelse. Den riktas också till
översteprästen som dock upplever den som ett
skuldbeläggande: ”Ni vill göra oss ansvariga för
den där mannens blod” (v. 28). Vi märker att

rådets försök att få Jesu död att framstå som en
ren romersk angelägenhet har genomskådats
av folket: Guds profet dödades av dem. Även
apostlarnas efterföljare, kyrkans biskopar, har
genom århundradena mött motstånd hos de
mäktiga för att de ville få människor att lyda
Gud mer än människor (v. 29) – det finns
många exempel på det i helgonberättelserna
sist i denna bok. Jordens mäktiga lyckas ofta
skickligt med att få välmenande kristna att
gå emot sina egna biskopar. Dessa mäktiga
tystar i dag ner obehagliga krav i det kristna
budskapet (som de ofödda barnens rätt till liv
eller flyktingars rätt till arbete och sjukvård).

Evangelium: Joh 3:31-36 (Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand)
Dagens text skulle passa bra som avslutning av
de senaste dagarnas läsningar från Jesu samtal
med Nikodemos (Joh 3:1-21). I evangeliets
sammanhang står den dock längre fram och
orden verkar uttalas av Johannes Döparen
(eller evangelisten?). Flyttar man den bakåt så
att den följer precis efter v. 13, eller eventuellt
efter v. 21, så ger den bättre mening (antagligen
hörde den hemma där i en ursprungligare
version av evangeliet). I så fall är det Jesus som
talar (till Nikodemos). Hur som helst är texten
svår för många att förstå.
Kontrastparen uppe/nere, ljus/mörker, tro/
icke-tro är typiska för författaren. Är detta
bitar av kateketiska lärosatser från hans
kyrka som man skulle lära sig utantill? Vi
hör att Jesus inte kan bedömas med jordiska

måttstockar eftersom han kommer från Gud
(v. 31 f). En modern skeptiker skulle svara:
”Det låter rimligt – om han verkligen kommer
från Gud!”. Men det är fullständigt självklart
för evangelisten. Tro är därför lydnad mot
Gud (v. 36, jfr Rom 1:5). Att tro är att ge Gud
rätt, sa den danske filosofen Kierkegaard
instämmande. Motsatsen skulle vara att ha
Guds vrede över sig (v. 36). Även Paulus ser
vreden hänga över dem som håller sanningen
fången i orättfärdighet (Rom 1:18). ”Guds
vrede” är inte ett känsloinnehåll utan en term
som betecknar det utanförskap vi själva väljer
när vi mot bättre vetande förnekar Gud och
hans gärningar – inte minst hans förlåtande
godhet. Ungefär som om man i strilande regn
slängde sitt stora paraply på trottoaren och så
blev våt och sjuk av egen fri vilja.

Han täcker dig med sina vingar, under dem finner du tillflykt (Ps 91:4)
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FREDAGEN I ANDRA PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 5:34-42 (De förkunnade budskapet att Jesus var Messias)
Som vi läste i förrgår var det framför allt det
aristokratiska prästpartiet saddukeerna (en
världsöppen, d.v.s. romvänlig, falang) som
förföljde urkyrkan. Vi anar i dagens läsning
en splittring inom fariseernas parti. Där sitter
den unge fanatiske Saulus nog med, den senare
Paulus (Apg 26:10), och det bör vara han
som är Lukas källa till det här. Den ansedde
Gamaliel är antagligen Paulus lärare – se Apg
22:3 - sonson till den berömde rabbinen Hillel
och far till den lika berömde Gamaliel II. Han
förespråkar tolerans (jfr även Apg 23:6-10).
Det kan Saulus omöjligt ha gillat! Vem var
de två falska Messiaskandidaterna i v. 36 och
37? Dåtidens judiske historieskrivare Josefus
Flavius (se s. 154) berättar att en viss Theudas
med ”30 000” anhängare tog med sig allt de
ägde till Jordanfloden (Ant 20:97-99). Han
lovade sin flock att dela vattnet så att de kunde
gå torrskodda över floden och så ”erövra” landet
liksom en gång Josua (Jos 3:15-17). Romarna
dränkte rörelsen i blod. Enligt Josefus skedde
det under prokuratorn Cuspius Fadus (år 44-

46 e.Kr. – men det är ungefär 10 år efter den
tid Lukas här berättar om!). Upprorsmannen
Judas Galilaios ansåg att det var en synd att
betala skatt till romarna. Gud skulle hjälpa
judarna om de hjälpte sig själva och gjorde
uppror (jfr Mark 12:13-17). Så lades grunden
till seloternas rörelse (se s. 163f). Enligt Josefus
skedde det omkring år 6 e.Kr. men Judas två
söner upprepade resningen under prokuratorn
Tiberius Alexander (år 46-48 e.Kr.). Det måste
vara det uppror som menas här. Lukas och
Josefus kronologi passar ibland dåligt ihop.
Gamaliels linje - ”Vänta och se” - frustrerade
Saulus men gav kyrkan en chans. Kyrkan växte
och blomstrade. Om reformationstidens ivriga
fanatiker, som i samma nit som Saulus raserade
kyrkor och kloster hos oss på 1500-talet, hade
visat samma tålamod som Gamaliel så hade
katolska kyrkan funnits kvar och förnyats.
Apostlarna slogs blodiga men fortsatte med
glädje sin tjänst (v. 40-42). Så även med
kyrkans trogna munkar som fördrevs från vårt
land men nu är tillbaka, om än i mindre skala.

Evangelium: Joh 6:1-15 (Han delade ut åt folket, så mycket de ville ha)
Jesus lyckas med sitt under men vill inte ha
politisk makt – raka motsatsen till Theudas
och Judas (se ovan). Scenen här påminner
om profeten Elias brödunder (2 Kung 4:42
f), men ännu mer om Guds bespisning av sitt
folk i öknen efter uttåget ur Egypten – även
då fick Guds gåvor inte gå till spillo (v. 12,
jfr 2 Mos 16:19). Observera att Jesus ger de
hungriga massorna mat före ord. Först dagen

efter får de predikan om brödundrets djupare
mening: eukaristin (Joh 6:22 ff). Vi gör ofta
motsatsen: vi ger de fattiga fromma ord (och
eukaristin) men inte den mat de behöver. Den
som är hungrig ska vi mätta innan vi börjar
missionera (Jak 2:15-16). Observera även att
det är Jesus personligen som delar ut mat. Vi
ska så som han själva hjälpa till.

Herren är min herde… Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn (Ps 23:1, 5)
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LÖRDAGEN I ANDRA PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 6:1-7 (De valde sju män, fyllda av Den helige anden)
Katolska kristna har rätt, ibland plikt, att framföra kritik i kyrkan. Som här. Apostlarna
klarade tydligen inte av att förhindra ren
diskriminering av de invandrade kyrkomedlemmarna inom den sociala verksamheten (v.
1). Kritiken var bra! Hade den inte framförts, så
hade vi inte fått diakonämbetet som instiftades
i det sammanhang som denna läsning berättar
om (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 15691571; Fil 1:1; 1 Tim 3:8). Handpåläggningen
understryker högtidligt förmedlandet av
Kristi uppdrag – den är en vigning. Genom
diakonerna handlar Kristus, han uppbygger
och stödjer sitt folk. Därför förmedlas diakonernas fullmakt genom det vi i dag kallar för
ett sakrament. Apostlarna förbehåller sig läran
och liturgin (detta grekiska ord används för
”bön” i v. 4), och diakonerna ska tjäna.
Två av de sju männen får en beskrivning,
Stefanos får den därför att han ska dyka upp
i texten direkt härefter, men varför Nikolaus?

Det sägs att han är proselyt (dvs. en konvertit
till judendomen). De andra har också grekiska
namn, men är alltså judar från födelsen.
Kanske blev Nikolaus en sorts ”Judas” bland
de sju. Kyrkofadern Ireneus från 100-talet (se
s. 1216) skriver att denne diakon blev lärare
inom nikolaiternas sekt som det varnas mot i
Upp 2:6 (Contr. Haer. I, 26:3). De drev Paulus
lära om ”frihet från lagen” bortom alla gränser,
bedrev otukt och ansåg det utan betydelse
om man utåt sett offrade till avgudar. Dessa
gnostiker (se s. 184) ansåg att ”anden” förblev
syndfri oavsett vad ”köttet” gjorde. Detta
synsätt var en svår plåga för den tidiga kyrkan.
Igår läste vi om brytningar bland fariseerna.
I dag märks det att även saddukeerna
(prästpartiet) måste ha fått problem: En stor
mängd präster började omfatta tron (v. 7).
Den lilla Jesusrörelsen från landet slog rot i
huvudstaden.

Evangelium: Joh 6:16-21 (Det är jag, var inte rädda)
Igår fick vi en ”liten Skärtorsdag i förväg” (tema:
eukaristi), i dag får vi en ”liten Påskdag i förväg”
(tema: Jesu gudomlighet som är starkare än
dödens makter, mörkret och djupet). Om
Jesu vandring på sjön berättas också i Matt
14:22-33; Mark 6:45-52; jfr även Matt 8:26;
Mark 4:35-41; Luk 8:22-25). I Johannes
framställning betonas det att båten ”med ens”
var framme vid sitt mål – han inspireras kanske
av den mirakulösa räddningen i Ps 107:23-30
(även om Jesus hos Johannes märkligt nog inte

stillar stormen såsom Gud gör i psalmen och
som Jesus annars gör i de parallella texterna).
Gud och bara han råder i Gamla testamentet
över hav och storm. Jesu suveräna vandring
över vågorna i den mörka natten, mitt ute på
sjön, visar vem han är. Det här är en teofani (en
Gudsuppenbarelse). Orden det är jag (v. 20)
är Guds hemlighetsfulla namn (Jahve) såsom
detta namn uppenbarades för Mose vid den
brinnande busken (se nedan):

Säg dem att han som heter ”Jag är” har sänt dig till dem (2 Mos 3:14)
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Årgång A

Första läsningen: Apg 2:14a, 22-33
(Det var inte möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp)
Läsningen tar oss till urkyrkans pingstdag
– som vi ska fira om fem veckor. Petrus
stod då modigt upp och predikade om Jesu
uppståndelse för dem som samlades framför
huset för att de hade hört dånet över platsen
när Den helige ande kom över apostlarna.
Anden låter åhörarna förstå apostlarnas språk
fastän de kommer från främmande länder. I
Petrus tal förekommer anspelningar på Gamla
testamentet: ”Dödens vånda” i v. 24 är från 2
Sam 22:6. Gud ska ”sätta en ättling” på Davids
tron (v. 30) – ordagrant står det ”låta uppstå
en ättling” vilket är från 2 Sam 7:12 och ska
passa ihop med ”uppstå” i v. 32. Observera:
dessa anspelningar fungerar enbart i den
grekiska bibelöversättningen Septuaginta (se
s. 18). Denne användes av judar utanför Det

heliga landet (denna översättning var alltså
de främmande åhörarnas bibel!). Så även
med orden i Ps 16:8f som Petrus använde för
att bevisa att Messias (”Davids son”) skulle
uppstå från graven (v. 25-28). Petrus citerade
alltså konsekvent ur Septuaginta. Var hans
predikan också på grekiska? Troligen. Kyrkan
var från första början inriktad på världsvid
mission (Matt 28:19-20; Apg 1:8). Petrus ville
nå människor där de var, tala deras språk.
Bibelargumentet är klockrent: David kan
inte ha profeterat om sig själv att han skulle
övervinna döden, han dog ju: i psalmen talar
Guds Ande om den kommande Messias.
Petrus trossvårigheter från Matt 16:21-22 är
som bortblåsta. Han är säker och stark. Nu
syns det att han är Klippan (Matt 16:18).

Andra läsningen: 1 Pet 1:17-21
(Ni friköptes med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod)
Petrus röst når oss även här. Guld och silver
förmår inget (jfr Apg 3:6). Utan Kristus är livet
tomt och meningslöst (v. 18). Han har friköpt
oss från syndens slaveri (1 Kor 6:20). Han var

som lammet som leds till slakt (Jes 53:7; Joh
1:29; jfr v. 19). Gud Son var tålmodig och lydig
– väntande i tysthet sedan evighet på detta
offer för er skull som tror (v. 20).

Evangelium: Luk 24:13-35 (De kände igen honom när han bröt brödet)
Den tålmodigt lyssnande Jesus är pedagogisk,
han väntar med sin förklaring tills de två har
pratat av sig, fått ut sin sorg och besvikelse.
De två (ex-)lärjungarna var förblindade
(v. 16). Så även vi när vi inte förstår livets
gång: vi drar negativa slutsatser som gör
oss blinda för de möjligheter som finns rakt
framför oss. Att Frälsaren skulle lida för att
uppstå räknade de två vännerna inte med. Vi
behöver bibelförklaringar precis som de för

att kunna tro. Bibeln öppnar hoppets vyer (jfr
Petrus skriftbevis i läsningarna ovan), hjärtat
börjar brinna när Guds ord får oss att inse
att hoppet inte är ute. Den sakramentala
handlingen (mässan, se v. 30 f) förvandlar
och torkar bort tårarna. Med trons ögon ser
vi klart, som lärjungarna: Han är här! Han var
hela tiden här! Det var meningen att vi skulle få
denna kris – för att få ännu större glädje!
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Årgång B

Första läsningen: Apg 3:13-15, 17-19
(Vägvisaren till livet dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda)
Petrus har botat en förlamad man i Jesu
namn. Folkmassan skockas kring honom och
Johannes när de börjar sin kvällsundervisning
i Salomos pelarhall. Alla stirrar på dem.
Petrus förklarar vad Gud har velat visa med
detta under: Jesus som de lät korsfästa – trots
att Pilatus ville frige honom – är verkligen
Vägvisaren till det eviga livet, han har uppväckts
av Gud. Folkets synd är ett oerhört misstag,
man dödade Livets furste! - men det skedde i
okunnighet och kan därför förlåtas (jfr 4 Mos
15:27-31).

Villkoret är att de tänker om och ångrar sig.
Först måste de acceptera att Gud valde att låta
sin Messias tåla lidande och död för att bana
vägen till uppståndelsen. Det är svårt, men
Gud hade redan förutsagt det hos profeterna.
Petrus tänker på ställen som Jes 52:13 –
53:12; Jer 11:19; Sak 12:10; 13:7; Ps 22; 31;
34; 69 men även på alla de trogna förfädernas
tålmodiga lidanden. Messias öde avtecknas
hos alla Gamla förbundets hjältar (v. 18), i ett
universellt mönster, i många olika färger.

Andra läsningen: 1 Joh 2:1-5a
(Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens)
Jesus för vår talan inför Fadern i himlen. Det
ord som används här (”talesman”) betyder
försvarare (Bibel 2000 översätter det med
”hjälpare”). I Joh 14:16 talar Jesus om en
annan hjälpare som han ska sända till kyrkan
från Fadern (samma ord används i båda fall).
Därmed menas Den helige ande. Anden och
Sonen är två, liksom som Faderns ”händer”.
Vi ska inte känna oro, Gud verkar för oss, på

jorden och i himlen. Jesus är beredd att bära
våra synder, också de kommande som ännu
inte begåtts (v. 1). Mot en så stor kärlek får vi
aldrig synda! Jesus är 1) vår advokat inför Gud
och 2) det offer som försonar – ett tema som
utvecklas starkt i Hebreerbrevets kap. 9-10.
Här ser vi att påskens händelser driver den
kristna teologin framåt, processen pågår än
idag. Vi förstår hans kärlek allt djupare.

Evangelium: Luk 24:35-48
(Detta är vad skriften säger: Messias skall lida
och uppstå från de döda på tredje dagen)
Den kristna teologin börjar inte med Petrus
predikan utan med den märkliga Främlingens
bibelförklaringar för de två djupt besvikna
lärjungarna på väg mot Emmaus. De hade gett
upp allt hopp på sin Messiaskandidat. Tillbaka
i lärjungarnas gemenskap visar han sig igen,
men får se skräckslagna ansikten kring sig
som tror att han är ett spöke. Den uppståndne
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Jesus måste påminna sina vänner vad han har
undervisat dem om – som en trött kateket! (v.
44). Hans närvaro öppnar deras sinnen (= ger
dem insikt, v. 45).
Jesu hjälp behövs om inte Bibeln ska verka
främmande, skrämmande och spöklig. Be om
denna hjälp när du vill öppna Bibeln!
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Årgång C

Första läsningen: Apg 5:27b-32, 40b-41
(Om allt detta kan vi vittna, och likaså Den heliga anden)
Höga rådet har redan en gång förbjudit
apostlarna att predika i Jesu namn, dvs. som
hans ambassadörer och på hans uppdrag. Nu
förbjuder rådet denna predikan igen och tror
att de kan skrämma kyrkan till tystnad. De
vågar inte döda dem – varför? Kanske inser
de att det var ett misstag att döda Jesus eller
så fruktar de Jesu lärjungar mindre än de
fruktade honom. Apostlarna pryglas, dvs. de

misshandlas med stockar och liknande. Denna
tortyr har gett dem smärtor lång tid därefter.
Detta offentligt förnedrande straff kunde
romerska medborgare inte dömas till (Paulus
slipper det i Apg 22:25-29 men inte i 16:2224, 37-39). Apostlarna är lättade att för andra
gången komma levande ifrån Höga Rådets
getingbo. De gläds att få lida för Namnet, för
sin trohet mot Jesus.

Andra läsningen: Upp 5:11-14
(Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom)
Varje förföljd eller förlöjligad kristen kan
hämta kraft i Johannes mäktiga visioner.
Guds hjälpande andar är en oräknelig skara.
”Myriaders myriader” betyder 10 000 gånger
10 000 (större siffror fanns inte). Vad har vi

att frukta annat än vårt eget tvivel? Jesus på
korset var som ett hjälplöst lamm som leddes
till slakt. Men detta svaga lamm är värdigt att
ta emot all makt. Alla knän kommer en dag
att böja sig för honom (Fil 2:9-11).

Evangelium: Joh 21:1-19
(Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken)
(Alternativ, kortare läsning: Joh 21:1-14)
Petrus – ledare för ”människofiskarna” enligt
Jesu ord (Matt 4:19) – är här tillbaka i sitt
tidigare liv som vanlig fiskare. Han jobbar på
natten – som vissa bland oss gör i dag. Fisket
går dåligt. Vi anar den andliga meningen: utan
Jesus blir det ingen fångst – det lärde han sig
för länge sedan då Jesus den första gången
utförde detta under (Luk 5:1-11). Nu upprepas
scenen. Den är en ny början, en ny chans för
Petrus vars vänskap med Jesus är skadad. Alla
minns hur han tre gånger svek sin Mästare
på Skärtorsdagens kväll (Mark 14:66-72).
Apostlarna känner spänningen i luften mellan
Petrus och Herren. Vad händer nu? Ingen

vågar säga något, även Petrus tiger. Jesus tar då
ordet och går direkt till saken: Vill Petrus höra
till honom igen som han gjorde innan och vara
den främste aposteln ibland dem? Petrus får
göra bot för sina tre svek genom att tre gånger
bekräfta sin kärlek. I antikens orientaliska
värld skulle ett rättsligt beslut upprepas tre
gånger innan det var giltigt. Jesus bekräftar
den juridiska myndighet och det herdeämbete
han tidigare gett till Petrus (Matt 16:18-19).
I Botens sakrament lär vi alla oss samma sak:
Jesus välkomnar oss tillbaka i sin tjänst, ty
även vi är Kristi ställföreträdare på den plats
och i den uppgift där Gud har placerat oss.
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MÅNDAGEN I TREDJE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 6:8-15 (De kunde inte hävda sig mot visdomen i det han sade)
Förföljelsen mot urkyrkan ökade gradvis. Först
varnades och hotades apostlarna (Apg kap.
4), sedan slogs de med stockar (Apg kap. 5),
nu förbereds det första mordet på en kristen.
Som diakon skulle Stefanos ta hand om de
grekisktalande judekristna (Apg kap. 6:17). Dessa var nyinflyttade från diasporan (=
judiska församlingar i ”förskingringen”, d.v.s. i
främmande länder). De hade satsat allt för att
leva och dö nära de heliga platserna och hade
här anslutit sig till kyrkan. Irritationen bland
övriga diasporajudar måste ha varit stor när de
gick över till de kristnas ”laglösa sekt”. Vi möter

här för första gången Paulus, som ännu kallas
Saulus. Han var diasporajude från Kilikien
(Apg 21:39) och verkade tillhöra den synagoga
som omnämns här (v. 9). Diakonen Stefanos
predikan chockade den unge fanatikern. Det
är nog Paulus egna minnen vi får ta del av när
Lukas berättar att Stefanos ansikte var som en
ängels (v. 15), dvs. att det strålade som Moses
ansikte när han hade talat med Gud (2 Mos
34:29 f; jfr Dan 3:25, i katolska Bibelutgåvor
= Dan 3:92). Saulus är desperat: Det här får
inte vara sant! Kan Stefanos inte stoppas med
argument måste han stoppas med makt!

Evangelium: Joh 6:22-29 (Arbeta för den föda som består och skänker evigt liv)
När Jesus hade gett mat åt de fem tusen (Joh
6:1-15) såg lärjungarna honom komma
gående på sjön (Joh 6:16-21). Därefter följer
nu i denna läsning Kristi eukaristiska tal (=
resten av kap. 6). Häri ges kärnelementen i
vår tro på Jesu verkliga närvaro i eukaristin
(Katolska kyrkans katekes, nr. 1373-1377).
Johannes kallar här Jesus för ”Herren” – det
gör han annars bara efter uppståndelsen. Vi
hör om bröden till folkmassan som Jesus hade
läst tacksägelsen över (v. 23).
Det grekiska ordet för tacksägelse är just
eukaristi – Johannes vill att vi ska tänka på vår
egen mässa: Jesus själv skulle bli ett nytt bröd
från himlen som ger oss evigt liv. Varför?
Människan skall inte leva bara av bröd, utan av
varje ord som utgår ur Guds mun, sa Jesus när
han led hunger i öknen (Matt 4:4; jfr 5 Mos 8:3;
Vish 16:26). Hos Markus läser vi även att Jesus

ensam tog avsked av folkmassan (Mark 6:45).
Här verkar dock ingen veta vart han tagit vägen
- det är nästan som när den Uppståndne firar
eukaristin i Emmaus och försvinner direkt
därefter (Luk 24:30-31). Folket ville ha fysiskt
bröd. Vi också: vi ber om det varje dag i bönen
Fader Vår. Men vi är tröga att uppsöka mässan
och den föda som består och skänker evigt liv
(v. 27)! Gud Fader har satt sitt ”sigill” på Jesus
(v. 27, = Gud har bekräftat honom genom
undergärningar). Att vi tror på honom är Guds
verk (v. 29), tron är en nådegåva vi inte kan
”prestera”. Men tron är också svaret på frågan
vad vi ska göra (v. 28) och så en gärning. Tron
är en samverkan mellan oss och Gud (Katolska
kyrkans katekes, nr. 153-155). I Bibeln är tro
ett aktivt svar på Guds nåd. Aldrig ger vi det
svaret tydligare än när vi tar emot hans kropp
och blod.

Var och en måste pröva sig själv, sedan kan han äta brödet (1 Kor 11:28)
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TISDAGEN I TREDJE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 7:51 – 8:1a (Herre Jesus, ta emot min ande)
Det långa försvarstalet som diakonen
Stefanos håller inför Höga rådet här i
Apostlagärningarnas sjunde kapitel slutar i
anklagelser som låter lite som hos Det gamla
testamentets strängaste profeter. Tonen är ännu
skarpare än vad apostlarnas var inför samma
råd tidigare (jfr Apg 4:8-12, 19-20; 5:29-32).
Läget blir livsfarligt för hela urkyrkan, och det
har säkert funnits dem som ångrade att man
diakonvigde den där bråkstaken! Mordet på
den helige Stefanos inleder en blodig våg av
förföljelse mot de första kristna. Författaren
drar tydliga paralleller till Jesu död: både
Stefanos och Jesus anklagades för blasfemi,
dömdes till döden av rådet, såg framför sig den
kommande uppfyllelsen av profeten Daniels
profetia om Människosonens framträdande
på himlens moln (Dan 7:9-14). Båda bad

om att Gud skulle ta emot deras ande och
att deras fiender skulle bli förlåtna (jfr med
Lukasevangeliet kap. 22-23).
Stefanos död blev en vändpunkt i urkyrkans
historia. De flyende tog med sig budskapet
överallt så som Jesus hade sagt – ”i hela Judeen
och Samarien och ända till jordens yttersta
gräns” (Apg 1:8). Resten av Apostlagärningarna
vill visa hur detta gick till. Så styr den
Uppståndne allt som sker. Stefanos dör inte
förgäves: han gör ett outplånligt intryck på den
unge Saulus, senare Paulus, och just den där
ärkeförföljaren blir Guds utvalda redskap från
och med kap. 9. Den vältalige diakonens röst
dränktes i mängdens rop från alla håll när de
stenkastade honom i avrättningsgropen. Men
just så fick evangeliet vingar – och bars ända
fram till dig i dag!

Evangelium: Joh 6:30-35 (Det är Fadern som ger det sanna brödet från himlen)
Precis som med den mystiska kopparormen
(Joh 3:14; 4 Mos 21:4 ff) ges i denna läsning
en överraskande tolkning av ett ställe i Gamla
testamentet: Han gav dem bröd från himlen
att äta (v. 31) – Jesus citerar Psalm 78 (vers
24) som lovprisar Guds storverk för sitt folk
i forna tider, särskilt manna-undret då Gud
lät folket finna mat i öknen (2 Mos kap. 16),
liksom undret att Herren klöv havet och
förde dem igenom (Ps 78:15). Nu har Jesus
själv precis vandrat på sjön och visat samma
makt över naturens krafter, och han har gett
folkmassan mat på ett mirakulöst vis. Många
räknade med att när Messias kom skulle just
manna-undret upprepas och alla bli mättade.

Psalm 78 beskriver hur otacksamt folket var
i Gamla testamentet trots Guds godhet, och
hur de drog straff över sig. De som nu ser Jesu
under bryr sig också bara om det materiella, de
får mat och de vill ha mer. De förstår inte att
Gud vill öppna deras ögon: Frälsningen från
synd och död är här. Jesus har kommit för att
reparera mänsklighetens brutna relation till
sin Skapare. Den gåvan är långt mer värd än
mat, den ger evigt liv med Gud. Detta budskap
uppmanar till självinsikt.
Men omvändelse säljer dåligt: folkmassan
är inte ett dugg bättre än förfäderna var som
vände Gud ryggen när de inte fick allt vad de
ville ha.

Förgäves har jag slagit era söner, de har inte tagit varning (Jer 2:30)
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ONSDAGEN I TREDJE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 8:1b-8 (De vandrade omkring och predikade budskapet)
Vilka av dem som i vår tid genomför mord
på kristna, river kristna hem eller bränner
kyrkor någonstans i världen ska bli en ny
Saulus som omvänder sig och tjänar kyrkan
i stället? Bara Gud vet. Saulus, den senare
Paulus, ”trängde in i hus efter hus” (v. 3), han
hade alltså adresslistor. Sådana får man fram
genom förhör och tortyr. Saulus agerade med
fullmakt från översteprästen i ett stort område,
han tvingade sina fångar att häda Kristus, och
när man ville döda dem röstade han för det
(Apg 22:4-5; 26:9-11). Vissa flydde inte. Trots
polisrazziorna vågade några modiga män hålla
stor dödsklagan (v. 2) över Stefanos, kyrkans
förste martyr. Det var olagligt ty mannen hade
dömts i en offentlig domstol (var begravningen

en folklig protest eller en demonstration?).
Apostlarna flydde inte heller (v. 1), men de
höll sig utan tvivel gömda. Bland alla de
förskingrade får vi nu höra om en, nämligen
diakonen Filippos. Samarierna välkomnar
honom – ännu minns de Jesus (Joh 4:39-42).
Många år senare är aposteln Paulus och läkaren
Lukas gäster i Filippos hem (Apg 21:8 f), och
det är väl så Lukas har fått höra om just denne
Filippos färd under förföljelsetiden. Paulus
och Lukas hade ständigt följe men Paulus var
fruktad och de första kristna undvek honom
(Apg 9:26). Kanske fick Lukas därför inte veta
så mycket om de övriga apostlarnas gärningar.
Titeln på hans bok är lite missvisande!

Evangelium: Joh 6:35-40 (Alla som ser Sonen skall ha evigt liv)
Detta är starka personliga, vädjande och
kallande ord. De hungriga och törstiga ska
lugnt komma till Jesus, han ska mätta dem
för alltid (Jfr Luk 6:21; Matt 11:28-30; Joh
4:14). Han är själv det utlovade mannat från
himlen, ”änglarnas bröd” (Ps 78:25). Man ska
komma till honom vilket är det samma som att
aktivt tro på honom, och ingen blir bortvisad
(motbild till judarna i Joh 9:34-35). Jesus är
mån om den enskilde i flocken (jfr Matt 18:12),
det är hans uppdrag från Fadern. Så visar han
vad en ansvarsfull kyrkoherde, kateket och
förälder är. I centrum står Guds frälsningsvilja
– Fadern vill att alla som ser Sonen och tror på
honom skall ha evigt liv (v. 40). Hur kan man
”se Sonen” när man som vi lever många år efter

Jesu himmelsfärd? Det svarar Jesus själv på: Jag
är livets bröd. Altarets sakrament instiftades
just för att garantera oss hans fortsatta närvaro
såsom en fysisk, kännbar, synlig verklighet. I
mässan lyfts den konsekrerade hostian upp
och församlingen får se Kristi kropp. Den
som ser och tror att Jesus verkligen vill vara
oss så nära med sin nåd, förlåtelse och frid har
evigt liv. Varför? För att han eller hon ger Guds
kärlek rätt: Jesus övergav aldrig sin flock utan
är med den alla dagar tills tidens slut (Matt
28:20) - inte bara på ett ”andligt-abstrakt” sätt
utan verkligt och allvarligt. Tillbedjan framför
det utställda sakramentet är att tro på att Jesus
talar sanning och att tyst jubla över det.

Du är med mig … du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn (Ps 23:4-5)
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TORSDAGEN I TREDJE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 8:26-40 (De steg ner i vattnet och Filippos döpte honom)
”Förstår du vad du läser?” (v. 30). Det kunde
vara en titel för denna bok! Filippos, en av
urkyrkans sju diakoner (Apg 6:5) vill hjälpa
en sökande främling att bättre förstå Guds
ord - liksom jag, hans efterföljare och kollega
i dag, vill hjälpa läsaren. Mannen arbetar nära
den etiopiska (nubiska) drottningen och är
därför av säkerhetsskäl eunuck, d.v.s. kastrat.
Det avskyvärda stympandet var väl känt i
antiken (Matt 19:12; Gal 5:12). Eunucken äger
en Jesajarulle, är på pilgrimsresa till Jerusalem
och tror alltså på Israels Gud. Vi katoliker
åker gärna på vallfärder men ännu viktigare
är den andliga resan längs Bibelns sidor – inte
minst för konvertiten! Där kan det hända att
man som eunucken berörs eller störs av en
vers och behöver hjälp. Guds ängel korsar din
väg i det ögonblicket, något vill bli förstått!
Eunucken lär oss att inte skynda vidare utan
att meditera över bibelstället och be Ordets
tjänare i kyrkan om förklaring. I Jes 53:7-8
läser han profetian om Guds lidande Messias
som skulle komma. Filippos visar honom hur
den förutsägelsen passar på Jesus. Den troende
främlingen måste ha berörts av Jesaja på ett
annat sätt: som kastrat kunde han enligt 5 Mos

23:1 aldrig upptas i Guds folk, fast han hade
tron. Det var lagens sätt att visa Guds avsky
för snöpning (i vår tid sterilisering!), men i
Jesajas bok försäkrar Gud att även den som
drabbats av sådant har en plats i hans närhet
(se Jes 56:3-8; jfr Vish 3:14). Messias eget ”öde”
i Jes 53:8 - som Lukas återger med uttryck från
den grekiska Bibelöversättningen, Septuaginta
(se s. 18) – tolkas i den hebreiska urtexten så
att Messias skulle dö barnlös (vilket ger god
mening åt vändpunkten i Jes 53:10 där Gud
mirakulöst ingriper och ger den döde Messias
”ättlingar” i efterskott). Möjligtvis visste
etiopiern om denna tolkning och gladdes åt
den. Den kastrerade mannen blev själv en
andlig fader till många: kyrkofäderna, bl.a.
den helige Ireneus (se s. 1216), visste om att
eunucken blev Etiopiens apostel.
Lukas avslutar här avsnittet om evangeliets
spridning (som sidoverkan av förföljelserna)
till människor utanför Judeen (Apg kap
6-8). Alla, även nubierna, får tillhöra det nya
Gudsfolket, kyrkan. Lukas läsare ska inse att
dopet och tron, inte nationalitet, omskärelse
eller uppfyllelse av alla buden i Mose lag, ger
tillträde till Guds rike.

Evangelium: Joh 6:44-51
(Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen)
Så lätt och så svårt det är att tro på Livets bröd!
Ingen kan komma till förståelse av eukaristins
djupa mysterium utan att Fadern drar honom
(v. 44). Av egen kraft kan vi inte komma till
denna tro – den är alltid Guds gåva. Inför
nattvarden behöver vi ett barns öppenhet.

Barnet öppnar sin mun för att matas av sin
förälder (Mark 10:15). Gud visar sig för dem
som inte misstror honom (Vish 1:2), allt blir
enkelt (Ps 131). Jesu åhörare är hårda och
orubbliga, ”vuxna” på fel sätt, liksom deras
förfäder i öknen var det!

Jag är Herren, din Gud… Öppna din mun så skall jag fylla den! (Ps 81:11)
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FREDAGEN I TREDJE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 9:1-20 (Han skall föra ut mitt namn till hedningar)
Varje år den 25 januari minns kyrkan i
hela världen hela världens apostel och hans
omvändelse (se s. 1014). Tack vara denna
dramatiska händelse blev den lilla urkyrkan
verkligen katolsk, dvs. till världskyrkan.
Berättelsen återkommer flera gånger (Gal
1:15-17 samt Apg 22:6-11 och 26:12-18). Guds
makt att göra gott är oöverträfflig: Saulus som
rasade av mordlust mot Herrens lärjungar (v.
1) förvandlas till Det nya förbundets främste
teolog, Paulus. Det fick enorma följder: det
kan inte tänkas någon kristendom utan hans
lära. En tydlig parallell till denna händelse
hittar vi i Gamla testamentet: David, den som
Messias skulle härstamma ifrån, förföljdes
av den rasande Saul (han var av Benjamins
stam precis som Nya testamentets Saulus var).
Guds utvalde, David, ropade till den rasande
Saul: Varför förföljer du din tjänare? (1 Sam
26:18). Vår Saulus inser nu - som i en blixt -

att Jesus är Messias, ”Davids son”, och att han
själv är som Saul, sin namne från forntiden,
den vilsegångne maktmänniskan. En inre
jordbävning rubbar förföljarens självbild. Det
kan också ha förberetts av något på vägen:
resan gick genom Galileen, och där mindes
man Jesus och allt gott han gjorde bara 4-5 år
tidigare. Ilskan bland folk gentemot Jerusalems
aristokrati som utdömde deras galileiske
broder fanns kvar. Den tysta sorgen måste ha
märkts i varenda krog som översteprästens
betrodde agent vilade ut i, det gjorde nog
intryck. Dessutom fanns det i Saulus själv ett
obehagligt störande minne om godheten hos
den diakon som nyligen stenades (Stefanus i
Apg 7:54 – 8:1). Jesus sa att vi möter honom
själv i alla de ”små” som tillhör honom (Matt
25:40). Saulus razzior hade kostat många liv
bland dessa små (Apg 26:9-11). Därför frågar
Jesus nu: Varför förföljer du mig (v. 4).

Evangelium: Joh 6:52-59 (Mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck)
Höjdpunkten i Jesu tal om den heliga
eukaristin finns här. Det går inte att
missuppfatta vad han menar. Vi är förpliktade
att äta hans kött och dricka hans blod om vi
vill ha evigt liv. Är denna ”måltid” bara en bild,
en metafor? Vad betyder den? Det är svårt att
inte associera en så chockerande föreställning
till destruktiva, onda handlingar (se exempel
på sådant språkbruk i Ps 27:2; Job 19:22; Mik
3:3). Men hur skulle sådana handlingar kunna
låta oss få leva i evighet (v.58)? Jesus talar helt
bokstavligt, så uppfattas han tydligen också av
åhörarna, och han gör inget för att ändra deras

uppfattning (vilket han annars brukar göra när
det finns missförstånd, såsom i Joh 4:34; 11:14;
Matt 16:11). Hela sex gånger under denna
läsning bekräftar Jesus högtidligt samma sak:
att han ska ätas och drickas. Jesus drar inte
tillbaka ett enda ord och tar risken att alla
överger honom (se Joh 6:60 ff). Många äcklas
– ”är inte detta ren kannibalism?”
Apostlarna - och vi - fattar först meningen
vid kyrkans altarbord, i ljuset av Jesu död och
uppståndelse: han är verkligen närvarande
(realpresent) där, fast osynlig för våra ögon.

Förslag till fredagsoffer: Be om att bättre förstå Jesus och hans kallelse av dig
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LÖRDAGEN I TREDJE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 9:31-42 (Kyrkan växte genom Den helige andens tröst och stöd)
Saulus omvändelse till den kyrka han skulle
krossa måste ha sänt chockvågor genom
översteprästernas kretsar. En period av fred
för kyrkan i hela provinsen började, utan
Saulus fungerade hatkampanjen tydligen
inte. Eller så har judarna plötsligt fått annat
att tänka på: vi är förmodligen under det
turbulenta året 36 e.Kr., året då Pilatus avsätts,
Kajafas avgår och Herodes råkar i krig med
nabateerna, imperiets arabiska grannar i
öster. År 37 tillträder en ny romersk kejsare,
den galne Caligula som snart kräver att en
pelare med hans bild ställs upp i Jerusalem.
År 39 skakas landet av protester mot denna
provokation (Mark 13:14 färgas möjligen av
det). Apostlagärningarna omnämner inte
dessa kriser. Vi hör att Petrus vandrade från
plats till plats, han stärkte enheten mellan
lokalkyrkorna – en påves uppgift i alla tider.

Den ödmjuke apostelledaren var tydligen
efterfrågad, inte minst när det ryktades att han
botade sjuka. Kvinnan Tabita (Dorkas) levde
ett exemplariskt kristet liv. Hennes namn
betyder ”hind”. ”Änkorna” var möjligtvis en
särskild grupp inom kyrkan (jfr 1 Tim 5:3),
dvs. fromma kvinnor för vilka världen var
”död” - de levde helt för Gud (jfr Gal 6:14),
en sorts dåtida nunnor/diakonissor (hos den
helige Ignatius av Antiokia från 110-talet
nämns sådana ”jungfrur som kallas änkor”, se
s. 46, och läs Ignatius brev till smyrnierna, 13:1,
se De Apostoliska fäderna, Artos förlag). De
skjortor och mantlar som Dorkas hade gjort
var antagligen till fattiga. De visas väl fram för
att förmå Petrus att be för henne. Lukas vil visa
att Petrus var på samma nivå som forntidens
största undergörande profeter, Elia och Elisha
(jfr 1 Kung 17:17 f; 2 Kung 4:32 f).

Evangelium: Joh 6:60-69 (Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord)
Jesu utmanande tal om eukaristin upplevdes
som skandalöst. Det ägde rum i Galileen
men har likheter med hans ord senare under
Skärtorsdagen i Jerusalem: på liknande sätt
som i Getsemane talar Jesus redan här i sina
hemtrakter om motsatsen mellan ”anden” och
”köttet” (v. 63; jfr Mark 14:38; Matt 26:41). Vi
förbereds på att Judas ska förråda Jesus, vilket
verkligen hände på Skärtorsdagen i samband
med nattvarden. Många lärjungar överger nu
Jesus, precis som de flyende apostlarna senare i
Getsemane skulle göra. Johannes ville möjligen
visa att det redan vid ett tidigt stadium var Jesu

idé om en sonande offerdöd som splittrade
anhängarna. Den verkade förryckt.
Judas kände förmodligen redan här i Galileen
en motvilja mot Jesus. Vad vill Jesus egentligen?
Bli ett sorts offerdjur? Är det så vi ska frälsa
Israel? Vore det inte att kapitulera? Man äter
offerdjurens kött - är det därför som Jesus
talar om att vi ska ”äta” hans kött? Senare, vid
instiftande av eukaristin, förstod Judas att
Jesus menade allvar. Då stack han. Ja, så kan
det ha gått till. Johannes visar att grunden till
förräderiet lades i Galileen, han var med och
han vet hur det gick till.

Min vän som jag litade på och som delade mitt bröd, han trampar på mig (Ps 41:10)
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FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN

Årgång A

Första läsningen: Apg 2:14a, 36-41 (Gud har gjort honom till Herre och till Messias)
Vi får här slutsatsen i aposteln Petrus långa
och inträngande tal på pingstdagen där han
visar att löftet om Den helige ande från Gud
(Joel 2:28 ff, i vissa biblar = 3:1ff) har uppfyllts
i Jesus, och att Jesus är den ”Herre” som kung
David sjöng om (Ps 16:8-11; 110:1). I Jesu död
och uppståndelse visade Fadern att Jesus var
Kristus (Messias). Petrus säger att Gud har
”gjort” honom till Herre och till Messias (v. 36)
d.v.s. kungjort honom så för världens ögon Jesus var ju också Messias innan! Han ”blev”
inte Messias (hela poängen är ju att han som
Messias led och uppstod, jfr Apg 17:3). De ska
alla döpas ”i Jesu Kristi namn” (v. 38).

Detta är inte den officiella dopformel som
vi får av Jesus själv i Matt 28:19 (”döp dem i
Faderns och Sonens och Den helige andens
namn”), Petrus vill säga att detta dop ger
tillhörighet till den Jesus som han predikar
om – liksom fåren tillhör sin herde. Så hjälper
han också åhörarna att skilja detta dop från
Johannes Döparens dop och judarnas dop av
konvertiter (proselyter). Tre tusen låter döpa
sig. Det krävde plats! Döptes de i Betesdabadet
(Joh 5:2) eller i Siloadammen (Joh 9:7 f)?
Det måsta ha pågått under flera dagar, med
medlemsregistrering och allt annat som detta
stora steg medförde.

Andra läsningen: 1 Pet 2:20b-25 (Ni har vänt tillbaka till era själars herde)
Ofta blir vi besvikna på våra medmänniskor
när vi kommer dem nära in på livet och deras
fel avslöjas. Med Jesus är det tvärtom: ju mer vi
lär känna honom, desto större vördnad känner
vi. Hans godhet avslöjar oss. Men istället för att

avvisa oss för våra brister och synders skull,
erbjuder han att sona dem! Petrus lär oss idag
– på Den gode herdens söndag – att Jesus ville
dö i vårt ställe (jfr 2 Kor 5:21). Så ville han få
oss att leva för rättfärdigheten (v. 24).

Evangelium: Joh 10:1-10 (Jag är grinden in till fåren)
Gud lovade i Gamla förbundet att en gång själv
bli sitt folks herde (Jer 23:3 ff; Hes 34:11 f; jfr
Ps 119:176; Luk 15:4 f). Jesus är denne herde,
Petrus blev hans ställföreträdare (Joh 21:16). I
Jesu ögon var människorna som får utan herde
(Mark 6:34), förlorade (Luk 15:3-7), i faror
bland vargar (Matt 7:15) dvs. falska profeter
(Matt 10:16). Men de får som nu förblir trogna
den sanna herden och hjälper nödlidande ska
bestå till den yttersta domen (Matt 25:32-34).
Man ska följa Jesus in i fårfållan – dvs. den
kyrka han har grundat. Grindvakten (v. 3) –
vem är det om inte Petrus, och efter honom
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påvarna (Jfr Matt 16:18 f)? Fåren som känner
Jesu röst förskräcks om en annan ”pastor”
närmar sig med sin bibel, en som inte är
legitimerad av Jesus och hans apostlar, en som
inte står i gemenskap med katolska kyrkan.
Eva i Paradiset tog emot ormens tal, men Jesu
lojala får flyr liksom Maria flydde från draken
som rasade mot hennes barn, mot kyrkan (Upp
12:6, 13-17). V. 10 säger det rakt ut: vargarna,
alltså villolärarna, vill stjäla (läroämbetet),
slakta (ta över kyrkans tillgångar) och döda
(få bort minnet om hur det en gång var,
Traditionen). Historien gav Jesus mer än rätt.

FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN
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Årgång B

Första läsningen: Apg 4:8-12 (Hos ingen annan finns frälsningen)
Det finns inte frälsning hos något annat namn
(jfr v. 12) - det visste rövaren på korset som
med sina sista krafter ropade: JESUS, tänk på
mig när du kommer med ditt rike (Luk 23:42).
Petrus står på platsen där Jesus förhördes.
På gatorna utanför salen släpar tusentals
byggarbetare stenar till templet. Gudshuset
ska byggas ut, ge folket glans och en välsignad
framtid. Petrus står till svars för att ha botat en
sjuk (som om det vore något fel!). Han vänder

modigt på temat så att rådet blir anklagat: Ni
husbyggare (v. 11) har föraktat den hörnsten
som Gud gav (Jes 28:16), dvs. dödat Jesus,
som Gud förutsagt skulle ske. Ps 118:22 som
Petrus citerar här var central för de första
kristna (jfr Matt 21:42; Apg 4:11; 1 Kor 3:11; Ef
2:20; 1 Pet 2:7-8). Vi är Guds tempel. Jesus är
fundamentet. Husbyggarnas tempelprojekt är
förgäves! (Jfr Ps 127:1).

Andra läsningen: 1 Joh 3:1-2 (Vi får se honom sådan han är)
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud, sa Jesus
(Matt 5:8). Den åldrande aposteln anar att detta
löfte snart går i uppfyllelse för honom. Himlen
känns nära och de jordiska förhållandena
bleknar bort, blir främmande (v. 1).

Vi står på tröskeln till att bli lika honom som
avstod från himlen för att bli lik oss (Heb 4:15;
Fil 2:7). Johannes bävar av samma lyckliga
förväntan som Maria (Luk 1:48) och Paulus (1
Kor 2:9; Fil 3:21).

Evangelium: Joh 10:11-18 (Den gode herden ger sitt liv för fåren)
Det är i dag Den gode herdens söndag. Han
är den som leder oss på vägen till Fadern (Ps
23). Herdemotivet är viktigt genom hela Nya
testamentet (se t.ex. Apg 20:28; Joh 21:15-17;
Ef 4:11; 1 Pet 5:2). En lejd herde jobbar bara
för pengar och inte för fåren, han tar inte strid
för dem. Idealbilden av en herde är David,
den ansvarsfulle herdepojken, förebilden för
mångas Messiasförväntan. David dödade lejon
och björnar och ryckte bytet ur käftarna på
dem (1 Sam 17:35). Så vill Jesus skydda oss.
Jesus känner sina får och de känner honom (v.
14). Här uttrycks en intim, djup livsgemenskap
som jämförs med de gudomliga personernas
gemenskap inom den heliga Treenigheten (jfr
Matt 11:27). Genom Jesus dras vi in i hans
gemenskap med Fadern i Den helige ande, en

enhet som består sedan evighet. Detta gäller
även den troende som läser detta och som
kommer från en helt annan tid och ett annat
folk än lärjungarna, ty Jesus har också andra
får som inte hör till den här fållan (v. 16). Vi
är från alla världens hörn (jfr Matt 8:11)
men ska tillhöra en enda kyrka (v. 16). I den
enda kyrkan är Jesus herde och Petrus hans
ställföreträdare (Joh 21:15 f).
Att Jesus har ”rätt” att ge sitt liv och att få
det tillbaka (v. 18) var möjligtvis ett svar till
kritiska kristna som undrade hur Jesus själv
kunde vara Livet (se Joh 14:6) och samtidigt
mista livet på korset, dömd som kriminell.
Gud styr allt och nederlaget skulle vändas till
triumf, vill Johannes säga. Livet kan bara segra.
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Årgång C

Första läsningen: Apg 13:14, 43-52 (Då vänder vi oss till hedningarna)
Antiokia i Pisidien ska inte förväxlas med
storstaden Antiokia i Syrien varifrån Paulus
missionsresor utgick (titta på en bibelkarta!).
Det var en grekisk-romersk stad med judisk
minoritet. Här hittades år 1912 en intressant
inskription som visar att Quirinius (han som
nämns som ”ståthållare” vid Jesu födelse i Luk
2:2) varit ”duumvir” här, borgmästare (det var
en ren hederstitel, den kände militärmannen
bodde knappast här utan lät sig representeras
på plats av en prefekt). Paulus och Barnabas
predikar att Jesus är Messias, Guds Son.

Judar och nyfikna hedningar samlas kring
de två. Judarna smädar (v. 45, ett starkt ord
som står för blasfemi, hån mot Gud, dvs. mot
Jesus). Apostlarna tröstas vid tanken på Guds
ord hos profeten Jesaja (v. 47; jfr Jes 49:6; 2:24; Mik 4:1-3; Jer 3:17). Den goda nyheten,
evangeliet, ska nu föras ut till hedningarna.
Det rör sig om en avgörande vändpunkt i
den tidiga kyrkan som fick följder (se Apg kap
15)! Stolta, ja, glada, skakar de två apostlarna
stadens damm från fötterna som ett tecken på
bruten gemenskap med denna stads judar (jfr
Matt 10:14).

Andra läsningen: Upp 7:9, 13-17
(Lammet skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor)
Hur många ska bli frälsta? Johannes ser en
stor skara som ingen kunde räkna (siffrorna i
Upp 7:4 är såklart symboliska). Kläderna är
vita som dopdräkter eller som prästers och
ministranters albor i mässan (alba = ”vit” på
latin). Färgen vit står för renhet. Palmkvistarna
är triumferande segertecken. Vi är gäster vid en
evig judisk lövhyddefest (jfr Sak 14:16) eller vid
en katolsk Palmsöndagsmässa (jfr Mark 11:8).

De frälsta kommer från det stora lidandet, dvs.
de har utstått misshandel, hån och kränkningar
för Jesu skull, liksom Paulus och Petrus. V.15f:
Vi som ännu strider här på jorden får en
försmak av deras tröst: Gud slår upp ett tält
över oss, kyrkan. Vårt hjärtas hunger och törst
stillas i eukaristin. Guds lamm sitter på tronen
framför oss, altaret. Genom prästen vill han
vara herde och torka alla tårar från våra ögon.

Evangelium: Joh 10:27-30 (Jag ger mina får evigt liv)
I Mellanöstern vandrar än i dag herdar med
sina får. På ett givet ljud rör sig djuren åt ett
håll, medan ett annat ljud får dem att vända
om. Men det måste vara rätt herdes röst!
Annars flyttar sig djuren inte ur fläcken. Att ha
Jesus till herde är att vara förtrogen med hans
röst. Förtrogna blir vi genom bön, mässan och
bibelläsning. En herde som älskar sina får är
redo att kämpa för dem, liksom herdepojken
David som slogs mot lejon och björnar och
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ryckte bytet ur käftarna på dem (1 Sam 17:35).
Så slåss Jesus för oss mot djävlarna: Ingen skall
rycka dem ur min hand, säger Jesus beslutsamt
(v. 28). Han lovade att bygga sin kyrka på
Petrus som på en klippa och att bevara den
(Matt 16:18). De skall aldrig någonsin gå under
lovar Jesus nu ännu en gång (v. 28). Jesus är ett
med Fadern (v. 30). Genom Jesus blir vi det
också – och med varandra (jfr Joh 17:11, 2223). Detta är kyrka.

Påsk

MÅNDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 11:1-18 (Gud har gett hedningarna möjlighet att omvända sig)
Petrus var urkyrkans främste ledare, men man
kunde ställa honom till svars när han verkade
göra något som stred mot rätt tro och sed. Även
påven i vår tid, Petrus efterträdare, förväntas
förklara sina beslut och kan få kritik för dem.
Petrus presenterar här ett oerhört vågat och
radikalt steg: att ta in hedningar i kyrkan utan
att låta dem bli judar först. Det är svårt för
oss i dag att fatta vilka hinder av traditionella
föreställningar och fördomar som här skulle
övervinnas - även för Petrus! Gud själv fick
ingripa och upprepa sitt budskap tre gånger
(v. 10). Hela sammanhanget – kapitel 10 och
11 – är Det nya testamentets mest detaljerade
omvändelsehistoria. Händelsen blev i sanning

en avgörande vändpunkt för urkyrkan. För
Lukas var det viktigt att visa att detta steg togs
av Petrus före Paulus. När det sedan skär sig
mellan dessa två (se Gal 2:11-14 - en smärtsam
episod som inte nämns i Apostlagärningarna!),
så är det för att Petrus inte vågar stå fast vid vad
han lär. Observera (v. 18) att Petrus förklaring
accepteras, inte ”godkänns” (de troende stod
inte över Petrus). När påven uttalar sig ”ex
cathedra” (d.v.s. ger ett slutgiltigt avgörande i
frågor om tro och moral i kraft av sitt ämbete,
se Katolska kyrkans katekes, nr. 891), då ska alla
kristna samtycka såsom urkyrkan i Jerusalem
gjorde. Det utesluter inte debatt och frågor –
tron måste ju förstås innan den kan bejakas!

(Årgång B och C): Evangelium: Joh 10:1-10 (Jag är grinden in till fåren)
Profeten Hesekiels bok (kap. 34) är bakgrund
för hela detta kapitel hos Johannes (liksom Ps
23; Jes 40:10-11). Folkets falska ledare är lika
herdar som inte bryr sig om fåren. Gud väljer
att själv bli deras herde (Hes 34: 11 f). Att
Jesus, Guds Son, är vår herde märks på att vi
har en djup livsgemenskap med honom, ty vi

hör hans röst och gör hans vilja. Bilden i v. 7 av
Jesus som dörr (grind) kan verka förvirrande.
Läs den i ljuset av 5 Mos 6:4-9, där kärleken
till Gud är det avgörande, både innanför och
utanför hemmets portar! De kristna går fritt in
och ut genom Jesus, kärlekens dörr (v. 9). Så
förstås bilden bäst.

Årgång A: Evangelium: Joh 10:11-18 (Den gode herden ger sitt liv för fåren)
(under årgång A, när ovanstående evangelium lästes under
Fjärde Påsksöndagen, alltså igår, används denna text)
Dessa ord är en stark vädjan att hålla sig till
Jesus. Han vet vad vi behöver och vill satsa allt
för sin flock. Lärjungarna får veta att en stor
framtid väntar: de blir många. Jesus har också

andra får som ska tillhöra gemenskapen (v
16). Därmed menas hedningarna, vi. Kyrkan
under Petrus ledning öppnade porten för alla
de främmande folken (se ovan). Vi kom med.

Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder! (Ps 117:1)
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TISDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 11:19-26 (De lät icke-judar höra budskapet om herren Jesus)
Ju mer kyrkan förföljs desto mer växer den!
Martyrernas blod är kyrkans utsäde, skrev
den kristna författaren Tertullianus (se s. 47)
omkring år 200. Kyrkor grundades överallt
kring Medelhavet. Historikern Lukas kan inte
följa alla apostlarna och alla förgreningar i
detalj. Hans bok handlar i det följande allt mer
om evangeliets väg med Paulus som slutar i
imperiets centrum, Rom, hedendomens och
maktens gigantiska huvudstad som också ska
bli kyrkans centrum. Så knyts trådarna ihop.
I dagens läsning hör vi att de som reste ut
och förkunnade om Jesus enbart vände sig till
judar (märkligt med tanke på läsningen igår!).
I rikets tredje största stad, Antiokia i Syrien,
fick ”greker” (= hedningar) höra budskapet.
Judar som inte trodde på Jesus var också starkt
missionerande där. Det måste ha orsakat bråk.
Urkyrkan i Jerusalem hade auktoritet över
lokalkyrkorna, märker vi. Barnabas (se Apg
4:36-37) skickas därifrån (som ”kontrollör”?)

till Antiokia och hämtar sedan dit Paulus,
vars stora bibelkunskaper tydligen behövdes i
konvertitundervisningen. Det måste ha väckt
förbittring hos judar som ännu mindes den
före detta fariseens ”svek” (Apg kap. 9) när han
övergav den vanliga judendomen och anslöt
sig till kyrkan.
Jesu anhängare får nu ett nytt namn – ”kristna”
(v. 26). Ordet var väl nedsättande menat –
övriga judar ville inte ha med denna grupp att
göra. Namnet ”kristna” används inte mycket i
Nya testamentet. Genom Paulus och Petrus får
det en positiv klang (t.ex. Gal 1:22; Filem v. 16;
1 Pet 4:16). Ignatios av Antiokia (ca år 100, se
s. 42 och 1460) använder denna benämning
flitigt. Redan då var det alltså etablerat. Han
har även uttrycket ”katolsk”. Ett annat helgon,
Pacianus (300-talet) skrev:
Kristen är mitt namn, katolik mitt tillnamn.

Evangelium: Joh 10:22-30 (Jag och Fadern är ett)
Den judiska fest som nämns i början av denna
läsning var Chanukka, ljushögtiden i december
månad till minne av renandet av Jerusalems
tempel från avgudadyrkan år 164 f. Kr. (se 1
Mack 13:50-52). Möjligtvis blåste det kallt från
nordost. Jesus står i lä i Salomos pelarhall på
templets östsida. Hans motståndare vill ha en
klar messiasbekännelse från Jesu läppar men
inte för att bli övertygade utan för att kunna
avvisa honom – ”en sådan figur kan inte vara
den riktiga Messias!” Det gör ingen nytta att
förklara för människor som ändå inte vill tro

(jfr Matt 7:6). Att tillhöra Messias är nämligen
att lyssna till honom. Vi lyssnar än i dag till
Messias i liturgin. Det är även att följa honom
– det gör vi i praktiska kärleksgärningar (v.
27). ”Vi har templet, Guds hus” har judarna
troligen sagt, ”vad har du?” Jesus svarade: Vad
min fader har gett mig är större än allt annat,
och ingen kan rycka det ur min faders hand
(v. 29). Vi kan se dem hånskratta: ”Din hand
eller din faders hand? Vad menar du?” Jesu ord
gjorde dem rasande: Jag och fadern är ett (v.
30). Då ville de stena honom.

Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er
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(Joh 15:20)
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ONSDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 12:24 – 13:5a (Avdela Barnabas och Saul)
Läsningen väcker många frågor om den första
kyrkan i Antiokia. Vem exakt gav Barnabas
och Paulus (som ännu kallades Saulus)
uppdraget att åka till apostlarna i Jerusalem?
En biskop? Vem? På vägen tillbaka har de med
sig Johannes Markus som Paulus senare blir
så besviken på (Apg 13:13; 15:37 f). Johannes
Markus var son till en rik kvinna. I hennes hus
i Jerusalem brukade urkyrkan samlas (Apg
12:12). Var han tänkt som biskop i Antiokia?
Vi hör att kyrkan redan där hade ”profeter”
och ”lärare”, vilka befogenheter hade de och
vem utnämnde dem? Vi förbluffas när vi
hör att en av dem, Manaen, var fosterbror
till självaste Herodes Antipas som ville döda
Jesus (Luk 13:31; jfr Luk 23:8-9). Antipas var
farbror till den Herodes (Agrippa I) som var
kung år 41-44 e.Kr. och som förföljde kyrkan
(Apg 12:1f). Lukas vet även om att en viss
Johanna, hustru till Antipas förvaltare Kusas,
var lärjunge till Jesus (Luk 8:3). Världen var
liten: Nya testamentets bovar och hjältar kände
varandra rätt så väl!

Vidare frågor: genom vem uttalade Den helige
ande att Paulus och Barnabas skulle skickas
iväg? Genom Johannes Markus? Hur? Betyder
handpåläggningen (v. 3) att de två vigdes till
biskopar? (Senare, i Apg 14:23, ser vi dem
själva insätta ”äldsta”, s.k. presbyter = präster).
Eller är handlingen bara en välsignelse inför
resan? Varför ska de resa till Cypern, Barnabas
hemtrakter? Flyr de från något? Ville någon
köra iväg dem? Försöker Lukas täcka över
skandalrykten genom att upprepa att det var
Den helige andes beslut (v. 2 och 4)?
Vi vet för litet för att kunna dra slutsatser om
denna kyrkas liv. Men säkert är att den växte
och tog Jesu universella missionsbefallning på
allvar (Apg 1:8; Matt 28:19). Resten av Lukas
bok fokuserar på Paulus resor fram tills han
når Rom (Lukas själv kryper in i berättelsen
och är ögonvittne från och med Apg 16:11).

Evangelium: Joh 12:44-50 (Jag är ljuset som har kommit hit i världen)
Dessa verser kan ursprungligen ha funnits
direkt efter v. 36 (och inte som nu efter v. 43).
De passar bättre in där, som en högtidlig,
avslutande sammanfattning av kap. 1-12. Detta
insåg man redan under antiken, kyrkofadern
Tatian ville flytta verserna dit men då var det
för sent. Evangelieversionen var fast tradition.
Ja, det är slutord! Jesus har slutat argumentera.
Allt han nu har kvar att erbjuda Jerusalems
förstockade hjärtan är rop och vädjanden:
”Fäst er inte vid mitt yttre, min dialekt, min

bakgrund! TRO PÅ MIG! Mina ord är från
Fadern! Om några av er går förlorade så har
ni härmed blivit förvarnade, det ska ni veta!”
Den som inte bryr sig om Jesu ord dömer sig
själv. Här möter vi en syn på domen som är
typisk för Johannes evangelium: vi ska en gång
dömas av Gud, men vi dömer oss själva redan
nu i detta ögonblick då vi avvisar Jesus. Vi är
räddade redan nu när vi tror (jfr Joh 5:24).
Detta vassa ”NU!” bevarar minnet om Jesu
ursprungliga, kraftfulla sätt att tala.

Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan (Heb 3:15)
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TORSDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 13:13-25 (Av Davids släkt har Gud gett en frälsare, Jesus)
Paulus lämnade i slutet av Apostlagärningarnas
kap. 12 Jerusalem. Lukas intresse för urkyrkans
interna liv slutar även där. Ytterligare två
gånger återvänder Paulus dit men bara för att
lösa problem eller lämna pengar (Apg kap. 15
och 21f). Från och med nu handlar allt om
evangeliets väg till dåtidens världscentrum:
Rom. Petrus flydde till en okänd plats från
Herodes Agrippa I som i sin tur dog en
förnedrande död som straff från Gud. Året
var 44 e.Kr. Paulus fick med sig Johannes
Markus (som väl är identisk med den senare
evangelisten Markus, som enligt fornkyrkans
källor var Petrus tolk, se 1 Pet 5:13, och kusin
till Barnabas, se Kol 4:10). Markus hjälpte
till i början av denna första missionsresa (se
även Apg 12:12, 25; 13:5) men han vägrade att
fullfölja resan och återvände till Jerusalem (Apg
13:13). Det kunde Paulus inte glömma (Apg
15:36-39). Markus tillhörde kanske dem som

då ansåg att de som omvände sig till Kristus
skulle bli judar helt och hållet (jvf Apg 15:12). Precis innan Markus hoppar av har han sett
hur Paulus omvände en romersk ståthållare
på Cypern (Sergius – flera inskriptioner med
hans namn har hittats). Från och med nu
kallar Lukas sin hjälte inte längre för Saulus
(det hebreiska namnet) utan enbart Paulus
(ett romerskt namn, samma familjenamn som
Sergius har, underligt nog.Blev de två vänner
för livet?). Nu betonas apostelns romerska
medborgarskap. Dörren öppnas alltmer för
hedningarnas värld, i takt med att avståndet
till Det heliga landet ökar: Paulus seglar till
Antiokia i Pisidien (nuvarande Turkiet), en
stad med en stor romersk koloni, där i övrigt
Quirinius som Lukas nämner (Luk 2:2) hade
varit borgmästare. Observera att det inte är
samma stad som Antiokia i Syrien som Paulus
missionsresa utgick ifrån (Apg 13:1 f).

Evangelium: Joh 13:16-20 (Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig)
Jesus tvättade lärjungarnas fötter och visade
att apostlaämbetets natur är tjänst (jfr Matt
10:24; Luk 6:40). När han kom till Judas fötter
tänkte han kanske på hälen i Psalm 41:10 som
otacksamt riktas mot en vän (man visade
föraktfullt fotsulan – kanske gjorde Judas så
just då!). Ps 41:10 nämner ett bröd, alltså en
måltidsgemenskap. Möjligtvis syftas på att
Judas genom sitt svek tog emot den heliga
kommunionen ovärdigt (Jfr 1 Kor 11:27).
Vers 19 tolkas bäst i ljuset av Joh 8:28: först efter
Jesu förnedring och uppståndelse kommer

lärjungarna helt att förstå hans gudomlighet
(orden ”jag är den jag är” är Guds namn, Jahve,
i 2 Mos 3:14). Denna gudomlighet är gränslös
kärlek, ty ingen har större kärlek än den som ger
sitt liv för sina vänner (Joh 15:13) och Gud är
kärlek (1 Joh 4:16).
Jesus hoppas att dem han sänder (v. 20, samma
ord som ”apostlar”, utsända, d.v.s. biskopar,
präster och diakoner) kommer att tas emot
med mer tacksamhet än han själv fick erfara.
Exemplet Paulus visar att det sällan blev så.

Jag skickar er som får in bland vargar (Matt 10:16)
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FREDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 13:26-33 (Gud har uppfyllt sitt löfte genom att han uppväckte Jesus)
Talet i synagogan i Pisidien som inleddes igår
fortsätter här. Precis som med de övriga stora
talen i Apostlagärningarna, är allt väl inriktat
på åhörarnas situation. Lukas återger troget
sina källor – som med Petrus pingstpredikan
(Apg 2:14-36) och Stefanos flammande tal
till Höga rådet (Apg 7:2-53) där Lukas tydligt
avviker från sin vanliga stil. Man märker hur
Lukas har velat återge inte bara dessa mäns
ord utan även deras talesätt. Nu målar han en
levande och trogen bild av hur Paulus talade

(observera t.ex. hur Paulus räknar år i v. 20
precis som han gör i Galaterbrevet 3:17). Det
är även typiskt Paulus att utgå från det han har
gemensamt med åhörarna, hans bröder (v. 26).
I detta fall är det tron på frälsningshistorien
och känslan av att tillhöra ett utvalt folk.
Paulus vill visa att Gud inte har slutat med att
ingripa i folkets historia, Messias har verkligen
kommit. Att Jesus avvisades i Jerusalem är
tragiskt, men att han har uppstått är orsak till
ett glädjebudskap (v. 32).

Evangelium: Joh 14:1-6 (Jag är vägen, sanningen och livet)
Jesu odödliga ord om att han är vägen,
sanningen och livet är faktiskt gåtfulla. Det
glömmer man lätt just för att orden är så
vackra och känslomässigt tröstande. Jesus vill
ta avsked, det märker vi. Han ska till himlen
för att förbereda bostäder åt lärjungarna där.
Dessa kommer att sakna honom men han ska
återvända och ta dem till sig. De ska alltså
vänta. Att de redan känner vägen dit han går
låter som en uppmaning att aktivt följa efter.
Men hur går det ihop - följa efter eller vänta?
Texten innehåller en motsägelse som kräver
en lösning. Någon måste fråga och det blir
den undrande Tomas: Nej, Jesus, vi har ingen
aning om vart du är på väg! Bra för oss att
han vågade fråga så! Utan hans tvivel hade vi
aldrig fått höra Jesu oförglömliga svar att han
själv är vägen (jfr även Tomas tvivel och Jesu
svar i Joh 20:24-28). Svaret verkar betyda att
Jesus, fast han är skild ifrån oss, ändå är nära
oss. Lika nära som den väg våra fötter går på.
Detta under villkor av att vi lever som han

(1 Joh 2:6). Andliga ledare i alla religioner,
såsom buddhismen, vill alltid visa oss en väg,
som de har hittat. Men de har inte skapat
den. Jesus banar själv vägen och är vägen.
Han öppnar våra vägar genom att bryta
dödens mörker, ungefär som vid en födelse,
då huvudet tränger ut först och resten av
kroppens lemmar (vi, hans kyrka) följer med
ut i ljuset. Jesus är både vägen och målet. Att
vara på väg med Jesus är att vara framme. Han
är sanningen: den som söker sanningen har
Jesus inom räckhåll (Joh 8:32) - och även det
eviga livet han ger (Joh 10:28-30; 11:25; 12:26).
Jesus lär oss att själva vara väg – här på jorden
har vi ingen stad som består (Heb 13:14). Snart
kallade man hans kyrka för just Vägen (Apg
19:23). Att vilja följa Jesus är att redan ha
hittats – av honom (Luk 15:5)! Nåden är där
innan vi vet om det, liksom solljuset som får
blomman att öppna sig. Guds nåd drar oss till
Jesus (Joh 6:44).

Förslag till fredagsoffer: Be en stund för någon som känner sig långt från Gud.
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LÖRDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 13:44-52 (Då vänder vi oss till hedningarna)
Paulus första tal i Pisidien har nog varit en
huvudnyhet på torgen i flera dagar. Nyfikna
skaror samlas nu för att ta ställning till hans ord,
bland dem fanns det säkert gott om hedningar
som hyste uppriktigt intresse för judisk tro
och därför var öppna för frågor om Messias
ankomst: Någon gång ska väl profeternas ord
gå i uppfyllelse och varför inte i vår tid? De
ledande judarna lyckades inte bromsa intresset
för Paulus med argument, därför kopplas nu
överklassen in – de som kunde genomdriva
ett stopp för yttrandefriheten. Paulus vet med
sig att det är Guds ord han förkunnar, därför
kan han utan vidare applicera profetorden från

Jesajas bok 49:6 på sig själv och Barnabas (v.
47). De ledande judarnas protester kallas av
Lukas för smädelser, d.v.s. blasfemi, kränkande
av Gud – de bekämpar ju Guds Son (v. 45).
Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro (v.
48). Lukas vill säga att motståndet inte kunde
stoppa bildandet av en lokalkyrka för dem som
ville tro. Det handlar inte om ”predestination”,
dvs. att det skulle vara ”avgjort av Gud i förväg
vilka som ska frälsas” och att vi inte skulle ha
en verklig fri vilja (se Katolska kyrkans katekes
om ”förutbestämmelse”, nr. 1037 och 1058
samt 2 Pet 3:9). Gud vill att alla ska frälsas.

Evangelium: Joh 14:7-14 (Den som har sett mig har sett Fadern)
En svår dialog! Den helige biskopen Ireneus
av Lyon (se s. 1216) skriver på 180-talet att
det osynliga i Sonen är Fadern och Faderns
synlighet är Sonen (Adv. Haer. IV, XI:6).
Men Filippos bön att få SE Fadern är lätt att
instämma i. Vi vill ju gärna se mer. Det är just
det jordiska livets värsta smärta att vi här inte
har del av det saliga skådandet som tillhör
de heliga i himlen (jfr 1 Kor 13:12). Snart
kommer Filippos att få se sin mästare, han som
är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild
av hans väsen (Heb 1:3) upphängd på ett kors,
blodig, vanställd och förnedrad. Så ser även vi
honom på våra krucifix. Har vi sett Fadern då?
Ja, på korset synliggörs Guds kärlek och vilja
att ge allt för vår skull! Denna kärlek vill växa
sig vidare ut över jorden, även där den avvisas
och bekämpas, för att nå ut till alla som vill tro.

Herren står inför att lämna sina lärjungar – som
en far som vet att hans tid är knapp och önskar
att barnen ska förverkliga vad han själv inte
hann med. Ta över mina drömmar! Upprätta
Gudsriket! Hur stora var Jesu drömmar? Utan
tvivel universella som profeternas. Kyrkan ska
grundas och bli Gudsfolkets välsignelse till
alla folk på jorden (1 Mos 12:3; Jes 2,2-4; Jes
49,5-6). I den meningen kommer apostlarna
ute i världen att utföra ännu ”större” verk än
Jesus (v. 12) som endast sänts till de förlorade
fåren av Israels folk (Matt 15:24). Jesus går
till Fadern, inte för att försvinna utan för
att därifrån sända oss sin Ande (Joh 16:7).
Anden fyller oss med tro. Ber vi i Jesu namn
(v. 13-14), i gemenskap med honom, som hans
representanter, med samma hopp som han
hade, då kommer Fadern att bönhöra oss.

Om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget:
Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig (Matt 17:20)
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Årgång A

Första läsningen: Apg 6:1-7 (De valde sju män som var fyllda av ande och vishet)
Den starkt förföljda urkyrkan växte och
organiserade sig. Gemenskapen var rent
judisk. De tillflyttade judekristna talade enbart
grekiska medan de infödda judekristna höll
sig till arameiskan. Skillnaderna i både sätt
och kultur var nog som mellan våra nationella
grupper inom katolska kyrkan i Sverige i dag.
Det skapade missförstånd och irritation (fanns
det även politiska motsättningar – synen
på Roms makt? En farlig fråga som Lukas
undviker!). De kvinnor som diskriminerades
inom kyrkans interna socialomsorg kallas
här för änkor. Möjligtvis betyder ”änkor”
jungfrur som valt att leva celibatärt för Guds
skull (Matt 19:11-12), utan en mans beskydd,
som diakonissor (jfr Rom 16:1). Dessa ”änkor”

kunde vara unga (jfr reglerna i 1 Tim 5:9-16
och den helige Ignatios brev till smyrnierna,
13:1, från ca 110 e.Kr., se De apostoliska
fäderna, Artos förlag, samt s. 46 i denna bok).
I detta fall är de tillflyttare, dvs. främmande,
och har därmed ännu mer behov av (och rätt
till) hjälp enligt Moselagen (5 Mos 24:19;
jfr Jak 1:27). Man kan förstå irritationen.
”Den dagliga utspisningen” (v. 1) bestod av
matvaror, pengar, kläder etcetera. Apostlarna
lät kyrkfolket självt välja de sju männen som
skulle bistå dem – ganska demokratiskt! – men
de invigde och förordade dem själva. Än i dag
är det sakramentala tecknet vid diakonvigning
biskopens handpåläggning och bön (v. 6).

Andra läsningen: 1 Pet 2:4-9 (Ni är ett utvalt släkte)
Bara för att man innehar prästämbetet, vars
lägsta grad diakonerna tillhör (se ovan), blir
man inte ”mer kristen än andra”. Hela det
döpta Gudsfolket är prästerligt, kungligt
och heligt – en tanke som har rötter i Gamla
testamentet (2 Mos 19:5 f). Ämbetsvigningen
ger andliga gåvor som ska tjäna gemenskapen
av döpta – inget mer. Vi är alla präster, vi
frambär offer genom våra liv i Den helige
anden (v. 5). Vår kunglighet visar sig i att vi
ska dela Kristi herravälde över universum

(Luk 22:29). Vi är ett heligt folk (2 Mos 19:6)
som han har vunnit åt sig (Apg 20:28; Ef 1:4),
renade genom hans blod (Ef 5:26; Heb 13:12).
Kristus som sten är en mäktig symbol, här
sammansatt av citat från Jes 28:16 och Psalm
118:22 (jfr Rom 9:33 och Matt 21:42). Det är
”förutbestämt” (v. 8) att de som inte lyder Gud
”stöter emot” stenen: Gud har förutsett denna
krock, men här menas INTE ett ”öde” som
styr deras vilja (”predestination”, se Katolska
kyrkans katekes, nr. 1037 och 1058).

Evangelium: Joh 14:1-12 (Jag är vägen, sanningen och livet)
Vi ses igen. Ni behöver inte oroa er. Ni vet var
jag finns. Ni har redan sett Fadern, eller i alla
fall hört hans ord och sett hans mirakel. Jesu
ord är tröstande. De som tror ska utföra ”ännu
större” verk än Jesus (v. 12): Ja, så blev det: Jesus

omvände få men apostlarna förde tusentals till
tron. Hur blev det möjligt? Genom att Jesus
gick till Fadern (v.12) och sände sin Ande!
(Apg kap. 2). Om bara tre veckor firar vi pingst!
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Årgång B

Första läsningen: Apg 9:26-31 (Barnabas berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren)
Den radikale och nyomvände Paulus – som
ännu kallades Saulus – var illa ute. Hans nya
bröder och systrar i kyrkan vågade inte möta
honom. De icke-kristna grekiska judarna
ville döda honom (det kan röra sig om gamla
vänner från Kilikien, Paulus hemtrakter, som
nämns i Apg 6:9). Hans forna uppdragsgivare
hos översteprästen (Apg 9:1-2) nämns inte
– de var väl i chock, helt handfallna över
det osannolika ”sveket”. Paulus hade kunnat
stanna borta från Jerusalems getingbo, men

ville ha sin kallelse bekräftad av den enda
sanna kyrkan på jorden, moderkyrkan och
hennes apostlar (Gal 1:18; jfr 2:2). Paulus var
på alla sätt olik de övriga apostlarna och hade
skarpa kontroverser med dem, men han ville
aldrig grunda en egen kyrka.
Kyrklig enhet är inte lätt, men den är
nödvändig. Kyrkan är en enda kropp, Kristi
egen kropp (1 Kor kap. 12). Den som bryter
med apostlarnas kyrka bryter i själva verket
med Jesus (se nedan).

Andra läsningen: 1 Joh 3:18-24 (Detta är hans bud: Att vi skall tro och älska)
Gud är större än vårt hjärta och förstår allt (v.
20) – en förunderlig och förvandlande kraft
gömmer sig i dessa ord! Den gamle aposteln,
den älskade lärjungen (Joh 13:23; 19:26; 20:2;
21:7, 20, 24), har ord som ligger så nära Jesu
egna att man skulle kunna förväxla dem (denna

läsnings vackra ord och evangelietexten nedan
skulle utan vidare kunna fogas ihop till en
enda text!). På Johannes passar Jesu ord: När
han är fullärd blir han som sin lärare (Luk
6:40). ”Ja!” skulle han svara. ”Jag vill förbli i
honom” (v. 24).

Evangelium: Joh 15:1-8 (Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt)
Vi ska hålla fast vid kyrkans fysiska gemenskap,
Kristi kropp, den vinstock där han är stammen.
Det är sorgligt att många barn glider bort från
kyrkan efter Första heliga kommunionen, de
växer upp som om de aldrig hört talas om
Kristus. En gren som bryts av vinstocken kan
sättas i vas och leva en kort tid, men den bär
inte frukt. Goda gärningar som man eventuellt
gör utan att leva i nådens tillstånd, i vänskap
med Kristus, hjälper inte mot grundfelet: att
man skilt sig från nådens källa (Jer 2:13) och
inte helas från de synder man samlar på sig.
Utanför Kristus finns lockande toner, men de är
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tomhet, idel tomhet (Pred 1:2). Den förtorkade
grenen kastas bort, ingen är ”arg” på den, man
vill bara inte se på den längre. Helvetet är en
ändlös trist avfallsstation för förspilld nåd,
likgiltiga skuggor av det goda som aldrig blev
av. Grenen däremot som är kvar på växten
lever, den suger saven från roten: sakramenten
är blodomloppet i Kristi kropp, de ger näring
från det pumpande hjärtat – Jesus själv. De ger
lycka med alla helgonen, levande som döda
(om man nu kan kalla dem som insomnat,
förenade med den Uppståndne, för ”döda”! Jfr
Luk 8:52; 20:38; Rom 6:4-8; 2 Tim 2:11 f).

Årgång C
Påsk

FEMTE PÅSKSÖNDAGEN

Första läsningen: Apg 14:21b-27 (De berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem)
Vi befinner oss ca år 49 e.Kr. Paulus första
missionsresa, med Barnabas, slutar. Den var
farlig, rentav kantad av mordförsök (Apg kap.
13-14). Hemresan som vi hör om här går otroligt
nog tillbaka genom samma städer som de två
vännerna flytt ifrån (Apg 14:21) – förutom
Cypern där den lilla missionärsgruppen haft
en kris under utresan (Apg 13:13; 15:37-40). På
varje plats ”utsåg” Paulus ”äldsta” (på grekiska
presbyter, präster, v. 23, förebilden finns i 4 Mos
11:16-30; jfr 2 Mos 18:13-26; 5 Mos 1:9-15).
Menas prästvigningar med handpåläggning
såsom det sker i katolska kyrkan än i dag?

Det grekiska ordet som här översätts med
”utsåg” kan innebära att det gör. Prästämbetet
med reglerade vigningar och fullmakter
skymtas i 1 Tim 4:14; Tit 1:5; Apg 15:2 och i
kyrkliga texter få decennier senare (Clemens
brev till Korinthierna 42 och 44; Didaché 15;
Ignatios hela brev till filadelfierna och Brevet
till smyrnierna 8:1, se De apostoliska fäderna,
Artos förlag, läs mina ord om dessa s. 38ff).
Presbytervigningarna kan ha inspirerats av
Jesu eget sätt att utse medarbetare, även i form
och förberedelse (bön och fasta, v. 23, jfr Luk
6:12-13).

Andra läsningen: Upp 21:1-5a (Gud skall torka alla tårar från deras ögon)
Dessa tröstande ord behöver man när man
är förtvivlad, förtalad, hatad och föraktad
på grund av Israels hopp (jfr Apg 28:20)
som Johannes första läsare var. Allt såg ut
att vara förgäves inför romarrikets gudlösa
maktmaskin. Arresteringar, tortyr, förhör

och avrättningar fick de första kristna utstå.
Gud lovar i denna läsning: hela detta ruttna
världsallt ska raseras! Guds dröm ska bli sann,
drömmen om ett heligt folk och ett evigt
tabernakel (tält, v.3; jfr 2 Mos kap 40; Hes
37:26-27; Upp 21:3). Håll ut!

Evangelium: Joh 13:31-33a, 34-35 (Ett nytt bud ger jag er: Att ni skall älska varandra)
Jesu intima avskedstal i nattvardssalen (Joh kap
14-17) väckte ett virrvarr av känslor och frågor
hos apostlarna. Den på en gång trösterika och
oroväckande stämningen återges dramatiskt
hos Johannes. Jesu formuleringar är antagligen
bevarade ordagrant. Johannes mindes allt.
Judas har lämnat lokalen, förräderiet är i full
gång och den dödliga utgången är säker. Nu,
säger Jesus, har Människosonen förhärligats (v.
31). Va? Är detta den Människosons triumf
som profeten Daniel förutsåg (Dan 7:13-14)?
JA! Jesus är segerviss: korset ÄR triumf (jfr Joh

3:14-15; 7:39; 8:28; 12:32). Korset är början
på ett drama vars sista akt (upptagningen till
himmelen och sittandet vid Faderns sida)
överstrålar den första aktens blodiga sträcka.
Jesu avskedsgåva till hans darrande vänner är
kärleksbudet. Det finns redan i 3 Mos 19:18
men kallas här nytt eftersom de ska älska
varandra såsom jag har älskat er (v. 34), dvs.
till det yttersta. I hög ålder kallade Johannes
budet gammalt (1 Joh 2:7-8). Han vägrade
predika om något annat tema (se s. 1551).
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MÅNDAGEN I FEMTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 14:5-18 (Ni skall omvända er till den levande Guden)
I miljöer som styrs av fruktan finns det föga
plats för det sunda förnuftet. Man föraktar eller
idealiserar allt nytt som man möter. Paulus
och Barnabas, på flykt från hot om stening,
botar en förlamad man och de dyrkas genast
som gudar. Varför det? Enligt den romerska
diktaren Ovid, som levde få år innan, fanns
det just i dessa trakter en myt om att Zeus
och Hermes (Merkurius) en gång hade sökt
husrum och tagits emot av ett gammalt par
som de sedan belönat. De enkla hedningarna
tror nu att detta händer igen. Scenen är
komisk, men Paulus reagerar med stort allvar.
Paulus har ett evangelium att förkunna (v. 15),
men observera att han inte nämner Jesus med
det samma. Paulus är en pedagog. Innan han
berättar om Guds Son förklarar han vad han
menar med ”Gud”: Gud är Skaparen av allt,

vi lär känna Gud med förnuftet genom att
betrakta hans verk i naturen som vittnar om
honom (jfr Paulus ord i Apg 17:20-30 och
Rom 1:18-32 samt Vish kap. 13). Katolska
kyrkan lär ut samma sak: Med förståndet
kan vem som helst inse Guds nödvändiga
existens (Katolska kyrkans katekes, nr. 36). En
populär förklaring är tankens femfaldiga väg
som medeltidsmunken, den helige Thomas
av Aquino, visade (se s. 1017). Skillnaden är
stor mellan detta tänkesätt och lykaonikernas
naiva, allt för snabba ”mirakeltro”. Författaren
Lukas berättar för övrigt om helandet av
den förlamade mannen med element som
påminner om Apg 3:1-10 (jfr 9:32-35) där
Petrus utför ett under. Lukas vill därmed
säga att Gud bekräftar Paulus som apostel på
samma sätt som Petrus.

Evangelium: Joh 14:21-26 (Hjälparen, som Fadern skall sända, han skall lära er allt)
Den helige Judas Thaddaios (se s. 1472) ställer
en bra fråga, men det är svårt att se att han
får ett svar. Han skräms vid tanken att Jesus
inte ska leva upp till bilden av en nationell
befriare, en kung som alla kan se och erkänna.
Jesus svarar inte (apostelns fråga kan faktiskt
plockas bort ur texten utan att något märks).
Varför är det så? Svaret beror delvis på ett
medvetet val av berättarstil hos författaren:
många av dialogerna i detta evangelium rör
sig ständigt på två nivåer. Johannes vill visa
att en avgrund skiljer Guds Son från jordiskt
sinnade människor, vilkas oförmåga att förstå
hans andliga tal är kompakt. Ibland spelas
rollen som den jordiska figuren av en lärjunge,

som Nikodemos (Joh kap. 3) eller Filippos
och Andreas (Joh 12:20 f), ibland av ”judarna”
(som i Joh 8:23). Johannes hade säkert kunnat
lyfta fram andra exempel, där Jesus gav svar
som var lättare att förstå men det är han inte
ute efter. De andra evangelisterna har gjort det,
vet han. Han bidrar med sitt eget Jesusporträtt.
Jesu distanserade stil har en djup poäng – den
tvingar människorna att inse att deras frågor
i sig själva bär på svaren: i stället för att fråga
varför Jesus inte visar sin gudomliga identitet
offentligt, skulle man ju kunna fråga varför inte
världen redan av sig själv har dragit slutsatsen
att han är Messias! Det har inte saknats skäl att
tro på Jesus! Där har vi svaret till denne Judas.

Jag… tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem (Hos 11:3)
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TISDAGEN I FEMTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 14:19-28
(De berättade för församlingen hur mycket Gud hade gjort genom dem)
Paulus första missionsresa verkar ha varit en
mardröm med upprivande scener. Knappt
har han hunnit skaka av sig vidskepelsen
som ville göra honom och Barnabas till
gudar (se läsningen igår), då han hinns ifatt
av förföljarna. De missade att stena honom i
Ikonion (Apg 14:4-6) men ger sig inte, Paulus
överfalls med stenar och kan inte fly. Vilket
kaos av ångest han måste ha känt! En gång
biföll han själv stenandet av diakonen Stefanos
(Apg 8:1). Nu är han i Stefanos ställe – onda
blickar och hatfulla tillrop från alla håll! Sten
efter sten! Allt blir svart. Paulus livlösa kropp
släpas ut ur staden, antingen för att man vill
dölja den illegala avrättningen eller för att visa
förakt för liket (och låta nattens vilda djur och

hundarna ge sig på det). En obegriplig kraft,
kyrkans förbön, får aposteln på benen. Ett
lika ofattbart mod får honom att återvända
in och övernatta i staden trots det som hänt.
Hur mycket de trogna än förband hans sår, så
var det en hårt sårad Gudsman, en bild av den
misshandlade Jesus, som nästa dag gav sig av.
Paulus omtalar saken i 2 Kor 11:25.
Paulus är i sanning modig: hemresan går
genom samma trakter som utresan - överallt
där Paulus precis har riskerat sitt liv! Han
håller dock inga uppträdanden - bortsett från
i Perge som han besökte hastigt under utresan
(Apg 13:13f) – aposteln saknar all fruktan.

Evangelium: Joh 14:27-31a (Min frid ger jag er)
Det finns en särskild fred eller frid som inte
liknar den som världen kan erbjuda: Kristi
frid (Ef 2:14). Det är den frid som den
Uppståndne önskar dem han visar sig för i
slutet av evangelierna (t.ex. Luk 24:36). Den
kommer från Gud och med hjälp av den kunde
Jesus bära sitt kors och Paulus ta emot stenarna
(se ovan) utan hat.
Vers 28 där Jesus säger att ”Fadern är större
än jag” missbrukades av kättaren Arius på
300-talet. Han påstod att Jesus inte skulle kallas
för Gud eftersom han var en ”underordnad
varelse” (se avsnittet om kyrkans försvarskamp
mot arianismen s. 122). Denna villolära
förkastades på konciliet i Nicea år 325 men

fortsatte skapa kaos i kyrkan under lång tid
framöver. Jag älskar Fadern och gör som Fadern
har befallt mig, säger Jesus (v. 31): Ja, Sonens
lydnad mot Fadern är ”underordning” – men
inte för att Jesus till sitt väsen vore ”mindre
Gud” utan för vår frälsnings skull. De kyrkofäder
som talade om ”Sonens underordning” innan
Arius tid - t.ex. de heliga Justinos (se s. 1175)
och Ireneus (se s. 1216) ska förstås precis så.
Sonen är verkligen inte ”mindre gudomlig”
(som om det fanns ”grader” i Gud, den i allt
Fullkomlige!) eller bara ”skapad”. Den Jesus
kyrkan kände och känner är själv Gud (Joh
1:18; jfr 20:28; 1 Joh 5:20), ja, han sa: Jag och
Fadern är ett (Joh 10:30). AMEN!

När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är (Joh 8:28)
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ONSDAGEN I FEMTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 15:1-6
(Apostlarna och de äldste kom samman för att utreda frågan)
Apostelkonciliet – kyrkans första, ca år 49
e.Kr. - beskrivs här av Lukas på hans vanliga,
behärskade sätt. Paulus version i Galaterbrevet
är något mer färgstark: apostelns fariseiska
motståndare inom kyrkan kallas där för falska
bröder som nästlat in sig för att spionera på den
frihet vi äger genom Kristus Jesus (Gal 2:4).
Falska? Även för dem stod hela frälsningen på
spel (v. 1)! De tänkte så här: Paulus lärjungar
som inte har omskurits har blivit lurade! De
kommer inte till himlen! Paulus å sin sida
åberopade sig en särskild uppenbarelse
(Gal 2:2). Observera att båda parter måste
underordna sig läroämbetet – Moderkyrkans
apostlar och ”äldsta” (grekiska: presbyter, de

ämbetsbärare som vi i dag kallar för präster)
– och det var just för att få kyrkans dom som
Paulus reste dit (Gal 2:2). Vi ser hårda strider –
men enheten bevaras!
Det var en oerhört laddad fråga. För omskärelsens och lagens skull var judar redo att
gå i döden, som det mackabeeiska upproret
få generationer tidigare visade (se Första och
Andra Mackabeerboken). Omskärelsen var
en trosbekännelse, ett urgammalt uttryck för
lojalitet mot Gud, mot förbundet, mot det folk
han utvalt som sitt eget. ”Stoppa Paulus! Han
rycker upp kyrkan med rötterna! Hur ska vi då
överleva?”...

Evangelium: Joh 15:1-8 (Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt)
… och just den frågan får sitt svar av Jesus själv
i nattvardssalen: Våra rötter har vi i Jesus, han
är vinstocken, vi är grenarna som får sin näring
från stammen! ”Vinstocken” leder tanken till
Guds ”plantering” (vingård) Israel (Jes 5:7),
Guds folk som förföll till att ge Herren sura
druvor – våld och orättvisa - där han hoppades
på söta (Jes 5:2,4,7). Det var först planterad
som ett ädelt vin men förvandlades till en usel
och främmande vinstock (Jer 2:21). Vad hjälper
det att ha ”Abraham till fader” (Matt 3:7-12),
att tillhöra Guds folk genom omskärelsen, om
man inte bär frukt som behagar Gud? Kristus
är Guds vishet (1 Kor 1:24) – vinrankan med
den sköna blomningen (Syr 24:17). Att Jesus
kallar sig för den sanna (äkta) vinstocken

betyder att det bara är i förening med honom
som vi kan vara det sanna Israel, Guds
plantering. Utanför gemenskapen med honom
vissnar vi bort, räddningen handlar därför om
att förbli en gren i honom. Samma uttryck i Joh
6:56 (jfr 1 Joh 3:24) visar att det som menas är
eukaristin: Den som äter mitt kött och dricker
mitt blod förblir i mig och jag i honom.
Paulus (se ovan) talar om det gamla Israel
som ett olivträd som hedningarna får lov att
inympas på och bli grenar på (Rom 11:17).
Sant, men Jesus är uppfyllelsen av förbundet.
Därför gjorde Paulus allt, ja, riskerade sitt eget
liv, för att hans judiska syskon skulle ansluta
sig till kyrkan, Kristi kropp, vinstocken. Som
han själv hade gjort (jfr Rom 2:28).

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna (Matt 5:17)
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TORSDAGEN I FEMTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 15:7-21
(Gud har inte gjort någon skillnad mellan oss och hedningarna)
För Paulus stod allt på spel. Han ville ha sin
mission bland hedningarna totalt godkänd
av apostlarna – med alla dess konsekvenser:
Erkänn att dessa nya kristna tillhör VÄGEN,
det nya Gudsfolket (Apg 22:4) på riktigt! Att
skiljemuren mellan judar och hedningar är
upphävd i kyrkan, i Kristus! (jfr Ef 2:14). Petrus
gav Paulus sitt stöd under hänvisning till ”den
andra pingsten” (Apg kap 10) då han själv
omedelbart döpte troende hedningar utan
vidare krav. Petrus talar behärskat men med
stor auktoritet. Ingen vågar säga emot. Vad
Petrus säger här i v. 8-11 möter vi sedan nästan
ordagrant i Paulus teologi (t.ex. Gal 5:1; Rom
1:5; 3:24; 5:15; Ef 3:5). När senare Petrus - enligt
Paulus berättelse i Galaterbrevets andra kapitel
- börjar vackla i frågan om måltidgemenskap
med hedningar (det som menas här bör vara
eukaristin) så kan Paulus kasta dessa ord från
Petrus (v. 8-11) tillbaka i huvudet på honom
(Gal 2:16).
Den högt aktade Jakob (Jakob den Yngre, se
s. 1141) bygger vidare på argumenten från
Petrus (som han högtidligt och respektfullt
kallar för Simeon i v. 14). Vi inser att Jakob

inte kan ha stått bakom Paulus fiender i Gal
2:12. Jakobs citat från Amos 9:11-12 (från
grekiska Bibelöversättningen, Septuaginta,
se s. 18) är rensat från några ord om att det
nya Davidsriket (jfr Luk 1:32) ska lägga
under sig andra folkslag – han tar avstånd
från messiasdrömmarna om judisk politisk
dominans över hedningar, även det signalerar
stöd åt Paulus världsöppna position. Men
Jakobs slutförslag (som godkänns av konciliet)
är inte särskilt radikalt. Det går faktiskt inte
längre än vad judar annars förväntade sig av
gudfruktiga hedningar, nämligen att de höll
sådana bud man ansåg sig kunna utleda av
Guds ord till Noa (fadern till alla folkslag, se
1 Mos 9:1-7; jfr 3 Mos 17). Paulus önskade
helt säkert ett ännu tydligare stöd. Jakob hade
kunnat nämna andra profetställen som också
lovar hedningarna plats i det messianska riket
utan att antyda att de skulle följa Moselagens
alla bud, som t.ex. Jes 2:1 ff och Mik 4:1 ff!
Jakobs ord i v. 21 är gåtfulla, de betyder ungefär
så här: ”Lagen får inte glömmas! Vi måste visa
hänsyn till judekristna som respekterar Mose
lag. Annars blir det skandal!”.

Evangelium: Joh 15:9-11 (Bli kvar i min kärlek, så att er glädje blir fullkomlig)
Jesus och Johannes talar på liknande sätt (jfr
1 Joh 2:24) men även aposteln Judas skriver
så (Jud 21). Kristi inträngande ord till sina
lärjungar (bara några timmar innan han
fängslas och de flyr åt alla håll) bygger vidare
på bilden av vinstocken och grenarna från den

föregående versen. Fullkomlig glädje utlovas
till den som förblir trogen mot Kristus (som i
Joh 16:24; 17:13). Varför måste det sägas? För
att förföljelser väntar, såsom för urkyrkans
allra första generation så även för de läsarna
av detta evangelium mot slutet av första seklet.

Håll mina bud och stadgar, ty den som gör det skall leva genom dem (3 Mos 18:5)
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FREDAGEN I FEMTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 15:22-31 (Inga bördor skall läggas på er)
För att förstå apostelkonciliets dekret (v.
23-29) är det viktigt att komma ihåg att alla
närvarande var judar (förutom greken Titus,
Gal 2:1-3). Här (ca år 49 e.Kr.) är kyrka och
synagoga ännu inte åtskilda. Kyrkans första
koncilium var en ren intern-judisk uppgörelse.
Bakgrunden till besluten verkar vara Guds
förbund med Noa. Det sågs (och ses) av judar
som ett förbund med hela mänskligheten. Ur
Guds ord till Noa 1 Mos 9:1-6 växte de s.k. sju
noakidiska buden för alla fram (att inte ägna
sig åt avgudadyrkan, inte smäda Guds namn,
inte förbanna domare, inte mörda, inte begå
blodskam och äktenskapsbrott, inte stjäla och
inte äta förkvävt kött, d.v.s. kött med blod i).
Paulus hednakristna lärjungar förväntades
som minimum uppfylla sådana bud (annars
skulle de uppröra alla judiska känslor). Då
kunde de som hednakristna ”adderas” till
Guds utvalda folk (judarna). Men snart skulle
de hednakristnas antal långt överstiga de
judekristnas, kyrkans tyngdpunkt (Paulus och
Petrus) flyttades från Jerusalem till Rom, och
de judiska matreglerna förföll av sig själva.
För Paulus var det viktigaste att hans lärjungar
slapp ”hela lagpaketet”, särskilt omskärelsen

som romare och greker avskydde. Konciliets
matförbud tolkade han fritt (jfr 1 Kor kap.
8). Enligt Paulus slutade allt i harmoni: en
handskakning - och allt var reglerat (Gal 2:710)! Tiden skulle visa att inte alla tänkte så (se
inte minst Galaterbrevet!)
Petrus som gav Paulus sitt stöd hör vi inget mer
om. Lukas har inget mer att meddela. Varför?
Vi möter Petrus vidare öde bara i glimtar (Gal
kap. 2:11 f; 1 Kor 1:12; 3:22; 9:5; 15:5 och i hans
två brev, skrivna kanske 15 år senare). Kyrkans
viktigaste ledare var väl ständigt på flykt från
myndigheterna eller på besök i lokalkyrkor,
tills han slutligen slog sig ner i Rom.
Utan apostelkonciliets beslut hade kyrkan
förblivit en sekt bland många i periferin av
judendomen. Att Paulus och Petrus medvetet
gav sig till rikets huvudstad var helt konsekvent,
nu blev kyrkan på allvar en världskyrka.
Jerusalemkyrkan tappade i betydelse. Det
måste ha gjort ont: tidiga kyrkofäder vittnar
om åtskilliga heretiska judekristna sekter i
nom vilka hatet mot Paulus levde kvar efter
många generationer.

Evangelium: Joh 15:12-17 (Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra)
Den kärlek som Jesus här talar om visar han
själv en kort stund senare, då han i Getsemane
säger till vaktstyrkan: Om det är mig ni
söker, så låt de andra gå (Joh 18:8). Kristna i
romarriket tvingades ofta ange andra kristna,
men många dog hellre än att göra så, ty ingen

har större kärlek än den som ger sitt liv för sina
vänner (v. 13). Som Jesus. Dessa ord har säkert
också varit en tillflykt som gav mening åt
förtvivlade kristna soldater i alla tider – mitt i
de oundvikliga kamphandlingarnas absurditet.
Kärleken segrar. Vi får aldrig sluta tro på det.

Förslag till fredagsoffer: Tänka över hur jag kan hjälpa förföljda kristna i världen
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LÖRDAGEN I FEMTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 16:1-10 (Kom över till Makedonien och hjälp oss)
Apostelkonciliet hade gett Paulus råg i ryggen.
Nu var han erkänd som apostel och visste sin
uppgift: att gå till hednafolken (Gal 2:7-8). Han
accepterar på inga villkor Johannes Markus
som medhjälpare igen inför denna andra
missionsresa, även om det kostar honom den
trogne Barnabas sällskap också (Apg 15:37
f). Däremot duger den vältalige Silas som
apostlarna gav Paulus med på hemresan (Apg
15:25-27, 32, 40). Vägen går över land till de
kyrkor Paulus grundade under första resan. I
Lystra väljer Paulus ut Timotheos som vi sedan
får höra mycket om (t.ex. Apg 17:14-15; 19:22;
1 Kor 4:17; 1 Thess 3:2; se även inledningen till
Paulus två brev till denne nära medarbetare, s.
219). Paulus har Moderkyrkans förtroende och
behöver inte omskära hedningarna, men han
kan kosta på sig ett undantag då situationen
talar för det (v. 3; jfr 1 Kor 9:20 ff ). Kanske sker

det för att Timotheos är jude genom modern
och riskerar att bli sedd som ”avfälling” om
han förblir oomskuren.
Turen går nu genom olika områden i Mindre
Asien (nuvarande Turkiet). En viss osäkerhet
märks om vart vägen ska gå: Guds Ande ställer
hinder i vägen. Är det sjukdom som menas (jfr
Gal 4:13)? Intriger? Eller ”missionsprincipen”
i Rom 15:20; 2 Kor 10:16? Eller vägledande
drömmar som i vers 9? Att sällskapet reser
till kuststaden Troas vid Egeiska havet ger
knappast mening om de inte också tänkte
ta sig över till det europeiska fastlandet. En
dröm bekräftar denna idé (v. 9). I v. 10 verkar
författaren själv, ”vi” – Lukas (jfr Kol 4:14) –
ansluta sig till resan. Möjligtvis är Paulus nu
försvagad, det är rätt så meningsfullt att ha
med sig Lukas, läkaren.

Evangelium: Joh 15:18-21 (Jag har kallat er ut ur världen)
Helgonberättelserna i slutet av denna bok visar:
det kostar ett pris att ha kallats ut ur världen (v.
19) av Jesus. Jesu tröstande ord i denna läsning
måste ha gjort djupt intryck på Johannes. Vi får
dem nästan ordagrant i hans första brev (1 Joh
3:11 f). En oöverträfflig kommentar till Jesu
ord är den anonyma kristna 100-talsskriften
Brevet till Diognetos (5:1-6:1, se De apostoliska
fäderna, Artos förlag) som jag här vill citera
några rader ur:

De kristna skiljer sig varken till land, språk eller
seder från andra människor… de gifter sig som
alla andra och föder barn, men de sätter inte ut
sin avkomma. Deras bord är öppet för alla men
inte deras bädd… De vistas på jorden men deras
hemland är himlen... De älskar alla men förföljs
av alla. De är okända men fördöms… Kort
sagt, vad själen är i kroppen, det är de kristna i
världen. Själen är spridd i alla kroppens lemmar
och de kristna i alla världens städer. Själen bor
ju i kroppen men är inte av kroppen; de kristna
bor också i världen men är inte av världen.

Saliga är ni när man för Människosonens skull hatar er och stöter bort er (Luk 6:22)

617

Påsk

SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

Årgång A

Första läsningen: Apg 8:5-8, 14-17
(Apostlarna lade sina händer på dem, och de fick helig ande)
Samarierna är icke-judar som än i dag påstår
att de är det äkta Israel (i vår tid finns bara
några få hundra kvar, se s. ). Jesu erfarenheter
med samarierna var blandade (Joh 4:39-42;
Luk 9:51-55). Han bestämde att apostlarna
inte skulle gå till dem (Matt 10:5-6) men
ändrar strategi efter uppståndelsen (Apg 1:8).
Filippos är en av de första sju diakonerna (Apg
6:5) (alltså inte = aposteln av samma namn!).
Han har fyra jungfruliga döttrar (= har de
celibatslöfte? Jfr 1 Kor kap. 7:8; 1 Tim 5:1112). De bor i den romerskdominerade staden
Cesarea vid havet. Paulus och Lukas kommer
dit senare efter den tredje missionsresan (Apg
21: 8 f) och vilar upp sig hos diakonen innan
det farliga besöket i Jerusalem där många judar
ville döda Paulus. Filippos är nog Lukas källa
till det vi läser här om den lyckade missionen

i Samaria. Den gästvänlige diakonen får stor
plats i boken (nästan hela kap. 8) – han beskrivs
som lika mäktig i ord och gärning som Paulus
och Petrus. Glädjen (v. 8), en av Andens gåvor
(Gal 5:22; Rom 14:17), är intensiv i Samaria,
många minns nog Jesus (Joh 4:39 f) och gläds
åt hans uppståndelse. Diakonen döper ”i
herren Jesu namn” (v. 16) – Lukas vill här säga
att det är Jesus de knyts till. Filippos använde
givetvis den enda korrekta dopformeln i
Faderns, Sonens och Den helige andes namn
som Jesus anordnade (se Matt 28:19)!
”Biskoparna”, dvs. apostlarna, ger det vi nu
kallar för Konfirmationens sakrament (v. 1517). Här skiljs noga mellan de två sakramenten
och mellan biskopens och diakonens uppgifter
– så är det än i dag i katolska kyrkan!

Andra läsningen: 1 Pet 3:15-18 (Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden)
Petrus – som konfirmerade samarierna,
se ovan – visar här vad mission är: goda
gärningar! Genom dem väcks nyfikna frågor
om vad som driver oss framåt – vårt hopp –
och dessa frågor ska vi besvara med mildhet.

Kristus dog för oss – en missionär ska vara
beredd att ge sitt liv för dem som missioneras.
V. 18 bör läsas i ljuset av 1 Kor 15:44: fast Jesu
fysiska liv var slut, uppstod hans kropp, genom
och med hans Ande.

Evangelium: Joh 14:15-21 (Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare)
Jesu tröstande och löftesrika tal i nattvardssalen
(Joh kap. 14-17) pekar fram mot pingstens
gåva: Den helige anden (jfr Apg kap. 2). Jag ska
inte lämna er faderlösa säger Jesus ordagrant
(v. 18, grekiska grundtexten). Observera den
djupa treenighetsdimensionen i löftet: Fadern,
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Sonen och Anden är ”i” varandra och ska så
vara ”i” lärjungarna. V. 21 upprepar detta att
älska fyra gånger i samma mening. Ja, allt i
Gud, och i hans gemenskap med oss, handlar i
sanning om kärlek.

SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN
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Årgång B

Första läsningen: Apg 10:25-26, 34-35, 44-48
(Andens gåva blev utgjuten också över hedningarna)
Hedningarnas frälsning är Guds initiativ.
Redan i Gamla testamentet förberedde Gud
sitt folk på att hans initiativ kan överraska:
Mina planer är inte era planer och era vägar
inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen
är högt över jorden, så är mina vägar högt över
era vägar, mina planer högt över era planer (Jes
55:8-9) och det folk som inte var mitt skall jag
kalla mitt folk, och henne som inte var älskad
skall jag kalla min älskade (Rom 9:25 = Paulus
omskrivning av löftet i Hos 2:23; jfr 1 Pet
2:10). Här i den romerske officerens hem inser
Petrus vad hans judiska medkristna ännu inte
förstår: Gud vill utge sin Ande över alla (Joel
2:28 f – i vissa bibelutgåvor = 3:1 f). Petrus ord
i v. 34 - Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör
skillnad på människor - bygger på Guds ord till

Mose (5 Mos 10:17 f) och till Jesaja (Jes 56:3,
6-7). De nyomvända hedningarna talade med
tungor – en gåva från Den helige ande som var
vanlig i urkyrkan (v. 45-46, se även Apg 19:6).
Den betecknar ett extatiskt tal med obegripliga
ord (jfr 1 Kor kap. 12-14). Hur talet såg ut
och gick till kan nog inte avgöras i dag, det
var kanske (eller kanske inte?) identiskt med
det som s.k. karismatiska kristna upplever
i vår tid. Poängen här är att kyrkans högsta
läromyndighet trots motstånd från andra
inom kyrkan avgör saken: Dessa andliga
gåvor ÄR från Gud! Petrus döper hedningarna
utan tvekan. Hans kritiker vågar inte kritisera
hans beslut – de anklagar honom i stället för
att ha bott hos och ätit med hedningar – något
upprörande för judiska känslor (Apg 11:2-3).

Andra läsningen: 1 Joh 4:7-10 (Gud är kärlek)
Att vi frälses av Gud är inte vårt utan helt
och hållet hans initiativ! Johannes skriver (v.
10): Detta är kärleken: inte att vi har älskat
Gud utan att han har älskat oss. Vi kan i tro
acceptera hans överraskande gåvor - som
Petrus (se ovan) - men inte själva ”skaffa oss
dem”. Denna text vänder sig mot gnostikerna

(se s. 184) som ville göra kristendomen till
en privat filosofi för en utvald elit som skaffat
sig hemlig ”kunskap” (gnosis på grekiska).
De isolerade sig. Det går inte: Gud vill skapa
sociala relationer, gemenskaper, kyrka. Varför?
För att han är verklig, äkta kärlek (v. 8).

Evangelium: Joh 15:9-17 (Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner)
Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er
(v. 16). Guds initiativ! Vi är verkligen utvalda,
önskade, och sedda av Gud. Vår starka visshet
om frälsningen är hans gåva men vi ska inte
vaka egoistiskt över den, utan som Jesus ta

aktivt initiativ: älska andra först - som han
älskade oss (v. 12; jfr Fil 2:5-8). Att förbli i
detta bud är att uppnå fullkomlig glädje (v.
11). Så var kyrkan tänkt: som ett nätverk av
vänskap (v. 13-14).
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SJÄTTE PÅSKSÖNDAGEN

Årgång C

Första läsningen: Apg 15:1-2, 22-29
(Den helige anden och vi har beslutat
att inte lägga någon börda på er utöver det nödvändiga)
Orden ”Den helige anden och vi har
beslutat…” (v. 28) ekar i kyrkohistoriens senare
koncilier. Men apostelkonciliets debatt känns
främmande för oss i dag: får icke-judar som vill
tillhöra kyrkan bli döpta utan att först bli judar?
Omskärelsen, Guds folks fysiska markör, var
något som romare och greker avskydde. Frågan
var svår, ty var inte Herren själv omskuren
(Luk 2:21)? Jesus ville inte avskaffa så mycket
som en enda bokstav, inte minsta prick i lagen
(Matt 5:17-18)! Sa han inte att frälsningen
kommer från judarna (Joh 4:22)? Paulus kunde
svara: Jude är man i sitt inre, och omskuren är
den som är det i sitt hjärta (Rom 2:29). Paulus
vände sig till kyrkans högsta läromyndighet,
apostlarna samlade kring Petrus, för att få veta

om han hade rätt eller hade arbetat förgäves
för hedningarna (Gal 2:2). Apostlarnas beslut
är klokt men försiktigt: de krav de ställer upp
för icke-judiska kristna (v. 28-29) motsvarar
ungefär vad judar i allmänhet ansåg borde
gälla för icke-judar enligt Guds förbund med
Noa, alla folks fader (jfr 1 Mos 9:1-7). Paulus
vinner en halv seger: hans konvertiter behöver
inte bli judar helt och hållet. Å andra sidan:
hur ska dessa och Jerusalems kyrka nu hänga
ihop i praktiken? Smärtsamma konflikter
väntar (Gal kap. 2:11 f). En ännu värre fråga
som nu behöver besvaras (men inte tas upp av
apostlarna) är: Om inte alla kristna är judar
tillhör de då samma religion?

Andra läsningen: Upp 21:10-14, 22-23
(Han visade mig den heliga staden som kom ner ur himlen)
Med den åldrande aposteln Johannes sträcker
vi oss i anden mot himlen varifrån vi inväntar
Guds rike. På torsdag ska vi fira Kristi
Himmelfärdsdag och om två veckor Den helige
andes ankomst från himlen vid pingst såsom

Jesus i förväg hade lovat sina lärjungar. Sveriges
television frågade en gång en fattig gatupojke i
Peru om han trodde på Gud. ”Självklart” var
svaret ”Gud är vårt enda hopp”. Så tänker en
kristen.

Evangelium: Joh 14:23-29 (Den helige anden skall påminna er om allt som jag har sagt er)
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er
(v. 27). Vi hör orden i mässan och räcker ut
handen till vän och ovän – som Paulus till
apostlarna i Jerusalem (Gal 2:9-10). Jesu ord i
det långa avskedstalet (Joh kap. 14-17) har en
mäktig, helande och tröstande kraft för kristna
i alla tider. Det är ofattbart hur gudomligt
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lugn Jesus kan vara här i nattvardssalen! Judas
förräderi är i full gång. Jesus vet allt. Ångest
och svek väntar Jesus i Getsemane. Jesus vet.
Kyrkan går mot sekler av splittringar och
martyrskap. Jesus vet. Men Jesus vet också att
Guds Ande ska göra så att allt blir bra till sist.
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MÅNDAGEN I SJÄTTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 16:11-15 (Lydia tog till sig det som Paulus sade)
Lukas skriver i ”vi”-form. Han är med och
berättar detaljerat. Lukas verkar ha fört en
”resedagbok” (v. 11-12). Filippi var en romerskt
dominerad, skattebefriad stad. I området fanns
det guld- och silverminor. Här i staden har vi
senare Paulus favoritkyrka (Fil 1:3-8). Av alla
kyrkor blir det endast denna som får rätt att
stödja honom ekonomiskt (Fil 4:15; jfr 2 Kor
11:9; 1 Thess 2:9; Apg 20:33-35). Lydia var rik
(hon handlar med purpur) och ”gudfruktig”
(v. 14), dvs. en hedning som delar den judiska
tron. Judarna här är få, de har ingen synagoga
och måste be utanför staden, kanske i en
inhägnad privat trädgård vid vatten (p.g.a. de
rituella tvagningarna, inte minst för kvinnor,
se 3 Mos kap. 12 och 15). Paulus möter enbart
kvinnor här och borde enligt dåtidens sed
inte tala till dem men precis som Jesus tar han

kontakt (jfr Joh 4:7). Hos Paulus finns inget
kvinnoförakt: Lydia får förtroende för honom
och erbjuder husrum (judiska lärda såsom
Paulus kunde alltid behöva skydd mot utslag
av antisemitism, jfr t.ex. versen direkt efter
denna läsning: Apg 16:20-21).
Den först omvända personen på europeisk
mark är alltså rik, och även kvinna. Lydia låter
sig döpas och alla i hennes hus (v. 15) - nog
även slavar och barn. Den generösa kvinnan
ville dela Guds gåva med alla i sitt hem (jfr
Apg 10:2, 24, 33, 44, 48; 11:14; 16:30-34). Av
samma motiv har vi barndop än idag (se s.
449). Befrielsen från mörkrets makt jämställer
alla människor inför Gud. Det är typiskt
Lukas att framhäva detta!

Evangelium: Joh 15:26 – 16:4a (Sanningens ande skall vittna om mig)
Jesus beskriver kyrkans kommande lidanden.
Det judiska (och romerska) svaret på kyrkans
växt var utestängning och förföljelse. Den
religiösa fanatismen (v. 2) kände Paulus till
både inifrån sig själv, och utifrån som offer
för den. Han var ju smärtsamt medveten om
sin bakgrund som kyrkoförföljare (Gal 1:13
f) men fick också själv smaka på hatet (2 Kor
4:8-11).
Martyrerna stärks av Hjälparen som är
sanningens Ande (v. 26). De ortodoxa kristna
tolkar v. 26 så att man inte får säga (som vi
katoliker gör) att Den helige ande utgår från
Fadern och Sonen (latin: Filioque). De anser

att vi glömmer att Fadern är evigt ursprung
till Sonen och Anden. Det gör vi inte, vi säger
”filioque” för att Fadern och Sonen är av
samma väsen (Joh 10:30, 38; 14:9 f). Anden är
Kristi Ande (Rom 8:9; Fil 1:19; 1 Pet 1:11; Apg
16:7) och Faderns Ande (Matt 10:20) – se s. 653
och 981 samt Katolska kyrkans katekes, nr. 243248; 264). Kristus ger oss sin Ande (Joh 20:22)
som även är Faderns Ande. Allt vad Fadern har
är mitt; därför säger jag att det är av mig han
(Anden) tar emot det han skall låta er veta (Joh
16:15). Vad Fadern gör, det gör också Sonen
(Joh 5:19). Anden utgår alltså av både Fadern
och Sonen. Vi borde kunna komma överens
om detta, katoliker och ortodoxa.

Den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig (Matt 10:40)
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TISDAGEN I SJÄTTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 16:22-34 (Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj)
Hur Paulus plötsligt utsätts för allt det vi
läser om här i Filippi förstår man bara om
man läser verserna innan (Apg 16:16-21)
där Paulus fördriver en irriterande och envis
spådomsdemon som ropar efter honom och
Silas på gatan. Slavflickan som demonen
levde i brukade tjäna pengar till sin herre
med de spådomar demonen gav henne. Den
intäktskällan förstörs nu av Paulus. I den
romerska befolkningen piskas stämningen upp
mot den judiska exorcisten ovh hans vän. Men
antisemitismen i v. 20-21 övertäcker något
annat: Lukas beskriver här det inre sambandet
mellan demoni och pengabegär (jfr Pred 5:9,
12; Hab 2:5; Syr 27:1, 28:10; Mark 4:19; Matt
6:24; Luk 16:14; 1 Tim 6:10 m.m.).
Den hedniska värld som Paulus står upp
emot är en värld av begär men också av
ångest. Man tror att man kan skrämma den

främmande predikanten till tystnad med
tortyr och fängelse. Ögonvittnet Lukas (han
skriver ”vi” fr.o.m. Apg 16:10) är kanske själv
med i fånghålan. Där i midnattens mörker
sjunger dessa blödande och såriga förkunnare
modigt sina lovsånger – tydligen uppskattade
av medfångarna (v. 25). Då skakas huset om.
Alla kan fly. Fångvakten vill begå självmord av
fruktan för disciplinärt straff (han riskerade
själv dödsstraff om fångarna flydde), men de
stannar vilket räddar honom. Hans tacksamhet
är stor - möjligtvis fruktar han för Paulus och
Silas och ser dem som ”vreda gudar” p.g.a.
jordbävningen (v. 27-30). Tron på Herren Jesus
(v. 31) löser honom från ångesten: Jubel och
kärleksgärningar växer fram (omsorgen i v.
33-34).

Evangelium: Joh 16:5-11 (Om jag inte lämnar er, kommer inte Hjälparen till er)
I det långa avskedstalet från nattvardssalen
på Skärtorsdagskvällen i Joh kap. 14-17
upprepas samma teman på olika sätt: Jesus
ska dö och lämna lärjungarna men ska också
återkomma, och Anden ska senare fortsätta
hans verk genom dem. Lärjungarna verkar
här förtvivlade, ja, förlamade. De sitter tysta
och ställer inga frågor längre (v. 5-6). Orden
om Andens ankomst ska uppmuntra dem
men de verkar inte kunna gripas av Jesu
optimism som läget är nu. ”Om Jesus ska
lida och dö - hur blir det med oss då?” Man
förstår dem. Oron återkommer när Jesus
ska överge sin flock vid himmelsfärden (som

vi firar i övermorgon). Under fyrtio dagar
(Apg 1:3 f) hade apostlarna då levt i påskens
glädjerus med den Uppståndne, han själv
undervisade dem. Och nu? Det är för ert bästa
som jag lämnar er (v. 7): nu överger läraren
sina elever – men vid pingsten blir de själva
lärare! Andens uppgifter (v. 8-11) liknar Jesu
raka och modiga attityd inför sina åklagare.
Han öppnar folkets ögon för synden som de
inte vill inse: de har hatat Jesus utan grund (jfr
Ps 69:5; Joh 15:22). Rättvisan från Gud består
i att Jesus uppväcks och stiger upp till himlen.
De kristnas liv vittnar om att Satan är dömd
och störtad (v. 8-11).

Ni skall bli döpta med helig Ande om bara några dagar (Apg 1:5)
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ONSDAGEN I SJÄTTE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 17:15, 22 – 18:1 (Jag förkunnar för er det ni redan känner till)
Var Forum Romanum i Rom den dåtida
världens politiska centrum, så var Areopagen i
Aten imperiets andliga och intellektuella arena
dit man reste för att se och bli sedd om man
ville tillhöra kultureliten. Vad vill Paulus göra
här? Inbjuds han att tala för ren underhållnings
skull (se Apg 17:21)? Eller talar han ofrivilligt
– är det ett påtvingat förhör? Sokrates drogs
år 399 f.Kr. inför den religiösa domstolen
här, misstanken var den samma som anges
nu (Apg 17:18-20) dvs. att man införde
”främmande gudar”. Det kostade Sokrates
livet. Paulus tar ton, här på stadstorget med
dess praktbyggnader och svindlande vackra
utsiktsvyer.
Han behärskar sin inre upprördhet (Apg
17:16).Talet är till formen kultiverat och
retoriskt. Det inleds med en komplimang och
en detalj som väcker nyfikenhet (v. 22-23). I
v. 28 citerar han elegant diktaren Aratus från
200-talet f.Kr. (på gott ”katolskt” vis förkastar
han inte hednisk poesi utan ger den en kristen
mening). Paulus religionskritik (v. 24-25,

26) ligger nära dåtida filosofers som Senecas
(vars bror Gallio från Apg 18:12f kan ha
varit romersk guvernör i Aten just då, ca år
50 e.Kr.). Argumenten är bibliska: skapelsen
borde få människorna att söka Skaparen
(jfr Vish kap. 13-15; Syr 17:8 f; Job 12:7 f; Ps
19:2 f; Rom 1:19-20). Gudar som är gjorda av
människohand kan inte ha skapat världen (jfr
1 Kung 8:27-30; Jes 40:18 f; 44:9f). Grekernas
förakt för ”barbarer” bemöter Paulus med
tron att hela mänskligheten är ett (v. 26) vilket
utesluter all rasism. Men aposteln får kritik:
Kan en andlig gud skapa en fysisk värld och
kan väl en död kropp få liv igen? Omöjligt! Det
krockar med grekernas dualistiska världsbild
(se s.184ff). Paulus hinner inte ens nämna Jesu
namn, allt slutar i spott eller artig avvisning.
Apostelns besvikelse över den kloka världens
dårskap får sedan fritt utlopp i 1 Kor kap. 2 och
Rom 1:18-32. Dionysios som kom till tro blev
enligt Eusebios från 300-talet biskop i Aten
(se Kyrkohistoria, III, 4:10, Artos förlag). Om
Damaris ”och några till” som omnämns här (v.
34) vet man tyvärr inget mer.

Evangelium: Joh 16:12-15 (Sanningens ande skall vägleda er med hela sanningen)
Det finns mer att lära sig än vad Jesus har
sagt oss! Så lär oss vers 12 här. Denna vers
missbrukas av villolärare i alla tider för att
vi ska tro på deras ”extra uppenbarelser”.
Hur skyddar jag mig mot sådant? Genom att
hålla mig till apostlarna, d.v.s. deras historiska
efterträdare, katolska kyrkans biskopar. Vad
kan dessa lära oss genom ”Sanningens ande”
utöver vad Jesus har sagt? Exempel: apostlarna

förstod genom Anden att även hedningar
skulle höra evangeliet (Apg kap. 15). Det var
mer än vad Jesus hade sagt. Så har kyrkans
läroämbete under 2 000 år fortsatt fördjupa
vad Jesus menade, allt efter tidernas behov. Att
påstå att Jesu kyrka gått vilse i frågor om tron,
som t.ex. protestanter gör, är att ignorera Jesu
ord med vilka han lovade att bistå kyrkan alla
dagar till tidens slut (se Matt 28:20).

Allt ni binder på jorden skall vara bundet i himlen

(Matt 18:18)
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TORSDAGEN I SJÄTTE PÅSKVECKAN
I vissa stift, t.ex. i Tyskland, flyttas firandet av Kristi Himmelsfärd fram tills Sjunde påsksöndagen.
När högtiden däremot firas på rätt datum – alltså i dag – brukas de läsningar för årgångarna A, B
och C som finns på s. 627ff. Men firas dagen som en vanlig dag tar man följande läsningar:
Första läsningen: Apg 18:1-8
(Paulus stannade hos dem och arbetade; varje sabbat talade han i synagogan)
En trött Paulus ankommer till den stora
hamnstaden Korinth (se inledningen till
Korinthierbreven, s. 207) efter sin krock med
Atens arroganta kulturelit. Precis innan detta
(år 49/50 e.Kr.) har kejsaren Claudius (v.2)
förvisat judarna från Rom ”som ständigt och
jämt gjorde uppror på anstiftan av Chrestus”
(latin: impulsore Chresto assidue tumultantes)
som den romerska antika historikern
Suetonius uttryckte det (det som menades var
nog gatubråk i Rom på grund av Messiasfrågan
- vi anar den tidigaste romerska kyrkans ivriga
förkunnelse!).
Det hedniska Roms antisemitism var inte ny:
redan år 19 e.Kr. förvisades judar ur staden
för att många romare ville bli judar. År 39/40
reste den berömde judiske teologen Filon av
Alexandria (se s. 51) till kejsaren Caligula
för att tala för judarnas sak. Han möttes av
kejsarens hånskratt.
Bland de fördrivna under Claudius, år 49/50,
var makarna Aquila från Pontos (nära Svarta
havet) och Priscilla, Paulus nya vänner och

yrkeskolleger. Dem hör vi om igen i Rom 16:3,
och 2 Tim 4:19. De var judar liksom nästan
alla kristna var på den tiden. Senare, i Efesos,
blev deras hem kyrkans lokala centrum (1
Kor 16:19, Priscilla = Prisca). Messiasfrågan
är kärnan i Paulus förkunnelse, här i Korinth
precis som i Rom (v. 5).
Silas och Timotheos kom nu till Paulus i
Korinth (v. 5). Mötet gladde honom (1 Thess
3:6). De två hade antagligen med sig en
pengagåva från kyrkan i Filippi (jfr Fil 4:1516; 2 Kor 11:9-10; jfr Apg 20:33-35). Paulus
vreda ord i v. 6 förstås bäst utifrån 2 Sam 1:16
(mordet på ”Herrens Smorde”; jfr även Matt
10:14). Synagogans föreståndare Crispus blir
troende (v. 8 f; jfr 1 Kor 1:14). En annan ny
anhängare, Titius Justus, bor vid sidan om
synagogan. Hos honom uppstår nu en kristen
synagoga som konkurrens till judarnas (v. 7).
Lukas, som skriver allt detta, är verkligen en
noggrann historiker (jfr Luk 1:1-4): nästan
allt här stämmer med Paulus brev eller källor
utanför Bibeln!

Evangelium: Joh 16:16-20 (Ni kommer att sörja men er sorg skall vändas i glädje)
Kristna i alla tider hämtar tröst i de starka
orden i slutet av v. 20. I övrigt får vi här många

upprepningar. Vi märker hur svårt det var att
förstå Jesu ”andliga” språk.

Jag skall se er igen… och ingen skall ta er glädje ifrån er. (Joh 16:22)

624

”KRISTI HIMMELSFÄRD”
– VAD BETYDER DET EGENTLIGEN?
Om dörren är låst kan man ringa på en
klocka. Den lilla runda byggnaden ligger på
Olivbergets högsta punkt, öster om Jerusalem.
Den är sedan år 1187 ett muslimskt bönehus,
i dag används den även av kristna när de
firar Kristi himmelsfärd. Härifrån, sägs det,
for Jesus upp till himmelen. Innanför syns
på marken en stenplatta med ett ”avtryck”
av Jesu högra fot (en del av stenen med den
vänstra fotens avtryck har flyttats till moskén
på Tempelberget). Kejsaren Konstantin - som
tillät den kristna kyrkan år 313 - lät bygga
ett skydd över denna plats. Bara 70 meter
därifrån fanns en grotta i vilken Jesus sades ha
undervisat apostlarna (jfr t.ex. en apokryfisk
text från 100-talet, Johannesakterna, 97).
Därinne verkar tidiga kristna ha samlats.
Över denna grotta byggde Konstantin en stor
basilika. Den förstördes av perserna i början
av 600-talet. Katolska präster hittade 1910
fundamenten till kyrkan och - sensationellt
nog - själva grottan. I dag ingår rester av
grottan i den s.k. Paternosterkyrkan.
Jesu fotavtryck visades först bara som avtryck
i sand på platsen nära grottan. Någon gång
under medeltiden tillkom de nuvarande
fördjupningarna i sten som ser ut som fötter.
Vördnaden för Jesu fotavtryck uttrycker från
början tron på hans gudomlighet – i den
hedniska, antika världen kring Medelhavet
hade många tempel ”fotavtryck” av olika gudar
som ansågs ha visat sig där. Kristna gjorde
härmed en markering emot hedendomen:
Vår Jesus är Gud, inte de gamla avgudarna!
Avtrycken var väl i början symboliskt menade
– men de blev snart i den folkliga fromheten
uppfattade såsom äkta. Att vidröra eller kyssa

dem är inte fel, det är att vörda himmelsfärdens
triumf: Christus Vincit! Christus Regnat!
Christus Imperat! – Kristus segrar, Kristus
regerar, Kristus härskar. Dessa jublande
ord, mejslade på den stora obelisken mitt
på Peterplatsen i Rom, ekar i själen. Kristus
tronar. Allt är i hans hand.
Att Kristus såsom människa är uppstånden
men inte längre synlig ibland oss innebär
att han, som både Gud och människa, har
återvänt till den position han hade hos Fadern
innan han avstod från allt och antog en tjänares
gestalt då han blev som en av oss (Fil 2:7). Det
är det andra steget i den upprättelse som Gud
ger sin Son efter människornas avvisande
av hans kärlek: först uppståndelsen, sedan
himmelsfärden. Tredje steget är att Gudsfolket,
som trott på honom, ska föras bort bland
molnen… för att möta Herren i rymden, som
Paulus säger (1 Thess 4:17). Den förnedrade
och misshandlade Gudsmannens upptagning
till himlen är en triumf som överträffar alla
jordiska makthavares politiska triumftåg efter
lyckade krig. Den kommer att innebära att
alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen,
på jorden och under jorden, och alla tungor
bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern
till ära (Fil 2:10-11; jfr Ef 1:20-22). Jesus är
huvudet för sin kropp som är kyrkan (Ef
1:22). När huvudet föds följer kroppen efter
– Jesu intåg i härligheten drar alla dem med
sig som genom sakramentet, alltså eukaristin,
är förenade med honom (Joh 12:32). Jesus är
också den nye Adam (Rom 5:14; 1 Kor 15:45).
Åt den gamle Adam gavs hela världen som
en gåva att härska över (1 Mos 1:28) – och vi
fick den med honom. Den nye Adam härskar
både på jorden och i himlen – och vi ska
härska med honom! (Matt 19:28; Luk 22:30).
Himmelsfärden leder människosläktet till sin
fulländning: allt vad Gud äger vill han skänka
sina barn. Adams hem utvidgas för hans barns
skull till att också omfatta Guds himmel.
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Fördjupning
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Himmelsfärden beskrivs på många ställen
i Nya testamentet fast med olika ord. Jesus
är ”upptagen” (Apg 1:2, 11; 1 Tim 3:16),
”upphöjd” (Apg 2:33), på Guds ”högra sida
i den himmelska världen” (Ef 1:20; jfr Heb
1:3; Apg 7:55). Han ”steg upp” (Ef 4:8-10; jfr
Joh 20:17), har ”stigit upp genom himlarna”
(Heb 4:14), blev ”upptagen till himmelen och
satte sig på Guds högra sida” (Mark 16:19).
Lukas kap. 24 ger intryck av att uppståndelsen
och upptagningen till himlen sker under
samma dag, dvs. själva Påskdagen. Platsen för
himmelsfärden ligger ”bort mot Betania” (Luk
24:50). Betania låg 3 km från Jerusalem. I Apg
kap. 1 skriver samme Lukas att upptagningen
skedde 40 dagar efter uppståndelsen. Platsen
är nu ”Olivgårdsberget… en sabbatsväg från
staden” (ca en kilometer) (Apg 1:12). Det
harmonierar inte helt. Men viktigare än exakta
fakta var nog tolkningen av Messias upptagning.
De ord Lukas använder om Jesus (han ”fördes
upp” i Luk 24:51 / ”lyftes upp” i Apg 1:9) är
högtidliga – det är som när liturgiska gåvor
”lyfts upp” och behagar Gud (jfr t.ex. 3 Mos
23:11-12). Avslutningen av Lukas berättelse
om Jesus anknyter därmed bakåt i tiden till
evangeliets början där offer frambars i templet
– och Jesus själv frambars som späd, i Marias
famn (Luk 1:8 f). Vi inser: Den uppståndne
Jesus är nu både templet, offret som behagar
Gud och prästen – allt i ett.
Evangelisten Matteus har en helt annan
geografi än Lukas: Upptagningen till himlen
skedde i Galileen (Matt 28:16)! Varför? Vi vet
inte. Han verkar dessutom forma sin version
efter den sista versen i Krönikeböckerna, som
för övrigt var de sista orden i den hebreiska
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Bibeln: texten mynnar där ut i den persiske
kungen Kyros ord om att Gud har gett honom
”alla jordens riken” och ålagt honom att bygga
ett tempel i Jerusalem (2 Krön 36:23). Matteus
vill därmed visa att 1) Jesus är världshärskare
(inte någon annan), och 2) Jesus är det nya
templet. Alltså samma teologi som Lukas. Men
en annan litterär ram.
Men var och när skedde upptagningen? Frågan
ansågs nog mindre viktig. De tidiga kristna
kan ha bestämt sig för Apostlagärningarnas
version och firat festen nära den nämnda
grottan på Olivberget. Även vår liturgi lägger
högtiden 40 dagar efter påskdagen.
”Vart” tog Jesus vägen när han ”lyftes upp”?
För Lukas, Paulus och Nya testamentets övriga
personer var svaret klart: rakt uppåt mot Gud.
Vi har i dag en annan världsbild och har svårt
för den tanken, den verkar för ”konkret”. Men
varför skulle upptagningen inte ha hänt precis
som det står? Han som kunde vandra på sjön
kunde säkert också anpassa sig till vittnenas
tänkesätt och bokstavligen lyftas upp i luften.
Där gjorde han sig kanske osynlig på några
hundra meters höjd när ett moln drog förbi.
Ungefär som i Luk 24:31.
Viktigast är dock inte sättet som Messias valde
att lämna lärjungarna här utan händelsens
andliga, teologiska budskap: Jesu nederlag
blev hans seger! Han ska återkomma såsom
Människosonen, den som Fadern gav makt,
ära och herravälde, så att människor av alla
folk, nationer och språk skulle tjäna honom
(Dan 7:14).
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KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Årgång A, B och C: Första läsningen: Apg 1:1-11(De såg hur han lyftes upp i höjden)
Vi ser gärna uppåt mot himlen i denna tid, inte
minst när molnen skingras och solen kan ge
oss den första riktiga känslan av sommar. Vad
vi har längtat länge! Säg mig: är något vackrare
än den lysande blå färgen på en svensk
sommarhimmel just nu?
Den fysiska himlen är upphöjd, skön och
omfamnar allt. Som Gud! Det är inte märkligt
att just himlen blivit en symbol för Guds rike.
Men den är bara en symbol. Jesu återgång till
himlen presenteras i fysiska bilder, men vi
behöver inte tänka oss den bokstavligt liksom
när en raket lyfts upp i höjden. Att vara hos
Gud är ett tillstånd, inte en fysisk plats, och det
överträffar alla jordiska föreställningar. Så har
denna högtids tema främst ett andligt budskap
(se texten ovan, ”Kristi Himmelsfärd – vad
betyder det egentligen?”). Jesu himmelsfärd
markerar att lärjungarnas 40 dagar med den
Uppståndne nådde sitt slut. Framför dem låg
pingstens gåva: DEN HELIGE ANDEN.

I Gamla testamentet for profeten Elia till
himlen i en vagn av eld (2 Kung 2:1-18). Hans
lärjunge Elisha såg det ske och fick därför sin
bön uppfylld om att få ”ärva” Elias ande, dvs.
sin mästares kraft och uppdrag. Jesus ville
antagligen att hans lärjungar skulle se honom
utifrån denna förebild. När han talar om att
överge dem lovar han att de ska få ta emot
hans ande (Joh 14:15-26; 15:26; 16:4-15; Apg
1:8). Jesus kan säga till de uppgivna lärjungarna
att det är bra för dem att han lämnar dem, för
annars kan Anden inte komma (Joh 16:7).
Även hos Matteus och Markus knyts Jesu
”övergång” ihop med högtidliga uppdrag i Jesu
namn, förkunnelse, dop och undervisning
(Matt 28:18-20). Hos Markus utlovas därtill
tecken och under (Mark 16:17-18).
Elias mantel föll av när han for upp. Elisha
tog den på sig - kraften och uppdraget blev
därmed hans. Har du din dopklänning kvar?
Föreställ dig att Jesus tappade den när han
togs upp. Varför? DU ska ikläda dig Kristus (jfr
Rom 13:14).

Årgång A och B: Andra läsningen:
Ef 1:17-23 (Han satte honom på sin högra sida i himlen)
Paulus jublande förbön för oss är full av
tacksamhet. Må vi inse vilka andliga rikedomar
Gud ger oss genom kyrkan (”de heliga” i v. 18),
och med vilken kraft och styrka han frälser
oss! Paulus ord om Kristi Himmelsfärd vill
understryka att vi inte behöver frukta några
jordiska makter. Messias tillhör oss genom
kyrkan och står över allt. Sista versen (v. 23)
kan översättas med att världen är full av Kristi
härlighet, som vi sjunger i Sanctus under

mässan (jfr Jes 6:3; Jer 23:24 och Ef 4:10), eller
ska läsas som att Kristus själv är helt uppfylld
av Guds härlighet (jfr Kol 1:19; 2:9).
Ordet ”fullhet” (pleroma på grekiska) var ett
religiöst-filosofiskt modeuttryck på dåtidens
”frälsningsmarknad”, inte minst inom de
gnostiska sekterna (se s. 184). Det lite luddiga
begreppet förekommer i Det nya testamentets
språkbruk, men är inte centralt.
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Alternativ för andra läsningen, Årgång B:
Ef 4:1-13 (eller bara Ef 4:1-7, 11-13)
(En mognad som svarar mot Kristi fullhet)
Texten handlar om att bevara enheten i Guds
folk. Varje gång Paulus här skriver ”en” ska
det förstås som ”en och samma” (kropp, tro
o.s.v.). Betoningen ligger på gemenskapen.
Detta innebär en anslutning till trons helhet
(som man ordagrant bekänner när man
upptas i katolska kyrkans fulla gemenskap:
”Allt, som den heliga katolska kyrkan tror, lär
och förkunnar vara uppenbarat av Gud, det
tror och bekänner jag”). ”Enheten i tron” (v.
13) är given i katolska kyrkan, men det innebär
ansträngning att komma fram till att inse detta
(studier). Det är en fråga om mognad att
kunna underordna sig sanningen (v. 13).
Om det egendomliga ordet ”fullhet” (v. 13) se
förklaringen till läsningen ovan.
Paulus citerar i v. 8 ur minnet Ps 68:19
(enligt den grekiska, inte hebreiska Bibeln).
Han citerar inte ordagrant men får fram den
profetiska sanningen: versen pekar på Kristi
triumferande intåg i himmelen som vi firar
i dag. Men Kristi seger är universell, därför
är även dödsriket underlagt honom. Det
motsvarar vad Petrus skriver i 1 Pet 3:19 och
4:6 om Jesu predikan av evangeliet bland de
avlidna. De ”fångar” (v. 8) som Paulus talar om
är: 1) Jesu andliga fiender, främst döden och
Djävulen, 2) de rättfärdiga själar från Gamla
förbundet som Jesus varit hos i dödsriket (Heb
13:20) och som han, och bara han, kunde befria
till himlen genom att fullborda evangeliets
förkunnelse där (jfr Matt 12:40; Rom 10:7).
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Före Kristi seger över döden kunde nämligen
ingen ingå i himlen helt och fullt. De
rättfärdiga avlidna väntade som den fattige
Lasaros ”vid Abrahams sida”. De var ännu inte
helt åtskilda från de orättfärdiga, de kunde
t.o.m. konversera med dem (Luk 16:22-26).
Kristus steg alltså ned i dödens djup för att de
döda skulle höra Guds Sons röst och för att de
som hörde den skulle leva (Joh 5:25). Jesus,
”vägvisaren till livet” skulle genom sin ”död göra
dödens herre, djävulen, maktlös och skulle befria
alla dem som genom sin fruktan för döden varit
slavar hela sitt liv” (Heb 2:14-15). Från och med
detta ögonblick har den uppståndne Kristus
”nycklarna till döden och dödsriket” (Upp 1:18),
och ”alla knän skall böjas i Jesu namn, i himlen,
på jorden och under jorden” (Fil 2:10).
(Katolska kyrkans katekes, nr. 635)
De kyrkliga funktionärerna som nämns i v.
11 definieras inte närmare. Vilka fullmakter
och uppdrag gömmer sig bakom titlarna
”förkunnare” (eller ordagrant: ”evangelister”),
”apostlar” och ”profeter”? Förmodligen menas
olika talanger (nådegåvor) som enskilda
lekfolk i kyrkan ansågs ha fått till gagn för
gemenskapen. Det kan också röra sig om
tillfälliga uppdrag som man kunde få. Med
”herdar” menas säkerligen biskopar.
Den formella sakramentala ämbetsvigningen
nämns dock inte, den måste vi leta efter på
annat håll, t.ex. i 1 Tim 4:14 och 2 Tim 1:6.

Hebreerbrevets ord om Kristi Himmelsfärd
betonar att Jesus gick in i själva himlen för att
nu träda fram inför Gud med vår sak (v. 24)
– dvs. likt en överstepräst som ber för folket
i templets allra heligaste rum. Himmelsfärden
ses här som en förbönshandling. Detta beror på
brevets särskilda ärende som är att presentera
Jesus som vår sanna överstepräst. Jesus är full

av empati: Vi har inte en överstepräst som är
oförmögen att känna med oss i våra svagheter,
utan en som har prövats på alla sätt och varit
som vi men utan synd (Heb 4:15). Allt som Jesus
sa och gjorde skedde, som trosbekännelsen
säger, för vår skull. Även hans uppstigande till
Guds härlighet.

Årgång A: Evangelium: Matt 28:16-20
(Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden)
Matteus nämner inte uttryckligen att Jesus
for upp till himmelen men vi förstår att
himmelsfärden ingår i berättelsen ex silentio.
Vilket ”berg” menas i v. 16? En bra gissning
är Förklaringsberget i Matt 17:1 där Jesus
visade sin härlighet och rörde vid lärjungarna
(Matt 17:7). Att lärjungarna ”hyllar” Jesus
innebär tillbedjan, framstupa med ansiktet
mot marken. De gör alltså nu som de vise
männen gjorde i evangeliets början (Matt
2:2,11), cirkeln sluts. Men nu tvivlar några (v.
17) och Matteus är ärlig nog att berätta det.
Vem tvivlade? Kanske övriga personer som var
med här, knappast lärjungarna själva (jfr dock
Joh 20:24-25 och de lite förvirrade apostlarna
i Apg 1:6). Jesu ord om makten i himmel och
på jord påminner om kung Kyros ord i slutet
av Krönikeböckerna (2 Krön 36:23) där Kyros
lovar att bygga ett tempel. Jesus är det sanna
templet, vill Matteus säga, och den sanne,
evige världshärskaren. Djävulen erbjöd
Jesus makt, men allt makt utgår från Gud (v.
18; jfr Matt 4:8-9; jfr Luk 4:6 och 1:33). Jesus
är den Människoson som Daniel förutsåg
(Dan 7:13 f; jfr Ef 1:20-22). Gudsriket är nu
upprättat. Nu uppfylls bönen i Fader vår om
att Guds vilja ska ske såsom i himlen så ock
på jorden (jfr Matt 6:10). Frälsningen gäller
alla folk. Tillhörigheten till Guds folk uppnås
genom dopet i den treenige Gudens namn med

formuleringen som vi använder ordagrant än
i dag. Den judiska omskärelsen och Mose lag
nämns inte med ett enda ord, de är inga villkor
längre, något helt nytt har börjat.
Undervisning (katekes) är ett kärntema
hos Matteus. V. 20 innebär att det ska finnas
kyrklig skolverksamhet alltid och överallt (alla
människor, d.v.s. alla oavsett ålder, begåvning,
bakgrund o.s.v., ska kunna lära sig tron och ta
emot dopets sakrament). I döpta spädbarns
fall garanterar föräldrarna och faddrarna att
barnet får en kristen uppfostran så snart de
kan ta den till sig. Orden ”Jag är med er” i v.
20 anknyter till löftet om ”Immanuel” (Gudmed-oss) i Matt 1:23 (jfr även Matt 18:20) och
på en djupare nivå till 2 Mos 3:13-15. Löftet
gäller ”alla dagar”: Jesus har aldrig svikit sin
kyrka. Många grupper har under historiens
gång lämnat katolska kyrkan eller startat nya
samfund p.g.a. dåliga saker de sett, men Jesus
överger inte sin kyrka – då skulle hans löfte
vara en lögn! Tvärtom lovade han att bistå
kyrkan med sin Ande (Joh 16:13). Det är ett
fruktansvärt misstag att förkasta kyrkan för
att ett eller annat står fel till – som att hoppa
i havet och drunkna för att man har problem
med färjans personal. Jesus lovade inte att allt
skulle fungera problemfritt. Hos Markus ser vi
att Jesu löfte om bistånd handlar om kyrkans
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Årgång C: Andra läsningen: Heb 9:24-28; 10:19-23 (Kristus gick in i själva himlen)
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predikande (Mark 16:15, 20). Här menas
alltså läroämbetet i funktion. Detta ämbete
är här hos Matteus starkt förknippat med
Petrus person, han är Klippan som den rätta
bekännelsen utgår ifrån (Matt 16:16 f, jfr s.
300ff i denna bok). Löftet är även förknippat
med de övriga apostlarna (Matt 18:18) –
underförstått: när de inte avviker från Petrus!
”Alla dagar” (v. 20) innebär att även det tidiga
läroämbetets efterföljare (våra biskopar) ska
omfattas av Jesu närvaro genom Anden och
skyddas från villfarelser. Jesus vill tala genom
apostlarna till tidens slut (v. 20; jfr Luk 10:16).
Här antyds läroämbetets ofelbarhet, inte varje
ämbetsinnehavares privata ”felfrihet” utan den
samlade kyrkans träffsäkerhet i sin lära såsom

den utläggs av kyrkans läromyndigheter,
samlade kring påven (Petrus efterföljare) i
varje tid (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 888892). Att dumma saker kan ha sagts under
tidens lopp av biskopar eller t.o.m. påvar - eller
av den danske diakon som skriver dessa rader
- påverkar inte läran. Redan Petrus sa något
som inte stämde (Matt 26:70,72,74), ändå
ville Jesus ha Petrus som sin ställföreträdare,
Vicarius Christi (jfr Joh 21:15 f). Paulus utfall
mot kretenserna i Tit 1:12-13 var osmakligt,
liksom den hårt stressade apostelns ohämmade
frustrationer över sitt eget folk i 1 Thess 2:15-16
som chockar läsaren. Men Gud använde dessa
två högst mänskliga budbärarna ändå och mitt
i deras brister. Det är budskapet vi ska tro!

Årgång B: Evangelium: Mark 16:15-20
(Han blev upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida)
- eller alternativt Luk 24:46-53 såsom årgång C.
Om högtidens bakgrund, läs ovan, s. 625.
Det påstås ofta att uppståndelsesberättelsen
hos Markus (Mark 16:9-19) skulle vara en
”sammanfattning” av de liknande berättelserna
hos de övriga evangelisterna och ”lagts
till” Markus bok i efterhand. Men i så fall
måste Markus ha haft ännu fler källor ty de
dramatiska orden i v. 17-18 finns inte hos de
andra evangelisterna. Det är den allra tidigaste
kyrkans entusiasm som avspeglas i de djärva
löftena om osårbarhet, mirakel och tungotal.
Hur ska de förstås? Som nästan alltid gör
en andlig tolkning större nytta än en fysiskkonkret. Så skriver t.ex. den helige Cyprianus
av Karthago (se s. 1371) på 200-talet om de här
nämnda djuren att de är farliga på land men
inte kan göra oss något om de kastas i vatten
(han tänker på dopet som nämns i v. 16 där
demonernas makt bryts).
Av v. 16 förstår vi att både dop och tro är
nödvändiga för frälsningen. Det är kyrkans
lära (Katolska kyrkans katekes, nr. 846; 12571261). Men Gud kan också, om han vill, frälsa
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människor på andra sätt. Om, hur och i vilken
omfattning han gör det, kan vi dock inte
veta. Därför måste man för säkerhets skull
absolut bli döpt om man vill vara kristen
(jfr Matt 28:18-20). Ett odöpt barn som håller
på att dö måste omedelbart döpas. Katolska
kyrkan tillåter att sådana barn döps, t.o.m. i
fall där de inte är katoliker och där föräldrarna
är emot (CIC, can. 868, § 2: ”… etiam invitis
parentibus”). I nödfall kan vem som helst,
t.ex. en sjuksköterska, ta fram vatten och döpa
genom att säga ”Jag döper dig i Faderns och
Sonens och Den helige andes namn”. Ibland
hinner man inte, ty barnet är redan dött. Då
måste vi i all fall be för barnet, ty hur kan vi
sluta hoppas! Kan inte Jesus ta emot barnet i sin
famn i evigheten? (jfr Mark 10:13-16). Paulus
skriver om kärleken: Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den (1 Kor 13:7). Förtvivlade fall
(missfall och aborter) innesluts i detta hopp,
som räcker bortom allt vi ser och vet.
Jesu löften om tecken som ska åtfölja dem som
tror (v. 17-18) är menade bara som exempel.

andligt gift: vi behöver gåvan att kunna studera
och vederlägga förvrängningar av kristen tro
(heresier) utan att bli skadade av dem. Markus
presenterar Jesu himmelsfärd som kontrast till
lärjungarnas väg ut i världen. Jesus lyfts uppåt
- de går utåt. Men han understryker samtidigt
att Jesus är kvar med dem (oss) och framför
allt då hans lära predikas, d.v.s. då läroämbetet
undervisar. Mot detta ämbetes röst faller alla
andliga faror till marken.

Årgång C: Evangelium: Luk 24:46-53
(Medan han välsignade dem, lämnade han dem och fördes upp till himlen)
Om högtidens bakgrund, läs ovan s. 625,
där jämförelser görs mellan Lukas två olika
versioner av Kristi himmelsfärd (jfr Apg 1:9 f)
och de övriga evangelisternas versioner.
Jesu avsked i Lukasevangeliet anknyter till
evangeliets början (så gör även Matteus, se
ovan). Scenen är högtidlig såsom när prästen
Sakarias, Johannes Döparens fader, skulle
välsigna folket utanför templet men p.g.a. tvivel
blev stum och inte kunde göra så (Luk 1:22).
Sakarias är en bild av Gamla testamentet som
inte hade mer att säga, inga fler välsignelser
att ge, förrän Jesus kom. Jesus avslutar och
fullbordar vid himmelsfärden Sakarias liturgi.
Ännu mer: Jesus liknar här en överstepräst
som lyfter sina händer över Guds folk (Syr
50:20-21; 3 Mos 9:22), den flock som han snart
ska ösa ut sin Ande över. Jesus ”fördes upp”
heter det i v. 51. Det låter också liturgiskt - som
en gåva som lyfts upp och frambärs på altaret
(jfr t.ex. 3 Mos 23:11-12). I mässans första

eukaristiska bön läser prästen:
Vi bönfaller dig, allsmäktige Gud: Låt detta
offer genom din helige ängels händer bäras fram
till ditt altare i höjden...
Att lärjungarna föll ner och hyllade Jesus (v.
52) betyder tillbedjan av Jesus såsom Gud (jfr
Joh 20:28; Matt 12:11; Luk 1:32-33). Verserna
52 och 53 avslutar Lukas evangelium med en
blombukett av Lukas favoritämnen: templet,
Jerusalem, glädje, lovprisning och bön.
Jesus lovade lärjungarna att Den helige ande
snart skulle komma över dem (v. 49). Vi ser
nu lärjungarna i ständig bön och lovprisning
(v. 53) i templet medan de inväntar händelsen
(jfr Apg 1:14; 2:46; 5:42). Den inträffade när
pingstfesten kom. Så ska även vi under de
kommande tio dagarna leva i bön om att
Anden ska förnya sina gåvor i oss så att vi kan
fira pingsten som en ny början i vår vandring
med Gud. Därför har kyrkan pingstnovenan –
nio dagars bön – med början i morgon fredag.

Denna dags kollektbön (bön innan läsningarna):
Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva i tacksamhet och kärlek,
ty Kristi himmelsfärd är början till vår upphöjelse, och hela kyrkans kropp är kallad
till den härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom honom,
Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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Var och en som förkunnar evangeliet får
särskilda nådegåvor. Dessa gåvor kan vara både
fysiska och andliga, det kan röra sig om allt från
retorisk skicklighet till rena mirakel såsom i
många av helgonberättelserna i slutet av denna
bok. Att kunna hantera giftormar rent fysiskt är
imponerande men för en predikant är det nog
mer nyttigt att kunna ta tag i farliga ämnen på
ett pedagogiskt sätt. Att inte dö av giftattacker
är bra men viktigare är att kunna överleva
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FREDAGEN I SJÄTTE PÅSKVECKAN
Novenan inför pingsten (nio dagars bön) börjar i dag. Vi ber om en förnyelse av Den helige
andes gåvor som vi redan tagit emot i sakramenten, först av allt i dopet.
Första läsningen: Apg 18:9-18 (Här i staden är det många som hör till mitt folk)
Judarna måste ha rasat. Synagogföreståndaren
Crispus anslöt sig till Paulus (Apg 18:8).
Paulus var från början svag och rädd och full av
ängslan i Korinth (1 Kor 2:3), socialt ringaktad
som dåre (1 Kor 1:26-29; jfr hela 2 Kor).
Thessalonikerbreven skrivs antagligen nu, i
dem märker vi den hårt drabbade apostelns
känslor, han slungar ur sig förbittrade ord
om judarna, sitt eget folk (1 Thess 2:15-16).
Men under natten talar Gud stärkande ord (v.
9-10), såsom han gjort i gångna tider till andra
av sina plågade och frustrerade tjänare, Mose,
Josua, Jesaja, Jeremias och flera.
Judendomen var en religio licita, en tillåten
religion i romarriket. Anklagelsen inför en
romersk domstol verkar vara ett försök att få
Paulus betraktad som icke-jude, d.v.s. medlem
av en icke-tillåten sekt och därmed kriminell.
Detta blev snart den officiella romerska synen,
men Gallios reaktion visar att det ännu inte var
så. ”Judiskt trams!” Alla slängs ut (väl också
Paulus). Gallio var för övrigt bror till den kände
filosofen Seneca (som hatade judar). Seneca
skriver att Gallio fick lämna denna provins

snabbt p.g.a. en febersjukdom (han hade
svaga lungor). En inskription från kejsaren
Claudius i staden Delfi nämner Gallios namn.
Av den texten kan vi tidsbestämma Gallios
ämbetsperiod (och därmed det som sker
här): det rör sig om vintern 51-52 e.Kr. Men
vilket hemskt öde som väntade allihop! Nästa
kejsare, den galne Nero, skulle ta både Paulus,
Gallios och hans kände bror Senecas liv!
Sosthenes i v. 17, efterföljare till föreståndaren
Crispus som blev kristen (se ovan), blev
kanske själv kristen (1 Kor 1:1). Vem kastar
sig över honom? Domstolsvakter – av ren
antisemitism? Frustrerade judar - för att han
vill lugna dem? Paulus visar sig som äkta jude
genom att inviga sig till nasir (v. 18; jfr 4 Mos
6:1-21). Vad hans löfte gick ut på sägs inte.
Håret skulle nu växa fritt, det klipptes av när
löftet infriades och då brändes det som offer
i Jerusalem. Resan dit och besöket i urkyrkan
där kommer att gå fint. Paulus tredje stora
missionsresa börjar direkt därefter (Apg 18:23
ff).

Evangelium: Joh 16:20-23a (Ingen skall ta er glädje ifrån er)
Bilden av förföljelserna mot kyrkan som
födslovärkar, tecken på att något stort och
gott är på väg, är starkt uppmuntrande.
Den födande kvinnan som glädjesymbol är

förankrad hos profeten Jesaja (Jes 21:3; 26:17
f; 66:7-10). Den dagen kommer ni inte att fråga
mig om någonting (v. 23): när Jesus kommer i
sitt rike blir allt klart. Kyrkan upprättas.

Kom Helige ande, ge mig kärleken så jag glömmer att vara egoistisk (jfr Gal 5:22)
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Första läsningen: Apg 18:23-28 (Med stöd av skrifterna bevisade Apollos att Jesus är Messias)
Paulus vandrar ca 2.000 km i vers 23 – ganska
imponerande! Paulus vänner, de goda makarna
Priscilla och Aquila, valde att stanna kvar i
storstaden Efesos. Där möter de förkunnaren
Apollos från Alexandria i Egypten. Där borta
skrev den kände juden Filon djupa, allegoriska
bibelutläggningar (se s. 51), där Guds ”Ord”
nästan sågs som en egen person (men att
Ordet blivit kött – jfr Joh 1:14 – trodde Filon
inte, och han verkar inte ha träffat Jesus eller
apostlarna). Vår Apollos har säkert känt Filon.
Frågan om Jesus som Messias är här under
50-talets början ännu enbart en intern judisk
angelägenhet. De kristna deltar med största
självklarhet i synagogans gudstjänster (v. 26).
Att Jesus var ”något särskilt” kan Apollos ha
hört från Johannes Döparens lärjungar (jfr Joh
1:29-34) som ivrigt döpte vidare efter Johannes

död. Möjligtvis har Apollos sedan undervisats
av sådana kristna som ännu höll strikt på
Moselagen (jfr Apg 21:20 f), de betonade
judiska seder och insåg inte vidden av det
särskilt kristna dopet som de tagit emot. Den
bildade konvertiten förs nu in i hela sanningen
(Joh 16:13), d.v.s. i kyrkans fulla troslära och
gemenskap, genom Priscilla och Aquila (v. 26,
ovanligt nog nämns kvinnan här före sin man,
som i Rom 16:3, hon var tydligen en viktig
medarbetare!). Apollos får enbart beröm av
Lukas, men i Första Korinthierbrevet ser vi
att ett ”parti” bildades kring honom i kyrkan
(med eller utan hans medgivande?). Paulus
såg honom som en självklar medarbetare, men
den retoriskt starke alexandrinen gick ändå
sina egna vägar (1 Kor 1:12; 3:6; 16:12).

Evangelium: Joh 16:23b-28 (Fadern älskar er, eftersom ni har älskat mig och trott på mig)
Fram tills Jesu återkomst i härlighet kommer vi
att ha olösta frågor! Trons hemligheter förstår
vi nu i bilder (v. 25, d.v.s. liknelser) men då
ska allt bli klart. Bibeln själv innehåller texter
som kan tolkas på flera sätt. Måste det splittra
oss? Sekter uppkommer när någon tror sig
kunna tolka Bibeln bättre än den allmänneliga
(katolska) traditionen. Man vill sätta sig över
kyrkans läroämbete och ge svar på saker som
bara Gud vet om, såsom tidpunkten för Kristi
återkomst. Man närs av högmod och avund.
Sådana människor behagar inte Gud.

Att be i Jesu namn (v. 23, 24, 26) är inte en
”magi som funkar”. Det innebär att be med
Jesus till Fadern i Den helige ande, d.v.s. be Gud
om sådant som Jesus instämmer i – som vi gör
i bönen Fader Vår. Därför avslutar vi ofta våra
böner med orden ”… genom Jesus Kristus”. Vi
ansluter till Jesu bön och är fyllda av Jesu Ande
som ger gemenskap med Fadern (se Katolska
kyrkans katekes, nr. 2614-2615). Att nämna
Jesu namn är också att ”påminna” Fadern om
allt gott han gett genom sin Son och be om
ännu mer.

Kom, Helige ande, låt din glädje göra mig till ett påskljus för andra! (jfr Gal 5:22)
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Årgång A

Första läsningen: Apg 1:12-14 (De höll ihop under ständig bön)
Guds Son har återvänt till Fadern i himlen.
Oron bland hans lärjungar är stor: vad ska
hända nu? Om du inte vet hur allt ska gå vidare,
så vänta och be! Jungfru Maria tröstade säkert
Jesu vänner med sådana ord. Hon var viktig:
enbart hennes namn nämns här tillsammans
med apostlarnas i ”det andliga väntrummet”
mellan Kristi himmelsfärd och Pingst. Anden
skulle komma, hade Jesus sagt, vad innebar det?
Maria visste! Guds Ande kom ju över henne
vid bebådelsen, såsom över Guds helgedom
i öknen (Luk 1:35; 2 Mos 40:34 f). Maria var
den första troende i Nya förbundet.

Samme Anden ska nu komma över hela
kyrkan. I advent fick vi vänta på Sonen - med
Maria. Nu i påsk väntar vi på Anden - med
Maria. Alltid är hon med oss och håller vår
hand. Fast och ömt på samma gång.
En sabbatsväg (v. 12) är det avstånd som en jude
fick gå på sabbaten, en dryg km = avståndet
mellan uppenbarelsetältet (tabernaklet) och
gränsen för israeliternas läger under ökentiden
(så tolkades 2 Mos 16:29). Alla elva apostlar
(inte tolv, Judas är ju död) är med i v. 14. Det
betyder att hela gruppen som svek Jesus ändå
får tillhöra det nya Gudsriket.

Andra läsningen: 1 Pet 4:13-16 (Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull)
Den åldrande aposteln vet vad det vill säga att
lida och skymfas och hamna i fängelse för tron
på Jesus (jfr Apg 5:17f, 40; kap. 12). Vers 15
nämner kristna som straffas för vanliga brott.
Observera de tröstande orden om Den helige
Andes närvaro i v. 14. Med hela kyrkan inväntar
vi nu pingstdagen, Andens utgjutande, men
Anden är redan här för alla som, likt de rädda
apostlarna i nattvardssalen, håller ut i bön när

de får lida för Jesu skull. Ordet ”kristen” nämns
i v. 16. Det var nog från början en nedsättande
beteckning som utomstående kom på (jfr
Apg 11:26). I Nya testamentet förekommer
uttrycket inte så ofta, det tog väl tid innan det
blev ”rumsrent”. Petrus och Paulus (se t.ex. Gal
1:22; Filem v.16) bidrog aktivt genom att ge det
en positiv klang.

Evangelium: Joh 17:1-11a (Fader, förhärliga din son)
Med dessa verser börjar det kapitel som
kallas för Jesu översteprästerliga bön (p.g.a.
orden i v. 19; jfr Heb kap. 9 och 10). Bönen
är höjdpunkten i Jesu lidelsefulla tal till
lärjungarna på Skärtorsdagskvällen (Joh
13:31 – 17:26). Den kanske borde kallas för
Stora bönen om enhet i stället. Enheten mellan
Fadern och Sonen, och vår enhet med Gud
och varandra, är temat. Det är bilden från Joh

15:1f (vinstocken) som utvecklas vidare, men
nu i form av en prästerlig bön (jfr 1 Kor 3:2223). Jesus ber bönen i nattvardssalen, kanske
bad han den igen i Getsemane (jfr Heb 5:710). Det finns djupa kopplingar i denna bön
till Fader vår (teman som att helga Gud, Guds
vilja m.m.). I v. 11 låter Jesus som om han talar
från evigheten. I tanken är han redan där,
därför är han så suveränt lugn.

Kom Helige ande, med Kristi frids gåva, som gör oss alla till ett! (jfr Gal 5:22)
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Årgång B

Första läsningen: Apg 1:15-17, 20ac, 21-26
(Någon av dem som var med oss skall vittna
tillsammans med oss om hans uppståndelse)
De är ännu omtumlade av uppståndelsen
och de har undervisats av Jesus under fyrtio
dagar. Jesus, ”Davids son”, är nu osynlig och
Petrus och apostlarna försöker ge mening
åt allt som hänt utifrån Gamla testamentets
förutsägelser. Kung David spelade en viktig
roll som tolkningsnyckel (se Petrus tal i Apg
2:23 f). Davids bön i Psaltaren (v. 20; jfr Ps
69:26; 109:8) kunde användas när man skulle
hitta en ersättare åt Judas som förrådde
Jesus. Judas förfärliga öde, som det beskrivs
i Nya testamentet, liknar det som drabbade
dem som förrådde David (läs om Absalom,
Achitofel och Amasa i 2 Sam 17:23; 18:9-17;

20:8-10 och jämför med Judas öde i Matt
27:5 och Apg 1:18). En ersättare väljs alltså.
Första generationen kristna ville absolut ha
exakt 12 män i apostelkollegiet, fundamentet
för ”det nya Israel”, likt patriarken Jakobs
12 söner som var stamfäder för det gamla.
Jesus hade själv valt 12 - vi ser att urkyrkan
gör Jesu bestämmelser till Tradition (men
så småningom behövdes mer än 12 ledare!).
Kravet på kandidaterna var att de varit med
om allt kring Jesus. Mattias väljs. Märkligt nog
hör vi inget mer om honom. Senare legender
påstod att han blev martyr, och att hans kropp
fördes till staden Trier (se s. 1154).

Andra läsningen: 1 Joh 4:11-16 (Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom)
Gud gav sin egen son för oss så att vi kunde
försonas med Gud (1 Joh 4:10). Det får den
gamle aposteln att säga att Gud är kärlek (v.
16). Därför måste vi också älska varandra (v.
11). Vi ser inte Gud (v. 12) – vår kärlek ska visa

sig gentemot dem vi ser: varandra.
Så fulländas Guds kärlek som Jesus kom med.
Då är Gud i oss och vi i Gud. Det innebär att
bekänna tron på Jesus, att stå fast vid källan till
vår kärlek (v. 15).

Evangelium: Joh 17:11b-19 (Må de bli ett, liksom vi är ett)
Med Guds uppenbarade ”namn” (v. 11-12, jfr
Joh 17:6) menas inte ett speciellt hemligt ord,
utan Guds natur, väsen eller personlighet. Det
som menas är att Jesus har öppnat vägen för
oss till Faderns hjärta. Jesus helgar sig till ett
offer för att vi ska helgas (v. 19): Messias är här
både präst och offer och vi invigs med honom

till en gåva åt Gud. Vi ska konsekreras såsom
brödet i mässan. Jesu starka vädjan till Fadern
vill säkra de kristnas enhet. Den handlar också
om att skydda oss mot djävulen och ”världen”,
d.v.s. den del av världen som revolterar mot
Gud och avvisar hans kärlek.

Kom Helige ande, med Kristi frids gåva, som gör oss alla till ett! (jfr Gal 5:22)

635

Påsk

SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN

Årgång C

Första läsningen: Apg 7:55-60 (Jag ser Människosonen stå på Guds högra sida)
Dagarna mellan Kristi Himmelsfärd och
pingsten (nästa söndag) var fyllda av förväntan.
Tillsammans med Maria såg de första kristna
upp mot himlen: Herrens Ande kan komma
när som helst! Anden kom över Maria när
hon tog emot barnet Jesus i sitt sköte (Luk
1:35). Vilken gåva skulle kyrkan få nu? Kanske
tecken på himlen, blod och eld och pelare och
rök (Joel 2:30, i vissa biblar = 3:3)? Ingen visste.
Läsningen låter oss i dag minnas vår första
martyr, Stefanos. Han stenades ihjäl likt en
gång den omutbare Navot (1 Kung 21:11-13)
och den sista av profeterna i Gamla testamentet,
Sakarias (2 Krön 24:20 f). Stefanos inre öga
ser Jesus som den utlovade Människosonen
från Dan 7:13 f. De uppretade motståndarna

tolkar hans vision som ett hån mot Gud (jfr 3
Mos 24:14). De som hört ”hädelsen”, vittnena,
ska nu kasta de första stenarna. De lägger
ifrån sig sina kläder först (här introduceras
Paulus, som ännu kallas Saulus). Stefanos
bekände Jesus som Gud. Nu ber han till Jesus
med nästan samma ord som Jesus på korset
bad till Fadern, nämligen om förlåtelse för
vad de rasande judarna gör mot honom, och
om att Gud (Jesus) ska ta emot hans ande (v.
60, jfr Luk 23:34, 46; Ps 31:6). Stefanos säger
provocerande att Guds härlighet (d.v.s. allra
heligaste närvaro) nu är i himlen hos Jesus.
Templet behövs alltså inte längre (v. 55, jfr Apg
7:48-50). Närvaron kom över urkyrkan vid
pingsten.

Andra läsningen: Upp 22:12-14, 16-17, 20 (Kom, Herre Jesus)
Vi får här de sista orden i Bibeln. Jesus ska
återkomma med den nya himlen och den
nya jorden som profeterna utlovade (t.ex. Jes
65:17). Paradiset ska återkomma (v. 14; jfr 1
Mos 3:24; Jes 52:1). Jesus är skottet från Davids
rot, d.v.s. den utlovade Messias som Gud
genom ett under lät framstå ur Davids ätt (Jes
11:1). Han är den strålande morgonstjärnan,
d.v.s. som den lysande punkt på himlen som

syns klarast morgon och kväll, en symbol på
triumf och makt (planeten Venus). ”Bruden”
som ropar (v. 17) är kyrkans triumfgemenskap
i himlen, helgonen som väntar på oss, men
också den stridande kyrkan på jorden. Livets
vatten (v. 17) är gemenskapen med Gud i Den
helige Ande (jfr Upp 21:6; 22:1; Joh 4:10 f; 7:38;
1 Kor 12:13).

Evangelium: Joh 17:20-26 (De skall fullkomnas och bli ett)
Här avslutas Jesu översteprästerliga bön (=
Joh kap. 17) och därmed Jesu innerliga tal
till lärjungarna på Skärtorsdagskvällen (Joh
13:31 – 17:26). All ekumenik har sin rot i dessa

ord. Den helige Ande kommer att skapa de
kristnas enhet, för att Jesus vill det! Hur kan
vi bäst bidra? Be och invänta Anden liksom
lärjungarna innan pingst!

Kom Helige ande, med Kristi frids gåva, som gör oss alla till ett! (jfr Gal 5:22)
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Första läsningen: Apg 19:1-8 (Fick ni Den helige anden när ni kom till tro?)
På sin tredje missionsresa anländer Paulus nu
till storstaden Efesos. Tillhör de ”lärjungar”
han träffar här Johannes Döparens rörelse?
Denna rörelse existerade parallellt med kyrkan
ända in på 300-talet. Att vi hittar den så långt
borta som här i Efesos (och redan på 50-talet
e.Kr.) visar dess spridning. Lärjungarna som
nämns här tror på Jesus men har brister i sin
tro (jfr Matt 11:2-3). De har utan tvivel känt
till Moses önskan att Anden skulle komma
över hela Herrens folk (4 Mos 11:29) och till
löftet hos profeten Joel om Andens ankomst
(Joel 2:28-29; i vissa Biblar = 3:1-2). V.2 är lite
förvirrande: lärjungarna menar knappast att
de inte känner till Den helige andes existens
(Paulus behöver tydligen inte undervisa om
den frågan här). Antagligen betyder meningen
att de inte visste att tiden nu är inne för
Andens ankomst, den som Mose och Joel
profeterade om.
De döps direkt med det kristna dopet och
konfirmeras sedan vid handpåläggning (det
rör sig tydligen om två olika handlingar). De
tror på Paulus ord: Gud har uppfyllt vad Mose
och Joel sa! De känner en stark befrielse: Det är
äntligen möjligt att vara som de sjuttio äldsta
i öknen som Anden en gång föll på (jfr 4 Mos
11:29)! Att vara de unga och gamla, slavar och

slavinnor, som enligt Joel skulle översköljas av
Anden och profetera! De släpper loss i extatisk
bön. Sådana utbrott eller tillstånd hade
urkyrkan största respekt för (Apg 10:47; 11:15,
17 – extas var ett religiöst fenomen som även
ingick i andra av dåtidens religiösa rörelser).
Nya testamentet låter oss inte veta hur sådant
såg ut och gick till i praktiken. Vår tids
karismatiker, katolska och icke-katolska, har
bönemöten med känslostarka omvändelser.
Det motsvarar kanske - eller kanske inte? det som Lukas och Paulus beskrev. Ingen vet
säkert, men vi förstår i alla fall hur lärjungarna
tänkte: Den messianska tiden har börjat.
Kungen är här. Kungen regerar. Alla andra
auktoriteter, även Döparen, blir sekundära.
Man ska därför nu ansluta sig till kyrkan, hans
folk, och ta emot dess nådemedel, inte stå
utanför eller gå till sekter.
Vi som i dag tar emot konfirmationens
sakrament lever inte med dåtidens oroliga
längtan efter Messias ankomst och profetians
gåva. Vi får dock samma Ande. Men om
vi inte bryr sig kan även vi missa att Anden
är där (v. 2). Andens glöder lades i oss då vi
smordes med krisma! De ska få flamma upp, bli
en brand! (jfr Luk 12:49).

Evangelium: Joh 16:29-33 (Var inte oroliga, jag har besegrat världen)
Vilken mäktig styrka i Jesu sista ord i denna
läsning! Hur många kristna har inte hittat tröst
i dem! Men vi är ännu långt från Paradiset: de
som nu tror på Jesus blir skingrade (v. 32; jfr

Matt 26:31; Sak 13:7; Mark 14:26 f). Trots yttre
kaos har de inre frid: Mästaren förblir trofast,
även om de själva inte skulle vara det (v. 33; jfr
2 Tim 2:13).

Kom Helige ande, lär mig tålamod med människor - och med mig själv! (jfr Gal 5:22)
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Första läsningen: Apg 20:17-27 (Jag vill fullborda det uppdrag jag har fått av herren Jesus)
Paulus tre år i den vackra storstaden Efesos
blev en höjdpunkt i hans arbete. Tiden där
var verkligen inte lätt (1 Kor 15:30-32) men
dock full av framsteg (1 Kor 16:9). Här i
trolldomens huvudstad triumferar den kristna
tron, alltså kan den segra överallt! Precis innan
denna läsning hör vi om Paulus dramatiska
framgångar mot magin (människor bränner
frivilligt sina dyra ockulta böcker på gatorna),
vi hör om silversmedernas upplopp, om Paulus
resa – läs: flykt - till Grekland och Makedonien.
Lukas ansluter tydligen igen till Paulus
(författaren talar åter i ”Vi”-form). Paulus
avskedstal till ”de äldsta” (presbyter, d.v.s. det
vi kallar för präster, jfr Tit 1:5; 1 Tim 5:17) har
Lukas lyssnat till med egna öron. Han brukar
återberätta sina huvudpersoners tal ytterst
troget och gör det även nu - varje sats här
låter som något vi hittar i Paulusbreven. Talets
avslutande del får vi i läsningen i morgon.

Nu får apostelns lärjungar ta över själva. Men
Paulus lämnar inte sina vänner för att han
önskar det, de ska förstå att han följer Guds
kallelse. Aposteln måste till Jerusalem även om
han anar att lidanden nalkas. Han förutsäger
sitt lidande liksom Jesus gjorde det (t.ex. i Luk
18:31-33), vi märker att Lukas vill visa oss
att hans hjälte Paulus helt följer i sin Herres
spår. Paulus har gott samvete – han har gett
trosarvet vidare, Traditionen, i komplett form
(v. 27), därför är det inte hans fel om någon
går förlorad. Är vi lika raka eller presenterar
vi bara sådana sidor av vår kristendom som
människor bifaller? Klipper vi bort obekväma
delar av tron? I så fall kan vi få ett medansvar
för att de går förlorade för att de inte lär sig allt
som hör till Guds plan (v. 27).

Evangelium: Joh 17:1-11a (Fader, förhärliga din son)
Johannesevangeliets 17:e kapitel är höjdpunkten av Jesu långa tal i nattvardssalen – en
enda lång bön till Fadern där han frambär sitt
livsverk och ber om att förhärligas, d.v.s. att få
tillbaka Guds gestalt som han avstod ifrån när
han antog en tjänares gestalt då han blev som
en av oss (Fil 2:6-7). Viktigt: Jesus ber här som
människa: Guds Son som blev människa vill
med sin mänskliga natur ingå i himlen. Vad vi
är här på jorden ska finnas i Gud – jag går
bort för att bereda plats för er (jfr Joh 14:2-3).

Paulus i läsningen ovan vet inte precis vad
som väntar honom. Jesus visste om sitt öde
men var orubbligt tillitsfull. Tacksamt räckte
han Fadern sin skörd, lärjungarna. Dem har
han uppenbarat ”namnet” för (v.6), d.v.s. Guds
identitet såsom den uppenbarades i honom
själv (Fil 2:9; Heb 1:4; 3 Joh v. 7; Jak 2:7; jfr 3
Mos 24:11; 16; Syr 45:15; Jes 52:6; Hes 39:7).
Omsorgsfullt bad han om att de skulle bevaras
och helgas. I tankarna är han redan hos Fadern
(v. 11).

Kom Helige ande, hjälp mig att förbli vänlig, även när det kostar på! (jfr Gal 5:22)
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Första läsningen: Apg 20:28-38 (Jag anförtror er åt Gud)
Paulus oro för kyrkans välgång efter hans
kommande bortgång var verkligen befogad.
Nya testamentet känner till minst sex olika
kättare som uppkom just i Efesos och
förfalskade hans lära (1 Tim 1:3; 2 Tim 1:15;
2:17). Det herde-ledarskap som Den helige
anden har instiftat och som nämns i v.28
motsvarar vad vi kallar för biskopsämbetet. Var
en biskop och en präst samma sak för Paulus?
Knappast. I den helige Ignatios av Antiokias
(se s. 42/45) brev till Magnesierna från ca
år 110 ser man att ”präst” (presbyter) och
”biskop” (episkop) är två olika ämbeten(Ign.
Magn. 6, De apostoliska fäderna, Artos
förlag). ”Diakoner” är ett tredje ämbete. Inga
kyrkofäder säger att denna tredelning av
ämbetet skulle ha ”kommit till efter Bibeln”.
Den bygger därför rimligtvis på apostlarna.
Det här handlar om Traditionen. Paulus
påminner de ansvariga om allt han lärt dem
muntligt under tre år (jfr 2 Thess 2:15), och som
de behöver för att kunna motstå kommande
villolärare (v. 30-31). Man visste mer än vad
vi har i de fyra evangelierna (ett smakprov är
Jesuscitatet i v. 35).

Evangelierna kunde givetvis inte rymma allt om
Jesus (Joh 21:25). Katolsk kristendom bygger
på Bibeln och Traditionen, d.v.s. helheten av det
som Jesus uppenbarade och som gav kyrkan
dess form. Protestanter som vill ”klippa bort”
allt som inte nertecknats i Bibeln är obibliska.
Ingenstans står det i Bibeln att bara det som
står skrivet däri gäller. Kyrkans läroämbete
tolkar tron, lett av Den helige ande (v. 28; jfr
s. 28ff i denna bok). Därför är Paulus ord till
ledarna så starka. De har hela trosarvet (jfr 1
Tim 6:20; 2 Tim 1:12-14), både det skriftligt
och det muntligt traderade. Som Den gode
herden ska de jaga bort vargarna (Joh 10:11 f).
Paulus älskade sina får och ville inte utnyttja
dem, han arbetade och försörjde sig själv och
sin personal (v.33-35). Han hade kunnat ta
emot gåvor som i Filippi (jfr 1 Kor 9:14; 2 Kor
11:9-10; Fil 4:15-16) men ville troligen ge en
motbild till villolärarna som typiskt tog gott
betalt (jfr 1 Thess 2:3 f; 1 Tim 6:5; Tit 1:11; 1
Pet 5:2; 2 Pet 2:3) och till grekernas lata ideal
om arbetsfrihet. Men det är inte alltid fel att
ta betalt. Med pengar kan man hjälpa de svaga
(v. 35).

Evangelium: Joh 17:11b-19 (Må de bli ett, liksom vi är ett)
”Helige fader” (v. 11) är ovanliga ord i Jesu
mun, väldigt ”liturgiska”. Uttrycket finns även
i en bön i den fornkristna texten Didaché
som skrevs ungefär samtidigt som Johannes
evangelium (Did 10:2, De apostoliska fäderna,
Artos förlag, se även s. 38). Vi hör Kristi
innerliga bön upprepa många typiska ord från

Johannes evangelium och från hans första
brev. Allt är judiskt tänkt här: vissa uttryck
har övertydliga rötter i Pentateuken, ord som
helga och offer (se t.ex. 2 Mos 29:44; 4 Mos
8:11f). Att helgas ”genom sanningen” (v. 19)
kan också läsas som att bli ”i sanning helgade”.

Kom Helige ande, med Kristi godhet, må den trösta mig och alla i dag! (jfr Gal 5:22)
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TORSDAGEN I SJUNDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 22:30; 23:6-11 (Du måste också vittna i Rom)
Jesus hade i förväg varnat sina lärjungar: Man
skall överlämna er åt synagogorna och kasta er
i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare
för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att
vittna. Lägg bara på minnet att ni inte skall
förbereda några försvarstal, ty jag skall ge er ord
och visdom som era fiender inte kan stå emot
eller vederlägga. (Luk 21:12-15). Irritationen
i judarnas Höga Råd är på kokpunkten, här
på tempelplatsens västra sida där Rådet
brukade träffas. Paulus har precis förnärmat
översteprästen och nu spelar han skickligt på
sin fariseiska bakgrund. Fariseerna hatade
tydligen sadukeernas parti mer än de hatade
sin gamle partikamrat (Apg 26:4-5; Gal
1:14). Många av dem beundrade väl ännu
Paulus, trots hans övergång till nasarenerna.
Slagsmål är nära. Observera att Paulus som
kristen kan bekänna sig till fariseerna! Det
var han inte ensam om (Joh 3:1; Apg 21:20).
Jesus hade självklart fariseerna på sin sida
mot saddukeerna i frågan om uppståndelsen
(Luk 20:27-40). Fariseerna bär i evangelierna
ofta rollen som Jesu motståndare. Det är nog
inte hela sanningen (se s. 153ff). De ville röja

Jesus ur vägen, men det var ändå fariseer
som varnade Jesus mot Herodes (Luk 13:3132). Om fariseerna hör vi nästan inget under
rättegången mot Jesus. En farisé begravde
Jesus med stor generositet (Joh 19:39; jfr 3:1).
Den saddukeiska prästaristokratin var dock
helt entydigt emot Jesus.
Kommendanten är en kontrast till det här
upphetsade sällskapet. Han är balanserad,
förnuftig och rättvis – som romarna brukar
se ut i Lukas texter. Han ville få klarhet (v. 30)
över saken. Så påminner han om Teophilos
som önskade tillförlitliga upplysningar om
Jesus (Luk 1:1-4; Apg 1:1) och som Lukas
tillägnar sitt dubbla verk, Lukasevangeliet
och Apostlagärningarna. Var Lukas skrifter
från början en enda lång försvarskrift för
Paulus inför en domstol i Rom, med grundlig
inledning om den kristna kyrkans uppkomst?
Skrev han för att visa att rörelsen inte hotade
staten utan bara handlade om en opolitisk,
intern judisk trosfråga? Var det nödvändigt
p.g.a. Markusevangeliet som kunde tolkas som
kejsarkritiskt? (se s. 167ff). Möjligtvis.

Evangelium: Joh 17:20-26 (De skall fullkomnas och bli ett)
Jesu tröstande ord från det långa talet i Joh
kap. 14-17 har följt oss under flera veckor nu.
Talet slutar här på tröskeln till pingsten som vi
kallar för kyrkans födelses fest. Vilken kyrkas?
Många kristna samfund har grundats senare
i historien, hur blir det med dem? Jesus tar
avsked men det känns att han inte vill skiljas

från någon av sina älskade lärjungar. Han vill
vara ett med dem alla och med oss som han
redan ser långt ute i framtiden (v. 20 f). Det blir
han i kommunionen. De kristnas splittring är
ett öppet sår i Kristi kropp. Vi får aldrig sluta
söka enheten. Aldrig.

Kom Helige ande, gör mig trofast, även om andra sviker! (jfr Gal 5:22)
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FREDAGEN I SJUNDE PÅSKVECKAN
Första läsningen: Apg 25:13b-21 (Paulus säger att Jesus är i livet)
Paulus behandlas korrekt. Det är tydligt att den
romerska staten inte har några skäl att ingripa
mot Paulus (och andra kristna). Porcius
Festus tog över ämbetet som landshövding
(prokurator) i Judeen år 60 e.Kr. efter Antonius
Felix. Två år senare dog han. Agrippa II, född
år 27 e.Kr., var den siste juden i historien som
kallades för kung (och svåger till Antonius
Felix). Hans rike omfattade vid denna tid bara
delar av Libanon och det nordliga Palestina,
men han hade rätt att utnämna överstepräster
i Jerusalem. Hans far Agrippa I var den som
lät halshugga aposteln Jakob den Äldre (se s.
1244) och kasta Petrus i fängelse (Apg kap.
12). Berenike var Agrippa IIs syster. Ryktet sa

att de två syskonen levde ihop som man och
kvinna. Under det judiska kriget (år 66-70
e.Kr.) var paret på romarnas sida, Berenike
blev t.o.m. den senare kejsarens Vespasianus
älskarinna. I Rom, som annars var van vid
mycket, chokades man av rykten om hennes
skamlöshet, hon förvisades ur staden år 79.
Agrippa II dog år 100 e.Kr. i Rom – barnlös.
Festus insåg att Paulus inte beskylldes för
något sådant brott som jag hade väntat (v. 18).
Han menar: uppror mot Rom (jfr Apg 21:38).
Aposteln visar att Jesu ord nu uppfylls: Paulus
får vittna om Jesus inför kungar och ståthållare
(Luk 21:12).

Evangelium: Joh 21:15-19 (För mina lamm och får på bete)
Den uppståndne Jesus låter sin viktigaste
apostel, Petrus, tre gånger bekräfta sin
hängivenhet mot honom – ett tillfälle att
gottgöra för de tre gångerna som Petrus
förnekade Jesus (Luk 22:54-62). Petrus förstår
precis varför han tillfrågas tre gånger och
därför säger han Herre, du vet allt (v. 17). Det
är smärtsamt, som en rodnande bikt, men
Petrus inser att han trots sina brister är älskad
och önskad. Han bekräftas i sitt universella
herdeansvar för alla Jesu lamm och får (d.v.s.
för hela kyrkans medlemsskara), det ansvaret
som Jesus gav honom i Matt 16:18-19 och som
vi i dag kallar för påveämbetet. Det innehas i
Rom, när detta skrivs, av Franciskus. Petrus
säger tre gånger ”jag älskar dig, Jesus”. Det är en
bön vi alltid borde upprepa, inte minst när vi
märker att något ont är på väg. Jesus förutsäger

Petrus martyrium (v. 18), författaren verkar
ta för givet att hans läsare känner till detaljer
om det. Vi har i dag bara Petrusakterna från
100-talet (kap. 35f; Apokryferna till Nya
testamentet, Proprius förlag; se även s. 70
i denna bok). De berättar att Petrus som
gammal lämnade Rom, ensam och förklädd,
hatad och eftersökt av överklassens män
vars kvinnor hade valt avhållsamhet efter att
ha lyssnat till Petrus. Men när han gick ut ur
stadsporten fick han se Herren komma in i
Rom. Och när han såg honom sade han ”Herre,
vart går du?” Och Herren sade till honom: ”Jag
går in i Rom för att bli korsfäst”… Då besinnade
sig Petrus... Och han återvände till Rom. Petrus
valde att korsfästas med huvudet neråt, säger
legenden. Så följde han sin älskade Mästare till
det yttersta (v. 19), i den yttersta ödmjukheten.

Kom Helige ande, ge mig Kristi ödmjukhet så jag aktar och tjänar alla! (jfr Gal 5:22)
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PINGSTAFTON - LÖRDAGEN I SJUNDE
PÅSKVECKAN (MORGONMÄSSAN)
Första läsningen: Apg 28:16-20; 30-31 (Paulus stannade där och förkunnade Guds rike)
De 50 dagarnas glädjerika påsktid rinner ut
nu. Vi har firat påsktiden för att lära känna
Kristus och kraften från hans uppståndelse
(Fil 3:10). Den unga kyrkans minnen
(Apostlagärningarna) och den unge apostelns
minnen (Johannesevangeliet) dominerade
läsningarna under denna tid. De avslutas i dag.
Paulus sa nej till landshövdingen Festus
förslag att han skulle dömas av judarna i
Jerusalem – hellre valde han den hedniske
kejsaren! (Apg 25:9). Han tar samma kurs som
Petrus: mot Rom. Lukas visar oss trons – och
därmed kyrkans – vandring från Jerusalem
till imperiets huvudstad, där alla vägar samlas
och varifrån alla folkslag kan nås. Som Sinai
avlöstes av Jerusalem ska Jerusalem nu
avlösas av Rom. Härifrån ska evangeliet
stråla ut åt alla håll. Paulus når väl fram till
Rom år 61 e.Kr. Han möter inga problem,
påstår Lukas. Men avslutningen i 28:31 känns
ofärdig, Lukas har presenterat sin hjälte som
en parallell till Jesus: förföljd, förhörd och

nu på väg mot domstol och lidande. Läsaren
förväntar sig nu höra om Paulus lidande, men
allt vi får veta är att Paulus bor två år i Rom,
d.v.s. tills ca år 63. Och sedan? Varför slutar
det så här? År 64 bryter det vansinne ut som
Lukas inte nämner: Roms brand och kejsaren
Neros kyrkoförföljelser. Dödades Lukas eller
flydde han? Och Paulus? Roms tredje biskop
efter Petrus, Clemens, skriver i sitt brev till
korinthierna (som är från 90-talet e.Kr., se s.
40) att Paulus predikade i öster och väster och
blev vida berömd för sin tro. Han lärde hela
världen rättfärdighet, nådde västerns gräns
och vittnade inför de mäktiga (1 Clem 5, se
De apostoliska fäderna, Artos förlag). Paulus
nådde alltså Spanien som var ”västerns gräns”
(jfr Apg 1:8), så som han planerade (Rom
15:24-28). Alltså bör Paulus i första taget ha
frikänts av kejsaren Nero (vilket kanske Lukas
verk bidrog till!). 300-talskyrkohistorikern
Eusebios skriver att Paulus återvände till Rom,
fick en ny rättegång, halshöggs som martyr
och begravdes där. Där fick vi svar.

Evangelium: Joh 21:20-25 (Vi vet att hans vittnesbörd är sant)
Också Johannes evangelium slutar gåtfullt.
Den eleganta avrundningen i Joh 20:30-31
var tydligen inte nog för läsarna. Frågorna
hopades upp: ”Hur försonades Petrus med
den uppståndne Jesus efter att han förnekade
honom, och sa inte Jesus att lärjungen Johannes
aldrig skulle dö? Nu är han död! Är det här
evangeliet verkligen skrivet av denna apostel?”.

Svaret var troligen kap. 21, en redaktionsgrupp
verkar ha lagt till detta kapitel, som byggde på
Johannes ord. Gruppen avslöjar sig i ordet ”vi”
i v. 24. Allra sista ordet har en enskild person,
”jag” i v. 25. Vem var han? Världen kan inte
rymma allt man kunde skriva om Jesus, påstår
han. Till vem säger han dessa ursäktande ord?
(jfr Pred 12:12). Och varför?

Kom Helige ande, ge mig självbehärskning så jag kan hejda mig själv! (jfr Gal 5:22)
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VAD HANDLAR PINGSTENS
HÖGTID OM?
Du sänder din ande, då skapas liv. Du gör
jorden ny – så ber vi med orden i Ps 104:30.
Våren övergår nu i sommar, vi längtar efter att
kasta av oss arbetets bördor och ta semester.
Jordens tunna yta av liv, dess ansikte, dess
grönskande klänning, förnyas inför vår blick.
Veni, creátor Spiritus - Kom Skaparande - ber
vi. På Bibelns tid avslutades nu kornskörden
och veteskörden började. Jesus såg år efter
år med glädje ”hur fälten redan har vitnat
till skörd” (Joh 4:35). Pingstfesten (Shavuot)
i Gamla Förbundet bottnade i den första
skördens glädje: allt ville den troende dela
med Gud, man drog i vackra processioner till
templet i Jerusalem, varje man bar på sin korg
som var målad i glada färger och i vilken låg
hans första frukter, färska fikon, mörkröda
druvor… De familjer som hade en längre
transportsträcka tog med sig torkad frukt och
russin i stället, maten välsignades och ställdes
framför altaret. Vi kan lätt föreställa oss Jesus
delta i dessa Förstlingarnas fest, i tackandet, i
sången, i dansen, längs vägar smyckade med
olivkvistar och markens och fruktträdens alla
gåvor.
Festen kallas för Veckohögtiden i 2 Mos
34:22. Den inföll sju veckor efter påsk, vilket
motsvarar 50 dagar (jfr 3 Mos 23:16). Högtiden
kallades på grekiska Pentekosté efter siffran 50
(2 Mack 12:32) – på svenska blev det pingst. I 5
Mos 16:9-12 ser vi att pingsten var en av de tre
stora årliga vallfärdshögtiderna (vid sidan om
Påsken och Lövhyddefesten). Så småningom
förknippades högtiden även med förbundet
vid Sinaiberget, då Gud gav Mose lagen (2
Mos 19:1ff). Man ansåg nämligen att förbundet
ingicks just vid denna tid under året och därför

började man läsa ur 2 Mos kap. 19-20 på just
denna dag (kapitlen med Tio Guds bud).
Skördefest och förbundsfirande är egentligen
två ganska olika teman men de fördes helt
enkelt ihop (vi kristna har också högtider med
omaka temakrockar, se t.ex. Trettondagen, s.
995). Pingsten fick alltså en dubbel inriktning:
en tack till Gud för jordbrukets gåvor och en
tack för Torans lagar som gavs under åska och
blixtar, när ett tungt moln låg över berget och
det hördes en stark hornstöt. Alla i lägret blev
förfärade (2 Mos 19:16).
Just denna högtid utvalde Jesus för att infria
sitt löfte till sina oroade lärjungar som nu
i dagarna efter hans himmelsfärd höll ihop
under ständig bön, tillsammans med några
kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder (Apg
1:14; jfr förklaringen om ”bröder” s. 409).
Jesus hade lovat: Ni skall få kraft när den heliga
anden kommer över er, och ni skall vittna om
mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien
och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8;
jfr Joh 14:25f; 15:26; 16:7 f; Mark 13:11). På
denna judiska pingstdag – kanske just då
lärjungarna läste om åskan över Sinaiberget hördes plötsligt från himlen ett dån som av en
stormvind, och det fyllde hela huset där de satt.
De såg hur tungor som av eld fördelade sig och
stannade på var och en av dem. Alla fylldes av
helig ande och började tala andra tungomål,
med de ord som Anden ingav dem (Apg 2:2-4).
En del åskådare trodde att apostlarna var fulla.
De var kanske fulla själva! (Man kan tänka sig
att det dracks en del bland folket vid denna
glädjefest). Nej, här är det en annan berusning
som är på gång: entusiasmen hos dem som vet
att profeternas löften om ett nytt förbund, ett
nytt hjärta, en ny ande nu uppfylls (se t.ex. Joel
2:28-32, i vissa biblar = 3:1-5; Jes 32:15; Jer
31:33; Hes 11:19; 36:26; 37:1-14; Sak 12:10).
En entusiasm som utlösas av Guds egen Andes
plötsliga, närmast påtagliga närvaro.
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Fördjupning
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Evangelisten Lukas ger oss denna berättelse.
Bara han. Bakgrunden är att apostelkollegiet,
de tolv, är återställt (Apg 1:15-26), d.v.s.
grunden till Det nya Israel (= kyrkan) är
lagt. Det nya Gudsfolket får då liksom det
gamla en egen ”Sinaiuppenbarelse”, ett möte
med Gud, med hörbara dån och synlig eld.
Skillnaden är att nu sker ett språkmirakel:
Petrus och de andra talar på språk som de
aldrig har lärt sig, partiska, mediska o.s.v.
De främmande judarna (och proselyterna,
d.v.s. konvertiter till judendomen) förstår
vad apostlarna säger. Är Lukas framställning
påverkad av andra författare? Den bildade
juden Filon från Alexandria (se s. 51) skrev
få år innan Lukas skriver något liknande om
själva Sinaihändelsen i öknen: Guds röst kom
mirakulöst ut ur elden över Sinai, skrev han,
och förvandlades till ord som människorna
kände till (Filon, Decal. 46). Lukas har
möjligtvis tänkt likadant. Han ville visa att
Gud nu gjorde sig begriplig i urkyrkan liksom
då vid Sinai. Kyrkofadern Athenagoras från
Aten beskriver ca år 177 e.Kr. Anden som
en solstråle som flyter ut från Gud (i hans
försvarsskrift Legatio pro christianis). Tanken
ligger nära Platons filosofi. Även den idén kan
Lukas ha känt till och haft i tankarna. Lukas
skriver egentligen inte om ”eldtungor” utan
tungor som liknade eld (v.3). Elden är alltså
bara en metafor. Hur ska händelsen förstås
rent historiskt? Var det ett intensivt bönemöte
som blev allt mer entusiastiskt och blev till en
gatudemonstration? Hur mycket visste Lukas?
Vem var hans källa? Maria? Ingen annanstans
i Nya testamentet nämns händelsen. Varför?
Kyrkans ledare, Petrus, håller här – uppeldad
av Anden - ett övertygande tal till det gamla
Israel, judar från alla länder under himlen (Apg
2:5). Han förklarar
1) att det som nu sker är uppfyllelsen av Guds
ord genom profeten Joel (Joel 2:28-32, i vissa
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biblar = 3:1-5) om att Anden ska skänkas åt
alla människor i de sista tiderna,
2) att kung Davids profetia om en ättling som
enligt Guds löfte skulle härska på hans tron
men inte skulle lämnas åt dödsriket (Ps 16:10)
har uppfyllts genom att Jesus har uppväckts
från de döda,
3) att de närvarande ska omvända sig och tro
allt detta samt ansluta sig till Jesus genom att
låta sig döpas. Då ska de få samma heliga Ande
som apostlarna.
De många nya (judiska) lärjungar döps och får
Anden, men i deras fall hör vi inte om några
synliga eller hörbara under såsom tungotal.
Däremot arbetar Anden genast vidare med
nästa steg: att forma kyrkan. Vi läser att de
troende deltog troget i apostlarnas undervisning
(katekes) och den inbördes hjälpen (Caritas),
i brödbrytandet och bönerna (eukaristins
liturgi). Ja, de hade allting gemensamt. De sålde
allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla,
efter vars och ens behov. De höll samman och
möttes varje dag troget i templet…” (ur Apg
2:41-46).
Apostlagärningarna är Lukas berättelse om
hur Den helige ande initierar och utvecklar
kyrkan. Den röda tråden är alltså:
1. Anden samlar och återställer apostelkollegiet (Gudsfolkets läroämbete) efter Kristi
Himmelsfärd.
2. Anden låter urkyrkan se sig själv som Det
nya Israel med en egen ny och överväldigande
Sinai-erfarenhet som gör dess medlemmar till
Guds språkrör.
3. Anden låter budskapet om Jesus predikas
under ledning av Petrus.

Varje steg hör med, de är Andens verk, inte
bara de spektakulära undren i början. Så är
pingsten kyrkans födelses fest, hennes ”urkonfirmation”.
Den som tar emot Bekräftelsens sakrament
(konfirmationen) är karismatisk, får del av
pingstundret på sitt eget sätt. Med varje ny
konfirmand får kyrkan nya karismer (andliga
gåvor eller begåvningar) i födelsedagspresent
- till gagn för gemenskapen (jfr 1 Kor 12:7f).
I dagens läsning säger judar från olika länder
att de hör apostlarna tala på deras modersmål.
Men på vilket språk säger de detta? Det måste
ha varit på grekiska som alla förstod i dåtidens
värld, liksom vår tids engelska. Lukas återger
Petrus tal (Apg 2:14 f) på grekiska, och så
hölls det väl också. Talets citat från Gamla
testamentet (Apg 2:17-21 / Joel 2:28-32 - i vissa
biblar = 3:1-5; Apg 2:25-28 / Ps 16:8 f; Apg
2:34-35 / Ps 110:1) är inte heller hämtade från
den hebreiska bibeln som användes i Jerusalem
utan från den grekiska bibelöversättningen
Septuaginta (se s. 18) som just användes av
judar ute i andra länder, alltså sådana som
lyssnar till Petrus här. Varför behövdes då ett
språkmirakel, om alla förstod grekiska? Kan
man misstänka att undret bara är symboliskt
menat – att det egentligen avspeglar en intern
kursändring där urkyrkan tog det stora steget
att övergå till den grekiska Bibeln så att Kristus
kunde förkunnas utanför Heliga landet åt judar
som inte kunde hebreiska eller arameiska, som
var talspråket i Det heliga landet? Nej, Lukas vill
säga att ett språk-mirakel verkligen ägde rum.

Hans ärende verkar vara att ge en kontrastbild
till Första Mosebokens berättelse om
tornbygget i Babel, där urtidens människor
i sitt högmod ville bygga ett torn som räckte
upp till himlen. Gud förvirrade dem genom
att ge dem olika språk (1 Mos 11:1-9) (läs min
kommentar till denna händelse på nästa sida).
Nu händer motsatsen: genom Jesu ande botas
mänskligheten från allt som splittrar oss (jfr
Jes 66:12-19). Anden får oss att förstå varandra
oberoende av nationalitet. Pingstundret i
Jerusalem var en omvälvande kollektiv
erfarenhet av Guds ingripande som väckte
tron på att Guds löften om att samla och
helga alla folk nu infriades. Den babyloniska
förvirringen upphävdes. Gud förenar alla.

Pingst

4. Anden organiserar kyrkan med liturgi,
studier och ekonomisk solidaritet.

Och vi? Vi har bett om Andens gåvor i nio
dagar nu sedan Kristi Himmelfärdsdag. Min
läsare, kommer du ihåg profeten Elia som
upptogs till himlen? Efteråt fick hans lärjunge
Elisha hans andes kraft (2 Kung 2:9 f). När
Elia lyftes upp föll hans mantel av honom och
Elisha tog den på sig. Men Kristi mantel äger
du: din dopklänning! Vi ska ikläda oss Kristus
(Gal 3:27).
Jag är vinstocken, ni är grenarna, sa Jesus (Joh
15:5).
Hans Ande ger liv och bygger broar. Jesu
vinstock bär i dag frukt som aldrig förr.
På grund av pingsten.
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PINGSTAFTON - LÖRDAGEN I SJUNDE
PÅSKVECKAN (KVÄLLSMÄSSAN)
I kväll börjar högtiden. I denna mässa är det samma läsningar för årgång A, B och C.
Observera att det finns hela fyra olika valmöjligheter till första läsningen:
Första läsningen, första alternativet: 1 Mos 11:1-9
(Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden)
I många kulturer finns det myter om förfäder
som satte igång orealistiska tornbyggen och
misslyckades. Temat är hybris (övermod) som
leder till fall. I Första Mosebokens optik är det
här ett nytt syndafall: folken, Adams och Evas
ättlingar, tog inte emot sitt uppdrag att uppfylla
jorden (1 Mos 1:28) utan gaddade ihop sig på
en enda plats. De var självdyrkare och önskade
grandiositet, ja, himmelsk status. De ville ta för
sig av det som tillkommer Gud, i detta fall inte
en frukt som våra urföräldrar i Eden, utan ett
namn som är känt (v. 4, uppenbart menas med
”namn” gudomlighet).
Berättelsen förklarar till synes hur folkens språk
kom till men redan i 1 Mos 10:5, 20, 31 läser vi
att olika språk fanns. Språkförbistringen tolkas
därför bäst andligt: man kunde inte komma
överens, alla munnar pratar och pratar men
ingen lyssnar. Vad hjälper det då att man
är försedd med murslevar och tegelstenar i
mängd! När människorna sätter sig upp emot
Gud blir de alltså varandras fiender. Homo
homini lupus est säger ett gammalt ordspråk,
människan är för sin medmänniska en varg.
Första Moseboken vill visa att människorna
försöker släta över sitt grundproblem, nämligen
att de har tappat bort Gud och paradiset.
De försöker kompensera sin andliga tomhet
genom tekniska projekt som ska göra dem
själva till alltings centrum.
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Babel låter som ”babbel”. Det är författarens
medvetna omskrivning av ”Babylon”, staden
till vilken judarna på 500-talet f.Kr. drogs som
fångar. Där hamnade de i en överväldigande
världsstad med alla möjliga språk kring sig
som de inte förstod. På babyloniska betydde
”Babylon” gudarnas port, d.v.s. platsen där
gudarna stiger ner från himlen. Vi vet att
Nebukadnessar, Babylons dåtida kung, var
stolt över att ha restaurerat ett tempel till
Babylons avguds Marduks ära, en s.k. ziggurat,
ett tempeltorn på vilket man trodde sig kunna
få rituell kontakt med himlen – såklart en ren
blasfemi i judarnas öron.
Dagens läsning lär oss att den sanne Guden,
Bibelns Gud, en gång steg ner och fördrev
de högmodiga självdyrkarna från deras
falska paradisprojekt – de drabbades av just
det som de mest av allt fruktade, nämligen
att skingras ut över hela jorden (v. 8; jfr v. 4).
Denna urtidsberättelse var säkert en tröst för
de plågade judarna i Babylon. Den hjälpte
dem att stå emot den babyloniska religionens
locktoner. Den höll hoppet på Israels Gud vid
liv.
Berättelsens motpol är pingstundret i Nya
testamentet som vi minns och firar denna helg.
I Kristi kyrka verkar den Ande som försonar
och bygger broar i stället för torn!

Andra Mosebokens 19:e och 20:e kapitel läses
av judarna vid deras pingstfest – Shavuot. Man
firar: 1) vårens första skörd i Heliga landet,
2) att lagen gavs på Sinaiberget under dån
och åska. Berättelsen lästes kanske också av
lärjungarna på pingstdagen i urkyrkan – de
var ju judar. Då hördes plötsligt från himlen ett
dån som av en stormvind, och det fyllde hela
huset där de satt. De såg hur tungor som av
eld fördelade sig och stannade på var och en av
dem. Alla fylldes av helig ande och började tala
andra tungomål, med de ord som Anden ingav
dem (Apg 2:2-4). Det firar vi nu.
Sinaihändelsen är bakgrundskuliss till pingstundret i Nya testamentet, men den är ändå
unik. Gud själv var predikanten där på berget.
En liknande predikan har aldrig hållits, varken
före eller efter. Folkets har burits av Gud på
örnvingar, heter det i v.4. Enligt rabbinerna
(och kyrkofäderna) fruktar örnen inget annat
än människorna och deras pilar. Den bär
därför sin unge på sin rygg för att den hellre
själv vill genomborras än att ungen ska bli

det. Tanken går till Jesu kärlek. Han ville lida
för oss. Vi kan även tänka på att Guds folk
symboliseras i Nya testamentet av Maria – vi
har i Uppenbarelseboken den starka visionen
där Gud ger Jesu Moder den stora örnens båda
vingar så att hon kunde flyga ut i öknen…
långt borta från ormen, d.v.s. från Djävulens
inflytande (Upp 12:14). Marias syndfrihet,
hennes skydd mot arvsynden, ormens
gift, utsägs där i bildspråk, liksom hennes
upptagning till himlen. Vers 16: Marianskt är
även det tunga molnet över Sinaiberget, som
döljer Guds närvaro. Den helige ande skulle
också vila över Maria (Luk 1:35) i sinom tid.
Skillnaden är stor mellan Sinauppenbarelsen
och pingstundret i urkyrkan där Maria var
med. Allt är där mjukare, blidare. Guds folk
bars i Gamla testamentet faderligt på örnens
vingar. I Nya testamentet samlades det
moderligt av Herren så som hönan samlar sina
kycklingar under vingarna (Matt 23:37).
Lagens fest blev nådens fest.

Ett tredje alternativ till första läsning: Hes 37:1-14
(Ni förtorkade ben, jag skall låta ande komma in i er, så att ni blir levande)
I Matt 3:9 försäkrar den helige Johannes
Döparen sina åhörare om att Gud kan uppväcka
barn åt Abraham ur dessa stenar. Hesekiel var
profet när Jerusalem erövrades och förstördes
med templet år 587/586 f.Kr. Han tillhörde dem
som fördes i exil till Babylon. Där – i ”dalen”, v.
1, d.v.s. i det mesopotamiska låglandet - har han
denna vision om de förtorkade benen. Syftet
med synen är uppenbart: att inge de fördrivna
judarna hopp. Gud vill ge er en ny framtid

där hemma i ert eget land. De ”dräpta” i v. 9
är kanske de soldater som dog under försvaret
av Jerusalem. Även de har en framtid - det är
tydligt att profeten talar om mer än en vanlig
jordisk upprättelse, uppståndelsens realitet
anas här i förväg. Anden som så kraftfullt ger
liv här är samme Helige ande som kom över
urkyrkan på pingstdagen. Ett nytt hjärta och
en ny ande skulle skänkas åt Guds folk i stället
för dess stenhjärta (Hes 36:26).
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Annat alternativ till första läsning: 2 Mos 19:1, 2b, 3-8a, 16-20b
(Inför hela folket kom Herren ned på Sinaiberget)
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Ett fjärde alternativ till första läsning: Joel 2:28-32 (i vissa biblar = 3:1-5)
(Jag skall utgjuta min Ande över allt kött)
Där Guds ande verkar händer stora saker.
Profeten Joels bok är full av storslagna,
skrämmande ord om Gudsfolkets fiender, men
också tröstande ord till dem som fruktar Gud.
Världsalltet ska fyllas av kaos och förvirring
men alla som i den stunden åkallar Herrens
namn frälses (v. 32). Som andlig bild motsvarar
detta stämningen hos den skara judar och
proselyter som drabbades rakt i hjärtat av
Petrus predikan på pingstdagen (Apg 2:14-40):
allt de trott på bröt ihop, de hade låtit döda sin
Messias utan att helt fatta det, men nu regnade
förlåtelsens nåd över Sionberget (vilket på den
tiden ansågs vara precis det kvarter i Jerusalem
där de just var) och inget var viktigare än att ta
emot nåden, d.v.s. bli en skonad skara (v. 32)
och döpas.

Andens ankomst väcker en tro som jämställer
människor. Paulus skriver (med åsyftning på v.
32) i Rom 10:11-13:
”Skriften säger ju: Ingen som tror på honom
skall stå där med skam. Det är ingen skillnad
på jude och grek; alla har samme herre, och han
ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom.
Ty var och en som åkallar Herrens namn skall
bli räddad.”
Alla sociala och nationella hierarkier,
könshierarkier och åldershierarkier spolas
bort (v. 28-29). Vi vet att små och fattiga barn
kan få visioner från Gud – man kan tänka på
vår tidsålders Lourdes (se s. 1042) och Fatima
(se s. 1149).

Andra läsningen: Rom 8:22-27 (Anden vädjar för oss med rop utan ord)
Att ha värkar (v. 22) innebär smärta men också
hopp och förväntan om förbättring. I världen
är allt vikt åt undergång, allt suckar efter att
vår ”sista fiende” – döden – ska förintas (1 Kor
15:26; 2 Kor 5:2-4; Fil 3:21). Det gamla Israel
frambar efter första skörden (vid pingstfesten)
sina förstlingsgåvor åt Gud (3 Mos 23:9f).
Nu är allt tvärtom: vi i kyrkan, det nya Israel,
får Anden som en förstlingsgåva från Gud
(v. 23) – en borgen i våra hjärtan (2 Kor 1:22),
d.v.s. ett smakprov på vårt arv i himlen. Att
kropparna ska ”befrias” (v. 23) betyder att
våra jordiska begränsningar (detta att vi inte
ser Guds härlighet) ska falla bort. Vår andliga
förvirring (att vi inte kan be, eller att vi jagas av
frestelser, fruktan, begär) ska skingras:
När han uppenbarar sig kommer vi att bli lika
honom, ty då får vi se honom sådan han är (1
Joh 3:2).
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Vi ska se Gud ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12).
Gnostikerna (se s. 184) ansåg att kroppens
befrielse bestod i att befrias från kroppen
(själen slank ut ur sin äckliga fängelsehåla)
men det var inte kristet. Kroppen ska med!
Köttets uppståndelse ingår i hoppet om
frälsning (se 1 Kor 15:44 och Katolska kyrkans
katekes, nr. 988-991, 1015-1017; jfr Luk 21:18).
Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara,
säger Paulus (v. 26). Ja, MEN: tacka Gud för
de liturgiska bönerna, inte minst i Psaltaren.
Där läggs ord i din mun som är inspirerade
av Guds ande. En av mina små söner försökte
be med en gång när jag bad ur Psaltaren. Han
förstod inte denna liturgiska handling men sa:
”Jag tror att det som man inte kan säga, kan
man säga inne i huvudet”.
Bad Anden i honom med rop utan ord (v. 26)?

Dessa Jesusord yttras under Lövhyddefesten
som var åtta dagars konstant firande på hösten,
ursprungligen förknippad med vinskörden
(5 Mos 16:13f). Man skulle även bo i små
lövhyddor till minne av lägerlivet efter uttåget
ur fångenskapen i Egypten (3 Mos 23:42 f;
jfr Neh 8:13-18). Hyddorna kunde också
symbolisera livet i himlen (jfr Matt 17:4; Luk
16:9). Jesus var som jude väl förtrogen med
alla detaljer.
På Jesu tid, då templet ännu fanns, pågick
bön hela tiden under denna vecka. Efter
morgonoffret sjöng leviterna den stora Hallelbönen (Ps 113-118). När de kom till Ps 118:1
(”Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans
nåd”) höll skaran upp avklippta grenar i luften
och jublade. Glädjen över det heliga landets
vatten (i motsats till den torra ökenvandringen)
uttrycktes i en vattenceremoni: man hämtade
vatten från Siloakällan söder om tempelberget
i en gyllene kanna, vattnet blandades med litet
offervin och hälldes av översteprästen ut över
altaret medan präster och folk sjöng orden
från Jes 12:3: Jublande skall ni ösa vatten ur
räddningens källor. På högtidens sista dag (v.
37) gick männen i procession kring altaret och
bad om regn. Det fromma folket bad nog om
mer, framför allt om Messias ankomst från
himlen.
Jesus hade tidigare talat om att bli född av
vatten (Joh 3:5), d.v.s. bli döpt. Till den
samariska kvinnan vid Sykars brunn sa han
att han hade levande vatten att ge. Den som
dricker av det, sa han, blir aldrig mer törstig,
det blir en källa i honom med ett flöde som
ger evigt liv (Joh 4:14). Nu verkar Jesus citera
Gamla testamentet:

… ur hans inre skall flyta strömmar av levande
vatten, som Skriften säger (v. 38). Det är inget
exakt citat utan andemeningen i texter såsom
Jes 44:3 där vattnet är en bild av Anden: Jes
58:11 där den som bryr sig om medmänniskor
i nöd själv ska bli som en aldrig sinande oas,
eller Joel 2:23 och 28 (= 3:1 i vissa biblar) där
regnet är en bild på Anden, eller Sak 14:8 där
Herren kommer till sitt folk, ty då ska friskt
vatten strömma ut från Jerusalem, en bild från
profeten Hesekiels vision om livgivande vatten
som han såg strömma fram ur templets östra
sida (Hes kap. 47; jfr Upp 22:1 f).
Här på Pingstafton, när vi börjar firandet av
Den helige andes ankomst till urkyrkan, och
därmed indirekt till oss, ser vi alltså Jesus i
mängden av jublande, firande lövhyddefestpilgrimer i Jerusalem. Han ropar där jag är
världens ljus (Joh 8:12; jfr Matt 5:14) och
spelar väl an på illumineringen av templet med
facklor som ägde rum just då. På samma sätt
tar han här den litugiska vattenösningen som
anledning till att säga att han har det levande
vattnet (v. 38). Det sade han om Anden, som de
som trodde på honom skulle få (v. 39).
Därmed säger Jesus att han är det sanna
templet. Han ersätter templet. De som tror på
honom ska själva bli tempel ur vilka nådens
strömmar ska flyta och komma andra till
del. Den som är förenad med Jesus och hans
kyrka tar inte bara emot utan utrustas till att
bli en källa av nåd för andra. Bästa exemplet
är prästen som räcker oss Guds nåd genom
sakramenten. Men allt vi själva gör, drivna av
Kärlekens Ande, visar det också. Den Andens
kraft ska vi be särskilt intensivt om nu i pingst.
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Evangelium: Joh 7:37-39 (Ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten)
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PINGSTDAGEN
Pingstdagen avslutar påsktiden. Imorgon är vi tillbaka i ”tiden under året” (se vilken vecka
det blir i schemat s. 672), liturgin blir mer ”vardaglig”. Men observera att dagen imorgon
firas som minnesdag för Jungfru Maria, kyrkans Moder (se s. 654) och att kommande
torsdag är en särskild fest, Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen (se s. 654).
De kommande två söndagarna är Heliga Trefaldighets dag och Kristi kropps och blods
högtid (se s. 656ff och s. 661ff). De firas i stället för söndagarna ”under året”. Notera även
redan nu att Jesu hjärtas högtid infaller tredje fredagen efter pingst och dagen efter minns
vi Marias obefläckade hjärta (se s. 665ff och s. 670).
I dag på pingstdagen är första läsningen den samma för årgång A, B och C. Andra läsningen och
evangeliet kan under årgång B och C alternativt tas från årgång A.
Första läsningen: Apg 2:1-11 (Alla fylldes av helig ande och började tala)
Ur sammanhanget ser vi att Jungfru Maria bör
ha varit med vid pingstundret (”alla” i v.1; jfr
1:14). Hon får nu för andra gången i sitt liv
se Gabriels löfte besannas: Helig ande skall
komma över dig (Luk 1:35). Maria är urbilden
på kyrkan som är full av nåd (jfr Luk 1:28), och
här är hon det tillsammans med Jesu vänner.
Anden gör Jesus närvarande. Fenomenet
påminner om eld, säger Lukas – han menar
kanske ljus - symbolen för gudomlig kraft och
närvaro, såsom i t.ex. Hesekiels Gudsvision
(Hes 1:4). Lärjungarna legitimeras som
”ambassadörer” från Gud, de får gudomlig
talförmåga, jfr Guds löfte till Mose i 2 Mos
7:1f. Den babyloniska språkförbistringen (1
Mos 11:1-9) upphävs, folken förenas i frid
och förståelse. Lukas samlar här olika element
från Gamla testamentet (se läsningarna från
igår kväll). Kyrkan helgas. Många ortodoxa
kyrkor har s.k. lökkupoler – de ska föreställa
pingsttungor av eld som sänker sig över
byggnaden.
Johannes Döparen förkunnade att Frälsaren
skulle komma med eld (Luk 3:16) och Jesus
själv längtade efter att se jorden brinna av
denna eld (Luk 12:49). Elden kan tolkas som
Guds dom över världen (jfr Joh 16:8-11; 2
Pet 3:12; Matt 25:41), eller som trons eld
som brinner i hjärtat (Luk 24:32). Eller ljuset
som inte ska döljas (Matt 5:15-16). Jesus var
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en lidelsefull predikant - som av eld (v. 3).
Många fick för sig att han var Elia (Mark
8:28), profeten på vars bön Gud sände ned eld
från himlen (1 Kung 18:16-40). Även Mose
kändes nära i Jesu ord, han som kallades vid
berget Sinai genom den brinnande törnbusken
som, likt evighetslampan i kyrkan i dag, inte
släcktes (2 Mos kap. 3). Mose var den som
senare vid samma berg under eld och dån från
himmelen (jfr v. 2-3) tog emot Tio Guds bud
(2 Mos 19:16f). Predikanten Mose, predikanten
Elia och predikanten Jesus, Gamla och Nya
testamentets ljuspelare, sammanstrålade i ett
enda sken för oss på Förklaringsberget (Mark
9:2 f). Ljuset utgick från JESUS.
Vad var pingstelden? Jesu ord i symbolform!
Eldbesjälade ord som etsats fast i lärjungarna.
Nu susar Anden över huvudena, nåden regnar
i hjärtat, ett orgelbrus av känslor, man minns
Jesu tal, hur han log och såg på dem… Anden
skulle ju, sa Jesus, lära er allt och påminna er
om allt som jag har sagt er (Joh 14:26). Må
allt gott som kyrkan skänkt oss under denna
påsktid nå ut till andra! Glöm aldrig Skriftens
ord: Elden på altaret skall fortsätta att brinna,
den får aldrig slockna (3 Mos 6:12). Må de som
förkunnar evangeliet för dig, min läsare, alltid
vara uppfyllda av pingstelden, och må din
tunga brinna med samma låga, du vars inre är
Guds tempel, Guds boning!

Frestelser till avund och missunnsamhet blir
vi nog aldrig av med så länge vi är med här i
den jordiska gnällspiksklubben. Även hos den
allra heligaste smyger de sig på. Man börjar
titta snett på de nådegåvor som andra har fått.
Man ser inte sina egna gåvor och tackar inte
för dem. Pingstundrets kraftfulla yttre tecken i
urkyrkan i Jerusalem hade ett enda syfte: att de
kristna skulle förkunna läran att Jesus är Herre
(v. 3). Den Jesus som led nederlag på korset,
fysiskt, blodigt och konkret är verkligen lika
med Kristus, Guds son. De s.k. gnostiker (se
s. 184) missuppfattade Jesus och Kristus som
två olika personer och kunde bara be till
”den andlige Kristus” och inte till mannen
Jesus från Nasaret som dog så föraktad. För
att understryka sin poäng hade de tydligen
slogans som ”Förbannelse över Jesus” (1
Kor 12:3). De hade säkert känslostarka
och övertygande sammankomster med en
entusiasm som liknade urkyrkans, men
Paulus lär oss att sådant är värdelöst ifall
trosbekännelsen är fel. Att någon är fylld av
Anden syns inte på hänryckning eller retorik
utan på att man delar kyrkans fast formulerade
och traderade tro. Bland de rätt bekännande
kristna fördelar Anden sina gåvor på olika sätt,

och ingen ska tro sig vara närmare eller längre
bort från Gud på grund av vad andra verkar ha
fått. Huvudsaken är att de gåvor du fått blir till
nytta (v.7). En medryckande predikant i extas
som omvänder folkmassor och botar sjuka
måste inte vara mer fylld av Guds Ande än
en tyst församlingsmedlem som troget diskar
efter kyrkkaffet. Vi är fullständigt jämställda,
vill Paulus säga, och alla har vi fått en och
samma Ande att dricka (v.13).
Anden som ”dryck” verkar motsäga Lukas
bild av Anden som ”eld” (se läsningen ovan)
men det är ju bara bilder: Den helige Ande
överträffar allt vi kan föreställa oss, alla våra
ord. Poängen är: I Kristus (v. 12), d.v.s. i kyrkan
som är hans kropp (1 Kor 12:20, 27), är vi ETT.
Är vi inte alla Guds cirkusartister? Se vad
Anden har gett dig - och tacka! Den helige
Cyprianus från Karthago (se s. 1371) skrev
o. år 251 i sin bok om Herrens bön (avsnitt
16) att eftersom vi kristna har en kropp från
jorden och en ande från himlen är vi själva
både himmel och jord. Min läsare, gläd dig, du
är jord som har blivit himmel.

Årgång B: Andra läsningen: Gal 5:16-25 (Andens frukter)
Låter vi köttet styra oss – den irrationella,
begärande, hänsynslösa sidan som vi så lätt
dras till – då kommer vi inte till Guds rike (v.
16). Att låta sig ledas av Anden går inte utan
beslutsam kamp mot oss själva. Paulus menar
tydligen mer än att bara ogilla och principiellt
distansera sig från synd. De kristna har
korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär
(v. 24). Vi ska inte stå hjälplösa inför striden

mellan kött och ande, vi ska påverka den.
Vi dör bort från synden i dopet (Rom 6:11)
men det behövs också mortifikation, d.v.s.
ett livslångt dödande av det själviska begäret
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2015). Härmed
menas: askes. Våra drifter och impulser följer
inte Andens vink av sig själva! De måste lära
sig lyda, självbehärskning är en av Andens
gåvor (v. 23).
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Årgång A: Andra läsningen: 1 Kor 12:3b-7, 12-13
(Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp)

Pingst

Årgång C: Andra läsningen: Rom 8:8-17
(Alla som leds av ande från Gud är Guds söner)
Romarbrevet är svårt (läs min inledning till det
i lung och ro, s. 201ff). Protestantismen tolkar
brevet så att den kristne, fast han är fylld av
Anden, ändå alltid hänger kvar i sin köttsliga
natur (v. 8). Paulus säger här motsatsen. Men
visst är aposteln lätt att missuppfatta! I v. 10 är
kroppen ”död” på grund av synden. I v. 11 är
den ”dödlig” men ska levandegöras av Faderns
ande. I v. 13 ska vi ”döda” kroppens gärningar.
Vi förstår att det ligger illa till för kroppen i alla
fall – men vad gör man åt eländet? Människor
med ett grekiskt-dualistiskt tankesätt
missbrukade sådana ord till att förakta de
fysiska. Kroppen var utan betydelse, sa de,
man kunde synda med den så mycket man
ville om bara ”själen” förblev ”andlig” (läs om
gnosticismen s. 184). Men också denna irrlära
motsägs av Paulus: genom Anden ska kroppen
bli levande på ett annorlunda sätt (v.11), redo
att tjäna Gud, ja, redo att solidariskt med Guds
Son dela den fasansfulla korsvägen som han
utsattes för (v.17).

Att villigt och med tacksamt hjärta ta emot de
svårigheter som ett liv i Kristi efterföljd ger oss
är ett heligt sätt att ”dö bort från världen”. Men
i Galaterbrevet skriver Paulus att den kristna
också själv har korsfäst sitt kött med alla dess
lidelser och begär (Gal 5:24). Striden inom
oss mellan ”kött” och ”ande” kräver daglig
kamp. Vi har redan dött bort från synden
i dopet (Rom 6:11), men det behövs också
mortifikation, d.v.s. ett livslångt dödande av
det själviska begäret (Katolska kyrkans katekes,
nr. 2015), alltså aktiv askes. Våra drifter och
impulser följer inte Andens vink av sig själva!
De måste lära sig lyda. Självbehärskning är en
av Andens gåvor (v. 23). Men överdrifter är av
ondo (jfr Kol 2:16-23). Den helige biskopen
och kyrkoläraren Franciskus av Sales (se s.
1011) kritiserade i boken Filotea från 1608
(den finns på svenska hos bokförlaget Artos)
med rätta sin tids asketer som angrep kroppen
med piskan (jfr den galne profeten Bileams
djurmisshandel, 4 Mos 22:21f). Det är inte
kroppens fel när vi syndar, säger han, utan
hjärtats. Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
säger Gud (Joel 2:13).

Årgång A: Evangelium: Joh 20:19-23
(Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Ta emot helig ande)
Den Uppståndne kommer in i salen plötsligt
och oförklarligt. Jesu kropp är numera
andlig på ett annat sätt (jfr 1 Kor 15:44), han
genomtränger det materiella fast han är fysisk
närvarande. Den helige ande som utlovades
i Joh 16:7f skänks nu med ett särskilt syfte:
de utvalda lärjungarna som sänds ut, d.v.s.
apostlarna (att vara ”sänd”, v. 21, ligger i ordet
”apostel”) ska i sitt ämbete ha fullmakten att
förlåta synder såsom Jesus (jfr Matt 18:18).
Det gäller givetvis också deras efterföljare,
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biskoparna och prästerna, ty kyrkan behöver i
alla tider sådana fullmaktabärare för att kunna
vara Kristi kropp på jorden (Katolska kyrkans
katekes, nr 976, 1087, 1120, 1441). Apostlarna
kan välja att vägra förlåtelsen: den ska inte ges
lättvindigt utan bara åt dem som verkligen
ångrar sig (jfr Matt 7:6). Har du missat din
påskbikt, så hinner du ännu: Pingstdagen, i
dag, är påsktidens sista dag.
Låt Kristi Ande befria dig från din synd!

Jesus säger här i förväg (v. 26) att det är han
själv som ska sända Den helige Ande åt kyrkan
till pingst – som vi firar i dag. Vi katoliker
säger att det innebär att Anden utgår av både
Fadern och Sonen (latin: Filioque), att Fadern
och Sonen alltså är gemensamt evigt ursprung
för Anden. De s.k. ortodoxa kristna bestrider
detta och vill enbart se Fadern som Andens
ursprung. Vi glömmer, påstår de, att Fadern är
evigt ursprung till både Sonen och Anden. Det
gör vi inte. Vi säger ”filioque” för att Fadern
och Sonen är av samma väsen (Joh 10:30, 38;
14:9 f). Anden kallas och är Kristi Ande (Rom
8:9; Fil 1:19; 1 Pet 1:11; Apg 16:7) och Faderns
Ande (Matt 10:20) – se s. 989 och Katolska
kyrkans katekes, nr. 243-248; 264). Kristus ger

Pingst

Årgång B: Evangelium: Joh 15:26-27; 16:12-15
(Sanningens ande skall vägleda er med hela sanningen)
oss sin Ande (Joh 20:22) som även är Faderns
Ande. Allt vad Fadern har är mitt; därför
säger jag att det är av mig han (d.v.s. Anden)
tar emot det han skall låta er veta (v.15). Vad
Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19).
Anden är oskiljbar från Fadern och Sonen,
en egen gudomlig person, evig och oskapad
som Sonen. Anden utforskar allt, också djupen
hos Gud (1 Kor 2:10) såsom Jesus gör (Matt
11:27). Anden är som Jesus utsänd av Fadern
(Joh 14:16, 26; 17:3; Gal 4:6) men är också en
gåva från Jesus (Joh 15:26, 16:7; 19:30; 20:22).
Att Anden utgår av både Fadern och Sonen är
rimligt att säga utifrån Bibeln. Denna Ande
gör Jesus närvarande i dig nu i dag! Jubla och
tacka!

Årgång C: Evangelium: Joh 14:15-16, 23b-26 (Den helige anden skall lära er allt)
När Jesus talade om vad som skulle komma att
hända på pingstdagen så var det en Hjälpare han
utlovade. ”Parakletos” betyder bokstavligen
”Den tillkallade”, ad-vocatus på latin (se även
Joh 15:26; 16:7) (Katolska kyrkans katekes,
nr. 692). Kyrkan får en försvarsadvokat mot
Åklagaren (det är betydelsen av ordet Satan)
(se Upp 12:10; 1 Tim 3:6). Vad Jesus var för
lärjungarna, ett skydd mot ondskan, är nu för
oss Anden som ledsagar kyrkan. Jesus är en
vädjande röst för oss vid Faderns högra sida
(Rom 8:34) och det är även Anden som vädjar
för oss med rop utan ord (Rom 8:26).
Anden undervisar Kristi kyrka, den upplyser
hennes herdars sinnen. Den är Kristi Ande
(Rom 8:9; Fil 1:19; 1 Pet 1:11; Apg 16:7) och
Faderns Ande (Matt 10:20) – se Katolska
kyrkans katekes, nr. 243-248; 264). Anden

är oskiljbar från Fadern och Sonen, en egen
gudomlig person, evig och oskapad som
Sonen. Anden utforskar allt, också djupen hos
Gud (1 Kor 2:10) såsom Jesus gör (Matt 11:27).
Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att
det är av mig han tar emot det han skall låta er
veta (Joh 16:15). Så är det efter himmelsfärden
fortfarande Jesus själv som vägleder sin flock
på jorden (Matt 28:20) men nu osynligt:
genom den Ande som gavs vid pingsten! I den
allraheligaste Treenigheten är allt ETT ENDA
LJUS. Kyrkan badar i detta lysande hav av nåd.
Pingstens jubel! Påsktidens många andliga
gåvor avslutas med det allra förnämsta:
Gud vill vara på din sida alla dagar. Öppna
fönstret, sluta grubbla, ställ dig i regnet, räck
upp händerna mot molnen! Välkomna din
Försvarare! Tacka och lova honom!
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MÅNDAGEN EFTER PINGST
DEN SALIGA JUNGFRUN MARIA, KYRKANS MODER
Påven Franciskus införde år 2018 denna
minnesdag i hela kyrkan. Den faller alltså på
den dagen då en gång ”Annandag pingst” föll.
Mariatiteln ”kyrkans Moder” (Mater Ecclesiae)
ser vi redan använt hos 300-talsbiskopen,
den helige Ambrosius av Milano (se s. 1513).
Men redan i Apostlagärningarna ser vi hur
Maria är förenade med lärjungarna i bön i
nattvardssalen (Apg 1:14), där de inväntade
Den helige andes ankomst. Jesu moders
närvaro har utan tvivel skänkt både tröst och
vägledning åt den spirande kyrkan. Där satt
hon som en mor och såg på den ena och på
den andra, hennes andliga barn, de som håller
Guds bud och har Jesu vittnesbörd (jfr Upp
12:17).

Påven Franciskus har ofta betonat betydelsen
av kvinnors insatser i kyrkan. I sin predikan
vid det första firandet av denna dag framhöll
han att Maria i evangelierna alltid kallas för
Jesu mor, aldrig ”Josefs änka” eller ”Josefs
hustru”. Att hon är mor går som en röd tråd
genom berättelsen, från Bebådelsen till slutet.
Även kyrkan är kvinnlig, moderlig, fruktbar,
en brud. Där denna dimension glöms bort
tappar kyrkan sin identitet, innesluts i sig själv,
tappar förmågan till kärlek och ömhet.
Så rätt att denna minnesdag följer direkt
efter pingsten: Vad vill Guds Ande göra oss
till - om inte till empatiska, omsorgsfulla,
ansvarstagande människor? Med början i dag.

Kyrkans bön på denna dag
Gud, barmhärtighetens Fader, din Son har gjort sin moder, den saliga jungfrun Maria, också
till vår moder. Låt hennes kärlek få din kyrka att växa och helgas, så att alla jordens folk
samlas i dess famn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen
Särskilda läsningar:
1 Mos 3:9-15, 20 eller Apg 1:12-14 samt Joh 19:25-34

TORSDAGEN EFTER PINGST
Festen för VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN
I det gamla Israel var det (sedan kung Davids
och Salomos dagar) sed att översteprästen
skulle härstamma från översteprästen Sadok
(se t.ex. Hes 44:15-16) för att vara legitim.
Senare bröts linjen – ca år 170 f.Kr. - i samband
med den brutala anti-judiska regimen, när den
syriske kungen Antiokus IV Epifanes styrde
över Gudsfolket: en viss Jason mutade till sig
ämbetet och därefter insattes en ovärdig person
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vid namn Menelaus av syrierna (2 Mack kap.
4). Från och med då var översteprästämbetet
en pjäs i de politiska spelen, vilket var
chockerande för den fromma judiska
allmänheten. Från början av Herodes den
stores regeringstid (ca 37 f. Kr) tills Jerusalems
förstöring (år 70 e.Kr.) fanns inte mindre än 28
överstepräster, varav väl bara en handfull var
av äkta översteprästerlig ätt. Under åren 15-18

e.Kr., då Jesus var ung, avlöste tre kandidater
snabbt varandra och folket visste att ämbetet
i princip var till salu. Förtroendet för den
religiösa ledningen var i botten.
Den avgörande politiska faktorn i dödsdomen
mot Jesus var förmodligen att Jesus genom
att bejaka att han var Guds Son, den utlovade
Människosonen från himlen (Dan 7:13-14),
ställde sig över översteprästens auktoritet
(Mark 14:61-64), en respektlöshet mot den
översta myndigheten som lärjungarna sedan
kopierade (Apg 4:5-20, 5:27-33 - se även Apg
23:1-5 där Paulus verkar låtsas att inte ens
känna igen översteprästen). Kvällen innan
sin död – Skärtorsdagen – instiftade Jesus i
egen auktoritet en ny förbundsoffermåltid
(nattvarden/mässan) som för all framtid skulle
göra offerhandlingarna i templet onödvändiga.
Jesus visste att han skulle få betala med sitt liv
för sina provokativa handlingar och ord.
Men uppståndelsen på påskens morgon
gav tron på Jesus rätt: Just den där dömde
brottslingen är ingen brottsling, han är
den verklige förmedlaren mellan Gud och
människor, Gud har nämligen trotsat Höga
Rådets dom och uppväckt honom. Brevet till
hebreerna i Nya Testamentet är ett enda långt

jubeltal över den av människor avvisade, men
av Gud insatte evige Översteprästen: Jesus,
vår Herre. I Uppenbarelseboken längst bak
i Bibeln stärks den gamle aposteln Johannes
(27/12) – den siste överlevande av apostlarna –
när han i en vision får se sin ungdoms mästare
i himlen, strålande och i översteprästerliga
kläder (Upp 1:13). Glädjen över denna triumf
firar vi i dag: Jesus, vår Herre och Frälsare, är
vår förmedlare i himlen, en överstepräst vi kan
lita på! (Heb 7:26).
Den som idag är präst i kyrkan handlar in
persona Christi Capitis, d.v.s. han agerar med
den fullmakt som Kristus, kyrkans huvud,
har (Katolska kyrkans katekes, nr. 1548-1549).
Vi ska därför bemöta våra präster med stor
vördnad. Vi är skyldiga dem tacksamhet
för allt de tar på sig för att tjäna Gud, allt de
avstår ifrån för vår skull. De har fått mycket
anförtrott - av dem ska Gud därför kräva
sträng räkenskap. Deras ämbete kan bli till
stor välsignelse, men även till stor olycka för
människor om de missbrukar sin position. Vi
ska inte bara tacka Gud för våra herdar utan
även be för dem (det var nog med tanke på
just denna dubbelhet som påven Benediktus
XVI införde denna fest). Vi behöver dessa
Gudsmän som i varenda mässa ber för oss.

Kyrkans bön på denna dag
Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt
din enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han
har utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det
anförtrodda ämbetet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen

Särskilda läsningar:
Årgång A: 1 Mos 22:9-18 eller Heb 10:4-10 samt Matt 26:36-42
Årgång B: Jer 31:31-34 eller Heb 10:11-18 samt Mark 14:22-25
Årgång C: Jes 6:1-4, 8 alt. Heb 2:10-18 samt Joh 17:1-2, 9, 14-26.
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SÖNDAGEN EFTER PINGST: HELIGA
TREFALDIGHETS DAG
Om du har deltagit i kyrkans liturgi under
vinter och vår, så har du på sätt och vis fått del
av hela det kristna budskapet:

från Gamla Testamentet där Gud säger:

Advent och jul: Gud sänder sin Son till världen,
d.v.s. till dig.

			(jfr Jer 7:3)

Påsk och pingst: Sonen dör och uppstår för dig
och den helige Ande utgjuts – för dig.
Vad finns det att tillägga? Verkligen inget.
Och ändå firar vi i dag ännu en högtid som
liksom är summan av allt detta, en högtid
som visar vad hela Guds uppenbarelse säger
om Honom själv: Gud är tre-enig. Gud är
Fader, Son och Helig Ande, detta är vår tro. Vi
menar inte tre olika väsen med olika viljor och
”personligheter”, Gud är en och inget annat.
De tre ”personerna” i Gud kan inte kallas för
en ”grupp”. Därför säger vi inte heller att Gud
kan ”delas upp i tre delar” - då skulle ju varje
del vara mindre än Gud och inte ”helt Gud”!
Ordet ”person” ger en bild av Guds verklighet
såsom den har uppenbarats för oss. Men ordet
kan ändå inte rymma Guds väsen.
Att inte kunna utsäga Gud tillräckligt bra är
en verklig glädje, för det understryker ju Guds
storhet så mycket desto mer, Guds upphöjdhet
över allt vad vi tänker (jfr Jes 55;8-9). Gud
är ett absolut mysterium, en hemlighet. Men
inte en hemlighet som ska gömmas bort för
att vi inte kan beskriva den helt, nej, det är en
hemlighet som ska "ropas ut från taken" som
Jesus säger (Matt 10:27)
Genom Jesus får vi del av Guds eget liv: Faderns
Ord och Faderns Ande blir vår egendom. Så
uppfylls den djupaste meningen med löftena
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Jag skall vara er Gud och ni skall vara mitt folk

Uppenbarelsen av Guds väsen sker alltså för
vår skull. Vi ska dras in i den kärlek med vilken
Fadern har älskat Sonen ”redan före världens
skapelse” (Joh 17:24). Paulus skriver (Rom
8:15):
Ni har inte fått en ande som gör er till slavar
så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått
en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa:
”Abba! Fader!”
I grunden är tron på Fadern, Sonen och den
Helige Ande oerhört enkel. Ett barn kan förstå
den. Och du själv bekänner den i sin helhet
på tre sekunder varje gång du gör korstecknet
och uttalar Guds namn. Visst är vi blinda
och har bara tron, men det räcker. En gång
tar vår vandring slut och då ska tron övergå
i skådande. Då blir det korstecken som du
gör nu till en nyckel som öppnar dörrarna till
Paradiset. Då möter du det ”som inget öga har
sett och inget öra hört, det nämligen, som Gud
har berett för dem, som älskar Honom” (1 Kor
2:9).
Hur vår tro på den Heliga Treenigheten är
förankrad i Guds ord förklaras närmare i
fördjupningsartikeln på s. 454. Läs även
Katolska kyrkans katekes, nr 232-267; 684-685;
689; 732; 813; 1066; 1077-1109.
Kyrkomötet i Florens, år 1412, gav oss följande
ord om denna centrala trossaning:

Evigt och utan början är detta
att Sonen framstod ur Fadern;
och evigt och utan början är detta
att den helige Anden utgick av Fadern och Sonen.
Allt vad Fadern är eller har
har han inte från någon annan
utan från sig själv
och han är ursprung utan ursprung.
Allt vad Sonen är eller har
har han från Fadern
och han är ursprung av ett ursprung.
Allt vad den helige Ande är eller har
har han på samma sätt från Fadern och från Sonen.
Men Fadern och Sonen är inte två ursprung till den helige Ande
utan ett enda ursprung,
liksom Fadern och Sonen och den helige Ande
inte är tre ursprung till skapelsen
utan ett enda ursprung.
Apostlarna Johannes och Paulus talar om detta mysterium på var sitt sätt:
Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek
hos oss: han sände sin ende son till världen
för att vi skulle få liv genom honom. Detta
är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan
att han har älskat oss och sänt sin son som
försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste
också vi älska varandra. Ingen har någonsin
sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud
alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet
i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet
vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har
sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin
son att rädda världen. Om någon bekänner att
Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han
i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som
Gud har till oss och tror på den.
			

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos
Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut
eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens
tankar, vem kan vara hans rådgivare? Vem har
skänkt honom något som han måste återgälda?
Ty av honom och genom honom och till honom
är allting. Hans är härligheten i evighet, amen.
			(Rom 11:33–36)

(1 Joh 4:8-16)
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(HL. TREFALDIGHETS DAG)

Årgång A

Första läsningen: 2 Mos 34:4b-6, 8-9
(Herren är en barmhärtig och nådig Gud)
Mose ville se Guds härlighet. Det får han här.
Med sig bär han de två stentavlor med Tio Guds
Gud som han precis huggit ut. Vers.6: Herrens
ord om barmhärtighet upplyser tavlorna:
Jesus är det Ord, det Ljus, som fullkomnar

lagen. Så blir lagens mening inristad i våra
hjärtan (jfr Heb 8:10). Det sker genom Andens
utgjutande (jfr Apg 2:16f). Jesus gör oss till det
som Mose bad om: Guds egendom (v.9).

Andra läsningen: 2 Kor 13:11-13
(Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud
och gemenskap från Den helige anden)
Paulus dramatiska brev till korinthierna
avslutas här med ord vi känner från mässans
inledning. Meningens struktur, liksom vår
trosbekännelse, är trinitarisk, d.v.s. en hyllning

till Guds heliga treenighet. Fadern älskar oss,
Sonen dog för oss, Anden lever i oss (jfr Rom
5:5-8; 8:14-17). Tron gör oss till kyrka – Guds
familj.

Evangelium: Joh 3:16-18
(Gud sände sin son till världen för att världen skulle räddas genom honom)
Guds heliga Treenighet uppenbarares genom
att Fadern lät Sonen bli människa, och genom
hans undergång på korset tog bort det berg
av skuld som hindrade oss från att ha levande
Gudsgemenskap, d.v.s. leva uppfyllda av helig
Ande. Vill du veta hur Gud älskar oss? Jesus
dör i vårt ställe. Här i dagens läsning förbereder
han själv Nikodemos på hur det ska bli: man
ska få se Messias förvridna upphängda kropp,
ett vanställt, blekt lik. Jesus tar döden på sig
för att sona vår ondska. Skriftens ord uppfylls:
Vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud,
förnedrad. Men nej: Han blev pinad för våra
brott, sargad för våra synder, han tuktades för
att vi skulle helas, hans sår gav oss bot (Jes 53:45). På korset hängde den som gav allt för att vi
som vet om att vi är långt från Gud skulle få
gemenskap med Gud igen. Man gjorde slut på
Messias men de som kände honom visste hur
han tänkte: han såg sin död som en gåva, som
ren förlåtelse.
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Så – d.v.s. genom Jesu korsoffer – älskade
Gud världen, vill dagens läsning säga. Den
lärde Nikodemos svarar inte på det här, han
försvinner ut i natten utan följdfrågor. Ännu
är Jesus inte korsfäst, men när det har skett,
bär Nikodemos tillsammans med sin vän
Josef från Arimataia (Joh 19:38-42) Jesu kropp
med stor vördnad in i graven, kanske troende,
kanske tvivlande, men i alla fall full av sympati
för den helige mannen.
När vi firar Guds Trefaldighet riktar vi blicken
mot den outgrundliga kärleken bakom korset.
Den raderade alla våra synder och bjöd in oss
till sitt liv, Den helige Andes glädje, broderskap
med Sonen och tacksam hängivenhet mot
Fadern. Att själv vilja förlåta, inkludera och
göra bot är det enda livet som rätt motsvarar
denna tro.

(HL. TREFALDIGHETS DAG)

Årgång B

Första läsningen: 5 Mos 4:32-34, 39-40
(Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan)
Genom Mose uppmanar Gud sitt folk att
göra jämförande religionsstudier. Har något
annat folk en gud som är så mäktig och som
så skonsamt kommit nära deras värld, talat till
alla och befriat dem ur förtryck och slaveri?
Nej, för avgudarna är ett intet (jfr Jes 43:1013). Vi kristna ser den fulla innebörden i Guds

”uppe” och ”nere” (v.39): Faderns upphöjde
storhet, Sonens nedstigande och frälsande
lidande för oss, Anden som är Gud-medoss nere på jorden (v.39). Varje gång vi gör
korstecknet uttalar vi namnet över alla namn
(jfr Fil 2:9).
Vi ska alltid göra korstecknet med vördnad!

Andra läsningen: Rom 8:14-17
(Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!”)
I vår viktigaste bön Fader Vår instämmer
vi i Jesu tillitsfulla bön till Fadern. ”Abba!”
säger ett litet barn kärleksfullt till sin far på
Jesu vardagsspråk, arameiska. Vi är objektivt

sett Guds barn genom dopet, inte genom en
subjektiv ”frälsningsvisshet” (Anden är ofelbar,
men inte vi!). Tron bygger på Guds löften, inte
på egna förnimmelser eller stämningar.

Evangelium: Matt 28:16-20
(Döp dem i Faderns och Sonens och Den helige andes namn)
Matteus bok avslutas med en sammanfattande
kristologi som även låter Guds heliga
Treenighet träda klart fram. Vi är tillbaka i
Gallieen där allt började. Nu ska förkunnelsen
börja om, och inte bara vända sig till ”Israels
barn” (Matt 10:5f; 15:24) utan till alla folk. Nu
faller lärjungarna ner, framstupa, i tillbedjan,
liksom de visa männen vid Jesu födelse (Matt
2:11). Nu ska det bli synligt för världen vem
Jesus är: Människosonen (Dan 7:13) som har
fått fullmakt av Fadern att undervisa, förlåta
synder och vara det nya templet (Matt 7:9;
9:6,8; 11:27; 21:23f). Ja, alla folk ska bli Jesu
lärjungar, de ska lära sig Jesu bud (här tänkas
väl mest på Bergspredikan, Matt kap. 5-7), så
som den auktoritativt utläggs av hans apostlar
i gemenskap med Petrus (Matt 16:19; 18:18).

Dopformeln (v.19) omtalar Guds ”namn” i
singularis. Fader, Son och Helig ande är ett
enda namn, inte flera namn. Så är Gud TRE
och enda EN. Löftet att alltid vara med kyrkan
på jorden – jag är med er (v.20) – anknyter
till namnet Immanuel (Gud-med-oss) från
Josefs dröm i Matt 1:23 (jfr Jes 7:14). Vi anar
ett eko av Guds mystiska namn Jahve som han
uppenbarade för Mose: JAG ÄR DEN JAG ÄR
(2 Mos 3:14). Det hebreiska ordet Jahve syftar
på trogen närvaro: ”Jag är den som kommer
att vara hos dig”. Det firar vi i dag: Gud är Den
bakom allt transcendente, upphöjd över allt,
men också Den som kom till oss i vår ringhet
genom Maria, och även Den som bor i vårt
hjärta och i kyrkan. Allt är nu blottlagt, allt ska
nu proklameras, vill Matteus säga
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(HL. TREFALDIGHETS DAG)

Årgång C

Första läsningen: Ords 8:22-31
(Innan jorden fanns, blev Visheten född)
Vers 22 ledde till kaotiska tillstånd inom
kyrkan på 300-talet e.Kr. när kättaren Arius
började säga att Sonen, Guds Ord, enligt
denna vers måste uppfattas som en skapad
varelse och att det alltså funnits en tid då Ordet
inte fanns (om denna strid se s. 122). Därmed
undergrävdes hela kristendomens poäng: att
Gud själv, den evige, verkligen blivit en av
oss (jfr Joh 1:1-18). Kristna teologer i tidigare
tider – såsom Justinus Martyren (se s. 1175),
Origines och Tertullianus – hade inte tolkat

texten så. De såg v. 22 som en bild av Guds
Son som utgick (”avlades”) av Fadern före all
tid (jfr Kol 1:17). Även en påve, den helige
Dionysius, varnade (ca år 262 e.Kr.) för att
feltolka v. 22. Att ”skapa” betyder inte alltid att
”göra” påpekade han. Heliga skriften visar att
Sonen är född (d.v.s. ”avlad” = av samma natur
som Fadern, jfr Ps 2:7) - inte ”gjord”. Jesus och
Fadern är ”ett” (Joh 10:30; jfr Joh 14:10). Ordet
är Gud (Joh 1:1) - därför evigt och oskapad.

Andra läsningen: Rom 5:1-5
(Vi är förenade med Gud genom Kristus i kärleken
som ingjutits i våra hjärtan genom Anden)
Paulus ord i v.5 strålar av tillit och tacksamhet
mot Gud. Man blir aldrig trött på att stanna
vid dem och meditera över dem. Observera att
versen står i ett sammanhang som handlar om
att lida för tron.

Att hoppet inte sviker (v.5) får oss att tänka
på v.6 i den psalm som Jesus troligen bad på
korset (Ps 22; jfr Ps 25:20). Just i våra mest
desperata ögonblick ger Anden det uthålliga,
fasta hoppet som är frid, ja, stolthet.

Evangelium: Joh 16:12-15
(Allt vad Fadern har är mitt. Av mig skall Anden ta emot det han låter er veta)
Anden avslöjas här som person. Fadern och
Sonen är inte Anden. Den tredje personen
i Treenigheten är ”diskret” och talar aldrig
om sig själv utan gör alltid Jesus, Guds Ord,
närvarande. Anden själv är ogripbar som
vinden – vi märker enbart dess frukter i oss
(Gal 5:22-23). Världen kan inte ta emot den,
eftersom världen inte ser den och inte känner
den (Joh 14:17). Anden skapade en beredskap
att ta emot Frälsaren genom profeterna. Anden
väcker vårt inre öra och får oss att lyssna och
förstå fördolda sanningar. Alla troende har del
av förståelsen och förmedlingen av den uppen-
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barade sanningen (Katolska kyrkans katekes,
nr. 91). Vi behöver inga lärare (1 Joh 2:27; jfr
Matt 23:10). Anden lät Jesus bli till i Marias
sköte, och Anden sänker sig över bröd och vin
på våra altaren för att helga dessa gåvor, så att
de för oss blir vår Herres Jesu Kristi kropp och
blod (prästens bön i mässan). Anden stärkte
Jesus (Mark 1:10-11), förhärligar honom (Joh
7:39), och denna härlighet vill Jesus genom
Anden dela med sin kyrka (v.14; jfr Joh 17:22).
Anden drar oss in i Guds inre liv! Vi lever inte
samma liv längre som innan. Vi lever för Gud.

ANDRA SÖNDAGEN EFTER PINGST:
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID
Gud älskar oss och vill vara med oss. Inkarnationen var inte bara en ”symbol” utan Guds
verkliga fysiska närvaro. Vi som föddes så
många sekler senare är inte uteslutna från
att möta Jesus, genom kommunionen har vi
konkret gemenskap med honom.
Mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig
dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt
blod förblir i mig och jag i honom, säger Herren
			(Joh 6:55-56)
Under hela kristenhetens historia har det
tyvärr dykt upp villoläror som velat reducera
sakramentet till ”en symbol för Jesu kropp och
blod”. Vore de konsekventa skulle de säga att
även inkarnationen var ”en symbol” – att Gud
bara kom till oss på låtsats! Katolska kyrkan
har från början tagit strid för sanningen:
det var verkligen Gud själv (inte någon
”representant”) som av kärlek blev en av oss,
och Gud blev verkligen kött, inte bara på ett
symboliskt sätt, och han stannar kvar hos sin
kyrka i sakramenten. Maria var gravid och
bar Guds Ord på riktigt, blodet som rann från
Frälsarens kropp på korset var inget teaterblod!
Uppståndelsen var en omtumlande historisk
händelse. Nej, Eukaristins sakrament i
mässan är inte ”bröd och vin”, fast det utåt
verkar så, utan Jesu sanna kropp och blod.
Varför? För att han sagt det.
Under början av 1200-talet tvingades
kyrkan göra en ny markering mot aktuella
”symbolläror”, därför uppkom dagens högtid.
Man ville öka de kristnas vördnad för det
Allraheligaste sakramentet och synliggöra
det (man hade redan börjat med bruket att

prästen lyfte upp hostian så att alla kunde se
den, och med monstranser för tillbedjan).
Kristi mottagande i Jerusalem firade man
på Palmsöndagen med processioner. Detta
kompletterades nu med en procession för hans
nutida närvaro på denna dag. Sakramentet
bars omkring under en baldakin. Processionen
knöts gärna till välsignelser av åkrarna. I dag
förknippas den mer med tanken på kyrkan
som Guds folk på vandring. Men hade inte
Eukaristin redan en högtid - Skärtorsdagen?
Jo, men den dagen står i lidandets skugga,
det fattades en högtid för den jublande
tacksamheten.
Två kvinnor spelade en roll vid införandet av
denna fest, de heliga Juliana och Eva från Lüttich.
Juliana såg i en vision en fullmåne (symbol för
kyrkan med kyrkoårets liturgiska ”kretslopp”).
Hon blev varse en mörk fläck, alltså en fest som
fattades, och förstod att Eukaristin borde ha en
helt egen fest. Eva, en ”reklus” (eller ”inklus”
d.v.s. en frivilligt inspärrad eremit), verkade
för att festen spreds till hela kyrkan. De två
kvinnorna fick som de ville. Ett folkligt firande
växte fram, där samhällets olika yrkesgrupper
gick i stolta parader vid denna högtid. Längs
smyckade vägar bars fanor eller bilder av
frälsningshistorian, från skapelsen till Kristi
återkomst. Spektakulära helgonmotiv tillkom
(t.ex. flickan som i ett sidenkoppel drar med
sig den draken som Sankt Georg tämjde,
se s. 1111). I vår tid strör festklädda barn ut
blommor på vägen. Där bärs Frälsaren fram,
synlig på våra gator, mitt bland det folk som
äger hans närvaro. Det var under just en sådan
procession som vårt nutida svenska helgon,
Maria Elisabeth Hesselblad, omvände sig till
katolska tron (se s. 1181ff).
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(KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID)

Årgång A

Första läsningen: 5 Mos 8:2-3, 14b-16a
(Han lät dig äta manna, något som varken du eller dina fäder kände till)
Vid mogen ålder kan många av oss fira 40 års
jubileum för den första heliga kommunionen.
Där stod vi en gång med alla kamraterna och
tog emot mannat från himlen. Vi lärde att
människan inte lever bara av bröd utan av alla

ord som utgår från Herren (v.3). Guds godhet
bar oss genom livet, vi klarade oss. En fråga
dyker upp: Är mina kamrater kvar i kyrkan?
Eller har de glömt Herren (jfr v.14)?

Andra läsningen: 1 Kor 10:16-17
(Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp)
Messias fysiska närvaro på jorden fortsätter
i oss. Jesus är fullständigt oförenlig med allt
som heter avgudadyrkan. Paulus vädjar här

till sina elever: kommunionen, d.v.s. gemenskapen med Jesus, måste innebära totalt
avståndstagande från världens synd.

Evangelium: Joh 6:51-58 (Mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck)
Johannes låter här Jesus tala om sitt kött (=
sarx på grekiska), inte bara om sin kropp (=
soma på grekiska). Det jordnära uttrycket
ska förhindra att lärjungarna ger sig hän åt
abstraktioner, där eukaristin ”förandligas”
och reduceras till en symbolisk verklighet
(brödet och vinet ”påminner oss” om Jesu
kropp och blod, sägs det då) – vilket nog
skulle kännas lättare att förkunna men
även skulle svika tron på inkarnationens
budskap: Gud blev verkligen en av oss, med
hull och hår, han luktade svett och kunde
bli arg, hungrig och sömnig. I mässan blir
han mat, man kan tugga honom och svälja
honom. Ordet sarx provocerar genom sin
bokstavlighet: det betecknar vår köttslighet
i dess sårbara, förgängliga form – hos Paulus
står det t.o.m. för människans själviskhet,
hennes kroniska upproriskhet mot Gud. Vad
Jesus rent historiskt sa till de här närvarande
på arameiska (hans vardagsspråk) vet vi inte,
men Johannes ger oss deras reaktion: de tvistar
om vad han menar (v.52) (några ville tydligen
”rädda” Jesu ord). Slutligen står många av Jesu
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egna lärjungar inte ut: ”Det är outhärdligt, det
han säger” (Joh 6:60). De anser väl att Jesus
blivit galen. ”Är vi kannibaler?” Det är märkligt
att inte alla överger Jesus. Vissa stannar kvar,
de älskar honom helt enkelt.
Guds real-presens i inkarnationen och i
eukaristin förstås bara när vi tänker på att
Gud är kärleken (1 Joh 4:7,16). Den som
älskar vill vara hos sin älskade. Är avståndet
till vännen tio meter så går han inte bara fem
utan hela vägen dit. Han skickar inte bara brev
(Bibeln som bok) eller budbärare (profeter)
utan kommer själv. Det är även vårt svar
på muslimers och judars ifrågasättande av
inkarnationen.
Jag letar efter en bra bild, kanske denna duger:
I denna värld där den ena människan är en
varg för den andra, homo homini lupus, steg
Gud ner i en varghonas likhet. Hon gör sin
kropp till föda, ger di. I hjärtat är hon ett lamm
och så blir även vargarna till lamm, till kristna.

(KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID)

Årgång B

Första läsningen: 2 Mos 24:3-8
(Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er)
Mose hällde blodet från de slaktade tjurarna i
skålar, som han sedan skulle stänka på folket
som bekräftelse av förbundet med Gud. När
Jesus på Skärtorsdagskvällen lyfter upp den

stora kalken, full av vin, som de alla ska
dricka ur, ser han redan sitt eget blod däri.
Som en tyst spegel talar kalken ett språk utan
ord. Hur tung måste den inte ha känts!

Andra läsningen: Heb 9:11-15
(Blodet från Kristus renar våra samveten från döda gärningar)
Hebreerbrevet ord motsvarar antagligen
några av de tankar som snurrade i huvudet
på Jesus i nattvardssalen. Messias ska lyfta av
syndens börda från folkets axlar, bli en värdig
överstepräst genom att han gör sig själv till

offer. Det är en omänskligt hård väg att gå,
men den behagar Gud för den är fullständigt
osjälvisk. Jesus hoppas att apostlarna fattar det
här, och att de älskar varandra som han har
älskat dem.

Evangelium: Mark 14:12-16, 22-26 (Detta är min kropp, detta är mitt blod)
Den allra första eukaristin ägde rum i en
stämning av rädsla, osäkerhet och konflikt.
Dagens läsning klipper bort dessa bitar och
fokuserar på Jesu formella arrangemang och
instiftande av denna måltid som skulle bli hans
nya folks centrala kulthandling.
Vers 12: Markus är en aning oprecis: lammet
skulle slaktas dagen innan det osyrade
brödets högtid började. Han skriver kanske
så här för att understryka att Jesu instiftande
av nattvarden är ett verkligt offer (vinet blir
verkligen till Kristi blod redan under denna
första mässa, Jesu blod utgjuts inte bara nästa
dag på Golgata).
Detaljen med mannen som – likt en kvinna –
bär på en vattenkruka och redan har ordnat allt
för kvällen verkar avtalat av Jesus i förväg. Den
visar att nattvardssalen skulle hållas hemlig.

Det är min kropp, säger Jesus och bryter
samtidigt brödet (v.22). Ordet står för hela
personen (”detta är jag”) – en bruten person
menas. Det är Jesu undergång som här
kopplas till förutsägelsen om den lidande
Messias, han som var beredd att dö och blev
räknad som syndare, när han bar de mångas
skuld (Jes 53:12). Alla dricker sedan av samma
bägare (det gjorde man bara om man var en
familj), och Jesus säger att den innehåller hans
blod, förbundsblodet (v.24). Här tolkas Jesu
kommande död som ett blodsoffer som ger
gemenskap med Gud, likt blodet från de djur
som Mose slaktade vid Sinai, när det gamla
förbundet ingicks (2 Mos 24:8). Lagen och
profeterna är bakgrund för det offer Jesus ger.
Vi står inför en vändpunkt i världshistorien:
försoningen med Gud, Guds JA, blir till mitt i
människornas NEJ.
Försoningen blev sakrament. Det lämnade
han kvar åt oss. Vi bär det i procession.
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(KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID)

Årgång C

Första läsningen: 1 Mos 14:18-20 (han kom ut med bröd och vin)
Denna text om prästkungen Melkisedek från
Salem – d.v.s. Jerusalem – måste ha gjort
stort intryck på Jesus. I nattvardssalen på
Skärtorsdagens kväll – som också äger rum
i Jerusalem - tar han den som ”modell” för
sin nya tempelkult. Där bär han själv fram
bröd och vin liksom prästkungen gjorde i
forntiden. Inte utan skäl: Melkisedek var för
många judar bilden av en översteprästerlig

Messias som skulle komma från himlen
(temat Jesus som evig överstepräst behandlas
utförligt i Hebreerbrevet, läs introduktionen
till det på s. 223). Än i dag vilar skuggan av den
urgamla gesten över vår mässa när prästen - in
persona Christi , ”präst för evigt i Melkisedeks
efterföljd” (Ps 110:4) – frambär gåvan som blir
Herren själv.

Andra läsningen: 1 Kor 11:23-26
(Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni Herrens död)
Instiftelseorden i mässan var inget som Paulus
kunde råda över, de var anordnade av Kristus
själv och Paulus hade dem från den apostoliska
Traditionen (”från Herren” = genom kyrkan,
jfr 1 Kor 11:2). Formuleringen ligger nära
evangeliernas (Matt 26:26f; Mark 14:22f; Luk
22:19f) – allra närmast versionen hos Lukas
(= Paulus nära medarbetare). Apostlarna var
vana att höra bräkande offerlamm i templet
och se slaktdjurens av blod nedsölade kroppar,

de visste att Israels förbund med Gud slöts i
offerdjurens blod (2 Mos 24:8). Att Herren
presenterar sin kropp som ett sådant offer,
och som grund för det nya förbundet som Gud
utlovade hos profeterna (Jer 31:31f) kan bara
ha chockerat dem. Va? Den dödade Messias
ska bli föda? Är det en ny början med Gud?
De måste ha tagit emot sakramentet med tårar,
tysta. Gör du det också!

Evangelium: Luk 9:11b-17 (Alla åt och blev mätta)
Även om den här handlingen inte hade
varit ett under så vore den ändå en bild av
eukaristin. Det är kväll, alla är trötta, inte
minst Mästaren själv, och det är dags att göra
sig av med skarorna. Men Jesus vill inte bli av
med dem, han älskar dem och uppmanar dem
att stanna och äta. Det är en av dessa stunder
där lärjungarna skakar på huvudet och tycker
att Jesus yrar. Men det fattiga folket förstår,
de är vana att känna hunger och lida brist
på allt (jfr Luk 6:20-21). Tusentals allvarliga
och hungrande gestalter sitter kring Jesus.
Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem
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föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar
allt levandes hunger (Ps 145:15-16). De ser
profeten lyfta upp korgen med den hopplöst
lilla måltiden – fem bröd och två fiskar - och
de deltar i hans bordsbön. Desperation och
förtröstan möts här. För en utomstående måste
scenen ha verkat underlig. Så även när man ser
oss efter jobbet gå till kvällsmässan för att få
själen mättat av en liten skål med hostior.
Troende hjärtan vet varför de flockas kring
Jesus. Där finns mättnad av ett annat slag –
mitt i alla brister.

TREDJE FREDAGEN EFTER PINGST:
JESU HJÄRTAS DAG
Hjärtat sågs i Bibeln inte som en muskel,
utan som vår medvetna personkärna, den
privata, dolda insidan, som bara Gud kan
genomskåda, det ”innersta rummet” där vi hör
Guds röst eller stänger av för den (= ”hjärtats
förhärdelse”). Att i bön söka Jesu hjärta är att
med vördnad betrakta hans barmhärtighet,
den innersta grunden för hans lidande som

öppnade vägen till Fadern för oss. Vi vill
komma nära Jesus på den ”privataste” nivån,
tala ”hjärta till hjärta”. Han som har ett milt
och ödmjukt hjärta ropar själv till oss: Kom
till mig! (Matt 11:28f). Vårt hjärta längtar efter
detta hjärta som längtar ännu mer efter oss
(Jer 31:3). Den helige Augustinus (354-430, se
s. 1336) skrev:

Du har skapat oss till dig,
och oroligt är vårt hjärta, tills det vilar i dig
Fornkyrkan tolkade Jesu ord i Joh 7:37-39
(om de inre strömmarna av ”levande vatten”,
d.v.s. Den helige Ande) så att de rörde sig
om Jesu inre – d.v.s. om gåvor ur hans hjärta.
Johannes vittnesbörd i Joh 19:34 om vatten
och blod som rann ut Jesu genomborrade
sida – alltså från hjärtat – syftar på kyrkans
två grundsakrament, dop och eukaristi. Jesu
hjärta, mänskligt och gudomligt, är kyrkans
och nådens källa.
Medeltiden kände till många andakter där Jesu
hjärta vördades, många sammanslutningar
hade namn efter detta tema. En helig nunna
från södra Frankrike, Margareta Maria
Alacoque (1647-1690), såg år 1675 i en vision
Jesu hjärta som flammade av kärlek. Jesus
önskade, sa hon, att festen för hans hjärta
skulle införas på en dag under kyrkoåret (=
dagen där vi har den nu). Från henne kom även
idén att ägna den första fredagen i varje månad
åt Jesu hjärta, som många gör, och hennes
skrifter inspirerade till ”den heliga timmen”
(en timmes bön natten mellan torsdag och
fredag där man särskilt mediterar över Jesu
dödsångest i Getsemane, jfr Matt 26:40).

Den helige prästen Jean Eudes (1601-1680,
se s. 1321), bidrog kraftfullt till att andakten
fick spridning, åtminstone i Frankrike. 1856
blev denna dags fest förpliktande för hela
kyrkan (se även s. 1189). I dag är den högtid.
Vår bönbok Oremus innehåller andakter och
litanior till Jesu Hjärta. De är särskilt lämpliga
på fredagar kring kl. 15 - timmen då Jesus dog.
Jesu kärlek vill älskas tillbaka. Betraktandet av
hans hjärta, genomborrat och sårat av kärlek till
oss, får oss att inse hur otacksamma vi varit. Det
tanklösa, likgiltiga sättet som kommunionen
tas emot på! Okänsligheten inför andra, de
många oanständiga kränkningar av kroppens
helighet som vi blundar för! Det kulturella
föraktet mot kyrkan som vi vant oss vid! Inför
Jesu stumma hjärta som förblöder av kärlek
ska vi erbjuda oss själva till hans tjänst. Vi vill
vara hans kropp på jorden som vill gottgöra,
reparera, göra bot för all hjärtlöshet – ett hjärta
och en själ tillsammans med honom.
Cor Iesu, inflamma cor nostrum amore tui.
Jesu Hjärta, tänd i våra hjärtan kärleken till
dig!
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(JESU HJÄRTAS DAG)

Årgång A

Första läsningen: 5 Mos 7:6-11 (Herren fäste sig vid er och utvalde er)
De hårda orden som här riktas mot dem som
försmår Gud (v.10) ska inte få oss att missa
den positiva grundtonen: Gud vill skydda sitt
folk mot den skadeverkan som slaveriet under
avgudarna medför. De ska bevaras fria, som
en dyrbar och älskad ädelsten i Guds hand.
Folket är litet, men älskat: inte för att det

kan imponera på Gud, utan för att han i evig
godhet och trohet har utvalt det. Guds kärlek
till oss har sig själv som sin grund, den rubbas
inte. Vi måste inte älska tillbaka för att den
ska bestå. Vi bara ÄR hos Gud, utan falska
leenden, och allt är bra.

Andra läsningen: 1 Joh 4:7-16 (Gud är kärlek)
Fornkyrkans kyrkofäder berättar att aposteln
och evangelisten Johannes skrev sina texter
för att motverka gnostikerna (se s. 184). Dessa
förvred det kristna budskapet och gjorde en
individuell, elitär frälsningsfilosofi av det
(gnosis = ”kunskap”). Men Guds Son kom inte
för att få oss att stå över alla andra i splendid
isolation, utan för kärlek och gemenskap. Vi
ska älska varandra (v.7), inte söka oss själva.

Denna kärlek är det enda sättet att ha kunskap
(gnosis) om Gud. Vi kan inte uppnå gemenskap
med Gud genom egna tankar, och det behövs
inte heller ty han kom till oss (v.9-10). Han
älskar oss fast vi inte förtjänar det. Därför ska
vi bry oss om varandra och inte försöka ”se”
Gud i något annat (v.12). Jesu kärlek, inte en
tankeprincip, är Guds närvaro (v.14-15).

Evangelium: Matt 11:25-30 (Jag har ett milt och ödmjukt hjärta)
Jesu tacksamhet mot Fadern handlar om
upprättelse: de som är som barn (v.25) är de
outbildade, dem utan ”gnosis” (kunskap), de
som räknas som dumma. Hos Jesus lyfts de
fram erkänns. De vet att de inte har någon
större betydelse i sig själva, de ber ödmjukt med
psalmistens ord: Herre, jag är inte övermodig,
har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora
ting, åt det som övergår mitt förstånd. Nej, jag
har lugnat och stillat min själ, jag är som ett
litet barn (Ps 131:1-2). Just därför kunde Jesus
för dem uppenbara Fadern (v.27). De som
stoltserar med sina akademiska och religiösa
färdigheter, känner varken Fadern eller Sonen
som han sänt (v.27), Jesu hemlighet är liksom
för banal för dem.
Vilka känner du som bär tunga säckar och
måste ta på sig de nedslitande jobben?
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Vilka av dem som figurerar längst nere på
människornas statuslistor är dina vänner? I
Jesu sällskap ska de få vila ut, och med dem
de fattiga i anden, de sörjande, de stilla, de
lågmälda och föraktade (jfr Matt 5:2-11). Jesu
sanna tjänare känns igen på att de tar emot
sådana människor och ger dem upprättelse
och värde. I kyrkan möter de ringaktade en lära
(ett ”ok”) som är mild och ödmjuk, skonsam
och lätt (v.29-30). Söndagsmässan ska ge dem
vila för själen, sinnesro (v.29; jfr Ps 23).
Vi som är ”vuxna” på fel sätt - allt för
självmedvetna - är hårda. Inför Jesu hjärta
förstummas vi - och skäms. Dem vi inte räknar
med, inte bryr oss om eller ens ser, älskar och
ärar han som sina utvalda.

(JESU HJÄRTAS DAG)

Årgång B

Första läsningen: Hos 11:1, 3-4, 8c-9 (Mitt hjärta är i uppror)
Ingen kunde som profeten Hosea beskriva
Guds ömma kärlek till sitt folk. Den helige
mannen från 700-talet f.Kr. levde med
traditionerna från uttåget ur Egypten och
ökenvandringen. Vi får här bokens teologiska

centralutsaga: Gud väljer att älska folket trots
dess ofattbara likgiltighet mot honom. Dagens
läsning fokuserar enbart på de verser som
handlar om Guds godhet, inte på folkets svek.
Vi betraktar här GUDS HJÄRTA.

Andra läsningen: Ef 3:8-12, 14-19 (Kristi kärlek är väldigare än all kunskap)
En sak är att känna till den kristna trons
trossatser, en annan att rätt förstå deras
mänskliga och gudomliga djup. Kristus bor
verkligen i vår ”inre människa” (v.16). Vi

är planterade i honom och har våra rötter i
kärleken från Gud. Bredden och längden och
höjden och djupet (v.18) är tempelsymbolik
(Hes kap. 42,47,48: Upp 21:9-27).

Evangelium: Joh 19:31-37
(En av soldaterna stack upp sidan på honom med en lans,
och det kom ut blod och vatten)
Den ohyggliga scenen på Golgata har djup
innebörd. Enligt Mose lag fick offerdjurens
ben inte krossas (2 Mos 12:46; 4 Mos 9:12; jfr
Ps 34:21). Johannes måste tänka på det när han
nu ser hur Jesus, Guds lamm, skonas på samma
sätt. Soldaterna väljer en snabb lösning: en
lans sticks in i Jesu sida, d.v.s. genom hjärtat.
Ur detta flyter det nu ut blod och vatten (v. 34).
Denna observation styrks med en högtidlig
försäkran om att ögonvittnet själv har sett det.
Blodet och vattnet tillmäts högsta betydelse de är liksom evangeliet i miniformat.
Jesus är det nya templet, bilden förutsätts som
känd av läsarna i Joh 2:21 (jfr Upp 21:22; 1
Kor 3:16 f; 6:19; 2 Kor 6:16). Ur detta tempels
sida tränger alltså vatten fram. Johannes vill
få oss att tänka på att en gång skulle vatten
flöda från templets högra sida (Hes kap. 47).
Vattenmängden skulle ge liv åt allt, t.o.m. åt
Döda havet.

Jesu död uppfyller profetian. Den blir början
på ett nytt, bördigt Paradis.
I Johannes första brev heter det: Han är den
som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus.
Inte bara med vattnet utan med både vattnet
och blodet. Och Anden är den som vittnar...
Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och
blodet, och dessa tre är samstämmiga (1 Joh
5:6-8). Vårt dop och vår eukaristi är kyrkans
grundläggande sakrament, möten med Gud
genom Anden. Båda renar oss från all synd
(1 Joh 1:7; jfr Katolska kyrkans katekes, nr.
1225). Den nye Adam (Rom 5:12 f) ger här sitt
liv för kyrkan, sin Eva, sin brud (jfr Ef 5:2832). Vi byggs upp genom honom som bröts ner
av kärlek till oss. Jämförelsen är djup: Jesus dog
på en fredag och på den allra första fredagen
(”sjätte dagen”) lät Gud Adam ”sövas ner” (en
bild av döden), öppnade hans sida och tog
ifrån honom det revben av vilket han bildade
Eva (1 Mos 2:18-24).
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(JESU HJÄRTAS DAG)

Årgång C

Första läsningen: Hes 34:11-16
(Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro)
Människosonen har kommit för att söka efter
det som var förlorat och rädda det (Luk 19:10)
– så uppfattade Jesus sig själv. Gud presenterar
sig här hos Hesekiel som den gode herden
(jfr Ps 23; Jes 40:11; Joh 10:1-18). I det
ursprungliga sammanhanget (500-talet f.Kr.)
handlade Hesekiels ord om att Gud ville
förkasta judarnas ledare som hade förvandlats
från herdar till rena vargar. Deras fel ledde

till Juda rikes undergång och folkets exil i
Babylon. Gud lovade att precis som i forntiden, vid uttåget ur Egypten, leda folket hem
igen (jfr Hes 20:33-44). Han lovade att själv,
personligen, bli folkets ledare. När blev han
det? Judarna på Jesu tid undrade fortfarande
- när skulle det löftet uppfyllas? Jesus – Guds
barmhärtighet – blev svaret.

Andra läsningen: Rom 5:5b-11(Gud bevisar sin kärlek till oss)
Paulus eget liv bevisar vad han skriver här. Gud
söker den som är långt ifrån honom, ja, som är
hans fiende. Gud behöver inte hitta något gott
i oss för att rädda oss. Vi är älskade för att Gud
är god. Själen som inser det blir omtumlad av
glädje och rentav stolt (v.11). Av egen fri vilja

vill den sona allt som gått snett innan, inte
för att den ”måste” utan för att den vill. Vi bär
denna nåd med stor försiktighet som en skatt i
lerkärl (jfr 2 Kor 4:7), ty genom synden kan vi
lätt tappa nåden på marken igen.

Evangelium: Luk 15:3-7 (Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat)
Syndare ska inte fördömas. De ska hittas. Helst
ska de hittas av en herde som gläds åt att se
dem igen och som gärna bär dem hem (=
betalar taxin), liksom den här herden som bär
fåret på sina axlar (jfr Ps 119:176; Hes 34:11).
Jesus utstrålade en godhet som nog av många
uppfattades som lite tokig (jfr Luk 8:53; 23:11).
”De 99 fåren som överges i öknen, ska de vilda
djuren ta hand om dem?” – så kunde man lätt
motsäga Jesu ord i v.4. Den helige Franciskus
av Assisi (ca 1182 - 1226, se s. 1426), också han
utskrattad som narr, smälte in i sin omgivning,
det sägs att bland syndare såg han precis ut
som en av dem. Jesus åt med syndare och
festade med dem i deras hem – en skandal på
den tiden, man ansåg att detta gjorde honom
lika ”oren” i Guds ögon som de var.
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Men det var just inkarnationens mening: att
göra allt för att människors hjärtan skulle
möta Guds hjärta, om det så innebar att
ligga på fina mattor och sjunga dryckesvers
med korrupta ämbetsmän (tullindrivare) och
sedan, i en sen nattimme när skratten tystnat,
leda samtalet in på Guds barmhärtighet. Jesus
var utan synd men inte rädd för att ta syndare
i handen, han såg helgonet inom var och en
bakom den syndiga utsidan. Vilken sorg det
blir vid domen, när det blir uppenbart att vi
inte gjorde som han utan stötte bort syndare
med vår hjärtlösa arrogans, våra snabba domar
och våra kalla, bekymrade blickar som mätte
dem uppifrån och ner och fick dem att känna
sig förtappade.

Kyrkans bön på Jesu Hjärtas dag:
Allsmäktige Gud, i Jesu öppnade hjärta finner vi din kärleks alla skatter. Låt oss vid denna
nådens källa ta emot hela din himmelska välsignelse. Genom honom, Jesus Kristus, din Son,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
Eller:
Gud, i Jesu hjärta, sårat av vår synd, skänker du din kärleks och barmhärtighets överflöd.
Vänd vårt hjärta helt till honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld.
Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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TREDJE LÖRDAGEN EFTER PINGST
- LÖRDAGEN EFTER JESU HJÄRTAS DAG:
JUNGFRU MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA
I dag – dagen efter Jesu Hjärtas högtid - tänker
vi på JUNGFRU MARIAS OBEFLÄCKADE
HJÄRTA. Jesu och Marias heliga hjärtan
hör ihop. Påven Pius XII lät år 1944 denna
dag bli en dag för hela kyrkan, efter att han
31 oktober 1942, i samband med firandet av
Fatimauppenbarelserna (se s. 1149), hade
invigt hela mänskligheten till Jungfru Marias
obefläckade hjärta.
Jesajas ord i denna minnesdags första läsning
var en stor tröst för de fattiga judarna i
Jerusalem som efter befrielsen från exilen i
Babylon på 500-talet plågades av fattigdom
och hårda skatter från det persiska imperiets
sida. Messias skulle komma och folkets
förnedring ta slut – Gud lovade det! Verserna
10-11 ska illustrera hur jublet skulle bryta ut
när det skedde. Först bland alla i Gudsfolkets
historia som verkligen insåg att nu händer
det var Jungfru Maria, hennes mun lät Jesajas

löften flamma upp i lovsången Magnificat (Luk
1:46-55). Maria förstod att hennes inre, hennes
hjärta, var det nya Sion, den välsignade staden
där Guds frälsning skulle bo.
Denna dags evangelium för Maria till det
jordiska Jerusalems tempel. Hon oroas och
får smaka på vad som komma skall: en dag
ska hon mista, men sedan återfinna sin
vuxna son i denna stad - när han dör och
uppstår. Läsningens sista ord är ”hjärta”, det
vill säga Marias hjärta. Hjärtat står i Bibeln
för personkärnan, platsen för våra val, vårt
innersta JA eller NEJ till Gud. Marias hjärta
var ett enda stort JA – även vid korset när det
kändes som om ett svärd gick genom henne
(Luk 2:35). Marias JA trots alla världens NEJ
liknar Guds JA till oss. Må våra hjärtan öppna
sig för den Son hon räcker fram till oss, ty i
honom finns bara ett ja (2 Kor 1:19)!

Kyrkans bön på denna dag:
Himmelske Fader, du som i den saliga Jungfruns hjärta beredde en värdig boning åt din
helige Ande, låt också oss på hennes förbön bli tempel för din närvaro i världen. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar: Jes 61:9-11 samt Luk 2:41-51.
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TIDEN ”UNDER ÅRET”
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LITURGISK TABELL (PÅSK SE S. 559) TIDEN ”UNDER ÅRET”:
ÅR

ÅR-

ÅR-

ASKONS-

PINGST-

GÅNG

GÅNG

DAGEN

DAGEN

SÖN-

VAR-

(Fastens

(sista

DA-

DA-

början)

dagen i

GAR1

GAR

påsktiden)

Jultiden avslutas på söndagen efter
Trettondedagen (Herrens dop, s.446f).
Dagen efter (måndag) börjar vecka 1
i tiden ”under året” (s. 674)
Tiden ”under
året” avbryts

FÖRSTA
SÖNDAGEN
I ADVENT

Efter Pingstdagen
återupptas...

infaller

infaller

tisdagen
den...

... som
”under
året”
kallas
vecka:

måndagen2
efter
Pingst,
dvs.

...tiden
”under
året”
med
vecka:

2019
2020

C
A

I
II

6 mar
26 feb

9 jun
31 maj

5 mar
25 feb

8
7

10 jun
1 jun

10
9

1 dec
29 nov

2021
2022
2023
2024
2025

B
C
A
B
C

I
II
I
II
I

17 feb
2 mar
22 feb
14 feb
5 mar

23 maj
5 jun
28 maj
19 maj
8 jun

16 feb
1 mar
21 feb
13 feb
4 mar

6
8
7
6
8

24 maj
6 jun
29 maj
20 maj
9 jun

8
10
8
7
10

28 nov
27 nov
3 dec
1 dec
30 nov

2026
2027
2028
2029
2030

A
B
C
A
B

II
I
II
I
II

18 feb
10 feb
1 mar
14 feb
6 mar

24 maj
16 maj
4 jun
20 maj
9 jun

17 feb
9 feb
29 feb
13 feb
5 mar

6
5
8
6
8

25 maj
17 maj
5 jun
21 maj
10 jun

8
7
9
7
10

29 nov
28 nov
3 dec
2 dec
1 dec

2031
2032
2033
2034
2035

C
A
B
C
A

I
II
I
II
I

26 feb
11 feb
2 mar
22 feb
7 feb

1 jun
16 maj
5 jun
28 maj
13 maj

25 feb
10 feb
1 mar
21 feb
6 feb

7
5
8
7
5

2 jun
17 maj
6 jun
29 maj
14 maj

8
7
10
8
6

30 nov
28 nov
27 nov
3 dec
2 dec

2036
2037
2038
2039

B
C
A
B

II
I
II
I

27 feb
18 feb
10 mar
23 feb

1 jun
24 maj
13 jun
29 maj

26 feb
17 feb
9 mar
22 feb

7
6
9
7

2 jun
25 maj
14 jun
30 maj

9
8
11
9

30 nov
29 nov
28 nov
27 nov

Måndagen efter Pingst: Den saliga jungfrun Maria, kyrkans Moder (s. 654)
Torsdagen efter Pingst: Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen (s. 654)
Söndagen efter Pingst: Heliga trefaldighets dag (s. 656f)
Andra söndagen efter Pingst: Kristi kropps och blods högtid (s. 661f).
Tredje fredagen efter Pingst: Jesu Hjärtas dag (s. 665f).
Tredje lördagen efter Pingst: Jungfru Marias obefläckade hjärta (se s. 670)
1 Observera: Årgång A,B,C påbörjas redan vid Första advent året innan det aktuella kalenderåret
2 Observera att denna måndag firas numera festen för Jungfru Maria, kyrkans Moder (se s. 654)
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TIDEN ”UNDER ÅRET”

Tiden ”under året” kallar vi den långa perioden med 33, ibland 34, veckor som inte hör hemma
under advents-, jul-, faste- eller påsktiden.
Denna period börjar direkt efter jultiden, vars sista dag är festen för Herrens dop, som infaller på
söndagen efter Trettondedagen (se s. 446f). Veckorna ”under året” avbryts av fastan som börjar
med Askonsdagen och som övergår i påsktiden som i sin tur avslutas med pingstdagen. Därefter
tar tiden ”under året” vid igen och fortsätter under sommaren och hösten ända fram tills Advent.
Exakt vilken vecka ”under året” som tar vid efter pingst syns i det liturgiska schemat på motstående
sida.
Tiden ”under året” är som en lång vandring med Herren då vi dag för dag undervisas i hans lära
utan att något speciellt tema överväger. Vi möter de texter ur Bibeln som vi inte har fått höra under
advents-, jul, faste- och påsktiden. Söndagarna följer det ordinarie, treåriga schemat (Årgång A,
B och C), och där möter vi de mest ”pedagogiska” texterna. Övriga läsningar ur Bibelns böcker
fördelas under vardagarna enligt ett tvåårig schema (Årgång I och II). På söndagar finns det alltid
en tematisk förbindelse mellan första läsningen och evangelieläsningen. Den andra läsningen
hänger inte ihop med dessa två utan erbjuder ett alternativt tema att betrakta. Under vardagarna
finns det ingen förbindelse mellan första läsningen och evangelietexten. De har var sitt budskap.
Ibland avbryts tiden ”under året” av en särskild obligatorisk minnesdag, högtid eller fest som
antingen ligger på något fast datum (se helgondelen sist i denna bok) eller infaller i tiden efter
Pingst och beräknas utifrån denne (se det liturgiska schemat på motstående sida).
Vilka datum som är obligatoriska att fira i Stockholms katolska stift syns i kalendariet på sista
sidan i bokomslaget. De helgon i helgonkalendern som inte nämns där kan man fritt ihågkomma
och fira hur man vill - eller bortse ifrån.
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Alla veckor börjar med söndag, ”den första dagen” (1 Mos 1:5). Men första söndagen ”under
året” är alltid festen för Herrens dop som också avslutar jultiden, se s. 446f).

MÅNDAGEN I FÖRSTA VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 1:1-6
(Gud har talat till oss genom sin son)
Under julen har vi firat att Guds Son skulle
träda in i världen (v.6). Nu ska vi under fyra
veckor läsa ur Hebreerbrevet (se mer om det
på s. 223). Vi får i dag inledningen, högtidlig
som Johannesprologen (Joh 1:1-18). Brevets

tema är Jesus, vår himmelske överstepräst, som
renat oss från synd. Han är inte bara en ängel,
som vissa irrlärare tydligen påstod. Vi ska
hålla fast vid honom, trots förföljelserna (Heb
10:32-35). I Jesus möter vi Gud.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 1:1-8
(Peninna brukade retas med Hanna, därför att hon var ofruktsam)
Under tre och en halv vecka ska vi i vardagsmässorna ägna oss åt Samuelsböckerna (läs
introduktionen på s. 102). Böckerna berättar
hur de tolv stammarna enades till ett enda
rike under kung David. Gudsmannen Samuel
var dåtidens kungamakare. Tiden är 1000-talet
f.Kr. Samuels tillblivelse skildras här. Hans
mor Hanna hade länge förgäves hoppats på

moderskap. Hon hade sin mans hjärta men
fick inga barn. Hanna blev ett lätt offer för sin
rivals hån och sina egna negativa tankar och
började matvägra. Elkana, hennes man, ville
trösta henne men förstod henne inte. Läsaren
vet hur det ska gå: Jubla, du ofruktsamma, som
aldrig har fått barn (Jes 54:1).

Evangelium: Mark 1:14-20 (Omvänd er och tro på budskapet)
I vardagsmässorna ”under året” läser vi ur
Markus, sedan Matteus och slutligen – under
hösten – ur Lukas evangelium. Vi börjar i dag
med Markusserien (läs gärna introduktionen
till hans bok, se s. 166, se även s. 147f och s.
167f). Vi ser här att Simon (Petrus), Andreas,
Johannes och Jakob (den Äldre) lämnar sina
nät. De lämnar även sina sociala nätverk.
Kallelsen till tjänst åt det nya Gudsriket
har sitt pris (jfr Mark 10:28) – kanske arga
konflikter inom familjen? Detaljerna med
kastnätet och faderns namn är minnen från

denna stund då de bestämde sig och en helt
ny vardag med Jesus började. Jesu roliga
uttryck - ”människofiskare” - glömde de
aldrig. Det är sinnrikt: en fiskare måste vara
tålmodig, uthållig och försiktig – egenskaper
som i hög grad behövs i den pastorala tjänsten
åt människor. Johannes Döparens arrestering
daterar hela scenen (v.14). Markus tar för givet
att hans läsare vet om Döparens öde. Senare
säger han något mer om denna dystra sak
(Mark 6:14 f).

Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er
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(Joh 15:16)

TISDAGEN I FÖRSTA VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 2:5-12
(Jesus måste bli fullkomnad genom lidande)
Den gudomlige messianska Människosonen
som förutsagts i profeten Daniels bok (Dan
7:13f), och som är Jesus, tolkas här in i kung
Davids jublande Psalm 8 på ett lite kreativt sätt
som ska understryka att Jesus vida överträffar
änglarna i betydelse (det fanns tydligen vissa
kretsar som ville reducera Jesus till en ängel).

Författaren påminner i v.12 om bibelställen
som var väl kända bland hans kristna läsare
och som de visste syftade på Jesus: Ps 22:23
och Jer 8:17. Jesus är vår hjälte och Gud – hans
undergång är inget att skämmas över utan
är orsaken till att vi som tror kan träda in i
himlens glädje. Det vill författaren förmedla.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 1:9-20
(Herren tänkte på Hanna och hon födde Samuel)
Den barnlösa Hanna vänder sig till Gud
i stället för att förtvivla. Att prästen Eli
automatiskt tror att den innerligt bedjande
kvinnan är full – ja, redan detta att han sitter
och observerar henne – säger en del om de
depraverade förhållandena i Guds hus (jfr 1
Sam 2:13 ff). Knappast någon brydde sig om
att be därinne. Man festade och söp utanför i

stället. Men Herren ser till den som kommer
till hans hus för att be. Han vill ingripa, och
den gamle prästen försäkrar henne om att det
ska bli så. Hanna erbjuder Gud att låta sonen
bli en nasir, en helgad man (v.11; jfr 4 Mos
6:2f; Dom 13:3-5; Luk 1:15). Vi kan be att våra
söner ska bli präster. Bra! Men Gud avgör det i
slutändan (och pojkarna själva).

Evangelium: Mark 1:21b-28 (Han undervisade med makt)
Det andliga mörkret, ondskans makter
som alltid ligger på lur, var man långt mer
medveten om i antiken än i dag. Krafter
som vill oss ont, som fördärvar vårt religiösa
och kroppsliga liv, som gör människor till
ondskans tjänare eller rent självdestruktiva
såg man spår av i allt, från vardagens
händelser till storpolitiken (t.ex. romerska
ockupationsmakten såsom representanter för
djävulen). Jesus predikar ”med makt” (v.22),
Jesu ord ledsagas av kraftfulla händelser som
nu när demonen skäller som en galen hund
och stör Jesu undervisning. Den vet vem Jesus

är och försöker få ett sorts magiskt övertag
genom att avslöja Jesu identitet, men detta
trollknep stoppas direkt. Jesus gjorde ett
”överväldigande” intryck, sägs det (det grekiska
ordet betyder närmast ”chockerande”). Vad
han predikade om får vi tyvärr inte veta. Det
som chockerade mest var nog den lätthet med
vilken han drev ut demonen. Jesu ord ”Tig!”
var som att höra Guds röst (jfr Mark 4:39; Ps
107:29). Det väckte vördnad, ja, fruktan. Här
var godhet, sanning och styrka kompakt
närvarande. Aldrig hade man sett sådant.

Lyssna! Hör på! Var inte för stolta, ty Herren själv talar

(Jer 13:15)
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ONSDAGEN I FÖRSTA VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 2:14-18
(Han måste i allt bli lik sina bröder för att bli barmhärtig)
Må Jesu lidande alltid vara i våra tankar –
beviset på hans kärlek och medkänsla med oss.
Värför led han? För att befria, sona och hjälpa.
Han bröt syndens och dödens järngrepp inom
oss: vi förlamas så lätt av den fruktan för döden
som gör oss till slavar under synden (v.15).

För att rädda vår egen position och se till att
vi får vårt på det torra kan vi vara beredda att
gå över lik. Jesu kärlek befriar oss till en sann
medmänsklighet och solidaritet som inte ens
under hot enbart söker sitt eget utan söker
allas bästa. Det är att vara kristen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 3:1-10, 19-20
(Tala, Herre, din tjänare hör)
En gripande scen som inte saknas i någon
barnbibel. Tänk att vara ministrant, bo hos en
präst och sova framför tabernaklet i kyrkan.
En natt händer det – Gud talar. Eli var ingen
bra förebild som präst men Gud lär oss här att

prästen behövs om vi ska lära oss förstå Herrens
kallelse. På egen hand går man vilse i andliga
frågor, och det gäller inte bara barn. Samuel
skulle bli Guds mun, men först fick hans öron
öppnas.

Evangelium: Mark 1:29-39 (Han botade många som led av olika sjukdomar)
Guds Son är sänd till människorna för att
vara lärare men tas genast i anspråk som
deras läkare. Han väljer att göra båda delarna
och så genom sina gärningar bevisa sina ord,
nämligen att Gudsriket håller på att ta sig
in i världen. Kristen förkunnelse bör alltid
ledsagas av barmhärtighetsgärningar. Så är det
t.ex. helt naturligt att vi intill många kyrkor ute
i världen ser en vårdinrättning (och en skola).
Varje kristen representerar Jesu budskap och
har omgivningens ögon på sig, vare sig han
eller hon ”missionerar” aktivt eller inte. Kom
ihåg att du representerar Jesu omsorg, inte bara
hans lära. Omsorg förväntas av dig – och även
de som säger att de inte tror på Gud hoppas på
din kristna godhet. Där du vistas ska det kännas
som att Herren har gått genom rummet. ”Men

jag kan väl inte utföra mirakel” säger du. Det
vet du inte och du behöver inte spekulera över
det heller. Bara bry dig om andras nöd, så får
du se vad som händer.
Det finns ett finstämt och djupt samspel inom
oss mellan psykisk och fysisk hälsa. Simons
svärmor (v.30) kan ha burit på rädsla och
motvilja mot den nye Mästaren. Det kan ha
orsakat febern. Men mötet med Jesus tog bort
oron. Hon mådde bättre.
Den som gör som Jesus måste kunna dra sig
undan i fred för vila och bön (v. 35). Alla
söker efter dig, säger Simon Petrus (v.37, ordet
kan också översättas med ”förföljer”).

Bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart hos er (Luk 10:9)

676

TORSDAGEN I FÖRSTA VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 3:7-14
(Uppmuntra varandra varje dag)
Författaren (= Paulus?) ville varna sina
adressater från att tappa tron på Jesus som de
undervisats i, med hänvisning till Ps 95:7-11
som i sin tur beskriver israeliternas uppror
mot Gud i 2 Mos 17:1-7. Att höra Guds röst ”i
dag” (v.7-8 och 13) är att uppmuntra varandra

(v.13) och troget hålla sig till dem som har del
i Kristus (v.14). I klartext betyder det: stanna
kvar i Kristi kyrka så länge du lever, bli inte
bitter och hård, ge stöd åt dina bröder och
systrar och inse att även du behöver deras stöd.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 4:1-11
(Israeliterna blev slagna och Guds ark blev erövrad)
Samuel var Israels karismatiske ledare men
inte kung. Det var knappast han som ledde
detta slag vid Afek, ca år 1050 f.Kr. som gav
filistéerna en dominerande roll i landet.
Israels äldste handlar i god tro. Gud är Israels
kung, han kämpar för sitt folk. De minns
Guds stora gärningar under ökenvandringen

och landerövringen, och de bär nu naivt
Förbundsarken framför sig i striden, som en
sorts talisman. Men arken är bara en symbol,
inte en gud. Vi får inte förvränga heliga föremål
(kors, bilder) till magiska skyddsmedel som
ska tjäna våra intressen. Nederlaget behövdes.
Gud ville testa folkets tro och lära dem en läxa.

Evangelium: Mark 1:40-45 (Genast försvann spetälskan, och han blev ren)
”Spetälska” kan i Bibeln stå för flera olika
hudsjukdomar (t.o.m. kläder och hus ansågs
kunna få ”spetälska”, d.v.s. mögel, och skulle
då renas genom omständliga riter, se 3 Mos
kap.13-14). Man fruktade smitta och höll
sjuka utanför städerna där de fick ta hand om
varandra. De var som levande döda. De skulle
gå i sönderrivna kläder och ropa ”Oren! oren!”
Man såg dem som straffade av Gud. Så fick de
förutom sin sjukdom bära på känslan av att
vara förkastade. En sådan människa slänger
sig nu i smutsen framför Jesus – i samhällets
och sina egna ögon är han inte heller annat än
smuts och orenhet. Jesus flyr inte.

I Jesus kommer Gud själv sådana utstötta
människor till mötes. Han vill återge dem
deras plats i Gudsfolkets ”heliga sfär”.
Jesu ”vrede” i v. 41 är en helig vrede som riktar
sig mot sjukdomen (eller mot demonen bakom
som ansågs ha orsakat den), och mot hela
mannens situation, hans utanförskap, hans
förnedring. Med samma lidelsefulla vrede
driver Jesus ut synden ur oss så att vi åter kan
vara Guds fria barn. Synden vanställer Guds
avbild inom oss alla. Jesus återställer avbilden
genom absolutionen. Den spetälske mannens
berättelse är vår egen berättelse.

Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat

(Luk 19:10)
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FREDAGEN I FÖRSTA VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 4:1-5, 11
(Låt oss göra allt vi kan för att komma in i Guds vila)
Vad författaren här vill säga är att så länge en
människa är vid liv är det aldrig för sent att
komma till tro – men vid den yttersta domen
går det inte längre. Gud har låtit alla troende
(judar) få smaka på den glädjefulla vilan från

arbetet som den jordiska sabbaten ger varje
vecka, enligt Tredje Guds bud. Men den eviga
vilan i himlen är för alla som tror. Vi missar
den dock om vi släpper Guds utsträckta hand
som är Jesus.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 8:4-7, 10-22a
(De vill inte att jag, Herren, skall vara kung över dem)
Besvikelsen vid Afek (se läsningen i går)
ställde Israel inför valet att underkasta sig
filistéerna eller att bilda en ordnad kungastat.
”Det fungerar inte längre att ha Herren till
kung” – så tänkte man tydligen. Bibeln bär
spår av debatten. Den pessimistiska synen på
kungadömet märks t.ex. i Dom 8:22 f; 9:8-

15; 1 Kung 5:2-3; 12:13 f; Hos 10:3f; 13:10 f.
Mot detta står ”rojala” texter som Dom 17:6 =
21:25; 2 Sam 5:2; 7:12-16; 23:1-5; 1 Kung 3:415; Ps 2:7f; 21:2-8; 72; 89:4f, 20-30; 132:11f.
Monarkin höll i femhundra år. Senare intog
Gud själv sin tron igen: på korset.

Evangelium: Mark 2:1-12 (Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden)
Att Jesus bevisligen ägde en auktoritet som
befriade från sjukdom och besatthet reste
omedelbart frågan om de botades skuld, ty
sådana tillstånd ansågs allmänt vara straff
för begångna synder. Hur ser Jesus på den
saken? Frågan ställs på sin spets när det blir
klart att Jesus själv förlåter synder, något
som endast Gud har rätt till. Ingen profet,
inte ens den kommande Messias, förväntades
göra så. Jesu uppträdande är högst oroande,
mer än skandalöst. Episoden med mannen
som firas ner genom det uppbrutna taket
visar människors desperata längtan efter
helande och befrielse, men också kontrasten:
skriftlärda som förhärdar sig eftersom de
är fastlåsta, inte av sjukdom utan av sina

trångsynta föreställningar om Gud. Det får
inte vara sant att den där läraren har sådana
fullmakter. De tror att de resonerar teologiskt
korrekt men deras tankar styrs av motvilja mot
Guds godhet och av en inbiten missunnsamhet.
De är själva förlamade men vet inte om det.
Mannen på båren möter vi även i dag – på ett
annat sätt. Det är ju svårt att inte tänka på den
förlamning som kan drabba människor med
skuldkriser. Moraliska nederlag, oförmåga
eller svårighet att ta ansvar för det förflutna,
känslor av hopplöshet inför framtiden, allt
sådant ligger tungt på hjärtat. Vi stannar.
Obiktade synder tär på själen. De tar energi
ifrån oss. Ett gott biktsamtal kan lösa oss från
skuldångest.

Förslag till fredagsoffer: Vem vill jag under en stunds bön ”bära” fram för Herren?
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LÖRDAGEN I FÖRSTA VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 4:12-16
(Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)
Ordets knivskarphet (v. 12-13) skrämmer
inte den som vågar ställa sig framför nådens
tron (v. 16), naken men full av tillit.

Jesus förstår vår svaghet (v. 15). I v. 14 börjar
hela brevets kärntema: Jesus som vår sanne
överstepräst (fram tills 10:31).

(Årgång II, jämna år): Andra läsningen: 1 Sam 9:1-4, 17-19; 10:1a
(Denne man skall styra mitt folk)
Samuelsböckerna ger en negativ bild av
Saul, Israels förste kung, som kontrast till
David, hans efterföljare. Så är t.ex. Saul från
Gibea, där kvinnomördarna från Dom kap.
19 bodde. David är från Betlehem där den
oskyldiga kvinnan bodde. Saul är en ung,
rik snygging men hans familj kan löjligt nog

inte hålla reda på sina åsnor (vill författaren
säga). David däremot är en ung duktig herde.
Gud varnade mot kungadömets följder (se
läsningen i går) och får rätt i sin förutsägelse
redan nu: Saul kommer att gå emot Guds vilja
och utvecklas till en paranoid despot som till
sist tar sitt eget liv.

Evangelium: Mark 2:13-17
(Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare)
Vi förstår protesten i v.16: Bibeln lär oss ju att
INTE gå syndares väg eller sitta bland hädare
(Ps 1:1). Som syndare betraktades självklart
tullindrivarna. De drev in pengar åt den
romerska ockupationsmakten och hade rätt
att skamlöst berika sig på denna business.
Vem de övriga syndarna (v. 15) är sägs inte
men det är nog horor (prostituerade). De
nämns ofta tillsammans med tullindrivare
(t.ex. Matt 21:31). Jesus är verkligen i dåligt
sällskap. Ännu värre: många sådana följde
honom (= var hans elever) och han åt med
dem (= var som en ibland dem). Varför?
Jesus visste att det bakom rikedomens glans
kan gömma sig en fattig och förtvivlad själ.
Han visste om den brinnande skammen
bakom de prostituerades yttre. Han förstod

att onda upplevelser kunde ligga bakom en
landsförrädares livsval. Han kände också till
den mänskliga värmen som kan hittas hos
människor överallt. Den knöt han an till. Jesu
svar till kritikerna (v. 16-17) ställer allt i ett
annat ljus: syndarna är i Guds ögon inte onda
utan sjuka. Guds Son har kommit till världen
för att rädda dem som gått vilse. Varför
känner ”de rättfärdiga” inte igen sin Herres
röst? Adam gömde sig i skam när Gud sökte
honom i trädgården (1 Mos 3:8). Så gör alla
som inte tror på nåden. De förstod inte att jag
botade dem, säger Gud hos Hosea (Hos 11:3)
- samma profet gifte sig med en prostituerad
för att visa Guds folk hur Gud älskade dem
trots deras otrohet mot honom. Jesus ger oss
här precis som Hosea ett profetiskt tecken.

Herren är nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa

(Ps 34:19)
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ANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”		

Årgång A

Första läsningen: Jes 49:3, 5-6 (Jag skall göra dig till ett ljus för andra folk)
Vilka personer i historien var det mest äkta,
det sanna, Israel? Fariseerna? Vem såg Jesaja
framför sig när han här i v. 3 personifierade
Gudsfolket? Profeten gav oss de fyra s.k.
”Sångerna om Guds tjänare”. Dagens läsning
är tagen från den första (Jes 42:1-9), de övriga
är Jes 49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12. I dem
utlovades något ”helt nytt” (Jes 42:9; jfr 65:17;
66:22): en mild och kraftfull laglärare som
samlar och tröstar Gudsfolket.

Han misshandlas och skymfas, ja, dödas för
att sona allas skuld. ”Tjänaren” symboliserar
Israel, men står även framför folket som en
särskild individ: han bär folkets straff, i ”vårt
ställe” heter det, vi ”friköps” (Jes 52:3, 9; jfr
63:9). Figuren var och är en gåta för judarna.
Vi kristna ser dragen av Jesu Kristi ansikte,
den förlåtande kungen, krönd med törnen,
bunden, utställd inför en hånande värld.

Andra läsningen: 1 Kor 1:1-3
(Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus Kristus)
De vackra, inledande orden till den besvärliga
församlingen i Korinth (se s. 207) är kryddade.
Man anar en förmanande underton: Paulus
understryker att han är Jesu eget ombud med
fullmakt (= apostel), d.v.s. ”lyssna till mig”.

Korinthierna som var så självgoda påminns
också om att de bara är en del i en större enhet,
kyrkan (v.2).
”Kristus Jesus” och ”Jesus Kristus” är
synonymer. ”Kristus” är ju en titel (messias).

Evangelium: Joh 1:29-34 (Där är Guds lamm som tar bort världens synd)
Herrens dop firade vi för en vecka sedan. Denna
söndag är vi kvar i miljön kring Johannes
Döparen där Jesus tog emot omvändelsedopet
och så visade att han ödmjukt solidariserar sig
med alla som smutsats ner av synd. Döparen
kallar Jesus för Guds lamm (v. 29; jfr Jes 53:7):
människor har sökt förlåtelse från Gud genom
att offra djur (jfr 2 Mos 12:13ff), men Jesus
är den gåva som från Guds sida ”tar bort
världens synd” (jfr 1 Kor 5:7; 1 Pet 1:19). När
mässoffret frambärs räcker vi Gud den gåvan
– Herrens kropp och blod – som redan är hans
gåva till oss. Möjligtvis vill Döparen med sina
ord om Guds lamm förhindra ett missförstånd,
nämligen tanken att världens synd togs bort
genom Johannesdopet i Jordan (jfr Mark 1:4).
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Evangeliets författare vill understryka att
Döparen var underställd Messias, hans roll var
endast att bana väg. Gud lät honom inse vad
han skulle göra när Guds utvalde framträdde.
Vi vet att det på apostlarnas tid fanns troende
som ännu inte förstått Jesu betydelse fullt
ut (Apg 18:25; jfr 13:24-25). Jesus kunde lätt
missuppfattas såsom underordnad Döparen,
han blev ju faktiskt döpt av honom (en detalj
som Johannes evangelium helt utelämnar).
Evangelisten hjälper här sina läsare att bemöta
sådana förvirrande resonemang. Att Johannes
inte ”kände” Jesus innan dopet (v.31) betyder
att han ännu inte till fullo hade insett hans
mysterium. I jordisk mening var de bekanta
såsom släktingar (Luk 1:36).

ANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 1 Sam 3:3b-10,19 (Tala, Herre, din tjänare hör)
Hur blir vi lärjungar till Gud? Vi måste söka det
heligas sfär, vara redo att ta emot undervisning
och utveckla våra ofullkomliga föreställningar.
Jesu allra första lärjungar var sådana (se dagens
evangelium nedan), och så var även den
unge Samuel som sov i helgedomen i Shilo.
Lärjungarna gick efter den man som Döparen

kallade för Guds lamm. ”Var bor du?” undrade
de (Joh 1:38). Offerlamm hittar man väl i Guds
tempel? ”Hur kan Jesus vara ett lamm, och
varför skulle det lammet komma från Gud?”
Så tänkte de säkerligen. Liksom pojken från
Israels forntid hörde de Gud tala men insåg
inte direkt att det var Gud.

Andra läsningen: 1 Kor 6:13c-15, 17-20 (Era kroppar är Kristi lemmar)
Var rösten som ropade på Samuel (se ovan)
prästen Elis röst? Nej. Var läraren som de två
lärjungarna lyssnade till (se nedan) bara ännu
en ny lärare bland andra? Nej, dessa bibliska
sökare stod verkligen i den heliga sfären, mitt
i Guds bostad. Gud möter oss i vår fysiska
existens, och det överraskar oss. Paulus ställer
de ”frigjorda” kristna i Korinth hårt mot
väggen med sin helt konsekventa teologi.

Hur kan en kristen förena sig med en sköka
(prostituerad, v.15) om han inser att det är
Kristi lemmar han i så fall utlämnar åt en sådan
förnedring? Är det bara abstrakt symbolprat
att den kropp vi har nu ska uppstå och ingå
i Guds himmelska rike? Nej, vi är verkligen
Kristi kropp, Guds tempel. Då gäller att det vi
gör med vår kropp det gör vi med honom som
friköpte oss för ett så dyrt pris, sin egen död.

Evangelium: Joh 1:35-42 (De såg var han bodde och stannade hos honom)
Vi firade Herrens dop för en vecka sedan och
stannar kvar denna söndag i den heliga sfären
kring Johannes Döparen vid Jordan där Jesus
tar emot hans omvändelsedop och så visar
ödmjuk solidaritet med alla som smutsats ner
av sina synder.
Döparen kallar Jesus för Guds lamm (v.36;
jfr Jes 53:7). Man sökte i Gamla förbundet
försoning med Gud genom att offra djur (jfr
2 Mos 12:13ff), men Jesus är den gåva som
från Guds sida ”tar bort världens synd”
(jfr Joh 1:29; 1 Kor 5:7; 1 Pet 1:19). Världens
synd: kyrkan var från början menad att
bli universalistisk. Evangelisten flätar ihop
apostelkollegiets ur-grupp: läsaren ska veta
namnen på de auktoriteter i vars efterföljd

man måste gå om man vill stå i denna sanna
lära (själv är han nog en av de två i v.35, den
vars namn inte nämns). Den ledande apostelns
särskilda ämbete – att vara ”Klippan” (=
Kefas/Petrus; jfr Matt 16:18) – betonas här i
evangeliets början liksom i slutet (Joh 21:15ff;).
Författaren ger Petrus företräde, liksom han
senare låter Petrus träda först in i Jesu grav (Joh
20:3f). Observera hur han noga förklarar de
hebreiska orden ”rabbi”, ”Messias” och ”Kefas”:
hans läsare var tydligen ovana vid hebreiskan.
De var 100 % greker (många av dem kan dock
ha varit diasporajudar). ”Messias” och ”Kefas”
är titlar som också nämns tillsammans hos
Matteus (Matt 16:16-18). Såklart! Till Kristus
hör Petrus (påven) - liksom en statsminister
till sin kung. Så var det från början (jfr s. 300f).
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ANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jes 62:1-5 (Brudgummen gläds åt sin brud)
Jesajas ord från Gud tröstade Jerusalems
invånare som börjat tvivla på en kommande
frälsning. En annan fråga är vad den unga
flickan Maria tänkte när hon hörde dem?
Kunde hon annat än ansluta sig med hela

sitt hjärta och erbjuda sig själv som den brud
Herren skulle ta till äkta (v.5)? Hon gjorde så
och förblev alltid jungfru (se Katolska kyrkans
katekes, nr. 499-501; jfr s. 409), även om hon
gifte sig med Josef.

Andra läsningen: 1 Kor 12:4-11
(En och samma Ande som fördelar sina gåvor på var och en så som den själv vill)
Urkyrkans liv finns inte inspelat på film. Vi
vet inte hur det såg ut när man gjorde under
eller talade i tungor (det kanske gick till helt
annorlunda än vi skulle tycka om i dag).

Måste vi då tro att vi gått miste om något? Nej,
nådegåvorna kan och får vara olika i olika tider.
Anden verkar också i en liten, odramatisk,
kanske rentav grå och trist kristen vardag.

Evangelium: Joh 2:1-11
(Jesus gjorde det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen)
Bröllopet leder tanken till den 6:e skapelsedagen
(Adam och Eva). Kristus är kyrkans brudgum
(jfr Ef 5:31f). Men varför fattades vin? Var
undret planerat i förväg? Skulle Jesus stå för
vinet men tog kanske medvetet med för litet?
I Johannes evangelium är det här det första av
sju ”tecken” som Jesus ger (de övriga finns i
4:43-54; 5:1-9; 6:1-15; 6:16-21; 9:1-7; 11:1-44).
Därmed menas handlingar som öppnar trons
ögon för att människan Jesus är Gud (jfr Joh
1:1f). Sådana ögon har inte de som tänker rent
jordiskt (jfr Joh 6:26f).
När prästen eller diakonen i mässan blandar
kalkens vin med lite vatten ber han tyst:
Genom detta vattnets och vinets mysterium
må han som för vår skull blivit sann och verklig
människa ge oss del av sin gudomliga natur.
Blandningen kan inte göras ogjord, liksom
föreningen mellan man och kvinna inte är
skapad för att upplösas. Allt förvandlas, vi blir
ett med Jesus – blir ”vin”. Johannes förutsätter
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tydligen att läsaren känner till eukaristin.
Johannes vill visa att Maria visste om Jesu
gudomlighet och var ivrig att den skulle avslöjas
(det har hon väntat på sedan bebådelsen och
julnatten, jfr Luk 2:19). Jesus fattar direkt vad
hon syftar på. Maria har ren tillit, helt säker på
att Jesus vill hjälpa brudparet även om han ser
ut att tveka. Så visar hon vad tro är. Frimodigt
tar hon initiativet och sätter igång Jesus. Han
förebrår henne inget och allt slutar väl.
Marias förbönsfunktion är tydlig här: Hon är
den som ser vad som fattas och ber till Jesus.
Maria gör som kyrkan: uppmanar tjänarna att
liksom hon själv handla i tro – även då läget ser
hopplöst ut. Genom sin nyckelroll här i början
av Jesu offentliga liv, och genom sin närvaro i
slutet då hans blod (här avbildat i vinet) utgjuts
på korset (Joh 19:25f), ”inramar” Maria ömt
sin älskade sons hela framträdande för världen
liksom hon står bakom hans lärjungar än i dag.
Heliga Maria, kyrkans moder, be för oss.

MÅNDAGEN I 2 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 5:1-10
(Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida)
Jesus är vår sanne överstepräst, en människa
som känner med oss. Han har levt vårt liv, känt
vår svaghet, ropat förtvivlat på Gud liksom vi
gör och lärt sig att lyda i livets hårda skola. Han
tog sig inte värdigheten som överstepräst utan
fick den av Gud (v. 5, en gliring till de korrupta

översteprästerna som under romarnas välde
mutade sig till ämbetet?). Jesus är ”född” till
ämbetet (v. 5; jfr Ps 2:7). Han är, som Gud
säger i Ps 110:4, präst för evigt i Melkisedeks
efterföljd. Vi är präster med honom (1 Pet 2:9).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 15:16-23
(Du skall inte längre vara kung)
Amalekiterna var Israels gamla dödsfiender (2
Mos 17:8-14; 5 Mos 25:17ff). De ville krossa
Guds folk innan det nådde det utlovade landet.
De är en bild av demonerna som vill hindra oss
från att komma till tron, till sakramenten, till
himlen. Guds befallning till Saul att Amaleks
folk skulle förintas fullständigt (1 Sam 15:3),
med allt det ägde, har givetvis endast en andlig
mening för oss kristna - som när vi vid dopet
avsäger oss djävulen, alla hans gärningar

och hela hans väsen. Saul skulle inte ta byte
utan helt avstå från att berika sig. I sitt begär
skonade han kungen, de fetaste djuren och de
bästa värdesakerna. Det är som när vi vill vara
fromma men kunna synda lite grann. För att
rädda ansiktet offrades en del av bytet till Gud.
Men Gud tar inte emot mutor. Den andliga
meningen är: det finns saker vi till 100 % ska
ta avstånd ifrån och som inte går ihop med
Gudsriket - såsom t.ex. all ockultism.

Evangelium: Mark 2:18-22 (Brudgummen är hos dem)
Jesus fortsätter att chockera. Endast Gud kan
förlåta synder, det hörde vi i fredags. Endast
Gud kallas i Gamla testamentet för sitt folks
brudgum (Hos 2:19f; Jes 54:4-8; 62:4-5; Hes
16:7-14). Nu ser vi Jesus göra anspråk även på
det (jfr Ef 5:31f).
Fasta har att göra med sorg och smärta. Man
fastar för att sona sin skuld (botgöring), samla
sig inför en högtid eller ett viktigt beslut.
Så fastade Jesus 40 dagar i öknen (Matt 4:1f;
Luk 4:1f) och även urkyrkan fastade (Apg
13:2-3;14:23; jfr även Matt 6:16-18 och Luk
2:37). ”Den dagen” (v.20) då vi enligt Jesus

ska fasta syftade kanske redan för Markus och
den tidigaste kyrkan på en årlig liturgisk dag
(Långfredagen).
Men vi är ännu inte där. Vi är på ”bröllop” och
ingen vettig människa fastar väl då. Inga sura
miner där, tack. Se här det glada budskapets
vår i Galileen. Jesus jublar, är fri, fruktar inget,
kan inte sörja. Allt doftar fräscht som markens
liljor. En otyglad optimism dånar genom Jesu
tal: ”Vad ska vi med gamla plagg till? Och
säckar som spricker? Här ska det bli fest. Gud
flyttar in hos sitt folk. Låt alla få känna det.”

Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting

(Rom 10:15)
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TISDAGEN I 2 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 6:10-20
(Detta hopp är vår själs ankare)
Hoppet att få del i Guds löfte till Abraham kallas
här för själens ankare (v. 19). Författaren är en
van kateket som kreativt kombinerar träffsäkra
bilder och citat. Här vill han säga att vi med

Jesus, vår överstepräst, är tryggt förankrade
bakom förhänget i det allra heligaste rummet i
templet, d.v.s. i Guds försonande närvaro.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 16:1-13
(Samuel smorde David och Herrens Ande kom över honom)
Gud har förkastat Saul som kung. David
smörjs till kung medan Saul ännu är vid
liv – här är det bäddat för konflikt. Mot all
mänsklig förmodan utväljer Gud den minste
av bröderna som inte ens är närvarande, ingen
räknar med honom. Meningen i v. 7 är central:
Herren ser med andra ögon än människor:

människor ser till det yttre, men Herren ser till
hjärtat (jfr Luk 16:15). Vi kan inte bedöma
våra medmänniskor på ytan – och mycket
mindre avgöra hur Gud ser på dem. Varje gång
när t.ex. en biskop eller påve blir vald är det
många som är missnöjda med valet. Men Gud
brukar överraska oss. Det visar historien.

Evangelium: Mark 2:23-28
(Sabbaten blev till för människan, inte människan för sabbaten)
Nyhetsflödet i dåtidens Palestina kunde
rapportera ständigt nya skandaluttalanden
från Jesus. ”Varför, varför säger han så?”
undrade man ”Vad vill han uppnå?”. Tredje
Guds bud var och är (liksom omskärelsen) en
fundamental identitetsmarkör för judar. Budet
kringgärdades och skyddades av regler som
det här med att inte plocka ax. Varje samhälle
har grundnormer som anger vem som är
”innanför” och vem som är ”ute”. Normerna
tål sällan ifrågasättas. Men Jesus vill ha fram
lagens mening. Den är medkänsla.
Fariseernas vrede når kokpunkten. Vi kan
nästan höra hur de ropar:

Jesu argument håller inte! Det han säger handlar
ju inte om sabbaten utan om att kung David fick
ta av templets skådebröd när han var i nöd (1
Sam 21:1-9). Det är inte samma sak! Han säger
att Evjatar var överstepräst då – vet han inte ens
att det var Achimelek? Vem tror den där galileen
att han är när han jämför sig med kung David?
Messias kanske? Eller rentav Människosonen
som ska komma på himlens moln (Dan 7:13f)?
Tänker han påstå att han är… Gud? Det är väl
dit han vill för sabbaten är ju Guds bud! Endast
Gud är ”herre över sabbaten” (v.28). Ska en
sådan man få leva?
Fariseerna är inte inställda på dialog. De frågar
inte för att förstå. Det vet Jesus.

Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom
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(Joh 1:11)

ONSDAGEN I 2 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 7:1-3, 15-17
(Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek)
De dåtida typiska resonemang vi möter här
kan kännas främmande för oss i dag men
de är klockrent rabbinska. Kan Jesus kallas
överstepräst? En sådan skulle enligt Moselagen
vara av Levi stam, men det var Jesus ju inte?
Korrekt, men Abraham – Levis stamfader

- gav tionde till urtidsprästen Melkisedek.
Dennes prästämbete fanns innan lagen och
överträffar därmed det senare levitiska.
Melkisedek antas även vara odödlig. Jesus
är alltså som denne präst - utan att behöva
härstamma från Levi!

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 17:32-33, 37, 40-51
(David övervann filistéen med slunga och sten)
Den kända scenen är med i varje barnbibel.
Vilken pojkdröm, vilken triumf att vara den
lille på skolgården som klarar den store.
En underlig variant av denna berättelse ger
äran åt en viss Elchanan i stället för David
(2 Sam 21:19). Dess variant i 1 Krön 20:5
förtydligar att denne Elchanan dödade Goliats
broder Lachmi (!). Det talar för de bibliska
redaktörernas trovärdighet att de inte försökte

”rätta till” sådana motsägelser utan lät dem stå
oslipade bredvid varandra. Man ville bevara
de vördade gamla texterna så råa som möjligt
och inte förgripa sig på dem. Observera
att berättelsen INTE förespråkar våld. Den
centrala meningen är v. 47: Alla här skall inse
att det inte är med svärd och spjut som Herren
ger seger. Davids tro är poängen.

Evangelium: Mark 3:1-6 (Vad är tillåtet på sabbaten, att rädda liv eller att döda?)
Tredje Guds bud - om sabbatsvilan - tolkades
så att inget ”skördearbete” fick utföras (se
läsningen igår). Men läkarverksamhet – är
det att bryta sabbaten? För Jesus är svaret
nej. Sabbaten handlar inte enbart om vila
från arbetet utan om frihet att göra gott. Hans
motståndare vilar inte heller på denna vilodag.
De tar sig friheten att göra ont – nämligen att
på själva sabbaten bestämma sig för att mörda
Jesus. ”Den där Jesus måste tystas.”
Korsets konturer anas redan.
Man snickrar på det.

Det är svårt att tro att man i allmänhet avvisade
mänskliga undantag från sabbatsvilan, jfr Jesu
ord i Lukas och Matteus versioner (Luk 14:5;
Matt 12:11-12). Men varför gör Jesus det här
mirakel på sabbaten och inte dagen innan, då
hade han väl sluppit problem (jfr Luk 13:14)?
Eller kanske inte. De närvarande - hårdkokta
typer - verkar ha bestämt sig. Att herodianerna
(v.6) är med (den högsta överklassens vänner)
ger oss en fingervisning. Det fanns iskallt
politiskt intresse i saken. Makten darrade. Jesus
fick inte bli en ny Johannes Döpare (jfr Luk
3:19-20; Mark 6:16).

Herren är med mig … vad kan människor göra mig?

(Ps 118:6)
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TORSDAGEN I 2 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 7:25 – 8:6
(Han offrade en gång för alla när han offrade sig själv)
Den helige, osjälviske och evige överstepräst i
himlen som presenteras här, står i övertydlig
kontrast till de överstepräster som ständigt
avlöste varandra genom att muta sig till

ämbetet och som detta brevs läsare kände till
alltför väl. Deras jordiska tjänst var inte mer
än en skuggbild av de himmelska tingen (v.5; jfr
2 Mos 25:40; jfr Vish 9:8).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 18:6-9; 19:1-7
(Min fader Saul försöker döda dig)
David faller i onåd hos Saul men han älskas av
alla andra. Kungen kommer i ständig psykisk
obalans och det är Herrens verk för att få bort
honom. Jonathan är Sauls son men tror på
David och ger honom sitt stöd. Han sätter sin

vänskap före möjligheten att själv bli kung.
Lätt hade han kunnat förråda David. Vilken
lojalitet. Läsaren ska inse att Sauls hus föll på
eget rep. Gud själv la makten i Davids händer,
han tog den inte på ett egenmäktigt sätt.

Evangelium: Mark 3:7-12
(De orena andarna ropade: ”Du är Guds son”
men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var)
Människor kommer från alla väderstreck. Det
här är nog höjdpunkten i Jesu ”kampanj” när
man ser till antalet åhörare. De flesta kommer
dock knappast för att lyssna till hans lära. Det
är mirakelmannen de vill se. De får som de vill.
Det demoniska, det andliga mörkret som kan
härja i människors själar och kroppar och ta
sig många hemska uttryck, tvingas fram i
mötet med Jesus som har kommit för att visa
att Guds rike, befrielsens rike, är på ingång.
Mörkret flyr när dagen gryr. Demonernas
”trosbekännelser” ska väl uppfattas som
misslyckade attacker: genom att avslöja Jesu
identitet försöker de få en ”magisk” kontroll
över honom. Eller också är ropen menade som
fjäsk: de vet att deras makt över människor är

slut och ber Jesus skona dem för straff genom
att ”hylla” honom. Men de är chanslösa och
tystas ner på fläcken. Den här krocken mellan
Guds Son och skrikande demoner mitt i
trängseln måste ha skrämt folkmassan rejält.
Det kunde urarta. Jesus botar och excorserar
allt vad han bara orkar men håller klokt nog
också en båt till reds för att kunna fly (en
av många små mänskliga detaljer som bara
Markus ger oss om Jesus).
Efter denna ansträngande dag behövde
Jesus dra sig undan och få ordning på sin
organisation - det ser vi i evangeliet i morgon.

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila

686

(Matt 11:28)

FREDAGEN I 2 VECKAN ”UNDER ÅRET
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 8:6-13
(Kristus förmedlar ett bättre förbund)
Genom Jesus förnyas allt. Det argumenterer
författaren för. Här tar han fram sitt starkaste
kort nämligen löftet hos profeten Jeremia (se Jer
31:31-34) om ett nytt förbund där alla ska lära

känna Herren och vara förlåtna. Den jordiska
tempeltjänsten ger enbart temporär lättnad
från synden. Så bevisar den sin oförmåga att
gå till roten med syndens problem.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Sam 24:3-21
(Jag vill inte räcka ut min hand mot min herre. Han är Herrens smorde)
Jesus, Guds son, vakade inte över sin jämlikhet
med Gud utan avstod från allt och antog en
tjänares gestalt (Fil 2:6-7). Detta i lydnad
mot Faderns vilja. Något liknande kan sägas
om David: fast utvalt av Gud till kung roffar
han inte åt sig kungamakten med våld. Saul
som eftersträver hans liv sitter nu på huk och
uträttar sina behov i grottan, han kan lätt

huggas ner bakifrån, men David skonar Saul
med tanke på den ”vigning” Saul en gång fått
av Gud till kung. Han kallar Saul för ”herre”
och sig själv en ”ynka loppa” (v.9, 15). Så lönar
David ont med gott, visar godhet mot sin
fiende som Jesus senare lär (Luk 6:27). Jesus
kallas ofta för ”Davids son”. Likheterna är
många. Här såg vi en av dem.

Evangelium: Mark 3:13-19 (Han kallade till sig några som han hade utvalt)
Mose gick upp på berget med utvalda män
som skulle möta Gud (2 Mos 24:9f). Jesus
efterliknar här den scenen. Nu känner han
sina anhängare så väl att han kan utvälja
ledare bland dem, ombud som får fullmakter
att utföra hans predikant- och exorcistarbete.
Landet ska befrias från demoni och fyllas av
insikt om Gud (jfr Hab 2:14). Patriarken Jakob
(också kallad Israel) hade 12 söner som blev
till Gudsfolkets 12 stammar. Jesu projekt – det
nya Israel, kyrkan (Katolska kyrkans katekes,
nr. 877) – skulle också vila på 12 pelare. Att
siffran var avgörande ser vi senare när Judas
dör – apostlarna måste då genast välja en
ersättare i hans ställe (Apg 1:15f). Jesus har
utan tvivel gett fler detaljerade instruktioner

om det nya Gudsfolkets organisation och liv
som inte antecknades utan bara levde vidare
inom kyrkan (Traditionen). I namnlistan
nämns – som alltid – Simon Petrus först,
urkyrkans odiskutable ledare. Dessutom
Jakob (den Äldre), Johannes och Andreas,
alltså de fyra som hade vandrat längst tid
med Jesus (Mark 1:16-20). Alla apostlarna,
utom Johannes, dog för tron på Jesus. Alla
har de särskilda festdagar (se helgonregistret
i början av denna bok). Kom ihåg apostlarna.
I evigheten ska du med egna ögon få se dem
sitta på tolv troner och härska med Kristus
(Matt 19:28). Det himmelska Jerusalems tolv
grundstenar ska bära deras namn (Upp 21:14).

Förslag till fredagsoffer: Göra något som blir till nytta för kyrkans ansvariga ledare
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LÖRDAGEN I 2 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 9:2-3, 11-14
(Med sitt eget blod har han en gång för alla trätt in i helgedomen)
Författaren går vidare med att visa hur Jesus kan
ses som de kristnas himmelske överstepräst.
Resonemangen förutsätter goda kunskaper
om ökenhelgedomens och Jerusalems tempels
inrättning samt offerkult som läsarna tydligen
förväntas ha (se t.ex. 2 Mos kap. 25-31).
Messias har genom sin frivilliga död för vår
skull beträtt en helgedom bortom världen,
originalet som det jordiska templet enbart är en

kopia av. Ty när Mose inrättade tempeltjänsten
såg han nämligen en himmelsk ”förebild” i en
vision och efterliknade den (2 Mos 25:40; jfr
Vish 9:8).
Observera att tolkningen av Jesu död här även
innebär att Messias tog offerdjurens plats. De
flesta judar skakade på huvudet åt en sådan
messiasbild: ”Den är förryckt, ja, farlig.” Vi
kristna tror på att den är sann.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 1:1-4, 11-12, 17, 19, 23-27
(Hur har inte hjältarna fallit?)
Vad vi ser här är Davids mänskliga format:
Saul förblir för honom Israels kung, en sann
hjälte, även bortom döden (v.21). Så är David
verkligen en kung enligt Guds sinne, någon
som inte gläds åt sina rivalers undergång
(även om han älskade sin vän Jonathan så var

denne man ändå tronarvinge efter Saul och
skulle kunna bli Davids fiende). Moderna
tolkningar som vill se Davids och Jonathans
relation (v. 26) såsom ”homosexuell” är helt
bibelfrämmande och säger mer om vår tid än
om texten.

Evangelium: Mark 3:20-21 (Hans anhöriga sade: Han är från sina sinnen)
Markus säger kort att Jesus av sin familj ansågs
ha blivit galen (jfr Joh 8:48). Det sägs aldrig
att Jungfru Maria tänkte så (även om hon är
med och söker Jesus i Mark 3:31). Hon visste
vem Jesus var och led under allt motstånd mot
hennes son. De onda konflikterna hade redan
den gamle Simeon förberett henne på (Luk
2:34-35).
Att bli känd som ”Messias” eller ”profet” var
politiskt livsfarligt. Möjligtvis söker familjen
efter en utväg att kunna rädda Jesus. Om han
förklarades sinnessjuk skulle han nog lämnas

i fred. David kom själv en gång undan med
det tricket (1 Sam 21:10-15), liksom en gång
den helige Ignatius av Loyola (se s. 1252). Vi
vet att en man (som också hette Jesus) gick
omkring och ropade i det belägrade Jerusalem
på slutet av 60-talet e.Kr. att staden var vikt
åt undergång. Han förklarades galen, den
diagnosen räddade hans liv. Men den heliga
staden räddades inte - den galne olycksfågeln
fick rätt. Sjukförklaringen i v. 21 vittnar om
brist på tro inom Jesu familj (jfr Joh 7:3-5).
Men Jesu släktingar blev troende, ja, ledare i
urkyrkan, t.ex. Jakob (den Yngre, se s. 1141).

Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor
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(Mark 3:35)

TREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 9:1b-4 (I hedningarnas Galileen har folket sett ett stort ljus)
Vers 1 (i vissa biblar = 8:23) ska förmodligen
läsas så att det plågade gränsområdet vid
Galileiska sjön (assyrierna intog det ca år 733
f.Kr.; jfr 2 Kung 15:29) ska hedras i framtiden.

Ett ofattbart messianskt ljus ska stråla i
mörkrets land (v.2; jfr 1 Mos 1:3; Ps 23:4; 2 Kor
4:6; Luk 1:78; Joh 8:12). Detta är passande nog
julnattens läsning, som läsaren kanske minns.

Andra läsningen: 1 Kor 1:10-13, 17 (Var överens och inte dela upp er i olika läger)
Apostlarna och deras auktoriserade efterföljare
i ämbetet, biskoparna, talar med en röst.
Alla försök att spela ut dem mot varandra är
av ondo. En kvinna vid namn Chloe valde

rätt väg: i stället för att ta parti la hon fram
konflikten för kyrkans ledare, Paulus (v.11).
V.17: Självklart skulle Paulus döpa folk (se
v.13-16) men inte ”äga” dem.

Evangelium: Matt 4:12-23
(Han slog sig ner i Kafarnaum, för att det som
sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas)
Söndagarna ”under året” tar oss i år med på
en lång vandring bland pärlorna i Matteus
evangelium. Förbered dig genom att läsa
introduktionen till denna bok på s. 145 (se
även s. 147 och s. 1390). Matteus förankrar
här i vers 12 Jesu offentliga framträdande
historiskt och teologiskt. Jesus satte igång
sin verksamhet när Döparen hade fängslats
(förmodligen år 28). Att Frälsaren började
verka just i Galileen och inte vid Jordan
eller vid templet i Jerusalem kunde förvåna
många läsare, men även det hade profeterats,
vill Matteus visa, nämligen genom Jesaja (se
dagens första läsning ovan) som förutsåg ett
stort ljus i de gamla stammarna Sebulons och
Naftalis områden (= Galileen; jfr 1 Mack 5:15;
Joh 7:52). I praktiken fick Jesus säkert fly när
Döparen tillfångatogs – Herodes skulle snart
spana efter honom också (Luk 13:31f). Jesu
förkunnelse upprepar ordagrant Döparens
(v.17; jfr Matt 3:2 – Matteus betonar att det
finns kontinuitet och harmoni mellan Messias

och hans vägröjare, ingen motsats). Redan
här i början ska läsaren också informeras om
namnen på de första apostlarna – en kristen
skulle veta vilka auktoriteter kyrkans sanna
vittnesbörd vilade på, det händer ju lätt (se
andra läsningen ovan) att splittringar och
villfarelser uppkommer.
V. 24: Matteus sammanfattar kort Jesu mirakler
under den första tiden. Författaren har
bråttom för han vill igång med att presentera
Jesu lagtolkningar i Bergspredikan (kap. 5-7).
Jesus än inte som andra torah-lärare: normalt
valde man att följa en sådan efter eget val, Jesus
utväljer själv sina elever, så har han även utvalt
dig som tror (jfr Joh 15:16). Även som läkare
sticker Jesus ut: han tar inte betalt, använder
inga omständliga tekniker utan enbart sitt
maktfulla ord, och hans under sker inte bara
för patienternas skull utan för att understryka
hans budskap: Guds rike är här.
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TREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jona 3:1-5, 10 (Folket i Ninive upphörde med sin ondska)
Här får vi profeten Jonas bok minus 90 %
nämligen hela dramat kring hans vägran att
följa Herrens kallelse, hans flykt från Gud,
fallet ner i havsdjupet och i valfiskens buk där
han ber en gripande bön om hjälp och sedan
spys upp på land, hans bitterhet (på trots av att
han genomfört historiens mest framgångsrika

straffpredikan), och slutligen den läxan han får
om Guds barmhärtighet mot de omänskliga
assyrierna. Det är ”den lyckade sidan” av Jona
vi får i dag. Trots allt följde han ju sin kallelse.
Liksom med apostlarna ledde den till en
oerhörd människofångst (jfr Luk 5:1-11; Joh
21:1-11). Tänk om vi kunde vara som Jona.

Andra läsningen: 1 Kor 7:29-31 (Den värld som nu är går mot sitt slut)
Vi nordbor har levt länge med föreställningen
att vi har en självklar kristen samhällsordning.
Paulus lärjungar kunde inte tänka så. Gudsriket
hade anlänt med Jesus och skulle snart störta
omkull varje jordiskt rike. Ska vi då satsa på att

få barn? Hinner de växa upp? Är det lönt att
bygga hus? Också Paulus darrar av förväntan
om Kristi återkomst. Vi kristna lever alltid i
advent. Älska inte världen (1 Joh 2:15), d.v.s.
bygg inte ditt hopp bara på den.

Evangelium: Mark 1:14-20 (Omvänd er och tro på budskapet)
Söndagarna ”under året” tar oss i år med på
en lång vandring bland pärlorna i Markus
evangelium. Förbered dig gärna genom att
läsa introduktionen till denna bok på s. 166 (se
även s. 147 och s. 167).
Vi är här i evangeliets gryning, apostlarna
mindes kyrkans vår, den allra första tiden.
Vad skulle man satsa på: att fortsatt rycka
rikedomar upp ur havet med fiskenät eller
rädda drunknande människor som Jesu tal om
”människofiskare” väl syftade på? Gudsfolket
hade vänt sig från Guds kallelse liksom en gång
profeten Jona – skulle man bli som valfisken
som räddade hans liv i sjön och fick honom
upp på land där han kunde lyda Herrens
befallning (Jona 2:11; jfr Jer 16:16)? Har Guds
sanna Israel en framtid? Börjar den nu? Det
kunde man tro på när man såg Jesu blick.
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Att leva är att riskera något: vi ser de
radikala unga männen beslutsamt slänga
arbetsredskapen ifrån sig liksom Elias lärjunge
Elisha gjorde då profeten kallade honom: han
lät slakta sina fina dragdjur, med oket som
bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket
att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia.
(1 Kung 19:21).
Vad Elishas far en gång ansåg om denna
skadegörelse vet vi inte. Apostlarnas far i
båten i v.20 kommer inte heller till tals - vi
kan föreställa oss hans upprördhet. Markus
lägger snabbt denna detalj bakom sig. Ifall
sebedaiosbröderna sedan skrev hem för att
förklara sig, så lät det väl så här: ”Här är något
som är viktigt för hela folket, någon som är
förmer än Jona. Vi måste rädda Israel” (jfr Luk
2:10; Matt 12:41).

TREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Neh 8:2-4a, 5-6, 8-10 (De läste ur Guds lagbok och tolkade den)
Herrens lag ger anledning till både gråt och
glädje. Precis så är det också när vi hör Jesu
ord: vi inser våra brister och synder men gläds
åt att Gud trots allt vill förnya sitt förbund med
oss. Vi firar denna glädje med söndagsmässa,

med söndagsmiddag och söndagsbibelläsning
i hemmet. I alla fall borde vi göra så. Och
även som Nehemja överväga hur vi kan göra
samhället bättre. Han tillrättavisade skarpt de
rika och fick dem att efterskänka alla skulder.

Andra läsningen: 1 Kor 12:12-30
(Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den)
(alternativ, kortare läsning: 1 Kor 12:12-14, 27)
I det grekiskt-romerska klassamhället måste
Paulus ord om kroppsdelarnas gemenskap
ha väckt blandade känslor. Filosofen Platon
såg också samhället som en kropp men hans

mål var en effektiv totalitär stat. Kristi kropp,
kyrkan, är inte tänkt så (Mark 10:42f). Där
levs jämbördighet, ömsesidig omsorg, aktning
och medkänsla. Så likt, och så olikt Platon.

Evangelium: Luk 1:1-4; 4:14-21 (I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse)
Söndagarna ”under året” tar oss i år med på
en lång vandring bland pärlorna i Lukas
evangelium. Förbered dig genom att läsa
introduktionen till denna bok på s. 174 (se
även s. 147 och s. 176). Lukas berättar i dag om
början av Jesu offentliga verksamhet i Nasaret,
men först får vi Lukas eleganta förord till hela
boken (v.1-4) – som säger mycket om honom
själv. Han skriver på ett bildat sätt. Hans
Jesusbiografi uppfattar han ödmjukt som bara
en version bland ”många”. Han var inte själv
vittne till Jesus utan tillhör andra generationen,
men har tillgång till ögonvittnens berättelser
och har noggrant efterforskat ”allt” och skrivit
ner det kronologiskt korrekt, betonar han.
Lukas öppnar sedan sin bok åt oss genom
att elegant låta sin huvudperson Jesus öppna
Jesajas bok och så presentera ”programmet”
(Jes 61:1f). I Jesus verkar Guds Helige ande

och han kommer med glädjande ord åt fattiga
och nödlidande – där får vi samtidigt en
rad nyckelord som är centrala i hela Lukas
budskap. Med ”nådens år” (v.19) menas nog
friåret (3 Mos 25:8-22), då alla israeliter som
råkat i slaveri skulle friges. Jag skriver detta just
nu under ett annat jubelår – Barmhärtighetens
år (2015/16) – då vi med påven ska öva denna
dygd. Lukas hade älskat detta tema.
Innan denna scen har Lukas berättat om
Jesu tillblivelse och barndom. Där fanns
samma poänger (Anden kom över Maria vid
bebådelsen, Jesus föddes fattigt bland fattiga,
änglarna förkunnade glädje över Betlehem).
Varje söndag kommer Lukas nu att måla upp
sitt Jesusporträtt åt oss. Vi har mycket att se
fram emot. Lukas målar i glada färger och med
tröstande ord. Han skriver grundligt. Låt oss
läsa grundligt!
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MÅNDAGEN I 3 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 9:15, 24-28
(Jesus utplånar synden genom att offra sig själv)
Jesus står i himlen inför Gud med vår sak (v.
24), klädd i översteprästens kläder, nersölade
av hans eget oskyldiga blod.

Han är vår advokat, totalt solidarisk med sina
klienter. Gud kommer syndare till mötes med
öppna armar, genom Jesu förmedling.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 5:1-7, 10
(Du skall vara en herde för mitt folk Israel)
Tills detta hände var David kung i Juda, med
säte i Hebron. Nu, då hans motståndare är
borta, söker även de nordliga stammarna
hans ledning. De har i grunden inget val. Gud
ordnar sitt folk som ett ärftligt kungarike –
ett experiment som skulle pågå under 500 år.
Jerusalem – strategiskt väl placerat mellan de
sydliga och nordliga stammarna - tas ifrån

jevuseerna (ett folk som vi i övrigt nästan inte
vet något om). Staden blir residens, Davids
personliga egendom, ofta kallad ”Davids stad”
(v.7). Jerusalems symbolkraft är ojämförlig – i
Bibeln, nu och för evigheten (jfr Upp 21:10).
David avbildar Kristus: Må Gud förena vår
splittrade kristenhet så att vi blir en hjord
under en herde (jfr Joh 10:16; Hes 37:24).

Evangelium: Mark 3:22-30 (Hur kan Satan driva ut Satan?)
Dagens händelse är brutal. Bibelspecialisterna
i Jerusalem har diskuterat fallet Jesus och
dragit sina slutsatser. De har nu rest hit till
Galileen, inte för att träffa Jesus utan för att
kungöra att Jesu mirakel med säkerhet är
svartkonst. ”Beelzebul” (djävulen) betyder
ungefär ”flugornas herre” (d.v.s. ”lortets gud”).
Pressen på Jesus är därmed extrem.
På Jesu initiativ kommer det här mötet till
stånd (förmodligen har många lärjungar bett
honom att agera). Jesus vill tala de skriftlärda
till förnuft. Demonbesatthet är ju Satans verk.
Om Jesus nu verkligen skulle agera i Satans
tjänst skulle han väl inte förstöra Satans verk
genom att som nu jaga bort demonerna? Det
faktum att Jesus faktiskt river ner vad Satan har
byggt upp bevisar att Jesus agerar mot Satans
intressen och är starkare än han. Att kalla detta

goda för något ont är hädelse, en kränkning
av Gud. Om man utmålar Guds godhet
såsom något djävulskt, då kan man givetvis
ALDRIG förlåtas. Man är då som sjuka dårar
som syr ihop munnen för att de inbillar sig att
medicinen är gift. Detta är ”synden mot Den
helige anden”. Människan är i stånd till att ge
Gud ett envist och evigt NEJ. Mot det kämpar
Guds JA förgäves.
Så länge vi lever kan allt förlåtas, också synder
”mot Den helige ande”. Man kan ångra sig och
bikta sig. Jesus talar inte om motståndarnas
eviga dom utan om den position de just nu intar.
Utifrån den attityden finns ingen frälsning.
Jesus vill att de lämnar den positionen nu och
med en gång. Därför är de kallade till detta
möte. Det sker alltså för att rädda dem.

Talrika är de som hatar mig utan skäl
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(Ps 38:20)

TISDAGEN I 3 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 10:1-10
(Jag har kommit för att göra din vilja)
Templets regelbundna offer var som att tvätta
kroppen på utsidan. Det är givetvis bra, men
att uppfyllas av Guds Ande genom Jesus och

så av hjärtat göra Guds vilja är bättre (Hes
11:19; 36:25-28; 37:1-14; Jer 31,31-34; Joel
2,28-29 - i vissa biblar = Joel 3:1-2).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 6:12b-15, 17-19
(David och hela Israel hämtade Herrens ark under jubel)
Vi katoliker bär under sång och glädje det
Allraheligaste – Kristi kropp – i procession
på våra gator under Kristi kropps och blods
högtid (se s. 661f). Barn strör rosenblad på
vägen framför Herren. Sedan för vi det på plats
igen i kyrkans tabernakel, den kristna utgåvan
av tälthelgedomen från Israels ökenvandring
(2 Mos 33:7-11; jfr Heb 8:2). Det är inte svårt

för oss att leva oss in i Davids jubel i scenen
från dagens läsning. Herren bor verkligen hos
oss. David klär sig som en ministrant eller
präst (v. 14). Offerhandling och välsignelse
följer därpå – som i vår liturgi.
Festen för Gud är också alltid en fest för
människor: David bjuder hela folket på
godsaker (v. 19).

Evangelium: Mark 3:31-35 (Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor)
Så mycket vi inte får veta här om Jesu närmaste
familj – och det trots att Maria och ”Jesu
bröder” nämns hela fem gånger. Var är Josef –
hur har det gått med honom? Dog han? När?
Hur? Vad vill Maria tala med sin son om –
eller har hon tvingats komma med för att lägga
ytterligare press på Jesus att upphöra med sin
farliga predikoverksamhet?
Vad betyder uttrycket Jesu ”bröder”? I Bibelns
värld kallas ju alla sorters släktingar för ”bröder
och systrar” (så än i dag i Mellanösterns
kulturer, se s. 409). I Bibeln kallas aldrig någon
annan än Jesus för Marias ”barn” (förutom
bildligt i Joh 19:26 och Upp 12:17). Katolska
kyrkan lär att Maria inte fick fler barn än Jesus,
hon förblev jungfru för alltid, helt hängiven
åt Gud (Katolska kyrkans katekes, nr. 510). Är

Jag skall bo och vandra mitt ibland dem

”bröderna” barn av Josef i tidigare äktenskap
eller, mer sannolikt, kusiner? (kyrkofadern
Hegesippus kallar redan på 100-talet Jesu
”broder” Simon för kusin). Troligen är den
Jakob som kallas för ”Herrens broder” i Matt
13:55 identisk med Jakob ”den Yngre” i Mark
15:40 som är son till ”den andra Maria” (jfr
Matt 27:56), d.v.s. en syster till Jesu moder
(Joh 19:25) – detta bekräftas av den helige
Hieronymus (se s. 1411). Vi behöver dock inte
få svar på alla frågor för att kunna ta till oss den
här berättelsens poäng: Kyrkans gemenskap
är nu allt för Jesus. Vi räknas till hans familj
om vi gör Guds vilja. Främst av alla gjorde
Maria det. Hon sa JA av hela sitt hjärta (Luk
1:38). Hon är föredöme och moder för resten
av ”familjen” där vi alla är bröder och systrar.

(2 Kor 6:16; jfr 3 Mos 26:12; Hes 37:27)
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ONSDAGEN I 3 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 10:11-18
(Han har för all framtid fullkomnat dem som blir helgade)
Vers 13 syftar på den messianska psalmen,
Ps 110 (jfr även Heb 1:13). Författaren citerar
ur profeterna (se hänvisningarna i gårdagens
läsning). Konsekvensen av tron på Jesu offer

visar sig nu: för kristna ger det inte mening
längre att delta i det judiska templets kult
(v.18).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 7:4-17
(Ditt hus och ditt kungadöme skall bestå till evig tid)
Guds löfte till David i v.12-16 ekar förunderligt
fräscht i ängelns ord till Maria vid bebådelsen
(Luk 1:32-33). För alltid skulle Davids ättling
Jesus härska. Gud höll så det löfte han gav
David, trots att Davids släkt såsom politisk
dynasti gick under på 500-talet f.Kr. på grund

av synd och gudlöshet (= straffen i v. 14). Gud
leder sitt folk och vänder ont till gott.
Paulus jublande ord i Rom 11:33 passar in här:
Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos
Gud! Aldrig kan någon utforska hans beslut
eller spåra hans vägar.

Evangelium: Mark 4:1-20 (En man gick ut för att så)
Den centrala liknelsen i Markus bok - den här är försedd med Jesu egen tolkning: läsaren ska
inte tillhöra de folkmassor som hör med sina
öron utan att förstå (v.12; jfr Jes 6:9). Markus
vill härmed också säga: ”de tolv” (v.10), kyrkans
ämbetsbärare, förstår tron. Lyssna till dem.
I varje mässa strös det ut sädeskorn av Guds
ord. Några av de närvarande hör fel p.g.a.
fördomar eller förvirring (det är ganska
vanligt att människor hör något annat än vad
predikanten säger). Djävulsfåglarna tar bort
ordet som har såtts i dem (v.15). Sedan har vi
dem som vill behaga både Gud och världen.
Vissa bifaller budskapet och vill förbättra sina
liv men väl hemma igen vågar de inget av
hänsyn till vad andra ska tycka – de är som de
steniga ställena. De som kvävs av tistlar är de
som aldrig gallrar bland sina vanor eller vänner.

De invaderas av mycket som leder till synd.
Bibeln samlar damm på deras bokhylla - tusen
andra saker pockar på uppmärksamhet. Dessa
tre sorters människor tar det inte så allvarligt
med djävulen och synden. ”Vi tror bara på
kärleksbudskapet” säger de typiskt. Men de
styrs i grunden av rädsla. De mottagliga
kristna (fjärde gruppen) kommer till mässan
för att ta emot. De har förberett sig med bön.
De har med sig frågor och söker svar. Är det
något som de inte förstår frågar de prästen
efteråt. När de lämnar mässan betraktar de
sig själva som förvandlade. De vet att något
stort har hänt. De tackar Gud för vad de hört
och för eukaristin. Mässan fortsätter genom
dem – väl hemma växer allt de tagit emot med
äventyrlig kraft. Det spirar och bildas knoppar.
De bär frukt (v.20), synligt eller osynligt, nu
direkt eller på lång sikt.

Tala, Herre, din tjänare hör
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(1 Sam 3:9)

TORSDAGEN I 3 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 10:19-25
(Låt oss bekänna vårt hopp och ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek)
Verserna19-20: Den heliga kommunionen
tar bort förhänget, d.v.s. spärren framför Det
Allraheligaste i templet, där Guds närvaro
bor (2 Mos 40:34), och dit ingen utom
översteprästen får komma (en gång om året).

Vers 22: Dopet och Botens sakrament
tillsammans med tillitsfull tro och kärlekens
gärningar ger oss ett gott hopp. Eukaristins
gemenskap (v.25) får inte försummas. Herren
återkommer - det kan bli snart.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 7:18-19, 24-29
(Vem är jag, Herre, Herre, och vad är mitt hus?)
Överväldigad av förundran inför allt som Gud
har skänkt och lovat David går han in i den
ännu provisoriska helgedomen. Där sätter han
sig med hela sin litenhet och all sin tacksamhet.
Vad kan han annat än bara be att det blir så
som Gud har sagt även om han inte förstår
varför Gud varit så god mot just honom?

Kanske får han fram en av sina självskrivna
psalmverser (Ps 8:5) och viskar: Vad är då en
människa att du tänker på henne, en dödlig att
du tar dig an honom? Dessa ord kan vi alltid be,
t.ex. när vi tänker på Guds godhet, inte minst
för att han lovade syndare och fattiga Paradiset
(Luk 6:20; 23:43).

Evangelium: Mark 4:21-25
(En lampa sätts på hållaren.
Med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er)
Här sammanställer Markus några Jesusord
där varje mening skulle kunna stå för sig och
tolkas separat. Dessa uttalanden är hos Matteus
utspridda i annorlunda sammanhang (och ska
där tolkas motsvarande annorlunda, se Matt
5:15; 7:2; 10:26; 13:12; jfr även Luk 11:33).
Markus har dem här direkt efter mannen som
gick ut för att så som vi hörde om i går. Då är
det rimligt att se lampan som Guds ord (jfr Ps
119:105) - respektive de frukter som ordet ska
bära genom oss. Det finns inga skäl att skämmas
för trons ljus och gömma det under en hink
(sädesmåttet i v.21) – mörkret ska ju skingras
(jfr Joh 1:5) och varför dölja sanningen? Vi har
fått öron för att höra, och när det rör sig om

Guds ord ska vi lyssna extra noga (v. 23-24).
På tal om det med sädesmåttet: Ta med dig ett
stort mått när Gud delar ut! Kom till honom
med en säck, inte med en kopp. Han vill ge.
Ge vad? Sitt ord och förståelsen av det. Den
som har med sig stort, äkta intresse (en säck)
ska få mycket och fatta mycket (jfr Ords 9:9).
Den som bara lyssnar med ett halvt öra (en
kopp) får inget. Han bryr sig inte. Änglarna
som öser upp vet hur han är: får han något
kastar han det ifrån sig i missnöje eller bara
överhopar dem med grova ord. Därför vägrar
de. Vem vill väl kasta pärlor åt svin (Matt 7:6)?

Kom, alla ni som törstar… kom och få säd utan pengar!

(Jes 55;1)
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FREDAGEN I 3 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 10:32-39
(Ni utstod många svåra lidanden, så ge inte upp er frimodighet)
Hebreerbrevets läsare har utsatts för hemska
förföljelser. Författaren vet om att de troende
frestades ge upp och ansluta sig till den vanliga
judendomen som trots allt hade en respekterad
status inom romarriket. Verserna 37-38 syftar

på Hab 2:3-4 och Jes 26:20. Här betonas vår
trohet mot Gud. Paulus tolkar Hab 2:4 som vår
tro, se Rom 1:17f. och mina förklaringar av
hans bruk av detta svåra ställe på s. 201f.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 11:1-4a, 5-10a, 13-17
(Du har föraktat mig och tagit hetiten Urias maka till hustru)
David, den Gudstrogne, den utvalde, Guds
favorit – här avslöjad som vidrig smygtittare,
äktenskapsbrytare och lömsk mördare. Med
tanke på de senaste dagarnas härliga läsningar
är det närmast olidligt pinsamt. Bibeln är
skoningslös i sin ärlighet: kungen som lät sina
män riskera livet för honom på slagfältet (v. 1)
förgrep sig på en av deras kvinnor.

Det eskalerade snabbt till maktmissbruk, lögn
och mord. Batseba kunde inte annat än lyda –
reducerad till objekt för begär såsom kvinnor i
vår tids pornografi. Men David respekterade en
gräns: aldrig kom han ens på tanken att dölja
brottet genom att låta utplåna det försvarslösa,
ofödda barnets liv. Så mycket vår moderna
värld behöver söka försoning med Gud för!

Evangelium: Mark 4:26-34 (Säden gror och växer, man vet inte hur)
Det finns stor skillnad mellan liknelserna
hos Jesus – som oftast är från den galileiska
lantliga miljön – och Paulus liknelser som
gärna inspirerades av storstadens värld
(t.ex. idrottsarenorna). De två dominerande
personligheterna i Nya testamentet målar upp
samma sak, men på var sitt sätt.
Glädje och jubel dånade från idrottsarenorna
när någon hade segrat. Glädje och jubel ljöd
också överallt på landet när skördetiden var
inne (v. 29). Alla i släkten, små och stora,
hjälptes åt att samla Guds goda gåvor, markens
överflödande rikedom, i hus. Man festade,
tackade, dansade.
Vi dras nu med kyla och mörker. Dagens läsning
leder våra tankar fyra-fem månader framåt

då vi ska sjunga ”I denna ljuva sommartid”
och fyllas av förundran inför Guds skapelses
underbara håvor. Så växer även Gudsriket
kring oss av sig självt, vill Jesus säga, och vi
behöver inte veta hur (v. 27). Vilka tröstande
ord för alla som sliter surt i kyrkans tjänst och
inte ser resultat. Vad märkligt att Lukas och
Matteus inte har med den uppmuntrande (och
humoristiska) detaljen som Markus ger oss om
bonden som bara behöver sova och vänta (var
den för ”passiv” för dem?). Jesus vill därmed
säga att Gud gör jobbet. Så tveka inte: börja
gräva någonstans, kasta ut Guds frön, han ger
växten. Jag ber Gud att få vara en sådan bonde
– och att denna boks sidor får vara hans åker.
Och att läsarens mödor också ska bära frukt.

Förslag till fredagsoffer: Be en stund om välgång för småjordbrukare i hela världen

696

LÖRDAGEN I 3 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 11:1-2, 8-19
(Han väntade på den stad som Gud själv har planlagt och byggt)
Uthållighet och trohet är vad författaren vill
väcka i sina läsares hjärtan (se gårdagens
läsning). Det ger han nu förebildliga exempel
på från frälsningshistorien.

Vi ska inse: när allt vänder sig emot oss, då är
det inte tecken på att vi valt fel tro. Tvärtom:
det är nu som Gud – han som kan göra det
omöjliga – vill se vad vi går för.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 12:1-7a, 10-17
(Jag har syndat mot Herren)
Domen är stenhård – den visar Guds
fullständiga medkänsla med Urias och Batseba
och Guds rättfärdiga vrede över det som David
utsatt dem för. Synden föder död (jfr Jak 1:15):
Gud valde att ta tillbaka det barn som föddes.
Det var fruktansvärt och obegripligt, men Gud
vet vad han gör… Observera att Gud förlåter
David i v.13 men ändå straffar honom. Det
illustrerar vad vi katoliker lär: Syndaförlåtelse
utesluter inte att synden måste sonas. Genom
botgöring – i Davids fall: accept av oundvikligt

lidande – sonar vi (vinner avlat). Annars lider
vi efter döden i skärselden (Katolska kyrkans
katekes, nr. 1471-1479; 1030-1032). Alla vi som
igår har läst kyrkans liturgiska morgonbön
Laudes har mött kung Davids ånger över sin
synd. Den psalm som David skrev den där
mörka dagen, i sin förkrosselse (Ps 51), är
ett fast inslag i fredagens psalmodi. Psalmen
ger tröst åt dem som fallit och varning åt alla
andra så att de inte faller som han.

Evangelium: Mark 4:35-41 (Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom)
Vilket drama! Markus känner till detaljer som
att det skedde på kvällen, att andra båtar följde
med (jfr skeppen i Ps 107:23), att Jesus sov
i aktern på en dyna, att det rörde sig om en
virvelvind (lite som en cyklon, d.v.s. nerifrån
och upp, Bibel 2000 översätter med ”häftig
vind” – ja, det stämmer: plötsliga vindkast
uppkommer inte sällan i just denna sjö) samt
att Jesus använde en maktfull befallning som
när han drev ut demonen i Mark 1:25 (det ska
väl förstås så att Jesus betvingar den demon
som ytterst tänkas ligga bakom cyklonen).
Vinden är en bra bild av den osäkerhet, ja,
rädsla, som lärjungarna måste ha börjat känna

inför Jesus. Är han en profet? Titta hur han
ligger där och sover i båten liksom en gång
profeten Jona som flydde från Gud (Jon 1:5).
Men Jona gick under i vågorna och fick räddas
av en fisk, Jesus tar själv kommandot över sjön.
Vem är då denne man? Svaret ges ex silentio
genom Jesu handling: endast GUD kan rädda
från storm och härska över havet (Ps 74:13;
89:10; 107:29). Psykologiskt talar dramat på
sjön om vårt behov av TRO (v.40). När vi är
mentalt därute där kaoset vill svälja oss ska
vi behålla samma lugn som Jesus, beslutsamt
konfrontera uppgiften (stormen) och fokusera
på att lyckas (ro i land). Jesu lugn är inom oss.

De gladdes när det blev lugnt, han lät dem nå hamnen de ville till (Ps 107:30)
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FJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Sef 2:3; 3:12-13
(Jag skall lämna kvar hos dig en arm och ödmjuk skara)
I Gamla testamentet talas ofta – som här om en helig rest av folket som skonats (likt
Noa i urtiden). De lever utsatt och inväntar
ödmjukt Guds hjälp. Gud ska göra en ny
(messiansk) början med dem (Jes 4:3; 7:3;

10:20; 11:1, 11; 17:3; Jer 8:3; 31:7; Mik 4:7;
Amos 3:12; Syr 47:22; Esr 9:15; Hagg 1:12; Sak
8:6; jfr även Rom 11:5; Upp 5:5; 22:16). Det är
Saligprisningarnas folk (se nedan), Guds får,
hans flock (jfr Ps 23; Joh kap. 10).

Andra läsningen: 1 Kor 1:26-31 (Det som är svagt i världen utvalde Gud)
De stolta besserwisserna i församlingen i
Korinth (se introduktionen till de två breven
på s. 207) var urkyrkans moraliska frifräsare
och partibildare. De tillrättavisas här av Paulus
som hänvisar till den sanna ödmjukhet som

Jesu lärde oss i Saligprisningarna (se nedan).
Gud utvalde och prioriterade sådana ”som inte
finns till” (v. 28), d.v.s. de totalt ignorerade,
de ringaste. Denna världs kloka och kända
huvuden missade det.

Evangelium: Matt 5:1-12a (Saliga de som är fattiga i anden)
Katolska kyrkans katekes ägnar hela 14
paragrafer (nr.1716–1729; jfr även 1820)
åt inledningsorden till Jesu Bergspredikan
som Matteus ger oss i tre kapitel (Matt kap.
5-7), och Lukas i en något kortare form
(Luk 6:20-49). Dagens evangelium läses
relativt ofta (se bibelhänvisningarna på s.
XXI och mina olika förklaringar). Katekesen
kallar saligprisningarna för hjärtat av Jesu
förkunnelse (nr.1716). De är en bild av Jesu
ansikte och beskriver hans kärlek och tar form
i jungfru Marias och alla heligas liv (nr. 1717).
Hur tänkte Matteus? Eftersom han så ofta
citerar profeterna och omtalar hur dessa
förföljdes, är det där vi ska leta efter textens
bakgrund. Tonen anges i v. 3: Lyckliga är (d.v.s.
blir) de ”fattiga i anden”. Matteus grekiska
term finns i hebreisk form i de samtida
Qumranskrifterna (se s. 54) och syftar där på
Guds goda nyheter till de betryckta i Jes 61:1
- orättvist behandlade, fattiga, föraktade som
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trots svåra lägen väljer att förbli trogna mot
Gud. De är ödmjuka och förkrossade (Jes 66:2),
och liknar så Guds lidande tjänare i Jes 53:4,
5, 19. Sådana får nu av Jesus veta att Guds
kungarike är på väg, allt blir bra.
De första fyra saligprisningarna ger ren tröst
åt Jesu pressade lärjungar. De ska veta att de
är utvalda. De följande fyra har en mer aktiv
ton: lärjungarna ska svara på Guds gåva
med handlingar. De som efterliknar Guds
barmhärtighet hittar Guds barmhärtighet (jfr
Hos 6:6; 10:12), de som uppriktigt söker Gud
(jfr Ps 24:4-5) ska se hans härlighet (Jes 35:2),
Guds ”söner” – det sanna Israel – är de som
realiserar shalom (fred; jfr Ps 34:15 m.m.). Den
åttonde saligprisningen talar till de plågade
rättfärdiga, till dem som känner igen sig i
Psaltarens klagoböner och ber i desperation:
”Vi gör Guds vilja, men utnyttjas, förlöjligas,
jagas. Hjälp oss!” Så var Jesu trogna vänner.
Dem utlovar han glädje (v.12).

FJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 5 Mos 18:15-20
(Jag skall låta en profet träda fram och jag skall lägga mina ord i hans mun)
En profet lik Mose ska framträda. Han ska,
liksom Mose, förklara Guds ord så att folket
kan ta dem till sig utan att dö av skräck (v.16).
Hur var Mose? Han älskade sitt folk och bad
för det, var alltid redo att förlåta, inte ett uns

av stolthet fanns i honom. Mose var en mycket
ödmjuk människa, ödmjukare fanns inte på
jorden (4 Mos 12:3). Häri avbildar han Jesus.
Dock: Guds Son hade större härlighet än Mose
(Heb 3:3).

Andra läsningen: 1 Kor 7:32-35 (Den ogifte tänker på vad som hör Herren till)
Med tanke på det andliga livet har celibatet
givetvis stora fördelar. Inte minst om alternativet
är att dela sitt liv med någon som tänker dra åt
annat håll så att det bara ska bli fotboll men inte

kyrka på söndagarna. Det förklarar Paulus här.
V. 35: med ”lägga band på” menar Paulus att
”fånga i en snara”. Vi kan ge råd, men ska inte
locka någon att gå i kloster.

Evangelium: Mark 1:21-28 (Han undervisade med makt)
Även de mest farliga, fräcka, stora, morrande
vildhundarna lägger sig platt, med svansen
mellan benen, om ett lejon kommer in i deras
bur. Jesus såg ut som en vanlig man men de
andliga verkningarna som utgick från honom
– som vi ser i den här onda andens totala panik
- var påtagliga. Han var en kontrast till de
skriftlärda (v. 22), teologer som citerade andras
bibelutläggningar men som inte själva väckte
tro och hopp, och vars ord ekade tomt.
Den säkerhet i Gud som Jesus utstrålar
krockar omedelbart med den andliga ofrihet
som Satan har trasslat mannen in i. Stackaren
är paradoxalt trygg i ondskans grepp. När
äkta godhet, kärleken från Gud, närmar sig
ser han den som ett hot. Han vill inte botas –
demonin har dragit honom in i en ond cirkel
av självdestruktivitet. Så angriper han den
hjälpande handen som han bäst behöver och i
hjärtat också längtar efter – Guds helige (v. 24).

Samma, märkligt snabba och irrationella
reaktion kan vi möta när vi förklarar vår
kristna tro: innan man hinner tala klart brusar
motparten, som annars är saklig och sansad,
upp och överöser en med förenklade och
röriga motargument. Rädslan för Kristus är
universell - där ljuset går in darrar mörkret.
Guds Ord kan tala med makt när det vill, som
vid skapelsen: Ljus, bli till! (1 Mos 1:3) eller
som här: Tig! (v.25), och Kristus skulle lätt
kunna göra slut på vår tids religionsfobi där
man tränger undan kyrkan från samhällets
plattformar. Men frälsningens djupverkan ska
ske genom korset, Gudssonens tålmodiga,
tysta lidande, där mörkret för en stund får
segra över ljuset och sedan står kvar där som
vinnare, med blod på händerna - men därefter,
förvirrad som Kain, är i behov av förlåtelsen,
nåden. Messias härskar och helar från korset,
inte från en maktposition.
När han ändå visar styrka, som här, sker det
som akut barmhärtighet.
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FJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jer 1:4-5, 17-19
(Jag gav dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken)
Var Jesus någon gång nervös inför offentliga
framträdanden? Det är mänskligt och fullt
möjligt. Därför kan vi anta att han behövde
stärka sig med ord som dessa ur början av

Jeremias bok – den profet som plågades från
alla håll – inte minst inför Jesu möte med sin
egen stad, Nasaret, som vi hör om i dagens
evangelium (se nedan).

Andra läsningen: 1 Kor 12:31 – 13:13
(Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken)
(Alternativ, kortare läsning: 1 Kor 13:4-13)
Dessa ord är som en flod av visdom och godhet.
De kommer från Gud. Med lika nådefulla ord
(se i evangeliet nedan, v. 22) tilltalade Jesus

sin barndoms stad. Att man besvarade Guds
kärlek med korsfästelsens NEJ är den mest
tragiska och obegripliga gåtan som finns.

Evangelium: Luk 4:21-30
(Liksom Elia och Elisha är också Jesus sänd till andra än sina egna)
Jesus som var ganska populär bland alla under
sin uppväxt (Luk 2:52) är tillbaka bland de
sina i Nasaret efter tiden i Döparrörelsen. Man
inväntar spänt hans utläggning av Jesajas text
(Luk 4:18-19; Jes 61:1f) om Messias – dåtidens
hetaste politiskt-religiösa fråga. Det snabba
stämningsbytet i v. 22 ska väl förstås så att Jesu
vänner först applåderar honom men snabbt
avbryts av andra som inser att Jesus syftar på
sig själv som Herrens utvalde.
I Nasaret verkar det otänkbart att en son
till Josef skulle kunna bli Messias. Varför?
Josef var av kung Davids släkt som Messias
förväntades komma ifrån (Luk 1:27). Jesu
under i Kafarnaum möter nu skepsis och krav
på bevis (v. 23). Varför? Känner åhörerna sig
svikna för att Jesus inte botade någon i sin egen
stad? När Jesus jämför sig med profeterna Elia
(1 Kung 17:7-24) och Elisha (2 Kung 5:1-19)
vill man ta livet av honom. Var bilden menad
som kritik av Nasaret? (ungefär som: ”Ni är
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inte bättre än israeliterna på den tiden som
dyrkade avgudar och svek Herrens profeter”).
Åhörarnas överreaktion är ändå bisarr. De är
trots allt Jesu barndomsvänner och grannar.
Vi ska ända fram till Pilatus innan Lukas visar
oss en lika kompakt fientlig folkhop igen (Luk
23:18). Var Jesus förberedd på deras ilska?
En förfärad Jungfru Maria står i bakgrunden
– får vi anta - och ser hur männen rusar
fram mot hennes son med lyfta näver. Hon
hör deras rop - hennes modershjärta är som
genomträngt av ett svärd (Luk 2:34-35).
Hur skulle Maria kunna eller vilja stanna kvar
i Nasaret efter detta? Vart tog hon vägen tills vi
möter henne igen i Luk 8:19? Vi skulle också
vilja fråga den rasande hopen: Ni känner Jesus.
Varför reagerar ni så här våldsamt? ”För att
vi känner honom!” skulle de svara och sedan
skulle vi nog själva springa bort från den galna
staden, hals över huvud. Utan att fråga mer.

MÅNDAGEN I 4 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 11:32-40
(Genom sin tro kunde de besegra kungariken)
I de kristnas utsatta läge krävs tro och
uthållighet. Det handlar detta brevs kapitel 11
och 12 om. I fredags hörde vi om Abraham

som uppmuntrande exempel, här får vi fler
(men varför räknas de tanklösa Simson och
Jefta med? Jfr Dom 11:29-40; kap. 13-16).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 15:13-14, 30; 16:5-13a
(Låt oss fly undan Absalon)
Jesu stilla, smärtsamma sorg inför förrädaren
Judas i Skärtorsdagsnatten avbildas här i
förväg i kung Davids öde - med den skillnaden

att Jesus inte tog till flykt. Jesu motståndare
rasade liksom mannen här. David litade som
Jesus på Gud. Det fick gå som det ville.

Evangelium: Mark 5:1-20 (Far ut ur mannen, du orena ande!)
I Markusevangeliet växlar Jesus ofta mellan
judiskt och – som här – hedniskt land. Den
pendlande reserutan är ett sätt för Markus
att visa hur Jesu barmhärtighet överskred
gränser mellan rent och orent som skiljde
Guds folk från andra. Området är dystert,
äckligt: hedningarna höll sig med svin, det var
förbjudet bland judar. Här härjar demonernas
ödeläggelser. Vi möter en ofattbart isolerad
människa, förlamad av motsatser. Han lever,
men bland döda. Han bor där ingen vill bo
(jfr Jes 65:4). Han ropar dag och natt men
till ingen. Hans kontaktform är att undvika
kontakt, skaka av sig alla försök till att gripa och
begripa honom. Markus ger oss otäcka detaljer
om den besattes övermänskliga krafter i v. 3-5
(som mannen även misshandlar sig själv med),
och vi får veta att demonen i honom (som är
flera) darrar i Jesu närvaro – två typiska tecken
på äkta besatthet. Demonens namn betecknar
en romersk arméenhet på ca 6.000 man.
Handlade denna berättelse i en ursprungligare

version om romarrikets ”andliga förtryck” av
judarna? Staden Rom symboliserades av en
sugga som ammade kultingar. Bilden väckte
avsky bland judar, och kopplingen mellan svin
och demoner låg nära. Många dåtida judiska
läsare kan bara ha jublat vid tanken på två
tusen orena ”legion”-djur som inte klarar av
att styra sin egen destruktivitet utan störtar sig
i sjön - det onda förgör det onda (jfr 2 Mos
14:27f).
Men det är knappast vad Markus vill säga.
Hans poäng är att hedningar i sin gravdystra
värld besegras och räddas av Jesus. De lokala
invånerna får Jesus att lämna området (i
Mark 7:31f återkommer han dock). De och
Jesu lärjungar grips av fruktan. Den befriade
mannen är glad, han vill genast följa Jesus till
judiskt område men får nöja sig med att bli
apostel för sina egna. Blir man berusad av Jesu
befriande nåd dras man lätt till överdrifter,
man vill skänka Gud ALLT (bli präst, nunna,
martyr…) men det behövs inte.

Min Gud, berget som är min tillflykt, min sköld och mitt starka värn (2 Sam 22:3)
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TISDAGEN I 4 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 12:1-4
(Låt oss hålla ut i det lopp vi har framför oss)
Kristet liv är alltid Imitatio Christi – Kristi
efterföljelse. Skyn av vittnen (v.1) är forntidens
troshjältar, men är även detta brevs läsare

själva och de kamrater som de har sett lida för
tron (jfr Heb 10:32-34). Alla helgonen i slutet
av min bok tillhör också skyn. Må vi följa dem.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 18:9-10, 14b, 24-25a, 30 – 19:3
(Att jag hade fått dö i ditt ställe, Absalom, min son!)
Visste Jesus att Judas skulle vända sig mot
honom eller sluta sitt liv, hängd i ett träd (Matt
27:5)? Vad kände Jesus inför förrädaren? Svaret
får vi kanske här: precis som David helst hade

dött i Absaloms ställe så var Jesus beredd att ge
sitt liv för den utvalde aposteln, hans andliga
barn. Vad David bara önskade gjorde Jesus på
riktigt - på korset.

Evangelium: Mark 5:21-43 (Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!)
Är det en ren tillfällighet att flickan som dör är
lika gammal som den tid kvinnan har lidit av
blödningar (12 år)? Båda har det gemensamt
att de är hindrade att fullborda kroppens
uppdrag: Var fruktsamma och föröka er (1
Mos 1:28). Den ena dör för ung, hos den andra
blöder möjligheten bort, med bitter besvikelse
över den egna kroppen och alla dyra, dumma
gynekologer. Att ge livet vidare var allt för
Gud och hans folk. Livsvätskorna i män och
kvinnor aktades i Mose lag som okränkbara:
En sädesuttömning hos mannen som spilldes
(så tolkas 3 Mos 15:18 bäst) eller blödningar
hos kvinnan (i vanlig eller sjuklig form) ansågs
orena. Därför gav lagen reningsregler så att
kvinnor efter menstruation och barnafödande
kunde välkomnas i ”det heligas sfär” igen. Men
Markus visar att lagen är till ingen hjälp här:
Kvinnan blöder ju ständigt och måste därför
tro att hon är permanent förkastad av Gud.
Desperat hoppas hon på Jesus. Rädslan att bli

fördömd när hon – en oren kvinna – gör Jesus
oren genom att vidröra honom (3 Mos 15:1927) får henne att stjäla nåden. Som vanligt när
det rör sig om kvinnor har Jesus bara gott att
säga. Hon ska känna sig fri från sin plåga och
inte oroa sig. Den botade kvinnan kallas dotter.
Ännu ömmare väcks sedan den lilla flickan
ur dödens sömn. Markus bevarar åt oss det
arameiska uttrycket Talita kou´m (lilla flicka,
res dig). Det är inte så att Jesus ber Gud att hon
ska få leva (som i 1 Kung 17:19-22 och 2 Kung
4:32-37), han befaller i egen auktoritet (jfr Luk
7:14 och Joh 11:43). Så ska vi en gång uppstå
genom hans ord. Jesu kommentar om den
uppväckte flickans hunger illustrerar hennes
återställda livsaptit. Herren över liv och död
– Skaparen - har verkligen agerat denna dag:
Två kvinnor får frihet att lyckligt fullända sin
biologiska bestämmelse: att bli mödrar, att
själva bli upphov till liv. Det som höll dem
tillbaka finns inte mer.

Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min (Jes 41:1)

702

ONSDAGEN I 4 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 12:4-7, 11-15
(Den Herren älskar, den tuktar han)
Läsarna har förföljts, förlöjligats, sett vänner
ruttna upp i fängelse och själva förlorat
egendom för Kristi skull (Heb 10:32-34).
Men de lever. De förlorar dock ännu mer än

sina egna liv om de ger upp nu, nämligen sina
själar. Det är dags att ta hand om sig själv och
slicka sina sår (v. 12-13). Gud beskrivs med
dåtidens tuffa – lite för tuffa - fadersideal.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Sam 24:2, 9-17
(Det är jag som har gjort illa. Men min hjord, vad har de gjort?)
Gud är Israels kung, med rätt att räkna sina
mannar (2 Mos 30:11-16; 4 Mos kap.1). Gud
testar här David. Kungen får för sig att han
ska räkna krigare för att säkra sin makt. Men
Israels segrar beror bara på Gud (Sak 4:6b).

Kungadömet (i vår tid = statsmakten) får inte
söka absolut makt. Gud kräver frihet för den
enskilde. V. 16: Den plats där Gud stoppar
straffängeln utväljer David sedan för det
kommande templet (jfr 2 Sam 24:18f).

Evangelium Mark 6:1-6
(En profet blir ringaktad bara i sin hemstad)
Markus (och Matteus) version av kändisen
Jesus återkomst till sin stad är mindre våldsam
än den hos Lukas (Luk 4:16-30) där Jesus
väcker stadens raseri och nästan mister livet
(ett förlopp som Lukas känner allt för väl igen
från Paulus undervisning som ofta urartade
så, jfr t.ex. Apg kap.14). Jesus imponerar
inte. Han är ju bara en av oss – den dolda
självnedvärderingen märks. Det är jantelagens
reduktionism: man väntar sig inget storslaget
från sin egen gata. Vad skulle vi väl tänka om
”profeten Jöns från Vällingby”? Då som nu
hånas och kvävs tecken på originalitet, från
barnsben. Det sitter djupt i oss.

aldrig heller Marias barn. De är släktingar i vid
bemärkelse, ett bibeltypiskt sätt att tala, vanligt
även i dag i Mellanöstern (så kan det mycket
väl vara den biologiska modern till Jesu ”bror”
Jakob i v.3 som dyker upp i Mark 15:40; jfr
Matt 27:56/Joh 19:25). Katolska kyrkan lär att
Maria inte fick fler barn än Jesus, hon förblev
alltid jungfru (se s. 409 och Katolska kyrkans
katekes, nr. 499-511). Så är det också lättare att
förstå varför inte ens de närmaste ställer sig
bakom Jesus. Vad Marias hjärta måste ha blött
(jfr Luk 2:34-35). De av Jesu släkt som var kvar
i staden efter detta fiasko höll nog låg profil,
sprickfärdiga av skam över honom.

Jesu ”bröder” och ”systrar” kallas här inte som
Jesus uttryckligen för Marias barn (grekiskan
i v. 3 har ”sonen”, d.v.s. sonen i bestämd form,
singularis). De andra kallas aldrig så och

Att Jesus inte ”kunde” utföra under (v.5)
betyder väl att undren vore meningslösa i detta
läge. Nasarets motvilja var kompakt. Jesus
kastar inte pärlor för svin (Matt 7:6).

Var och en som känns vid mig inför människorna,
honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen (Matt 10:32)
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TORSDAGEN I 4 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 12:18-19, 21-24
(Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad)
Läsarna är hårt trängda för Kristi skull, en
del har säkert bragts till tiggarstaven, ingen
köpte deras varor, ingen gav dem nytt jobb (jfr

Heb 10:32-34). Men inför Gud är de vinnare.
En festförsamling (v.23) av änglar och helgon
väntar på dem hos Gud.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 2:1-4, 10-12
(Var frimodig, Salomo, och visa dig som en man)
Salomo ärvde en stabil och rik stat, byggd på
mångas utgjutna blod och på han fars, Davids,
listiga strategier. Det viktigaste arvet finns i

faderns förmaning att fasthålla Guds förbund
(tanken går till kungalagen i 5 Mos 17:14-20 som ingen av de två dock lydde till 100 %).

Evangelium: Mark 6:7-13 (Han sände ut dem)
Alla konfirmerade kristna (inte bara präster
och missionärer) ska vara aktiva reklampelare
för Jesus. Vi ska inte äga saker som hindrar oss
i det. Medvetna om hur viktig vår tro är ska vi
hellre säga upp gemenskapen med sådana som
fördärvar tron (= skaka av deras damm under
våra fötter, v. 11) än att ingå fega och fula
kompromisser med dem. Kräver din partner
att du varannan söndag avstår från mässan ”av
rättvisa” ska du inte ge med dig. Din partner
behöver omskolas i respekt (inte du).
Poängen med apostlarnas packlista är att
budskapet är viktigare än bekvämlighet. Är
de gäster i en by ska de inte spana efter finare
logi utan bara göra vad de kom för. Texten
Didaché (De tolv apostlarnas lära, se s. 38)
från slutet av det första århundradet visar att
vandrarpredikanter (som dem i 3 Joh v.5-8)
blev så besvärliga att urkyrkan fick reglera deras
rättigheter (om de inte nöjde sig med en eller
två dagars husrum skulle de räknas som falska
profeter, se Did 11:5, De apostoliska fäderna,

Artos förlag). Enligt Markus (v.8) sa Jesus att
apostlarna fick ha en stav med sig (bra mot
vilda djur och rövare). Men Lukas och Matteus
berättar motsatsen – varför? (Matt 10:10; Luk
9:3). Vi katoliker kräver inte att Bibeln ska vara
fri från alla tänkbara motsägelser: Att Bibeln
är Guds ord betyder att den är ofelbar i det den
vill förmedla = Kunskap om frälsningshistorien
och gemenskap med Gud (läs även s. 28f), inte
”felfri” enligt moderna krav. Kanske skulle
apostlarna någon gång bära stav, andra gånger
inte?
I v. 13 ser vi att apostlarna skulle smörja sjuka
med olja. Denna apostoliska praxis hör vi inte
så mycket om i Nya testamentet. Man gjorde
ofta så med sjuka (Luk 10:34) men av Jak 5:1415 inser vi att apostlarna av Jesus också på
något sätt fick fullmakt till en smörjelse med
rituell, syndaförlåtande karaktär. Den fortlever
i katolska kyrkans sakrament De sjukas
smörjelse (Katolska kyrkans katekes, nr. 14991532).

Jag skickar er som får in bland vargar
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(Matt 10:16)

FREDAGEN I 4 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 13:1-8
(Jesus Kristus är densamme, i går, i dag och i evighet)
Vers 2: Dörren ska vara öppen för främmande
- gästen kan vara en ängel (jfr 1 Mos kap.18;
Dom kap. 13; Tob kap. 5) – det är ett riskabelt
råd med tanke på de första läsarnas utsatthet.
Häktade kamrater behöver mat, de som

misshandlats behöver vård (v. 3). Kyskhet,
förnöjsamhet och vördnad för ämbetsbärarna
är självklarheter (v. 4-7). Verserna 7-8 visar
att läsarna inte tillhörde de tidigaste kristna.
Trosbekännelsen är orubblig (v. 8f).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Syr 47:2-11
(Av allt hjärta sjöng David sin skapares lov)
Kyrkan vill inte låta kung Davids död, som
vi hörde om i går, avhändas så abrupt och
korthugget som Kungaböckernas version gör

det. Därför avbryts serien av läsningar från
historiska böcker i dag med denna stående
ovation, detta ”griftetal” från Syraks bok.

Evangelium: Mark 6:14-29
(Johannes, han som jag lät halshugga, det är han som har uppstått!)
Välkommen på fest hos den rika eliten som
är absolut döv för allt vad Jesus har att säga.
Här drar man sig inte för att låta flickan
Salome (som väl knappt är mer än ett barn)
egga överklassens herrar som en annan
lyxprostituerad. Markus öppnar dörren på
glänt för oss till det makabra och perversa liv
kring Jesu jordiska furste Herodes Antipas. Vi
hör gubbarna skråla och skratta. Lukten av
sprit (och annat) slår emot oss.
En cocktail av äktenskapsbrott och paranoia
får vi här. Herodes – som Markus kallar för
”kung”, förmodligen i enlighet med folklig
jargon, fast Herodes i själva verket hade en
ringare titel, tetrark (”fjärdingsfurste”) –
levde i ett syndigt förhållande med en annans
hustru. Hon var av finare ätt än han vilket
kunde stärka hans chans att på sikt bli riktig
kung. Samtidigt stötte han bort sin arabiska

hustru vilket till romarnas irritation skapade
krigstillstånd med grannlandet där hennes
far var kung. Herodes plågades väl av tanken
att Jesus kunde vara Döparen som rest sig ur
graven för att hämnas. Evangeliet är enligt
Paulus en doft av död för vissa (2 Kor 2:16).
Många tänkte nog som fursten (se Mark 8:28
- märkligt att så många kunde tro att Döparen
uppstod men inte på Jesu uppståndelse när
den ägde rum!). Senare kom Herodes att möta
den milde Mästaren själv – då kunde han inte
hålla sig för skratt (Luk 23:11-12). Markus gör
parallellen mellan Döparen och profeten Elia
tydlig: även Elia förföljdes av en ond kung och
hans mordlystna drottning (1 Kung kap. 17 ff).
Döparen var den nye Elia som skulle bana väg
för Herren (Mal 4:5-6, i några biblar = 3:23-24;
Mark 1:2; Matt 11:14).
Igår hörde vi om den apostoliska utsändningen
i Jesu namn. I dag ser vi vad den kan kosta.

Förslag till fredagsoffer: Be Gud om nåden att aldrig fjäska, dyrka makt och skamlös lyx
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LÖRDAGEN I 4 VECKAN ”UNDER ÅRET
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 13:15-17, 20-21
(Må fridens Gud styrka er i allt gott)
Hebreerbrevet mynnar ut i råd om lovprisning,
och goda gärningar - samt lydnad mot kyrkans
ledare som tydligen spelade en viktig roll som

läsarnas själaherdar med erkänt ansvar för
deras eviga väl. Må vi vara en glädje, inte en
börda för våra herdar.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 3:4-13
(Ge mig ett lydigt hjärta, som kan skilja mellan gott och ont)
Davids son ber om det viktigaste en ledare
kan ha: Visheten från ovan. Han får det också
(flera av vishetsböckerna i Bibeln tillskrivs
traditionellt Salomo). Frälsningshistorian når
en första höjdpunkt genom Salomo: skapelsen
i 1 Mos kap. 1-2 fulländas när han bygger
Guds boning i Jerusalem. Först nu avslutas
den hemlösa vandringen som började med
förvisningen från Paradiset och gick genom
slaveri, öken och krig. Salomo får regera ett rike
i fred med sig själv och sin Gud (1 Kung 4:20).

Men kungamodellen - ”statskyrkosystemet” –
blev inget paradis. Den kapsejsade på grund av
människors otrohet mot Gud. Kungaböckerna
kan läsas som historien om templets allt
större vanhelgande. Många kungar främjade
hedendomen. Profeter trädde upp mot dem
(Elia och Elisha) men folket var ruttet och Gud
lät landet härjas. Slutligen brändes templet ned
av babylonierna år 587/586 f.Kr. Den döende
David frös i början av Kungaböckerna (1 Kung
1:1). Kanske anade han hur det skulle gå.

Evangelium: Mark 6:30-34 (De var som får utan herde)
Jesus och apostlarna är på semester (v.31)
men Jesus åsidosätter här sin trötthet och
undervisar extra länge. Han kan bara inte
skicka hem människor utan ord av tröst
och hopp. I Jesu medlidande avslöjas hans
självbild: Han är herden från Gud, ja, Gud
själv, som skulle komma och ta hand om folket
som var försummade och förvirrade liksom
får blir när herdarna struntar i deras behov (jfr
4 Mos 27:17; 1 Kung 22:17; Hes 34:5-31; Sak
10:2). Även kyrkan i dag är en plats där många
kommer och går så att personalen knappt
får tid att äta. Man vill ha pengar, förbön,
mirakel, förlåtelse, goda råd, matkuponger

eller sällskap. Skaror av människor har ögonen
förväntansfullt riktade mot evangeliets tjänare
i varje avkrok av världen. De väntar sig mycket
av dem - både troende och icke-troende.
Det hör till varje kristen själs fundament att
veta att man själv har varit det förlorade fåret
som Jesus letade upp och bar på sina axlar
(Luk 15:4-5), alltså att vara viktigare i hans
ögon än de 99 rättfärdiga. Ett eko av Jesu röst
hör vi t.ex. när en präst i biktstolen säger till
ett plågat biktbarn att lugnt ta sin tid även om
andra i kön utanför vrider otåligt på sig och
signalerar att de är trötta på att vänta.

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig
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(Joh 10:14)

FEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 58:7-10 (Ljus skall bryta fram för dig i mörkret)
Egoismen och bekvämligheten sitter djupt i
oss. Snabbt försäkrar vi oss själva och varandra
om att vi är ”okej som vi är” men slinker undan
vårt sociala ansvar. I religiös förklädnad blir
det till en snygg kristen fasad. Den gör oss till
veklingar som börjar tvivla på Gud och tycka

synd om oss själva. Men när vi lidelsefullt
bekämpar sociala orättvisor och verkligen bryr
oss aktivt om social nöd blir vi levande tempel.
Gud upplyser vårt inre som solen i gryningen
och botar våra sår. Vi ropar och får svar direkt.
DÅ är vi äntligen riktiga kristna.

Andra läsningen: 1 Kor 2:1-5 (Det enda jag ville veta av var den korsfäste Kristus)
Paulus kom första gången till den dekadenta
storstaden Korinth från Aten – den retoriska
kulturelitens högmodiga högborg, där han
blev utskrattad - och från en rad förfärande
förföljelser i Makedonien (Apg kap. 16-17).

Han var full av rädsla och känslan att inte
duga. Men tanken på Messias kors – Guds
ödmjuka engagemang för oss – drev honom.
Gud gjorde starka tecken genom sin hjälplöse
predikant (2 Kor 12:2f).

Evangelium: Matt 5:13-16 (Ni är världens ljus)
Salt som konserveringsmedel bevarade mat
från förruttnelse, gav smak och användes även
vid offren (3 Mos 2:13; jfr Mark 9:49; Luk 14:34).
Apostlarna och deras efterträdare, biskoparna,
skulle bevara tron ren och de troende heliga så
att deras liv var en gåva som gladde Gud (Rom
12:1-2). Djävulen söker ständigt att få oss in i
en trist gråzon där det inte syns någon skillnad
mellan oss och omgivningen längre. Vi som
skulle vara kryddan i allt, märks inte längre.
Världen förkastar den kristna tron såsom
meningslös när vi inte utövar äkta kristen
kärlek som världen behöver.
För att kunna vara världens ljus (v.14; jfr Jes
49:6; 60:1-3; Joh 8:12; Rom 2:19) måste vi stå på
berget. Matteus gillar berg. I hans optik byggs
det nya Gudsfolket, kyrkan, på klippan Petrus,
han som bekände den av Fadern uppenbarade
tron (Matt 16:18).

Vi står på läroämbetets axlar, inte vid sidan om
eller på ett berg som vi själva byggt.
Visst ska vi vara ödmjuka och inte skryta med
oss själva (Matt 6:1, 15, 16), men liksom med
saltet riskerar vi att tappa glöden. Vi skulle lysa
som lampor och visa vägen till Fadern, men vi
slinker undan: ”Man ska ju inte pådyvla andra
sin åsikt” tänker vi eller kör med intetsägande
fromt snack som ingen berörs av. Vi nöjer oss
med medelmåttet. Vi bryr oss inte ett dugg
om världens frälsning utan bara om vår egen.
”Ljuset är mitt!” säger vi och gömmer det
under hinken. Men då kvävs lågan.
Det gäller att inte underskatta sig själv: vi kan
göra under i Guds tjänst. Vi har mycket att ge.
Liknelseparet salt/ljus lär i övrigt klinga extra
vackert om man översätter Matteus grekiska
grundtext tillbaka till arameiskan, Jesu
talspråk. Vi anar poeten Jesus bakom.
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FEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Job 7:1-4, 6-7 (Jag är full av oro till gryningen)
Den plågade mannen Job liknar aposteln
Petrus sjuka svärmor i dagens evangelium (se
nedan). Hennes vardag var hård, nu ligger
hon orolig med feber och vet inte om hon

tillfrisknar eller försämras. Då är det lätt att
ge upp: aldrig mer får jag uppleva glädje (v.7).
Men strax träder Frälsaren in i sovrummet och
tar hennes hand.

Andra läsningen: 1 Kor 9:16-19, 22-23 (Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet!)
Paulus har avstått från mycket för att tjäna
evangeliet – familj, hem, intäkter – men han
vill inte skryta med det. Överallt har han sökt
anpassa sig till andra – inte tvärtom (en viktig
grundregel för kristen mission). Paulus påtar
sig inte ett frivilligt extrauppdrag i kyrkan som

man brukar få beröm för (v.17). Han är prästen
eller diakonen, kyrkans slav (v.19), som bara
utför sin ordinarie plikt. Ska han få medalj då
blir det för sättet han arbetar på, i Paulus fall:
utan att ta emot bidrag (v.18).

Evangelium: Mark 1:29-39 (Han botade många som led av olika sjukdomar)
Jesus följer med hem till Simon Petrus och
Andreas – tydligen bor de i ett storfamiljehus,
antagligen identiskt med det House of Peter
som har grävts fram på platsen i vår tid i
Kafarnaums ruiner. Simons svärmor kan
inte passa upp dem för att hon ligger sjuk.
V.30: Möjligtvis menar apostlarna att det är
opassande att gå in när hon mår som hon gör.
Men Jesus träder in och botar henne och då
blir hon som änglarna i Mark 1:13.
På kvällen är sabbaten över – då alla vilar, även
läkarna – och då vågar man att föra sjuka och
demonbesatta till den nya mirakelmannen.
Jesus botar ”många” (v.4) – ordet är inte
menat som en begränsning, man hade kunnat
översätta det med ”alla”.
Jesus tillåter inte demonerna att basunera
ut att han är Messias. Det skulle omedelbart
väcka föreställningar om uppror och de
romerska soldaternas vrede, med blodspillo
till följd - det är nog precis vad demonerna
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vill, de är inte dumma. Jesus behöver också
tid för att förbereda sina trogna på vilken
sorts Messias han är: det blir först tydligt
efter hans förlåtande död på korset och hans
uppståndelse. Därför är det för tidigt att
bekräfta Messiastiteln nu. Gud Fadern själv
proklamerar sanningen om Jesus vid Jordan
(Mark 1:11) och på Förklaringsberget (Mark
9:7), och i mitten av hela Jesu vandring
bekänner Petrus Jesus som Messias (Mark
8:29) - men först korset visar att han är kung
över hela mänskligheten genom att bära allas
synder, inte genom att meja ner Gudsfolkets
fiender. Det finns ett demoniskt sätt att hylla
Jesus på – det saknar kärlek och närs av rädsla
– och det finns ett äkta sätt att tillbe honom:
det illustrerar Markus med officeraren under
korset som där kommer till tro (Mark 15:39).
Det är inför Jesu kors som vi inser vidden av
Guds förlåtande kärlek och grips av brinnande
längtan att motsvara den genom ett liv i Kristi
efterföljelse.

FEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jes 6:1-2a, 3-8 (Se, här är jag, sänd mig)
Vi är ca i år 739 f.Kr. Prästen Jesaja ber i templet
i Jerusalem. Han är full av sorg över folkets
avfall från Gud – kanske är han ensam i den
övergivna byggnaden då han överväldigas av
Guds närvaro. Jag såg Herren, säger profeten –
oerhörda ord, han vet att ingen kan se Gud och
förbli vid liv (2 Mos 33:20).

Vårt Sanctus, sanctus, sanctus i mässan (v.3)
får inte kyrkorummets trösklar att skaka som
samma ord gjorde när Jesaja hörde dem – men
i den evigt pågående himmelska liturgin låter
de säkerligen lika kraftfullt. Jesajas läppars
synder (lögn) renas av rökelsekol. Hans mun
blir Herrens. Han blir Guds språkrör.

Andra läsningen: 1 Kor 15:1-11 (Det vi förkunnar har lärt er att tro)
(Alternativ, kortare läsning: 1 Kor 15:3-8, 11)
Vår tro bygger på historiska fakta. De
fasthålls och är inmejslade i vårt Credo, vår
trosbekännelse. Listan över manliga vittnen
till Jesu uppståndelse har traderats till Paulus
(v. 3 - se traditionsbegreppet i Katolska kyrkans

katekes, nr. 74-100). De 500 bröderna (v. 6)
förbryllar - menar Paulus kanske pingstundret?
I evangelierna spelar dessutom kvinnorna vid
graven en stor roll, varför inte här? (Läs mer
om dessa problem på s. 567ff).

Evangelium: Luk 5:1-11 (De lämnade allt och följde honom)
Jesus vill främst höras, inte vidröras. Därför
denna predikan från Petrus båt – några meter
från kusten. Vi hör inget om Jesu undervisning
- kanske slumrade Petrus och de andra till,
trötta efter nattens arbete (v.5). Kanske tvivlade
de: ”Är det lönt det här? Vi fångar inga fiskar,
vem vet hur det blir med allt som Jesus lovar?”
Jesus sopar bort all tvivel genom att lekande lätt
ge dessa män en drömlik fångst: En hel båt, ja,
två, fyllda med sprattlande fiskar. De utmattade
apostlarna får en överväldigande emotionell
upplevelse – som en snabb upplevelse av
skapelsens femte dag… det plaskar nu i näten
av levande varelser som vattnet myllrar och
vimlar av (1 Mos 1:21). Näten spänns men
brister inte (v. 6, jfr den liknande situationen
i Joh 21:11). Petrus bävande ord i v. 8 är ren
känsla: han backar – liksom ville han undvika

att smutsa ner Jesus med sin syndiga närvaro
och så förstöra stunden. Precis så reagerar
människor när de berörs av Guds nåd (jfr
Jesajas rop i läsningen ovan eller vår bön innan
kommunionen i mässan: Herre, jag är inte
värdig att du går in under mitt tak, jfr Matt 8:8;
Luk 7:6). Observera ändringen i tilltalsform: I
v. 5 kallas Jesus för ”Mästare”. I v. 8 sägs ”Herre”
– det visar vilken förvandling som hänt inom
Petrus. Det är som när tvivlaren Tomas inför
den uppståndne Jesus måste utbrista: Min
Herre och min Gud (Joh 20:28).
”Fiskarskröna!” – hör vi skeptikerna säga. Men
vad sägs om den fångst som Petrus stora båt
– kyrkan – sedan fick? Jesus förbereder sina
medhjälpare på kommande framgångar av helt
andra dimensioner när han ger Petrus en ny
arbetstitel: Människofiskare (v. 10).
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MÅNDAGEN I 5 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 1:1-19 (Gud sade, och det blev så)
Under två veckor ska vi nu läsa ur Första
Moseboken (se introduktionen s. 76-77 och
s. 78f). Världen blir till. Ett gigantiskt jordembryo tar form och föds ut i ljuset med
Herren själv som barnmorska, krukmakare,
arkitekt. En världsscen smyckas av växter.
Det kryllar av djur. Berättelsen vill få oss
att betrakta naturen med förvåning och
tacksamhet. Katolska kyrkans katekes talar om

”den liturgiska dikten om den första skapelsen”
(jfr nr. 1079; 283f; 310; 340f). Med glad häpnad
ser vi och prisar Guds hand bakom allt, bakom
Big Bang, bakom evolutionen, stjärnsmällarna
i universum, allt han hittat på för vår skull.
En helt speciell nyskapelse längtar vi just nu
efter: naturens uppvaknande, svenska vårens
och ljusets återkomst.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 8:1-7, 9-13
(De bar in Herrens förbundsark till det allraheligaste)
Sann vishet är att dyrka Gud. Salomo lät bära
arken in i templet. I den fanns ingenting annat
än de två stentavlorna (v.9). Vi katoliker bär

under Kristi kropps och blods högtid Guds
Son in i kyrkan. Vad Salomo längtade efter
utan att känna det bär vi in där, i vår egen mitt.

Evangelium: Mark 6:53-56 (Alla som rörde vid honom blev botade)
Markusevangeliets Jesus är en handlingens
man. Den enorma tillströmningen av patienter
kan bara förklaras på ett sätt: Jesus lyckades
bättre än någon annan läkare. Människor en
masse blev friska – ”alla” säger Markus i v. 56.
Skarorna trodde på Jesus. Ännu begrep de bara
lite men de hade tillit, motsatt dem i Nasaret
som vi läste om i onsdags. Att bara få röra vid
de tofsar som Jesus som from jude bar på sin
mantel (jfr budet i 4 Mos 15:38; 5 Mos 22:12)
var nog. Det är tilliten till nådens närvaro vi ser,
precis som när Petrus skugga föll på sjuka eller
när dukar och plagg som hade berört Paulus
lades på dem (Apg 5:15; 19:11-12). Guds nåd
känner inga gränser, den hittar alltid nya vägar.
Medvetenheten om särskilda helgade föremål
(reliker och platser av nåd som Elishas grav

och benknotor i 2 Kung 13:21) är äkta biblisk
och lever naturligt vidare i katolska kristnas
vördnad för helgonens kvarlevor.
Gud är Skaparen – därför behöver vi inte frukta
något ”öde” som ska ”styra” världens gång. Gud
kan ingripa i vårt elände – det gör Jesus här
kraftfullt. Markus har berättat om brödundret i
öknen (Mark 6:30-44) där Jesus på eget initiativ
överträffade mannaundret i öknen (2 Mos kap.
16). Utan villkor mättade han folkmassan. Nu
botar han - igen villkorslöst - allt och alla. Det
är fritt fram för goda och onda, rättfärdiga och
orättfärdiga (Matt 5:45). Ingen behöver tänka
på om maten kostar något, om vissa ska ha
företräde och andra visas bort eller om läkaren
ska ha ett arvode. Vilken gränslös nåd. Hur
kan vi fortfarande tvivla på att Gud älskar oss?

Se, jag står vid dörren och bultar…
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(Upp 3:20)

TISDAGEN I 5 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 1:20 – 2:4a
(Låt oss göra människor till vår avbild)
Skapelsedagarna förstås bäst av ett nygift par
på bröllopsresa med scuba diving i havet,
djungelpromenader och gyllene solnedgångar
på programmet. Urparet, Han och hon, håller
varandras händer. De vilar med Gud och med

varandra (v. 3). Känslan att allt är skapat som
gåva genomsyrar dikten. Den är en kontrast till
skapelseberättelserna i Israels grannkulturer
där människorna skapades som rena slavar åt
gudarna. Vår Gud skapar av kärlek, till frihet.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 8:22-23, 27-30
(Hör på den åkallan som ditt folk Israel uppsänder)
Domkyrkan är i varje stift en särskild plats
av nåd åt den som tror (jfr patriarken Jakobs
ord: Herren är på denna plats, och jag visste

det inte!, 1 Mos 28:16). Kan verkligen Gud bo
på jorden? undrar Salomo (v.27). Ja, bland alla
som tillber i ande och sanning (Joh 4:23).

Evangelium: Mark 7:1-13
(Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler)
Det är intressant att fariseiska partiet förväntar
att Jesus genomdriver just deras regler i sin
flock. Jesus stod kanske inte så långt ifrån
dem som vi brukar tro. Deras vision om
ett prästerligt folk (2 Mos 19:6; jfr 1 Pet 2:9)
fick dem att breda ut Gamla testamentets
renhetsregler för präster till varje troendes
vardag. Så ville de stärka den rituella renheten i
hela folket, villkoret för gemenskap med Gud.
Galileerna på Jesu tid var ökända för att ta det
lätt med renhetsreglerna (det var alltså inte
bara typiskt för Jesu sällskap).
I vårt samhälle känner vi till muslimernas sed
att tvätta sig innan varje bön och romernas
noggranna regler för tvätt av kläder. Det
finns mycket gott att säga om det – renlighet
förebygger ju smittsjukdomar. Jesus kunde
omöjligt ha något emot sådant. Vad han vill
ha fram är: för Gud är den inre inställningen,

motivet bakom det man gör, det viktigaste.
Kritiken här mot Jesus är skarp, men hans
svar – där han beskriver kritikerna utifrån
orden i Jes 29:13 – är lika skarpt. Han visar
hur de fariseiska extrareglerna kunde skymma
blicken för meningen med Guds bud:
Den enda äldreomsorgen som fanns på den
tiden var den som man enligt Fjärde Guds bud
hade rätt till från sina barns sida (2 Mos 20:12;
Syr 3:12-16). Att upphäva denna förpliktelse
under sken av att hedra Gud genom en gåva
till templet är oetiskt – som om samhället i
dag skulle ta de äldres folkpension och ge den
till kyrkan. Vi inser lätt vad det kunde leda
till: ”Gör som jag säger, farfar, annars stödjer
jag templet i stället för dig och då får du klara
dig själv”. Nej, hellre orena händer än ett orent
hjärta som tänker så!

Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den gamle (3 Mos 19:32)
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ONSDAGEN I 5 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 2:4b-9, 15-17
(Herren Gud satte mannen i Edens lustgård)
Israel härstammar från halvnomader som
alltid sökte bete och vatten åt sig och sina
djur. Alltid på gränsen mellan gröna oaser och
öknens dödliga värme. Alltid med drömmar
om vattenrika trädgårdar (= meningen med

orden ”Paradis” och ”Eden”). Man visste i
hjärtat: vi skapades för detta som vi längtar
efter, Gud ville från början ge oss detta. V. 17:
Adams religion var enkel: den hade bara ett
enda bud: ”Akta dig för det giftiga trädet där!”

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 10:1-10
(Drottningen av Saba såg all Salomos vishet)
Ska vi bara drömma om jordisk vishet och
rikedomar? Nej. Det finns risk för korruption:
se här hur skamligt även tempeloffren nu ingår
i Salomos personliga kungliga strålglans (v.

5), de förhärligar honom själv. Varför leder
Salomo inte samtalen med sin gäst in på Gud?
Glädjs hellre åt liljorna med Jesus som är
förmer än Salomo (Matt 6:29;12:42).

Evangelium: Mark 7:14-23 (Det som kommer ut ur människan, det gör henne oren)
Vi får här Jesu utvidgade kommentar till
dispyten vi läste om igår. Det är lätt att förstå
vad Jesus menar och ganska underligt att se
vilket besvär han har att få sina lärjungar att
fatta poängen: Regler för handtvätt och regler
för mat handlar om människans utsida. Smuts
stannar på utsidan och maten egentligen
också, den går från munnen genom magen
till toaletten. Det är hjärtats omvändelse som
är viktigast vill Jesus säga. Problemet är att
fariseerna nog inte skulle förneka den poängen
– men de såg det inre och det yttre som en
enhet som inte fick skiljas åt. Deras projekt
– att växla ner religionens bud och göra dem
hanterbara för alla – riskerade dock att skapa
fromma fasader utan inre djup. Så missade de
budens existentiella allvar. De kom att styras av
oro för hur de såg ut i andras ögon, det religiösa
livet blev en ständig strävan att visa sig som

någon annan än den man är. Man älskar Gud
så att säga av hela sitt yttre men inte – som Gud
vill – av hela sitt hjärta (5 Mos 6:4f).
Det som skiljer Jesus från hans motståndare är
inte Guds bud utan människosynen. Fariseerna
underskattar hjärtats moraliska ruttenhet.
Det går inte att ”dressera fram” ett folk som
behagar Gud. Man bekämpar inte mögel
genom att måla om huset. Syndafallet har
skadat människan i botten, hon behöver en ny
ande, Guds Ande, för att återställas. Jesus är
helt på linje med Gamla testamentets profeters
kritik av den formella, ytliga religionen (jfr
Am 5:21-24; Jes kap. 58). Han tror på de löften
om ett nytt hjärta och en ny ande som Gud gav
genom dem (jfr Hes 36:26; Jer 31:31f;)
Jesu kritiker kände inte igen sig i Jesu syn. Det
var inte den judendom de ville ha.

Ständigt har jag räckt ut händerna mot ett tredskande folk (Jes 65:2):20)
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TORSDAGEN I 5 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 2:18-25
(Gud förde henne fram till mannen och de blev ett kött)
Han var nog lyckligt gift, han som skrev det
här. I subtila bilder skildras hur han och hon
tillhör, passar ihop med, och kompletterar
varandra. Mannen dominerar över djuren,

men kvinnan är hans lika. Han ska lämna
allt för denna ovärderliga relation (v. 24) som
blir hans ”hjälp” (v.18, detta hebreiska ord för
”hjälp” används annars om Gud, Ps 121:2).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 11:4-13
(Jag skall rycka riket ifrån dig och ge det åt din tjänare)
Välstånd och avfall från tron går hand i hand
(det har vi sett i Sverige sedan 1960-talet)
eftersom människan alltifrån ungdomen har

ett ont uppsåt (1 Mos 8:21). Så reducerades
Salomo - den visaste av alla människor (1
Kung 3:12) - i slutändan till en dåre, som vi vet.

Evangelium: Mark 7:24-30
(Hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar)
Jesus, läraren över alla lärare, ändrar
uppfattning, blir elev. Han låter sig undervisas,
ja, övertygas, och detta av en kvinna som är
hedning, från en kultur som tillber Israels
gamle avgud Baal. Hon tränger sig på bäst som
han tänker vila upp sig – hon är möjligtvis
en överklasskvinna som är van att få vad hon
vill ha. Jesus kallar henne för en hund. Det
var ett nedsättande uttryck som judar gärna
använde om hedningar. Hundar associerades
med orenhet, skamlöshet och aggressivitet –
judarna såg med avsky på denna kvinnas land
där officiell tempelprostitution förekom.
Jesus är Guds gåva till Israels barn. I
avsnitten innan detta läste vi hur judiska
människomassor tog emot bröd och hälsa som
Jesus gav dem. Vissa av dem fick höra hans
hårda dom om folket som bara ärar Gud med
läpparna (Mark 7:6). Denna kvinna ärar Jesus

med läpparna – på ett annat sätt: hennes kloka
svar vittnar om den djupaste ödmjukhet. Hon
accepterar att Jesus har all rätt att avvisa henne
men står på sig genom att vända bilden till en
tillitsfull bön där hon beskriver sig själv och
sin dotter som hungriga valpar. Då är Jesus
besegrad. Han som i Bergspredikan lärde att
man inte ska kasta det heliga åt ”hundarna”
(Matt 7:6) gör det nu: hedningen som kommit
till tro får samma gåva som Gudsfolkets egna
barn. Sådana hundar är även vi, en gång
hednafolk, fångna i djupaste andliga mörker,
nu världens ljus (Matt 5:14), upplysta av
honom som ger alla människor ljus (Joh 1:9).
Observera att kvinnor som vågar stå på sig
alltid har goda chanser att bönhöras av Herren
– de är ganska många i Nya testamentet (se
t.ex. Mark 5:25f; Luk 7:36f; 18:1f - eller Maria
själv i Joh 2:5).

Bättre en levande hund än ett dött lejon

(Pred 9:4)
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FREDAGEN I 5 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 3:1-8
(Ni blir såsom Gud och förstår vad gott och ont är)
Svårt att inte tänka på hur ungdomar lockas
testa narkotika i vår tid. Med samma ormlika
övertalning som här. Ormen förstör kvinnans
tillit till sin gode Fader. Den påstår fräckt att
Gud inte vill dela sin gudomlighet med sina

barn. Hon, märkligt ensam i sin dialog med
Satan, borde ha spottat honom i ansiktet, men
blir mjuk. Såklart vill hon bli som Gud – i
nödfall genom stöld. Adam dras med. Han är
underligt tyst under den här episoden.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 11:29-32; 12:19
(Israel har varit skilt från Davids hus)
Salomos diktatoriske efterföljare Rehabeam
förlorade dumt de tio nordliga stammarnas
förtroende. Dessa såg sig om efter en egen
kung och det blev byggarbetaren Jerobeam

som profeten Achija här utnämner i god tro.
Nu splittrades Davids rike i två delar: den
nordliga delen (”Israel”) och den sydliga kring
Jerusalem (”Juda”). Såret helades aldrig.

Evangelium: Mark 7:31-37 (De döva får han att höra och de stumma att tala)
Markus vandringsrutt i v. 31 stämmer dåligt
med geografin. Sidon ligger norr om Tyrus,
Galileiska sjön ligger söder om, och sjön ligger
inte alls i Dekapolisområdet utan vid randen
av det. Markus är ivrig efter att få fram sina
poänger och spiller inte tid på att dubbelkolla
allt (som i Mark 1:2 då han citerar Malaki men
tror det är Jesaja).
Jesus arbetar som en vanlig läkare i sin tid:
Tar patienten avsides (läkare höll sin ”teknik”
hemlig) och använder sitt eget spott (det
sågs som läkemedel). Ovanligt med Jesus var
att han botade gratis och hade sensationella
framgångar. Ordet ”Effata!” som Markus
bevarar i den arameiska originalformen står
här i mitten av hela hans bok. Han vill visa
denna händelses andliga betydelse. Läsaren
ska besinna sin egen dövhet och stumhet inför
Gud och ta emot hjärtats läkare. Att komma

till tro innebär att inse sin förlamning, sitt
behov av att återställas till en mer andlig taloch hörförmåga för att kunna förnimma Guds
tilltal och besvara det. Vi ser att vittnena prisar
Jesus som mirakelman - men har de tagit till
sig hans lära? Nej. Därför vill Jesus inte att
nyheten sprids (v. 36). Han är främst lärare,
sekundärt läkare. I dopritualet vidrör vi i dag
kandidatens öron och mun med orden: Effata!
Öppna dig! Herren Jesus lät de döva höra och de
stumma tala. Må han låta dig höra hans ord och
med din mun bekänna tron.
Vi alla behöver ständigt blåsa liv i dopets
nåd. Se på oss: Vi läser sällan Bibeln eller
talar med Gud. Timmar och dagar går utan
lovsång, utan tack och pris. En dimma av ickekommunikation med Gud ligger hämmande
över jorden. Genom Jesus klarnar himlen,
tungor lossnar, man brister ut i lovsång.

Förslag till fredagsoffer: läsa ett avsnitt i Bibeln som jag inte brukar läsa, under bön
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LÖRDAGEN I 5 VECKAN ”UNDER ÅRET
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 3:9-24
(Herren Gud förvisade mannen ur Edens lustgård, för att han skulle bruka jorden)
Här beskrivs poetiskt hur synden raserar
gemenskapen med Gud (= ”lustgården”) och
leder till ömsesidiga anklagelser, den enes
dominans över den andra, bristande glädje
över graviditet och arbete samt känslan av
andlig exil, främlingskap på jorden. Man nickar

igenkännande. V.15 innehåller en ljuspunkt,
ett löfte om människans framtida seger över
frestaren: Jesu födelse genom Maria, ”den nya
Eva” – Moder till alla (andligt) levande. Vi
kallar denna vers för proto-evangeliet (= det
glada budskapet i förväg): allt ska bli bra igen!

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 12:26-32; 13:33-34
(Jerobeam lät göra två kalvar av guld)
Jerobeam upprepar folkets värsta synd i
öknen (2 Mos kap. 32). För att säkra sin stat
måste han göra sin befolkning främmande för
deras bröder och systrar i Sydriket Juda. Här
underordnas religionen statens intressen, inte
helt olikt reformationen i vårt lands historia.

V. 34: författaren till boken sitter med facit i
hand: Jerobeams släkt utrotades redan i nästa
generation. Nordriket Israel satte kurs mot
undergången. Den kom två hundra år senare.
Vart leder vårt samhälles avkristning?

Evangelium: Mark 8:1-10 (Alla åt och blev mätta)
Det här låter nästan som i Mark 6:35-44. Istället
för fem bröd och tolv korgar som blev kvar då
har vi här sju bröd, och det blir sju korgar kvar.
Varför denna variant? Bibelteologerna gissar:
Markus ville nog säga att kyrkans eukaristiska
gemenskap både är för judar (siffran tolv är det
gamla Gudsfolket med tolv stammar) och för
hednafolk (siffran sju står ofta – ibland som
70 – för hednafolken, jfr de sju diakonerna
i Apg 6:1-6). Eller är berättelsen en simpel
dubblett (Lukas och Johannes har bara ett
enda brödunder)?
Men Jesus själv omtalar det här som två olika
tillfällen (Mark 8:18-20) - och varför stanna
där: det kan ha funnits tre, fyra eller många

tillfällen där Jesus anordnade mirakulösa
folkkök, i större eller mindre grupper. Vår
tids rationalism dömer ut hela idén men vi
katoliker vill inte sätta upp gränser för vad
Gud, alltings skapare, ska kunna göra.
Jesus kan ha upprepat sådana stjärnstunder
som ledde tanken till mannaundret i öknen
(2 Mos kap. 16) många gånger. I vissa fall kan
man utmärkt tänka sig att det har förekommit
kollektiva omvändelsescener där alla tog fram
vad de hade med sig, bröd, fiskar, oliver,
grönsaker, och delade med varandra – ett icke
mindre under i en värld av bitter fattigdom.
Det är dock inte ett sådant ”psykologiskt”
under som Markus vill berätta om här.

Inget engagemang från de troende gläder Herren mer än det som är riktat mot hans
fattiga… Vid sådana insatser behöver man inte oroa sig för om medlen försvinner…
Vid varje sådan gärning är den hand med i spelet som förökar brödet genom att bryta det,
och förökar dess antal genom att dela ut det (Påven Leo den Store, se s. 1481).
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SJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Syr 15:15-20 (Han har inte befallt någon att leva gudlöst)
Vi tänker ofta: ”Jag kunde inte annat än synda,
det bara blev så”. Men sanningen är obekväm:
vi har alltid ett ansvar för det vi gör. Eld och

vatten, synd och dygd, har Gud ställt framför
oss. Räck ut din hand efter vilket du vill (v.16).
Håll dig nära Gud, då klarar du att välja rätt.

Andra läsningen: 1 Kor 2:6-10
(Vi förkunnar Guds hemlighetsfulla vishet, bestämd att leda oss till härlighet)
De ”andligt fullvuxna” (v.6; jfr 3:15; Kol
4:12) är prövade kristna. De har insett sina
begränsningar. I en värld av övermod och
arrogans (som de kristna i Korinth var
smittade av) har de ”gått in i väggen”: nu
vet de att korset, inte den egna duktigheten
uppenbarar Guds kraft.

Vi knäböjer under Jesu kors och ber om
hjälp att hantera allt: strider och onda ord,
sårbarheten i kärlekslivet, smärtan över social
utsatthet eller förnedring… Vi finner en
märklig frid i korsets skugga. Paulus talar om
vishet. I v. 9 citerar han en okänd text ur Gamla
testamentet som kanske har gått förlorat, eller
så är det Jes 64:4 i fri form.

Evangelium: Matt 5:17-37 (Det blev sagt till fäderna – men jag säger er)
(Alternativ, kortare läsning: Matt 5:20-22a, 27-28, 33-34a, 37)
Uttrycket ”Jag säger er…” (v. 20, 22, 28, 32, 34
m.m.) motsvarar profeternas ord: ”Så säger
Herren…”. Guds Son är den rätte att tolka
Guds lag. Nya testamentet motsäger INTE
Gamla testamentets bud. Jesus ville uppfylla
dem (d.v.s. förnya och fullkomna dem). Detta
är något annat och mer än att bara ”lyda” lagen
på ett juridiskt sätt.
Jesu positiva syn på Mose lag hos Matteus
oroade nog en del kristna som starkt betonade
den kristnes ”frihet från lagen” som Paulus
verkade för (Gal 2:15f; Rom 3:21-31). Men
Paulus markeringar mot lagen handlade
främst om synen på omskärelse – den fysiska
kontroll-markör som angav att en man
formellt tillhörde Guds folk. Det temat tas
inte upp i Matteus bok alls. Bergspredikan
handlar om den inre etiska grund som måste
byggas på Gud och ges företräde framför yttre
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människoskapade bruk. Inte heller Paulus ville
rakt av avskaffa lagen. Han citerar den gärna
när han beskriver den kristnes uppgifter (t.ex.
Rom 13:8-10). Jesus - som Matteus presenterar
honom - står alltså inte i motsats till Paulus.
V. 20: Vi ska inte bli mer fariseiska än de lagnitiska fariseerna, men vi ska förverkliga
lagens andemening som är kärleken till Gud
och medmänniskan – nitiskt. Hur? Det visar
Jesus här i dagens evangelieläsning där han
med stor auktoritet utlägger två av Tio Guds
bud, det femte och det sjätte. Katolska kyrkans
katekes kommenterar också dessa bud (se
nr. 2258-2400; jfr även synen på ”lagen” i nr.
1961-1974).
Allt måste förstås med kärleken som grund.
Det här är så viktigt att jag får ta en hel sida till
för att förklara hur det hänger ihop:

Så här ska Jesu syn på lagen förstås:
På grund av Guds kärlek kan en kristen inte
nöja sig med att avstå från att mörda (v. 21 f).
Vi måste även hålla vreden och tungan i schack
– de ska inte få makt över oss så att vi önskar
ont över någon (jfr Ords 18:21; Jak 3:1-12).
Även inom judisk tradition betonas detta. När
man har en ond konflikt är det bättre att inte gå
till mässan direkt utan först söka försoning (v.
23f). Det judiska rättsväsendet – som Matteus
läsare tydligen var bekanta med - illustrerar i v.
21-22 Guds dom. Det tidsbegränsade straffet
som nämns i v. 25-26 leder tanken till den
verklighet efter döden som vi katoliker kallar
för skärselden (se Katolska kyrkans katekes,
nr. 1030-1032). Där ska de obotfärdiga bittert
ångra varje onyttigt ord (Matt 12:36-37). Värre
är det i v. 22: där hotar Jesus med helvetet för
den som kallar någon för ”raka” vilket ungefär
betyder en gudlös narr: det sker när man tror
att man står på Guds sida och kan skratta ut
någon annan som inte är lika ”helig”. Från en
sådan arrogant position kan man inte hoppas
på frälsning. Den går inte ihop med Guds
kärlek till de misslyckade.
På grund av Guds kärlek kan en kristen inte
nöja sig med att bara avstå från fysisk otrohet
(v. 27f). Även intentionen, öppenheten för
äktenskapsbrott, att leka med tanken, att gärna
vistas i miljöer som ger tillfällen till denna
synd, måste förkastas (jfr Rom 3:22; Syr 23:46; 26:10-12). Ge akt på hur du tittar på och
lyssnar till någon av motsatt kön. Innan du vet
av det står du där och flörtar hejdlöst. ”Öga”
och ”hand” (v. 29-30) står för ”planering”
och ”handling”. Sund kyskhet börjar mentalt:
jag vill inte ha att göra med något som leder
till synd. ”Ögat” kan även vara någon som
upplyser (undervisar) dig och ”högra handen”
din arbetskollega. Bort med båda två om de

drar dig ner i synd! Hellre leva utan utbildning,
utan jobb och utan vänner än kränka Guds
bud. Riv ut (v. 29) internetuppkopplingen,
hugg av (v. 30) dina missbruk. Ett äkta kristet
liv kräver stor beslutsamhet och konsekvens
vid prioriteringar.
På grund av Guds kärlek, som har fogat
samman man och kvinna för att de inte ska
skiljas åt (Matt 19:6), avvisar Jesus att man
kastar bort varandra och äktenskapet. ”Otukt”
i v. 32 avser förmodligen äktenskap med
allt för nära släktingar (jfr 3 Mos kap. 18),
vi katoliker talar om olika sorters ”ogiltigt
ingångna äktenskap” (se Katolska kyrkans
katekes, nr. 1625-1629). Även om man skulle
tolka uttrycket som ”otrohet” eller ”okyskhet”
kan det inte läsas som att det vore fritt fram
att upplösa ett kristet ingånget äktenskap,
men separation kan behövas (jfr 1 Kor 7:11:
se undantaget där i v. 15-16 när Paulus tillåter
att man skiljer sig från en icke-kristen partner
som vägrar fortsätta samlivet).
På grund av Guds kärlek ska vi undvika denna
världs falskhet som gör att människor vill ta till
eder för att bli trodda (v. 33f; jfr Jak 5:12). Guds
ord är sanning och det ska dina ord också vara.
Fariseerna undvek att svära vid Gud genom att
i stället nämna ”himlen”, ”Jerusalem” o.s.v. Det
avvisar Jesus här som hyckleri. Jesu förbud
mot eder tolkas av kyrkan – liksom av Paulus
(2 Kor 1:23; Gal 1:20) – inte absolut. I vissa
lägen ger eder mening (se Katolska kyrkans
katekes, nr. 2153-2154). Det betyder inte att vi
godtar ”gråzoner för smålögner” när man inte
svär. Tvärtom.
Min läsare, det är verkligen kärleken vi tror på.
Kärleken är allt och bara i ljuset av den förstår
vi Guds bud.
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SJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 3 Mos 13:1-2, 44-46
(Utanför lägret skall den spetälske ha sin bostad)
”Spetälska” står i Bibeln för ett okänt antal
hudsjukdomar. Vi läser texten andligt: Moses
anordning ska förstås utifrån tron att vi är

Guds avbild (1 Mos 1:26-27). Synden vanställer
denna avbild. En kristen ska fly från synden,
men hjälpa syndaren.

Andra läsningen: 1 Kor 10:31 – 11:1
(Ha mig till föredöme liksom jag har Kristus till föredöme)
Att alla skall bli räddade (v. 33) är långt
viktigare än att få rätt i småfrågor på jobbet,
på nätet eller i församlingen. Böj dig under det
som sker. Var som vatten, det ger vika och ändå

måsta allt som det bär följa dess ström. Paulus
lyssnar, håller med, äter kött, äter inte kött, är
jude, är grek, allt för att öppna hjärtana för
Kristus. Paulus linje besegrar allt.

Evangelium: Mark 1:40-45 (Spetälskan försvann, och han blev ren)
Spetälska personer var som levande döda,
hänvisade till livet i grottor eller skjul utanför
byarna (se läsningen ovan). Att de var ”orena”
syftade inte främst på någon smittorisk utan
var kultiskt menat: de drabbade kunde inte
delta i den religiösa gemenskapen. Den
allmänna synen var att de var straffade av Gud.
Förutom sjukdomen och isoleringen fick de
bära känslan av att vara bortkastade av Gud.
En sådan människa faller alltså här ner inför
Jesus. Där ligger han, mitt i gatans damm
och smuts, och han själv är i samhällets och i
sina egna ögon inte heller annat än smuts och
orenhet. Jesus flyr inte som lagen kräver – så
ställer han sig utanför religionens regler, blir
själv kultiskt ”oren”. Han blir skyldig för att
han vill hjälpa. Både Jesus och den spetälske
visar stort mod – scenen upprepas senare av
den helige Franciskus av Assisi (se s. 1427). V.
41: Jesus grips av empati och vrede över det
elände som denne broder i tron är drabbad
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av och gör honom frisk. Det är onekligen
ett gudomligt ingripande (jfr 4 Mos 12:1015; 2 Kung 5:1-16). V. 44: Mannen ska skaffa
sig ett friskhetsintyg som ger tillträde till
människornas värld igen, men han ska inte
utbasunera vad som hänt. Jesus har inte
kommit bara med mirakel, mänskligheten är
ännu inte mogen för Paradiset. En apokryf text
från antiken (Egerton papyrus, 2) påstår att
Jesus vandrade omkring med spetälska och åt
med dem (liksom den helige father Damian på
Djävulsön, se s. 1101). Var det så? Vi vet inte
(jfr dock Matt 26:6).
Denna berättelse ska i Markus bok understryka
att Jesus var Messias. Han kom med Guds ord
och var så uppfylld av nåden att den närmast
”spillde över” där han gick. Är vi också nådiga
eller undviker vi de utstötta? Inser vi att vi
själva är spetälska i andlig mening, vanställda
av våra synder, i behov av Jesu helande hjälp?

SJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jer 17:5-8
(Förbannad den man som sätter sin lit till människor;
välsignad den man som sätter sin lit till Herren)
Jeremias ord liknar den vishetspsalm som
inleder Psaltaren, Israels och kyrkans bönbok
(Ps 1). De förbrända trakter och den saltjord
där ingen kan bo (v. 6) är som de vissnande
bladen och agnarna som förs bort av vinden i

Ps 1:3-4, de gudlösas väg till ”dödens sfär”. Att
lita på människor (ordagrant: ”kött”) betyder
här att säkra sig med bara jordiska medel.
Men människor är jord (1 Mos 2:7; 3:19). Satsa
ytterst allt på Gud.

Andra läsningen: 1 Kor 15:12, 16-20
(Om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös)
Korinthierbreven vittnar om läromässig
förvirring i de tidigaste församlingarna (läs
introduktionen till breven på s. 207). Den
grekiska kulturen (hellenismen) kunde
föreställa sig ”själens uppståndelse” men inte
som judarna att avlidna kroppar skulle få liv
igen (köttets uppståndelse). Vissa tänkte sig
– på ett filosofiskt-mystisk sätt - att de ”redan
nu” hade uppstått ”andligt” (jfr 2 Tim 2:18).
Möjligtvis kunde de acceptera Jesu kroppsliga

uppståndelse som ett undantag – precis det
framhåller Paulus här som ologiskt. Nej, tro
att Jesu korsfästa kropp förhärligades av Gud!
Tro att din egen kropp som du nu lider i –
p.g.a. förföljelser för trons skull, eller för att du
genom botgöring korsfäster ditt kött med alla
dess lidelser och begär (Gal 5:24) – ska uppstå!
Annars anstränger du dig förgäves. Du kunde
då välja en bekvämare tro… men den är fel.

Evangelium: Luk 6:17-18a, 20-26 (Saliga ni som är fattiga. Ve er som är rika)
Ingen vill hungra, förtalas och stötas bort
såsom apostlarna blev (1 Kor 4:9-13). Men
så kan det bli. Förmodligen förutser Jesus här
också de kristnas uteslutning från judendomen
som ägde rum fr.o.m. 70-talet. Temat anas
även i Joh 9:22; 12:42; 16:2. Kristna skulle
bli föraktade av hedningar för sin judiska
bakgrund och av judar för sitt ”kätteri”. Det
namn (v. 22) som skulle bli avskytt var ”de
kristna” som lärjungarna snart kallades (Apg
11:26). Saligprisningarna i v. 20-23 motsvarar
Jesu ord i Matt 5:2-6, 6, 11f men hos Lukas blir
det sociala eländet hos Jesu åhörare tydligare.
Lukas visar ofta hur Jesus tog parti för de
utsatta och hotade de rika som inte ville ta

emot hans ord (som i Luk 4:18f; 11:41f; 14:21;
16:19-31; 19:8) – som Jungfru Maria också
gör i Luk 1:53. Att vara kristen är att redan nu,
innan Gud vänder upp och ner på allt, med
egna medel förverkliga materiell omfördelning
(Luk 8:3; Apg 2:42, 44f; 4:32 - 5:11).
Men en girig fattig blir inte salig. En rik som
investerar för allmänhetens väl – istället för att
ge allmosor - är inte fördömd. Därför finns i
Matteus version det förtydligande uttrycket
”fattiga i anden” – det behövs en inre attityd av
välvilja för att verkligen vara salig inför Gud.
Lukas nämner inte denna nyans. För honom
är den självklar.
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MÅNDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 4:1-15, 25
(Kain överföll sin broder Abel och dräpte honom)
I begynnelsen fanns brodermordet. Kan Kristi
frälsande död på korset förutsägas tydligare
än i ur-brodern, fåraherden Abels död, han
vars offer behagade Gud? Jorden har öppnat
sin mun och tagit emot Abels blod (v. 11). En
dag ska den ta emot Guds Sons blod, som dock
inte ropar på hämnd utan utverkar försoning.

V. 10: Guds smärta hörs i frågan till Kain: ”Vad
har du gjort?”. Med samma smärta frågade han
en gång Kains fader: ”Var är du?” (1 Mos 3:9).
Frågorna pekar bort från boken, till läsaren.
Skaparen vill tala med dig, förlåta och rädda.
Han skyddar både Adam, Kain - och dig.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 1:1-11
(Uthålligheten måste visa sig i fullkomliga gärningar)
Under två veckor ska vi nu i vardagsmässorna
ta oss genom Jakobsbrevet (läs introduktionen
till brevet på s. 227). Författaren bör vara
aposteln Jakob (den Yngre, se s. 1141), en
släkting till Jesus och ledaren av urkyrkan i
Jerusalem. Han vänder sig till förföljda kristna
utanför Heliga landet (v. 1) Mycket i brevet
påminner i ton och innehåll om Jesu egna ord,
inte minst om Bergspredikan i Matt kap. 5-7.

Att vara fysiskt fattig men tillitsfullt bedjande
och uthållig i goda gärningar ger gott hopp. För
att klara livets prövningar ska man söka vishet
– en gåva som Gud gärna ger (v. 5). Mycket
påminner om första psalmen i Psaltaren. Den
”gudlöse” som där ska förgås (Ps 1:4) är här
identisk med ”den rike” (v. 10-11). Bakom
detta ekar Jesu ord: Hur svårt blir det inte för
dem som har pengar att komma in i Guds rike!
(Mark 10:23)

Evangelium: Mark 8:11-13 (Varför vill detta släkte ha ett tecken?)
Att kräva ett tecken (mirakel) är samma sak
som att bekänna att man inte tror. Eller man
vill övertygas genom yttre saker, inte ta ett inre
steg av tillit. Men Gud vill ha vårt hjärta, inte
pressa oss med tvingande bevis. Jesus vill inte
skrämma med ett himmelfyrverkeri som vid
Sinaiberget (2 Mos kap 19). Mirakler hjälper oss
sällan mot otro – de kan snabbt bortförklaras
som djävulens verk såsom vi ser i Mark 3:22.
Därför överger Jesus dessa personer. Samtalet
leder inget vart. Så ska vi även släppa samtal

där vår tro ifrågasätts av personer som inte är
redo att ta till sig vad vi säger utan bara frågar
på för att visa hur ”dumma” eller ”osympatiska”
vi är. Fariseerna i denna scen ville sätta honom
på prov (v.11) – så beskriver Markus också
djävulens frestelser av Jesus i Mark 1:13. De
kom inte för att se tecken, de ville se Jesus
misslyckas. När Jesus valde att gå därifrån såg
de honom som en förlorare. De hade allt för
låsta föreställningar om hur Gud skulle visa
sig. Så missade de Guds besök (Luk 19:44).

”Här är jag, här är jag!” sade jag till ett folk som inte åkallade mitt namn (Jes 65:1)
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TISDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 6:5-8; 7:1-5, 10
(Jag vill utplåna från jorden människorna, som jag skapade)
Under tre dagar ska vi nu följa det urgamla
eposet om den forntida världens undergång
och vår egen världs födelse. V. 5: Guds generösa
skaparhjärta står inför människornas hjärtan
som har förändrats till oigenkännlighet. Gud
kan inte hata – han vill rädda sin skapelse men
mänskligheten har sålt sig med hull och hår till

synd och notoriskt våld. Synden måste krocka
mot domen.
För urkyrkan var denna berättelse ständigt
aktuell (Matt 24:37; 1 Pet 3:20). Noa liknar
den helige Josef i Nya testamentet: trogen och
tyst räddar han sin familj och därmed oss alla
(Matt 2:14), hans sentida ättlingar.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 1:12-18 (Gud frestar ingen)
Saligprisningen i v. 12 låter nästan som Jesu
ord i Uppenbarelseboken (jfr Upp kap. 2; 2
Tim 4:8), där det så ofta talas om den som
segrar. Tanken att Gud skulle leda människor
i frestelse, som Jakob vänder sig mot (v.13-15),
kommer möjligtvis från gnostiskt håll (se s.
184). Gnostikerna såg judarnas Gud, skaparen
av denna ”låga, dåliga världen”, som en ondsint

gestalt. Mot honom satte de ”himlaljusens
fader” (jfr v. 17), en onåbar övergud som de
påstod sig att ha unik ”insikt” (gnosis) om.
Jakob avvisar det: vår Gud är himlaljusens
fader och han är god. Visst kan Gud testa oss.
d.v.s. ge oss tillfälle att visa vår trohet (Adam
och Eva, Abraham…), men han lägger inte ut
fällor för oss. V. 18 syftar på dopets sakrament.

Evangelium: Mark 8:14-21 (Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!)
Jesus varnar lärjungarna mot den andliga
påverkan (= ”surdegen” v. 15) från fariseerna
och herodianerna. De två partierna var både
olika och lika varandra (se s. 153) – liksom
religiösa och sekulariserade fanatiker i vår tid
kan hata katolska kyrkan lika mycket, fast av
olika skäl. De två rörelserna hade redan i Mark
3:6 ingått en ohelig allians med syfte att mörda
Jesus. Jesus är givetvis orolig för att någon av
hans män ska bli spion åt dessa motståndare
(det fanns nog redan hemliga försök att värva
den ene och den andra). Det är lite komiskt
att lärjungarna tolkar Jesu ord som en kritik

av att de har för lite bröd med sig. Jesus har
länge irriterats över att de inte förstår hans
ord (Mark 6:52; 7:18; 8:4), och nu kallar han
dem rent ut för förstockade (v. 17) – en mycket
hård anklagelse. Hur dumma kan de vara?
Skulle Jesus gnälla över att brödet är slut när
han nyligen mirakulöst har mättat tusentals
människor i ödemarken? Han som är Livets
bröd (Joh 6:27, 32-35) är hos dem här i båten.
Lärjungarna är andligt blinda (v. 18) – Markus
använder elegant denna händelse som en
övergång till följande scen där Jesus botar just
en blind (Mark 8:22-26).

Jag… tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem (Hos 11:3)
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ONSDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 8:6-13, 20-22
(Han såg att marken var fri från vatten)
Olika gammalorientaliska religioner kände
väl till Noafiguren länge innan Bibeln blev till.
Kanske bevaras här minnet om en gigantisk
flodvåg när Medelhavet steg och tog sig genom
Bosporen ca 5600 f.Kr. En Noa kan ha funnits

då, även om vi inte i dag kan spåra honom.
Bibelns version understryker Guds goda vilja,
att vi får en ny chans. Dopets sakrament låter
oss ”födas på nytt” genom vatten. Alltihop här
är som en hälsning från Gud: Du är Noa.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 1:19-27
(Bli ordets görare, inte bara dess hörare)
”Görare” och ”hörare” i v. 22 återger elegant en
lika elegant ordlek i originaltexten. Författaren
skriver på ett felfritt grekiska (med semitisk
bakgrund) med en viss förkärlek för ovanliga
ord med vacker klang. Guds ord är en spegel
(v. 23). Andlig läsning innebär att inte bara vi
läser budskapet utan att budskapet läser oss.
Vi själva är dem som befolkar Bibelns sidor.
Kristi lära kallas för en lag i v. 25. Så talar
även Paulus i 1 Kor 9:21 och Gal 6:2. Denna

lag är fullkomlig för att den klart visar Guds
vilja, den är frihetens lag för att den gör oss till
Guds fria barn. Den ska betraktas rätt (”blicka
in i” den som genom ett fönster, v. 25). V. 27:
kyrkofadern Aristide från Aten berättar i en
skrift från omkring år 125 e.Kr. (Apol XV:7) att
kristna på hans tid ”befriar föräldralösa från
sådana som misshandlar dem”. Att hålla sig
själv obesmittad av världen betyder att undvika
allt som kan leda dig till synd.

Evangelium: Mark 8:22-26 (Mannen var botad och såg allting tydligt)
Steg för steg får den blinde sin syn tillbaka.
Även trons väg till insikt är stegvis. Denna
berättelse finns bara hos Markus och har en
nyckelfunktion. Härifrån till Mark 10:52 får
vi en kursändring, ett mellanspel som inramas
av två episoder där en blind botas. I detta
avsnitt förutsäger Jesus tre gånger sitt lidande
(Mark 8:31-33; 9:30-32; 10:32-34) – varje gång
utan att möta förståelse. Det är som att Jesus
leder lärjungarna vid handen tre steg upp för
trappan till ett osynligt högaltare – platsen
där hans identitet som lidande Frälsare ska

bli synlig för världen: korset, hans kungatron.
Att vara lärjunge till denne Messias, förklarar
Jesus, betyder att vara beredd att riskera sitt liv
som han. Jesus vill öppna Petrus ögon för allt
detta men det kommer att ta tid. Som en extra
hjälp att tro och förbli trogna ska Petrus, Jakob
och Johannes snart få se en glimt av Messias
härlighet på berget (Mark 9:2-13).
Hela gruppen varnas mot kommande intriger,
förförelser, habegär och statustänkande – även
dessa mörka sidor är något som dessa kyrkans
blivande ledare ska kunna SE och känna igen.

Jag gav dem mina bud och lärde dem mina stadgar
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(Hes 20:11)

TORSDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 9:1-13
(Min båge sätter jag i skyn, den skall vara tecknet till förbundet mellan mig och jorden)
Våldets värld gick under. Vi får här en ny
skapelseberättelse, dock är allt inte ”mycket
gott” längre (1 Mos 1:31). I Guds nya livshus

ska människorna akta sig för att utgjuta blod.
Regnbågen är en äkta kristen symbol: Gud vill
alltid hellre vara nådig än rättvis.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 2:1-9
(Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon?)
Det var tydligen ont om sittplatser i de
urkristna ”synagogorna” (möteslokaler). Då
hände det lätt att dörrvakten fjäskade för fina
besökare och gav dem bästa stolen. Vilken
ironi med tanke på det budskap som lärdes ut i
samma lokal: att de fattiga är arvingar till Guds
rike (v. 5). Det är just från överklassen som
kyrkoförföljelsen och det värsta hånet mot
Kristus utgår (v. 6-7). I Jak 5:6 säger han att det

var de förmögna som fick Jesus korsfäst. Vid
kyrkkaffet fjäskar vi kanske för den välklädde
gästen, den kände journalisten eller dem från
”bättre” familjer (som vi underligt nog kallar de
förmögna). Den obildade socialbidragstagaren
med piercing i ansiktet undviker vi. En dag är
hon borta. Hon var kanske ett helgon, och vi
upptäckte aldrig det. Om Kristus gick förbi dig
och såg ut så – skulle du rynka på näsan?

Evangelium: Mark 8:27-33 (Du är Kristus. Människosonen måste lida mycket)
Petrus erkänner Jesus som den Messias folket
har väntat på – en stor ledare och kung som
ska föra Guds folk genom de sista tidernas
prövningar till det lyckorike man hade längtat
efter i århundraden. Detta är en vändpunkt
i Markus evangelium. Jesus har väntat på att
lärjungarna skulle tro detta om honom. Nu
slutar han tala i gåtfulla liknelser. Han säger
rakt ut vad hans mission är: att dödas och
uppstå. En sådan Messias kan lärjungarna
dock inte acceptera, precis som judendomen
tills i dag. Messias ska leverera Davids rikes
återkomst i bokstavlig mening – basta! Jesus
ska sätta sig i Pilatus stol, i Kajafas stol, i
Herodes stol. Men Gud vill inte det. Den

jordiska messiasföreställningen är för liten, ja,
genast blir den till en frestelse från Satan. Att
nu avvisa korset och uppståndelsen – Guds
nya frälsningsverktyg - blir till den farligaste
villfarelsen Petrus kan hamna i. Jesu mycket
hårda tilltal - ”Satan” i v. 33 - pressar Petrus
till det yttersta. Jesu bestämmelse är så svår
att ta till sig att han måste upprepa orden om
kors och uppståndelse två gånger till (Mark
9:30-32 och 10:32-34) – till synes utan vidare
framgång. Lärjungarna tror antagligen att Jesus
fortfarande talar i liknelser – ”Jesus vill säga att
han såsom Messias är osårbar, han kommer att
överleva ett attentat från Höga Rådet” – ”nej,
jag tror han talar om demonerna…”

Jag är Gud och inte människa… Jag kommer inte med skräck (Hos 11:9)
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FREDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 11:1-9
(Låt oss stiga ner och förbistra deras tungomål)
Barn som hör det här skrattar – med rätta.
Författaren gör sig lustig över Babylon, där
folket på 500-talet f.Kr. var i tvångsexil. Där
fanns ett högt tempeltorn (zikkurat) och ett

babbel av oförståeliga språk på gatorna. När
stadens makt bröts kunde judarna återvända
hem. Motbilden till språkförvirringen i v. 7 är
pingstundret i Apg kap. 2, Guds ”brobygge”.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 2:14-24, 26
(Tron utan gärningar är död)
Dessa ord var nog riktade till rika kyrkogäster
(se i läsningen i går). Deras tro är värdelös utan
solidaritet och omsorg om fattiga. Eller kanske
polemiserar Jakob mot Paulus lära om att vi
blir rättfärdiggjorda ”genom tron, inte genom
gärningar” (jfr Rom 3:21-28; Gal 2:15-16;
3:6f)? Knappast. Jakob visar här att tron utan
gärningar är död (v. 26) och Paulus betonar
också kärlekens gärningar såsom oskiljaktiga
från tron (Gal 5:6; jfr 1 Kor 13:2f). Martin
Luthers extremtolkning av Paulus ord i Rom

3:28 om frälsning genom tro (Luther ändrade
Paulus ord till ”tron allena”) krockade däremot
mot Jakobs ord. Luthers 1500-talsproblem som
fick honom att skriva så (se s. 334) hade känts
främmande i fornkyrkan. De kyrkofäder, vars
kommentarer till Jakobsbrevet är bevarade
(t.ex. Gregorios av Naziansos, Ambrosius och
Augustinus) såg ingen motsats mellan Jakob
och Paulus. I vår tid har lutherska samfund
och katolska kyrkan lyckligtvis enats i frågan
om rättfärdiggörelsen (se s. 228).

Evangelium: Mark 8:34 – 9:1
(Den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han skall rädda det)
Så här kan bara den Herre tala som vet att
segern blir hans. De som kämpar troget med
honom, och som liksom han får höra sin
dödsdom utropas och sedan får korsets tunga
balk lagd över axlarna, dem ska han belöna när
han återkommer i triumf som domare över
döda och levande. I detta krig är det oviktigt
vem som vinner politisk makt – alla ska ställas
inför Människosonens dom (kanske tänker
Jesus i v. 36 på Alexander den Store som dog
ung, år 323 f.Kr., på höjden av sin makt). Nej,
vinnare blir den som nu förnekar sig själv (v.
34) – d.v.s. säger nej till egna önskningar - och

bär sitt avrättningskors direkt i Mästarens
blodiga spår. Sann efterföljelse är ett enda
stort NEJ till det trolösa (v. 38, ordagrant:
äktenskapsbrytande) samhället.
De trogna i v. 1 (kontrasten till det fördärvade
samhället) ska få se Gudsriket redan innan
de dör, sägs det. Därmed menas kanske
riket så som det uppenbaras i Jesu död och
uppståndelse, eller pingstundret (Apg kap.
2), eller den försmak av himmelen som
direkt efter detta tal ges åt tre apostlar vid
förklaringsundret på berget (se evangeliet i
morgon).

Förslag till fredagsoffer: ägna en stund i förbön för alla som missionerar i motvind
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LÖRDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Heb 11:1-7
(I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud)
Denna läsning från Hebreerbrevet kläms in
här i dag efter att vi läst så mycket ur Första
Moseboken, därför att den elegant summerar
upp några viktiga poänger från urtiden.

V. 1 ger oss en underbar (och universell)
definition av att tro: man tror för att man
hoppas. Detta hopp är vår själs ankare skriver
författaren på annat ställe (Heb 6:19).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 3:1-10
(Tungan kan ingen människa betvinga)
Profeten Jesaja skrek efter att ha sett Gud: ”Ve
mig! Jag är förlorad, ty jag har orena läppar…”
(Jes 6:5). Människors läppar smutsas ner
av allt lögn, hyckleri, förtal, skvaller, av all
smicker, skryt och ryktesspridning som går
över dem (jfr Matt 12:36f). Den här minipredikan gör nog intryck på oss alla, full som
den är av träffande och samtidigt vackra bilder.
Varningen mot att bli lärare i kyrkan (se v. 1,
observera att Jakob själv är lärare) handlar om

risken att vilseleda flocken (egentligen är vår
ende lärare Kristus, jfr Matt 23:10). Den är
kanske också en hint till gnällspikar som gärna
skulle vilja ta över kyrkans ämbetsbärares och
predikanters jobb eftersom de tycker att de
själva är klokare än dem. ”Livshjulet” i v. 6
är ett sällsynt ord. Jakob tänker väl på livets
förlopp från födelse till död (jfr Pred 1:4-10).
Eller att våra onda ord ”rullar vidare” till skada
för de näst kommande generationerna.

Evangelium: Mark 9:2-13 (Han förvandlades inför dem)
Bakom den här berättelsen anar vi en stor inre,
andlig vändpunkt för apostlarna, i synnerhet
för Petrus. Jesu identitet och betydelse blev
strålande klar, allt Jesus sagt och gjort blev
som en uppslagen bok där Gamla testamentet
förklarades, ”lagen och profeterna” (här: Mose
och Elia). Lärjungarna hör nu samma röst
tala till dem som Jesus hörde tala till sig själv
vid dopet i Jordan (Mark 1:11): Detta är min
älskade son. Lyssna till honom (v. 7). Tanken
går till 1 Mos 22:2; 5 Mos 18:15; Ps 2:7; Jes 42:1
och Petrus egna minnen i 2 Pet 1:16-18. Petrus
blir utom sig av lycka och vill fasthålla stunden
(bygga ”hyddor”, v. 5). Men härligheten får
vänta. Visionen är snabbt borta och kvar är

bara Jesus såsom de känner honom (v. 8). De
ska hålla tyst med vad de sett och hört (om
folket fick för sig att Messias var bekräftad av
Gud skulle ett väpnat uppror mot romarna
omedelbart bryta ut). Jesu väg går ödmjukt
nedför berget igen – till korset.
Men varför har inte Elia återkommit och banat
väg för Messias såsom Malaki profeterade
(Mal 4:5-6 - i vissa biblar = 3:23-24)? Jesus
svarar (v. 12-13): Vid Jesu första ankomst (den
nuvarande, i ringhet, till lidandet) måste Elia
inte komma själv. Han har dock kommit i ande
och kraft genom Johannes Döparen. Inför Jesu
andra ankomst (den kommande, i härlighet,
med domen) ska Elia komma såsom Malaki sa.

Herre, till vem skulle vi gå? … Vi tror och vi förstår att du är Guds helige (Joh 6:68)
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SJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: 3 Mos 19:1-2, 17-18 (Du skall älska din nästa som dig själv)
Dagens evangelieläsning, se nedan, visar att
Jesus har tänkt mycket över de här orden
från Tredje Mosebokens 19:e kapitel, de s.k.
”helighetsreglerna”. Observera att kärleken till

nästan innebär viljan att ge tillrättavisningar
(v. 17). En ”snällhet” där man med ett leende
delar ut rosor men i hjärtat bär på agg ses i
Bibeln som något avskyvärt. Det är det ju.

Andra läsningen: 1 Kor 3:16-23 (Ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud)
Dåliga själasörjare splittrar kyrkan. De ska
få en hård dom (v. 16-17). De känns igen på
att de vill gälla som kloka i jordisk mening
(”vilken utsökt talare och fyndig bibeltolkare

jag är – varför är inte jag professor, predikant
eller biskop?”). Men vi sätter korsets dårskap
främst som är Guds vishet (1 Kor 1:18-35).
Inte vår vishet. Den är dårskap i Guds ögon.

Evangelium: Matt 5:38-48 (Älska era fiender)
Det här handlar om Imitatio Dei (att efterlikna
Gud, se v. 48). Lagen om ”öga för öga, tand för
tand” syftade till att begränsa orätten (stoppa
eviga vendettor). Formuleringen fanns även
i babylonierkungen Hammurabis lag från
1700-talet f.Kr. (jfr 2 Mos 21:22-25; 5 Mos
19:21). V. 43: Gamla testamentet lär att man
ska älska sin nästa (3 Mos 9:18) vilket allmänt
tolkades som att man skulle hata sina fiender
(jfr Ps 139:22; 5 Mos 7:2 och Qumrantexternas
ord om ”mörkrets söner”, se s. 54ff).
Att skänka bort både skjortan och mantel
(v.40) är en generositet som överskrider
Moselagens syn på rimlighet, ty den som gör
så står naken kvar och kommer att frysa på
natten (jfr 2 Mos 22:26f). Att bära en romersk
soldats ryggsäck dubbelt så långt som han
kräver (eller Jesu kors som Simon från Kyrene
tvingades göra, Matt 27:32), att låna ut åt alla,
älska fiender, villigt ta emot extra örfilar, be för
förföljare och hälsa på främlingar, allt detta
presenteras här som ett sätt att likna Gud som
utan att skilja på människor ger alla plats, luft,
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regn och ljus under himlen (Pred 2:14f). Gud
bortser ständigt från sina rättigheter när han
förlåter oss våra brister gång på gång. Hans
strategi är att vinna våra hjärtan hellre än att
få rätt. Så kan även vi – där det finns hopp
om goda resultat – vinna åt oss människor
från den onda sidan genom att besvara ont
med gott och vända andra kinden till (Klag
3:21-30; Syr 31:10; Rom 12:17). Givetvis gäller
metoden inte i alla lägen (Jesus reagerade t.ex.
annorlunda skarpt i Joh 18:23). Ibland är det
fel medicin, som vid kvinnomisshandel eller
övergrepp, där förövarna bara fortsätter med
sina handlingar. I sådana fall gäller Jesajas ord:
Skonas de onda lär de sig aldrig det rätta (Jes
26:10).
Jesu ord är från en annan värld, Guds värld,
en bottenlös godhets värld. Är de naiva? De
andas en ofantlig optimism: människor kan
förändras till det goda om man kommer
dem till mötes som Gud gör, i överflödande,
överrumplande godhet.
För denna optimism dog Jesus på korset.

SJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jes 43:18-19, 21-22, 24b-25 (Jag är den som utplånar dina brott)
Orsaken till att Gud vill förlåta är inte att vi är
”goda inuti” eller har kommit till en punkt i vår
botgöring då vi ”har rätt till det”. Han förlåter
för att han är god. Synden är ett spindelnät som

vi trasslas allt mer in i. Det går inte att ta sig ut
igen på egen hand. Vi måste skäras fria med
nådens försiktiga pincett. Det gör Gud för att
han önskar att se oss leva och flyga fritt igen.

Andra läsningen: 2 Kor 1:18-22
(Kristus Jesus var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja)
Kristus Jesus (= ”kung Jesus”) är fullständigt
rak, pålitlig och vill bara vårt väl. Det är så
som Paulus vill vara, och så som alla kyrkans
tjänare ska bemöta de troende. Guds godhet
ställer inte upp villkor: den som kommer till

Jesus med en uppriktig önskan om tro och
nåd möter ett enda stort JA, oavsett bakgrund.
Jesu enda nej vänder sig mot obarmhärtighet
och hyckleri, mot lögnen och lögnens fader,
djävulen (Joh 8:44).

Evangelium: Mark 2:1-12 (Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden)
Den lame mannen i denna text är fullständigt
passiv tills han botas och tar sin bädd och går.
Vi hör honom inte bekänna någon egen tro
eller ens tacka i efterhand. Hans omgivnings
tro förde honom till Jesus. Det är som när vi
bär spädbarn till dopet. Vilken stor tro hos
dessa ”dopgäster” som bär sin vän till Herren!
De tvingar sig in i byggnaden. De vill in.
Den lame blir förlåten och frisk men han blir
också föremål för konflikt. Hos professionella
teologer blinkar alla röda lampor: synder
kan avlägsnas genom offer men inte förlåtas
av någon mänsklig myndighet, ja, inte ens
Messias förväntades kunna förlåta synder.
Jesus ser sig tydligen i v. 10 som den himmelske
Människosonen som profeten Daniel förutsade
(Dan 7:13f), men Daniel skrev inte att denna
figur skulle förlåta i Guds namn. Judendomen
såg dessutom ofta sjukdom som ett straff för
synd – om mannen verkligen vore förlåten

borde han väl bli frisk också? De skriftlärda
kunde bara se hädelse här, något som det fanns
dödsstraff för (3 Mos 24:16; 4 Mos 15:30f).
Jesus gav skeptikerna ett bevis som de inte
kunde motsäga. Sjukdom och synd avlägsnades
på samma gång. Inse: Guds famn är vidöppen.
Att tro på Gud är att inte inskränka Gud: ALLT
vill han ge. De fyra männen som vågade bryta
upp taket i tillit till Guds hjälp fick uppleva
denna hjälp. De skriftlärda borde ha brutit
upp stoltheten i sina hjärtan men stängde
sig i stället när de såg Guds ingripande som
de inte kunde motsäga. Inte ens uppenbara
mirakel kan övertyga människor som inte vill
tro. I deras egna ögon hade bibelexperterna
rätt: Jesus gör sig till Gud och det finns inte
på kartan, ty Gud blir inte människa – punkt,
basta! Men om det är sant i alla fall? De stolta
männen lämnade den jublande skaran bakom
sig och missade nådens fest.
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SJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 1 Sam 26:2, 7-9, 12-13, 22-23
(Herren gav dig i min hand, men jag vägrade att bära hand på Herrens smorde)
Gud har redan avgjort att David ska bli kung i
Sauls ställe. Saul jagar efter David precis som
tidigare här i Första Samuelsboken (kap. 24).
Nu som då får David en möjlighet att göra sig
kvitt sin rival men avstår av principiella skäl.
Att David smyger in i Sauls läger är modigt.
Spjutet han tar från kungen är symbol för Sauls
hat – just detta spjut kastade kungen mot den
unge David i 1 Sam 18:10-11 och 19:10.

Här önskar viljan till försoning och förlåtelse
att segra över hämndkänslor och rättvisa.
David visar Saul en ny väg. I texten som följer
efter denna smälter den bittre kungens hjärta.
Han kallar David ”min son” (1 Sam 26:17). En
ny David (Jesus) ska senare ropa på en ny Saul
(Saulus, d.v.s. Paulus) med liknande ord som
omvänder hjärtat – på vägen till Damaskus
(Apg 9:1-9).

Andra läsningen: 1 Kor 15:45-49
(Liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska)
Korinthierna hade svårt för tron på köttets
uppståndelse. Vissa bland dem tolkade det så
att de redan, ”andligen”, hade uppstått (2 Tim
2:18) - det var lätt att misstolka Paulus (Gal
2:19-20; Ef 2:5-6; Kol 2:13-14; jfr 1 Joh 3:14).

Fysisk uppståndelse var en frånstötande tanke
för greker. Men en central trossanning för oss
kristna. Den säger att Gud älskar oss med allt
vi är. Jesus sa: På er är till och med hårstråna
räknade (Matt 10:30). Även kroppen frälses.

Evangelium: Luk 6:27-38 (Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig)
Vi hjälper dem som hjälper oss – så går det till
i världen. Inget fel i det, men Jesu lärjungar ska
inte styras av hur andra är. Viktigt är inte att
människor tackar oss för god tjänst utan att
Gud gör det (v. 32-34 – Guds ”tack” uttrycks
i v. 35 som ”lön”). Gud är t.o.m. god mot de
otacksamma – hans lärjungar ska också vara så
om de vill likna honom. Därför ska fienderna
bemötas med kärlek (v. 27, jfr Ords 25:21;
Rom 12:14; 20-21). V. 29-30: Att låta en rövare
ta manteln och sedan även ge honom skjortan
(underklädnaden) innebär att man själv står
naken kvar. Hur ska det bli då? En underbar
saga av bröderna Grimm (Stjärndalerna)
handlar om hur en flicka gav bort allt åt
behövande. Naken gömde hon sig under
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natten. Stjärnorna på himlen föll då ner – som
hårda blanka mynt – och därtill ett linne att
skyla kroppen med. Hon var nu rik och lycklig.
Hur omsätts Jesu ord i realiteternas värld?
Även människor som skakar på huvudet och
kallar dem för drömmerier måste medge
att orden berör en nerv inombords, något
mänskligt vi inte kan vara förutan: vi behöver
ibland själva få möta villkorslös generositet,
att andra ger oss extra chans utan tanke på sig
själva. Paradexemplet är förlåtelse. ”Älska mig
mest när jag förtjänar det minst, då behöver
jag det mest”, brukar man säga. Någon avstår
från sin rätt (vänder andra kinden till). Jesu
gjorde det på korset. Utan äkta mänsklighet är
världen bara en djungel, en plats utan nåd.

MÅNDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 1:1-10
(Före allt annat skapades visheten)
Under två veckor ska vi nu läsa ur Jesus Syraks
bok (se inledningen s. 126). Vi hör här de
första, djupt poetiska orden. Se på naturens

underbara ordning och inse att den var till före
dig, före någon människa. Det pre-mänskliga
förnuftet bakom allt vi ser är Guds vishet.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 3:13-18 (Visheten från ovan är ren)
När Jakob här skriver om ”vishet” så menar
han samma gåvor av Den helige ande som
Paulus nämner i t.ex. Gal 5:22-23. Detta
avsnitt kommer direkt efter förmaningarna
om tungans synder. Inte utan skäl. V. 13 kan
översättas som en retorisk fråga: Vem av er
är vis och förståndig? Man kan tänka sig en
konstpaus där aposteln ser ut över sina unga

lärjungar. Vilka av dem tänker sig för och vilka
pratar bara för att prata? Dårens tanke styrs av
tungan, den vises tunga tyglas av tanken, säger
Jesus Syrak (Syr 21:26).
Den helige Franciskus av Assisi (se s. 1426) sa
att hans lärjungar skulle förkunna evangeliet
”och ibland använda ord.” Han förstod Jakob
på rätt sätt.

Evangelium: Mark 9:14-29 (Jag tror, hjälp min otro)
Från det gudomliga ljuset på Förklaringsberget
går vi nu med Jesus ner till denna världs dystra
elände. Patientens tillstånd liknar onekligen
ett epileptiskt anfall men Markus poäng är
att Satan ligger bakom (det är alltså mer än
ett medicinskt problem). Dialogen i v. 2024, liksom Jesu ord till demonen, är endast
bevarade i Markus berättelse, som också är mer
dramatisk än Matteus och Lukas versioner.
Förtvivlad aggressivitet präglar scenen –
djävulen har verkligen orsakat mer än bara
en fysisk sjukdom, vi har ett helt klimat av
hopplöshet kring mannen. Människors brist på
tro är själens öppna port för alla djävlar. Jesus
irriteras över allas tvivel (vi anar hur oändligt
ensam Jesus måste ha känt sig). V. 29 tyder på
att Jesus brukade ge sina lärjungar en särskild

exorcismundervisning som betonade andlig
förberedelse i bön (och troligen fasta). Markus
visar (som så ofta) att det är TRON som är
central (inte en ”teknik” som lärjungarna väl
försökte sig med). Den ofullkomliga, men
ärliga tron som barnets fader uppvisar, är nog
för att få Jesus att agera. Jag tror. Hjälp min otro!
(v.24) – vilken uppriktig bön. Vi behöver be
den åter och åter, så nyttig den är. Att vi önskar
större tro visar att vi redan har den (observera
att man kan tro att man inte har tro men
upptäcka tron inom sig när man börjar be). Vi
behöver inte spektakulära yttre scenarier för
att inse att djävulen plågar oss – ofta nog blir
vi ”stumma” (jfr v. 17) och ”livlösa” (jfr v. 26)
av frestelser, oro och förvirring. Men Jesus är
aldrig långt borta.

Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget:
Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig (Matt 17:20)

729

TISDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 2:1-11 (Bered dig för prövningar)
I Ps 34:20 heter det att den rättfärdige drabbas
av mycket ont, men Herren räddar honom
från allt. Mänskligheten är sedan syndafallet
i kroniskt uppror mot Gud. Påhejade av
djävulen och hans förvirrande impulser jagar
de gudlösa alla fromma människor som vill
respektera Guds bud och leva efter dem.
Djävulen är aktiv: hur ofta ser vi inte att
personer eller familjer som återvänder till ett

liv med Gud drabbas av olyckor eller förluster,
ja, djävulen och hans jordiska hantlangare
släpper inte gärna sitt grepp om dem.
Ingen av Gamla eller Nya testamentets hjältar
var utan lidande och så ger det mening att även
Guds Son fick ta på sig korsets skam och pina
för att frälsa världen. Din egen frälsning beror
på om du vill tro på frälsningen genom Jesu
kors, och medverka med Gud så gott du kan.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 4:1-10
(Ni ber men får ingenting, därför att ni ber illa)
Jakobs brev ger oss med all sannolikhet många
ord som är direkta citat av Jesus En fornkyrklig
legend säger att han liknade Herren till det
yttre – det gör han verkligen också i sina ord
(jfr exempelvis v.4 med Matt 6:24; Joh 15:19;
17:14).
Jakobs ord om att vi ber illa avser inte att ge
oss en ny ”teknik” så att vi ska lyckas bättre
med att få vad vi vill ha (som när någon lägger

till orden ”i Jesu namn” för att det ska ”funka
bättre” på ett magiskt sätt).
Grundproblemet är våra avsikter. Ber vi för att
samverka med Guds vilja eller för att spänna
Gud som en häst för vår egen vagn? Vi undrar
varför Gud inte ger oss vad vi vill ha men
undrar inte vad Gud vill. Vi lyssnar inte. Det
sägs att de väldiga dinosaurierna hade små
hjärnor. Vi har enorm mun och små öron.

Evangelium: Mark 9:30-37
(Om någon vill vara den främste måsta han bli allas tjänare)
För andra gången vill Jesus förbereda sina
vänner på det ofattbara: att Gud ska överlämna
honom till att lida, dö och sedan uppstå. Det
är så viktigt att Jesus avbryter allt annat för att
i lugn och ro kunna förklara det. Han möter
ingen förståelse. De skrämda lärjungarna
stirrar på Mästaren och får inte fram ett ord.
Det är för dem skandalöst – helt otänkbart att
Gud skulle tillåta detta. Men tanken på Jesu
möjliga död väcker givetvis frågan om vem
som i så fall tar över (v. 34). Exemplet med en

tjänare och ett barn (vilket var sak samma på
den tiden) som förebilder i att vara ”främst”
- och som representanter för Messias själv
– är paradoxalt. Det gör tillsynes inte heller
intryck: ingen kommenterar eller ställer frågor
till det. ”Är man stor om man är liten? Vad ger
det för mening?” verkar de tänka.
Vår Herre är på väg att bli föraktad och
förintad för vår skuld och ingen fattar det.
Vilken ensamhet han måste ha känt.

Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom? (Joh 22:27)
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ONSDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 4:11-19
(De som älskar visheten blir älskade av Herren)
Israels och kyrkans vishet möter vi ofta i en
kvinnas gestalt (Ords 2:1-22; 8-9; Vish 6:129:11). Vi har kvinnliga helgon som Heliga
Birgitta (se s. 1434) och kyrkolärare som den
helige Teresa av Avila (se s. 1449). Gudfruktiga
män inser värdet av kvinnors råd. I dagens
läsning är visheten som en god moder (jfr även
Syr 15:1-6), annars kan hon uppträda som en

syster (Ords 7:4; Höga v 4:9) eller den vackra
livspartnern, den välkomnande äkta makan:
Den som gör bruk av mig undgår synden (Syr
24:22, jfr 1 Kor 7:2). Bibelns författare visste
att kvinnan är bättre för mannen än en vän
(Syr 40:23). Utan kvinnor reduceras män till
trista, rotlösa landstrykare (Syr 36:26-28). Att
kvinnors röst behövs i kyrkan är självklart.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 4:13-17
(Ni vet inte hur ert liv blir i morgon)
Jakobsbrevet är fyllt med kloka ord, klätt i
vackra bilder, som man bara kan instämma
i. Om hans stil och sätt ger uttryck för den
tidigaste ”Jesusrörelsen” då får man intrycket
av en judisk vishetsskola – likt de skolor som
måste ha funnits bakom Gamla testamentets
vishetsböcker, som till exempel Jesus Syrak
eller Predikaren. Jesu ”kurserbjudande” har i
så fall börjat som fördjupning av toran (lagen),

inte som en messiansk rörelse. Det speciella
har varit att ”skolan” betonade ödmjukhet,
prioriterade fattiga och utstötta och inväntade
Guds snarliga ingripande till dessas fördel
(Guds rike). Det var nog bara få av Jakobs
läsare som hade råd att som köpmannen i v.
13 resa ut på businessresa. Men alla kunde
upplivas av Jesu ord. Jakob låter oss smaka på
”den galileiska våren”, kyrkans första dagar.

Evangelium: Mark 9:38-40 (Den som inte är mot oss, han är för oss)
Vi får här intrycket av en organisatorisk röra.
Jesus har olika anhängare i olika grupper (=
utbrytargrupper i lärjungeskaran?). Det är
oklart vilka som har befogenhet att använda
hans namn och vilka som inte har det.
Bakom Johannes undran ligger förstås också
maktfrågan – precis som i evangeliet i går: vem
får vara Jesu representanter? För oss i dag går
tanken till alla kristna ”frifräsare” som inte
känner att de passar in i kyrkans gemenskap
men ändå gör bra saker i Jesu namn.

Vi får i v. 40 en praktisk regel som är
förbluffande enkel och tolerant: Låt dem hållas!
Att du tillhör kyrkan enligt alla formella regler
ger dig ingen rätt att svassa arrogant som en
tupp och hacka på dem som lever utan andlig
hemvist men under Andens ledning. V. 40
verkar motsägas av vad som sägs i Matt 12:30
och Luk 11:23, men där handlar det inte om
sympatisörer utan om illasinnade motståndare
som letar fel på Jesus.

Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter!
Om Herren ändå ville låta sin ande komma över dem alla!
(4 Mos 11:29)
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TORSDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 5:1-8
(Dröj inte med att vända om till Herren)
Vi tar tyvärr ofta Guds tålamod, hans ”snällhet”,
som ursäkt för att inte omvända oss från synd.
”Det ska väl gå ett tag till” tänker vi, och det

kanske det gör, men själens lathet kan sluta
illa. Gud kräver inte at du är felfri – men du ska
kämpa mot synden, och du ska kämpa i dag.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 5:1-6
(Skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron)
När Guds dom slår till vänder sig själva
naturkrafterna (bakterier, mal, rost och eld)
mot människor som – likt köpmannen från
läsningen igår – har skött sitt eget men missat
att bidra till ekonomisk utjämning i samhället.

V. 6: Det var den förmögna överklassen som
fick Jesus korsfäst. I Jak 2:6-7 sägs det att de
nu förföljer kyrkan och smädar Jesu namn.
Skördefolkets rop (v. 4) når fram till Gud. Hör
du det? Varför inte? Vill du inte höra det?

Evangelium: Mark 9:41-50
(Det är bättre för dig att gå in i livet stympad
än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet)
Det sägs mycket om barn från Mark 9:33
och framåt. Att gå i Jesu efterföljd innebär
att skydda barn och svaga. Jesu ord i v. 42-48
vill skrämma. Om någon i hans kyrkas namn
”förleder” barn, d.v.s. lägger hinder i vägen så
att de kommer bort från Gud, eller får dem
att medverka i felaktiga handlingar (som vid
övergrepp) så är den personen inte bättre än
forntidens israeliter som offrade sina barn åt
avgudar i ”Gehenna” (= Himnons söners dal,
se 2 Kung 23:10; Jer 7:31, det som vi kallar för
helvetet). Hellre stympa sig själv än att dras och
dra andra mot undergången. Stympningarna
är förstås bildspråk som vill uppmana till
kompromisslös kamp mot det onda. De bygger
på dåtidens föreställning att de olika begären
”bodde” i organen (jfr t.ex. Ords 6:17-18:
Stolta ögon… händer som utgjuter oskyldigt

blod… fötter som skyndar till allt som är ont).
Med tanke på kyrkans självförståelse som en
kropp, Kristi kropp (jfr 1 Kor 12:27) där varje
individ är en lem, ska stympningen läsas som
exkommunikation. Eller som avbrytande av
relationer: den som hjälper dig är din ”hand”,
den som leder dig är din ”fot”, den som
undervisar dig är ditt ”öga” – du kan behöva
kapa av dem.
V. 49 och 50 har inget annat med ovanstående
teman att göra än stickordet ”eld” som
förknippas med ”salt” som sedan förknippas
med ”fred”. Markus har inte kommit på
något bättre än att rada upp verserna här.
Huvudbudskapet i v. 49-40 är att stå på sig
under förföljelser och att bevara enheten (jfr Jes
43:2; 1 Pet 4:12; Matt 5:13 m.m.).

Om min far och min mor överger mig skall Herren ta sig an mig
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(Ps 27:10)

FREDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 6:5-17
(En trogen vän är ett omätligt värde)
För Jesus Syrak är den personliga vänskapen
ett viktigt tema som han gärna stannar vid.
Han talar här förmodligen både utifrån studier
och egna erfarenheter. Vi kallar gärna den och

den för vår ”vän” – jfr ”vänskap” på Facebook men riktiga, slitstarka vänner är svåra att hitta.
Att ha sådana är en stor gåva från Gud, men att
vara en sådan är ännu större.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 5:9-12 (Domaren står utanför dörren)
Vissa människor har rätt, kan svära på att de
har rätt, och kan inte vänta med att också få
rätt. Domaren står utanför dörren, säger Jakob
(v.9) – ja, de skulle vilja riva upp dörren, dra
in honom och klaga på alla dem som inte ger
dem rätt. Men domaren därute står bunden,

full av blod och med törnekrona på – han är
själv dömd. Han fick tåla oskyldigt lidande,
såsom Job. Han är rik på medlidande och
barmhärtighet (v.11). Är du en sådan som alltid
klagar och vill ha rätt i allt, även mot Gud? Jesu
kors både älskar och dömer dig. Bli tyst!

Evangelium: Mark 10:1-12 (Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt)
Äktenskapet har en religiös mening. Den unika
relationen handlar om att uppfylla Skaparens
vilja. De två blir ett, inte bara för att de själva vill
det, utan för att Gud vill så (v. 9). Äktenskapet
är en permanent uppgift och anordning från
Gud. Fariseerna ville locka Jesus att motsäga
Moses lag. De fick istället en utläggning av 5
Mos 24:1-4 som avslöjade deras hårda hjärtan.
De ville kunna göra sig av med hustrur som de
inte fann behag i (judiska kvinnor kunde dock
inte skilja sig – v. 12 bör syfta på romerskgrekiska kvinnor i Markus läsarskara). Jesu
totalförbud mot skilsmässa gick emot dåtidens
praxis. Hans klara utsaga här (jfr 1 Kor 7:1011) innebär att äktenskapsproblem maximalt
kan ge anledning till separation.
Det s.k. ”paulinska privilegiet” i 1 Kor 7:12-16
handlar om fall då den ena parten vill bli kristen

och den andra (som förblir icke-kristen) på
grund av det inte vill leva tillsammans längre,
eller inte vill leva i frid med partnern utan att
smäda Guds namn. Då tillåter katolska kyrkan
att den som döps gifter om sig med en annan.
Kyrkans domstol kan även ogiltigförklara
många kristna äktenskap där det upptäcks att
de ingåtts på fel grund (”de var från början inga
riktiga äktenskap”, se Katolska kyrkans katekes,
nr. 1629, jfr även 1614–1616; 1626; 1628).
Fariseerna lägger här kanske också ut en
politisk fälla. Jesus tillhörde Herodes område
(Galileen). Fromma judar förargades över alla
skilsmässor i Herodes familj. Ta bort ordet
”man” i v. 2 och skriv ”Herodes” i stället – då
handlar frågan om att få Jesus fälld liksom
Johannes Döparen fälldes (jfr Mark 6:17f),
nämligen som regimkritiker.

Förslag till fredagsoffer: Be en rosenkrans för äktenskap jag känner som är i kris
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LÖRDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 17:1-15
(Herren Gud skapade människan till sin avbild)
Härlig är jorden – härlig är Guds himmel.Gud
skänkte människornas hjärtan sitt eget öga (v.
8): vi anar en glimt av hans tanke med allt.

Hur underbart harmonierar naturens lagar
och de moraliska lagar som vägleder oss.
Prisat vare Gud i allt!

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jak 5:13-20
(Den rättfärdiges bön har kraft)
När Jesus sände ut sina lärjungar för att
predika så smorde de också många sjuka med
olja (Mark 6:13). Den högtidliga smörjelsen
som kyrkans presbyter (= ”äldsta”, jfr vårt
ord ”präst”) ger oss inför döden, vid en svår
operation eller allvarlig sjukdom är samma
sak som den liturgiska handling Jakob vittnar
om i v. 14-15. De sjukas smörjelse utförs ”i
Herrens namn”, på Jesu uppdrag. Jesus gav

apostlarna uppdraget att bota sjuka (t.ex. Luk
10:9). När exakt förknippade Jesus botandet
med syndaförlåtelsen (v. 15)? Kanske när han
efter påsken undervisade apostlarna (Apg 1:3).
Eftersom denna yttre smörjelse har en inre
verkan som bara Gud kan utföra (förlåtelse
av synd) är den ett sakrament (se Katolska
kyrkans katekes, nr. 1499-1532).

Evangelium: Mark 10:13-16
(Den som inte tar emot riket som ett barn kommer aldrig dit in)
Vår tid har ärvt en lite väl romantisk syn på
barn såsom ”äkta” och ”ursprungliga”, vi är nog
alla präglade av den. Vi känner att vi borde
bevara ”barnasinnet”, kännas vid ”barnet
inom oss” o.s.v. Så tänkte man inte i antikens
värld. Där var barn människor helt enkelt,
fast mindre, okunnigare och utan makt. Som
religiösa aktörer var de tämligen ointressanta.
De var tysta, uppmärksamma och rädda i
vuxnas sällskap, redo att omgående hjälpa
till. Fick de något tackade och bugade de med
vördnad – lite som tiggare med tomma händer,
beroende av andra. Så ska vi ta emot Gudsriket,
säger Jesus. Det är sådana människor Gud vill
välkomna. Det handlar om att ta emot Guds

förkärlek för de små och betydelselösa. Det kan
man bara när man har insett att man faktiskt
själv är en sådan.
En helt annan sak är att Jesu attityd mot
barnen bekräftar att de är fullt ut lika mycket
människor som de vuxna. På den punkten var
Jesu uppträdande ovanligt. Så växte barndopet
i fornkyrkan fram som något självklart. Petrus
ord angav vägen: mig har Gud visat att man
inte skall betrakta någon människa som ohelig
eller oren (Apg 10:28). Den helige biskopen
Cyprianus av Karthago (se s. 1371) skrev ca år
250 e.Kr. med syftning barndopet: Så lite som
Gud har anseende till personen, så har han det
till åldern.

(De) skall alla känna mig, från den minste till den störste,
säger Herren (Jer 31:34)
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ÅTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 49:14-15 (Jag skall aldrig glömma dig)
Livet har ingen trygghetsgaranti. Barn utan
mammas kärlek i hjärtat går genom livet med
en gnagande sorg, som eviga främlingar, som

hungriga sökare. Guds ord är starka: … om hon
skulle glömma, glömmer jag aldrig dig (v. 15).
Maria är Guds ömhets bästa ikon.

Andra läsningen: 1 Kor 4:1-5 (Herren skall avslöja allt som människorna har i sinnet)
Kyrkans ämbets- och uppdragsbärare måste
vara pålitliga. De förvaltar Guds hemligheter
(v. 1). Ordet hemlighet (grekiska: mystérion)
syftar på frälsningens realiteter som trons

barnahjärta fattar (1 Kor 2:1-10; Matt 11:25).
Kristi påskmysterium bär frukt i oss genom
sakramenten och ordet. Vi hoppas kunna stå
frimodiga på domens dag (1 Joh 2:28).

Evangelium: Matt 6:24-34 (Gör er inga bekymmer för morgondagen)
Vi ska oroa oss för mat och kläder, men för de
fattigas mat och de fattigas kläder. Men se, vi
köper kläder åt oss själva - fåfänga här, fåfänga
där. Kläder var först och främst menade som
skydd, som en hjälp att klara livet utanför
paradiset (1 Mos 3:21). Vi gör status av kläder.
Patriarken Jakob gav sin favoritson Josef en
färggrann, fotsid dräkt, vilket genast väckte
avund hos bröderna (1 Mos 37:3). Synden får
oss att vilja överglänsa andra och markera vår
viktighet. Många kläder syftar rentav till att
locka orena blickar till sig, de avslöjar vad de
borde dölja.
Jesus imponerades inte av kläder, inte ens kung
Salomo i all sin prakt, sa han, var klädd lika
vackert som den minsta av markens liljor (v.
29). Här är det frontalkrock mellan kultur och
religion. Kläder som räknas som så viktiga
bland oss människor är i Guds ögon inget.
Inför Gud är alla nakna, tiggare. Den helige
Franciskus av Assisi (se s. 1426) lade sin jordiska
karriär ifrån sig genom att spritt naken inför
domstolen lämna över alla sina kläder till sin
rasande fader. Han kände sig då fri som fågeln.
Sedan ägnade han sig åt att tjäna de fattiga och

utstötta, han klädde sig som dem och sjöng
Guds pris med dem.
Mycket vill ha mer, säger man ju. Se upp: det vi
äger, äger oss. Vårt liv är sjuttio års slitande för
saker som bara tar plats. Istället för att ikläda
oss Kristus, som Paulus sa (Rom 13:14), så
tar man på sig världens statusmarkörer. Din
överkomsumtion är en fälla. Den gör dig snart
till en ljummen kristen som inte känner något
behov av Gud. Man får en ”troskris” och vet
då inte vad man ska be Gud om längre. Värst
av allt: man känner inte av sin inre motsägelse,
och vill inte heller lära känna sig själv. I
biktstolen vet man inte längre vad man ska
säga. Ingen kan tjäna två herrar... Ni kan inte
tjäna både Gud och mammon (v.24) - så sanna
och hälsosamma dessa ord är.
Lär dig förnöjsamhet, nöj dig med vad du
precis behöver. Släpp oron för vad andra
tycker du ska ha. Att följa Kristus på så sätt kan
kännas som att gå genom en trång port. Men
det är en port som leder ut till frihet. Genom
den släpps vi ut som fåglar ur sin bur och är så
nära Paradiset man kan komma här på jorden.
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ÅTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Hos 2:14, 15b, 19-20 (Jag skall äkta dig för evigt)
Bibelns Gud har aldrig definitivt förkastat
Israel, trots all dess otrohet. Guds kärlek består.
Nya testamentet bekräftar detta (se t.ex. 1 Joh
4:7-21). Guds kärlek är central hos Hosea som
på 700-talet f.Kr. levde med traditionerna från

ökentiden om befrielsen från Egypten. Han
vittnar om en Gud som älskar syndare.
När denna Gud blev människa i Jesus drog han
sig inte för att umgås med skandalösa personer.

Andra läsningen: 2 Kor 3:1b-6 (Ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig)
Profeterna förutsåg det nya förbundet där
Guds lag skulle skrivas i människornas hjärtan
genom Anden (Jer 31:33) och där våra hårda
stenhjärtan skulle ersättas av mänskliga
hjärtan av kött (Hes 11:19; 36:26). Våra lärare i

kyrkan har tjänat Anden och skrivit Kristi bud
i oss. Vi som tror är en hälsning från dem och
från Gud till världen, ett brev från Kristus (v.
3). Vilken tragedi om brevet hålls gömt i ett
kuvert som aldrig öppnas och läsas högt.

Evangelium: Mark 2:18-22 (Brudgummen är hos dem)
En större glädjefest än bröllop finns inte.
Gud använde redan i Gamla testamentet
bröllopsbilden för att understryka sin kärlek
till sitt folk: Israel var bruden, Gud den
trogne brudgummen (se läsningen ovan; jfr
Jes 54:5; 62:5; Jer 2:2; Hes kap. 16 och Höga
Visans kärlekslyrik). Kyrkan kände igen Jesus
som Brudgummen och blev så den älskade
hustrun (2 Kor 11:2; Ef 5:23-32; jfr det
kosmiska bröllopet vid världens slut där de
frälsta förenas med Herren, se Upp 19:7; 21:2,
9; 22:17).
Scenen i dagens evangelium ingår i serien
av ”skandaler” i Markusevangeliets andra
och tredje kapitel, där Jesu auktoritet och
gränsöverskridande nåd krockar med den
religiösa korrektheten. Fasta är ett tecken på
sorg, man vet om att man är långt från Gud,
vill beveka honom att visa nåd, man avstår från
jordisk glädje för att vinna den himmelska.
Jesus vill säga att i honom är Gud redan här,
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bröllopet mellan himmel och jord har börjat
– vem vill sörja och späka sig vid ett bröllop?
Vi anar här även en viss distansering mot
Johannes Döparens allvarstunga rörelse – Jesu
kyrka är inte en kopia av den.
V. 21-22: Bilden av den nya tygbiten på det
gamla plagget syftar på att nya klädbitar
krymper i tvätt. Då riskerar gamla sömmar att
rivas upp. Nytt vin jäste ett tag till och de gamla
vinsäckarna (av djurhudar) var sköra och inte
elastiska längre. Så sprack de lätt. Jesus vill
säga att hans nya lära inte är kompatibel med
gamla tänkesätt. De skriftlärda satt fast i sina
föreställningar om hur Gud skulle befria sitt
folk och kunde inte tänka utanför boxen. Det
fanns inte på kartan, enligt dem, att Gud skulle
vilja bli människa och på detta sätt solidarisera
sig med de utstötta. Det behövdes en ny
”hjärna”, en mer optimistisk förväntan, en
större och öppnare famn för att kunna begripa
och ta emot en så stor och oväntad gåva.

ÅTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Syr 27:4-7 (Beröm inte en man innan du hört honom diskutera)
Syraks bok från 100-talet f.Kr. är en samling
praktiska råd för livet. Huvudbudskapet är
att den som fruktar Gud – d.v.s. har sin rot i
vänskapen med honom och sätter honom före
allt annat – kommer att få insikt och lyckas
med allt. Att det stämmer vet den som gör så.

Dagens läsning står i ett sammanhang som
handlar om att vara försiktig med vem man
litar på. Den som snabbt blivit rik har kanske
inte rent mjöl i påsen. Lyssna tyst på den som
pratar och diskuterar. Lyssna länge, så märker
du vilket virke hon eller han är gjord av.

Andra läsningen: 1 Kor 15:54-58 (Gud ger oss segern genom Jesus Kristus)
En vers i denna läsning sticker ut: Dödens udd
är synden, och synden har sin kraft i lagen,
skriver Paulus (v.56). Vad menar han? Döden
liknas här vid en herde som driver iväg sin
boskap med en spetsig stång (synden). Styrkan
i hans arm (kraften) kommer från lagen.
Bilden säger att lagen – som i sig är god – inte
hindrar synden utan närmast eldar på den
(Rom 7:11-14). Kanske förstås detta bäst av
dem som vuxit upp i en atmosfär av religiöst
tvång, av straff och trots (= Paulus uppväxt?).

I Romarbrevet, kapitel 6-8, rör sig Paulus
tankar fritt kring de tre begreppen lag, synd
och död: segern över denna destruktiva triads
makt är att ”dö med Kristus” (i dopet). Med
Den helige andes hjälp blir vi då fria att leva i
aktiv kärlek. Paulus vill visa vad kristen tro är:
att lämna pekpinnarnas lag-värld med skuld,
straff och hämnd bakom sig och överlämna sig
helt åt Guds villkorslösa kärlek i liv och död.
Denna syn på Moses lag fick Paulus betala dyrt
för. Den väckte vrede och avsky bland judar.

Evangelium: Luk 6:39-45 (En människas mun säger vad hjärtat är fullt av)
Här ger oss Lukas en samling Jesusord som
Matteus också känner till, fast hos honom är de
utspridda i annorlunda sammanhang. Matteus
har inte den humoristiska bilden i v. 44 av fikon
som växer på tistlar och druvor på törnbuskar
– den tyckte han nog var onödig. Jesus är hos
Lukas vishetslärare som sin förfader Salomo,
Davids son, som ska ha författat tusentals
ordspråk (1 Kung 4:32). Liknelserna är lätta
att förstå – men svåra att praktisera! Möjligtvis
innehåller de en kritik av fariseerna: v. 39 och
41-42 varnar mot att göra sig till andlig ledare
åt andra när man saknar insikt om sina egna
fel. Visst är det bra att förmana sin nästa (Luk

17:3; Rom 12:8; 2 Kor 13:11 m.m.) men det ska
ske med ödmjukhet. Det är inte bara fråga om
att ”välja rätta ord i rättan stund” utan om att
inta en jämbördig position: Jag som själv gör
fel vill hjälpa dig inse något. Vi ska hjälpas åt.
V. 40 kräver att man inte bara lär ut Mästarens
ord - man måste leva efter dem också. V. 4345 är en variant av det klassiska vishetstemat
”gärningarna visar hur en person är”.
Att människan liknas vid ett träd leder tanken
till roten: det inre, det som vi är rotade i, måste
vara sunt om vi ska bära frukt. Vårda främst av
allt din rot: ditt fördolda liv med Kristus hos
Gud (Kol 3:3).
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MÅNDAGEN I 8 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 17:24-29
(Vänd om till Herren och lämna dina synder)
NU har vi chansen att samla skatter för det
eviga livets frid (se dagens evangelium nedan).
Denna chans upphör när vi dör (v. 27-28).

Vi har inte sett honom men tror på honom och
kan jubla (1 Pet 1:8). Äkta tro är en fast vilja
till omvändelse – den trons lön blir gigantisk.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Pet 1:3-9
(Ni har inte sett honom men älskar honom ändå)
Vi påbörjar nu Petrus två brev (läs inledningen
till dem på s. 229). Här talar en erfaren
predikant som kan entusiasmera. Hans ord
väger tungt: han har själv sett Herren som den
Uppståndne. Vi tror – han vet. Våra jordiska
ägodelar går sönder eller mister glansen. Allt
som vi sår gulnar och vissnar förr eller senare.

Men Gud håller en evig säkerhet och trygghet
redo åt oss. För den utstår vi alla besvär. Hån
och misshandel får oss inte att glömma den
outsägliga himmelska glädjen (jfr v. 8). Elden i
v. 7 står för förföljelserna av kristna. En annan
eld är skärselden efter döden för slappa kristna
(jfr 1 Kor 3:15).

Evangelium: Mark 10:17-27 (Sälj allt du har och följ mig)
Den unge Martin Luther ville i sin förtvivlade
skuldångest veta hur han kunde skaffa sig
”en nådig Gud” (se s. 333ff) – ungefär som
Jesu unge landsman i dagens evangelium.
Ynglingen kallar Jesus för ”god” (v. 18) - är
det för att han vill smickra eller för att han vet
vem Jesus verkligen är, Gud? Jesus är lite som
en kungs som vandrar omkring, förklädd till
tiggare. Någon hälsar honom ”ers majestät”,
men varför? Vet han att det är Kungen? Jesu
motfråga i v. 18 verkar vilja testa just detta,
men han får inget svar tillbaka.
Jesus hänvisar den rike mannen till de sociala
förpliktelserna i Tio Guds bud. Räcker inte de
för himlen? Men detta svar ger ingen ro (som
med Luther). Den unge juden vill vara 200
% säker. Det gillar Jesus: v. 21 kan läsas som
att Jesus omfamnade och kysste honom. Han

bjuds in till fullkomlighetens väg, den väg som
många helgon i kyrkans historia skulle gå (t.ex.
Franciskus av Assisi). Mannen stelnar till och
släpper Jesu famn. Han kom ”till förnuft”, som
man säger - mörknade, skriver Bibel 2000,
ett talande uttryck. Jesu kallelse avslogs och
oron blev till sorg. Kamelen ville inte genom
nålsögat. Den unge mannen valde att inte
tillhöra den radikala gruppen kring Jesus
utan återgå till sitt ynka lyxliv - tanken går till
Luther som lämnade klosterlivet, gifte sig och
blev en stor man på jordiskt sätt. Vad gjorde
den rike sedan? Skaffade sig en bibeltolkning
han kunde leva med: ”man ska stanna i världen
och lita på Guds nåd”? - ungefär så fick ju
Luther sinnesro. Om den unge mannen fick
frid i hjärtat vet vi inte. Jesus släppte honom
med sorg: vad hade inte kunnat bli av honom.

Ära Herren med allt du äger... (Ords 3:9)
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TISDAGEN I 8 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 35:1-15
(Gemenskapsoffer frambärs när man följer buden)
Offer är gåvor vi ger Gud, av tacksamhet eller
som bön om förlåtelse. Moselagen reglerade
tempeloffren noga, men Bibeln stannar inte
vid offrens yttre form: Gud behöver inte offer
(Ps 50; Jes 1:11), det är vår kärlek till honom
och till varandra han helst vill se (Mik 6:8).
Kristi offer av sig själv för vår skull överträffar
allt. Våra jordiska gåvor bleknar bort vid sidan

om Golgatas klippa där Guds Sons eget blod
rinner för allas frälsning (jfr Heb 10:1-18).
Syraks bok vet om att de offer som behagar
Gud mest är andliga: trohet mot buden, kärlek
till nästan, hjälp till den utsatte. Författaren
bejakar dock också den formella offerkulten.
Så ska även vi utföra liturgins yttre sidor, men
hjärtat ska vara fäst vid Gud och hans vilja.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Pet 1:10-16 (Lev ett alltigenom heligt liv)
De ”forskande profeterna” som Petrus syftar
på (v. 10) är t.ex. den förtvivlade Daniel som i
Dan kap. 9 ville räkna ut när frälsningen skulle
komma. Eller Jesaja som bara fick se glimtar
i förväg av det gudomliga barnets födelse (Jes
7:14; 9:2-6; 11:1-10) och av Messias sonande
lidanden för alla (Jes 52:13 – 53:12).

Rättfärdiga, profeter och kungar har längtat
efter att få se de stora ting som Petrus fick se,
men fick inte (jfr Matt 13:16-17; Luk 10:23-24).
Till och med änglarna längtade efter det (v. 12;
jfr 1 Kor 2:7). Författaren vet att han och hans
läsare är priviligierade. Vi ska leva HELIGT,
d.v.s. helt tillhöra Gud. Ni skall vara heliga –
Moseböckernas ständiga refräng ekar här.

Evangelium: Mark 10:28-31
(Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser,
och sedan evigt liv i den kommande världen)
I motsats till den rike ynglingen vi läste om i
går, och som är svår att glömma, så har Petrus
och apostlarna lämnat familj, bostad och jobb
för Jesu skull. Jesu löfte om ersättning har
en märklig bismak: Vem vill inte gärna ha
allt man kan önska sig – muliplicerad med
hundra – men… ”mitt under förföljelser (v.
30)”? Nej, man vill kunna sova lugnt med sina
kära omkring sig. Hur ska man kunna det om
säkerhetspolisens agenter ständigt strävar efter
ens liv? Då vore det väl enklare att sakta ner

och bara följa buden i vanlig ordning och så
komma till himlen, den ”ordinarie” livsvägen,
såsom Jesus förslog den unge mannen igår (jfr
Matt 19:17)? Om det räcker - ja, då räcker väl
det? Sanningen är att Petrus och apostlarna
älskar Jesus trots att hans ord skrämmer dem.
De inser att det blir jobbigt framöver men vet
att han vill skänka dem allt och tror att han kan
göra det. Det är hemligheten bakom deras val.
Man undrar hur Judas tänkte nu.

Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet? (Joh 11:40)
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ONSDAGEN I 8 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 36:1-2, 5-7, 13-19
(Det finns ingen annan gud än du, Herre)
Vilken stark tro bakom denna bön. Vi ser:
Gudsfolkets plågor och nederlag orsaker inte
tvivel hos författaren, tvärtom: motgången
tolkas som den Allsmäktiges tillrättavisning av

folkets synder, ett bevis för Guds styrka.
Den bedjande önskar att Gud även ska låta
rättvisan drabba förföljarna. Martyrerna i
himlen ber likadant, vet vi (jfr Upp 6:10).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Pet 1:18-25
(Ni friköptes med Kristi dyrbara blod)
Slavar och krigsfångar kunde i antikens
värld friköpa sig om de lyckades få ihop
tillräckligt med ”silver och guld” (v. 18). För
slavar beskrevs frigivningen formellt som att
”deras gud har betalat priset”. Precis så vill
Nya testamentet (jfr 1 Kor 6:20; Matt 20:28)
ge mening åt Messias förnedrande död.
Denna tolkning förknippas här med den mer
gammaltestamentliga: att Jesu blod är som

påsklammets blod som räddade hebreerna
från döden i Egypten (v.19, jfr 2 Mos 12:1-28;
Jes 53:7; Joh 1:29). Kristi blod är dyrbart (v.
19) för att det är Guds blödande kärlek för oss,
förberedd sedan evighet i hans outgrundliga
visdom (jfr Kol 1:17). Resonemanget är: I
dopet får vi del av hans blods renande kraft, får
del av hans eviga liv. Vi blir fria, vi är ”fri-köpta
av vår Gud som har betalat priset” (v. 23).

Evangelium: Mark 10:32-45
(Vi går nu upp till Jerusalem där Människosonen skall utlämnas)
Jesus förklarar för tredje gången för sina
apostlar att han ska lida, dö och uppstå.
Det leder än en gång till nervösa frågor om
makthierarkin i apostelgruppen. Det börjar
nog gå upp för vissa att det Jesus säger inte
bara är en ny liknelse utan kan bli blodigt
allvar. Vilka chanser har Jesus i Jerusalem?
Sebedaiossönernas fråga i v. 37 tyder på
att de ser ett regeringsövertagande som en
realistisk möjlighet. Deras självförtroende
bygger förmodligen på att de nyss har sett
Jesus i hans ”härlighet” på berget (v. 37; jfr
Mark 9:2f). Kanske räknar de med stöd från
sympatisörer i Jerusalem som kan arrangera
en ny social ordning i samförstånd med Rom.

Eller så väntar de sig eld från himlen (Luk 9:54)
eller tolv legioner änglar (Matt 26:53) som
röjer marken för Jesu regim i ett apokalyptiskt
scenario – ja, varför inte? Jesus tittar allvarligt
på de två ivrarna. Klarar de ”bägaren” och det
”dopet” han ska ta emot (Messias lidande, jfr
Jes 51:17-22)? Båda svarar ”ja” men flyr senare
som alla andra i Getsemane. Med tiden fick
båda dock sin del: Jakob halshöggs (Apg 12:12). Johannes utsattes (enligt en legend) för
tortyr men överlevde. V. 42-45: Jesu rike på
jorden kommer inte att fungera som andra
riken. Där ska den störste vara som en slav åt
de andra (v. 44). Allt handlar om att leva för
andra, i nödfall gå i döden för dem. Som Jesus.

Där jag är kommer också min tjänare att vara
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(Joh 12:26)

TORSDAGEN I 8 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 42:15-25
(Herrens skapelse är full av hans härlighet)
Gud ensam är allvetande, hans kunskap är
gränslös. Guds härlighet och vishet, som har
satt spår i hans skapelse, kan varken änglar (=

”heliga” i v. 17) eller människor utsäga. Ju mer
vi vet om naturens ordning desto mer häpnar
vi – nya avgrunder av frågor öppnar sig alltid.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Pet 2:2-5, 9-12
(Ni är Guds eget folk som skall förkunna hans storverk)
Vi får inte glömma att Petrus läsare är förföljda
(1 Pet 1:6; 3:16f; 4:12f; 5:8-10; - 1 Pet 4:1 syftar
väl på spöstraff, 4:6 kanske på avrättningar).
När ett idrottslag darrar inför nästa hårda
match då överöser coachen dem gärna med
uppmuntrande ord om att inte ge upp och om
att solidariskt stödja varandra. Bilderna som
Petrus tar till är starkt motiverande: läsarna ska
mentalt vila ut hos Herren, som ett ammande
barn i moderns famn (v. 2f; jfr Matt 11:28).
Fast de nu plågas för att de tillhör Kristus, så

ska de visualisera sig själva såsom lyckade och
ärade av Gud: de är hans tempel, heligt levande
liksom ”grundstenen” Jesus Kristus – också
han föraktades av människor (jfr Jes 28:16; Ps
118:22; Rom 9:33; 10:11; 1 Kor 3:16f). Petrus
delar ut medaljer: det gamla förbundets finaste
hederstitlar ges åt de tappra kristna: de är ett
utvalt släkte (jfr Jes 44:2f), kungar och präster
(2 Mos 19:6), ett heligt folk, Guds eget folk
(5 Mos 7:6). Detta ska de tänka på vid nästa
eldprov, nästa våg av våld och förtal (v. 12).

Evangelium: Mark 10:46-52 (Rabbouni, gör så att jag kan se igen)
Denna berättelse är en andlig pärla. Här
avslutas den långa delen av Markus evangelium
som började i Mark 8:22 – där också en blind
botades. Att Bartimaios namn nämns innebär
att han var känd inom urkyrkan (han ”följde”
Jesus i v. 52, det betyder att han blev lärjunge).
Mellan dessa två episoder har Jesus vandrat mot
Jerusalem och tydligt förberett lärjungarna på
sitt kommande lidande. Sällskapet av apostlar
och anhängare var nu en sorglig syn: De var
fyllda av bävan, och de andra som följde med
var rädda (Mark 10:32). Men se vilken tro
den blinde tiggaren vid vägkanten har: han
bekänner skrikande och i full offentlighet

Jesus som Messias (”Davids son”, v. 47). Det
har än så länge ingen människa utom Petrus
vågat (Mark 8:29). Den blinde vägrar att bli
undangömd. Han vill SES av Jesus och trotsar
alla för att komma till honom. Jesus ser honom
och då kan han själv se (en elegant bild av att
komma till TRO). Med stor vördnad hälsar
han Mästaren (”Rabbouni” – ett arameisk ord
som Markus har bevarat åt oss).
Vi ska inte skämmas för vår tro och inte tysta
ner andra som vill bekänna den. Tvärtom: vi
ska låta Bartimaios bön om Jesu förbarmande
få höras – på gator, i skolor, på nätet…

Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört (Apg 4:20)
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FREDAGEN I 8 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 44:1, 9-13
(Våra fäder fick del av Guds nåd och deras namn skall leva genom alla släktled)
Här inleds en längre lovprisning av Gamla
testamentets oförglömliga hjältar. I världen
finns det firade och berömda personer av alla
sorter, men de glöms snabbt. De däremot som

gav sitt liv åt Herrens sak, trons hjältar, bevaras
i odödligt minne. Många av kyrkans helgon
är okända, vi firar dem ändå: på Alla helgons
dag (se s. 1475).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Pet 4:7-13
(Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått)
Läsningen ger oss glimtar av de tidiga kristnas
församlingsliv: alla försökte avstå från det
grekiskt-romerska, utsvävande sällskapslivet,
och hade i stället så många kontakter med
varandra som möjligt. Alla bidrog med vad
de hade. Vi anar också (indirekt) de interna
problemen som fanns: synder, gnäll och

meningslöst prat i vardagen, men också chock
och förvirring när förföljelser bröt ut. V. 8
betyder antingen att Gud bortser från våra
synder när vi visar mycken kärlek (jfr Matt
6:14; Luk 7:47) eller att vi ska överse med vår
nästas brister (jfr Ords 10:12; Jak 5:19-20).

Evangelium: Mark 11:11-25 (Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk)
Jesu symbolhandlingar vill provocera. Det
är kort före påsk – men fikonen mognar ju
inte förrän i juni. Givetvis vet Jesus det. Han
använder medvetet trädet för att utföra en
symbolisk handling som ska illustrera vad Gud
tänker göra med folket om det inte omvänder
sig (tanken går till Guds vingård i Jes 5:1-7
och fikonen i Jer 24:5; 29:17 - två metaforer
för Guds folk som inte bär frukt). Förbannelsen
är alltså en varning - en typisk profethandling.
Det samma gäller den våldsamma aktionen på
tempelplatsen: ”Så här ska Gud göra med hela
denna byggnad om ni inte slutar missbruka
platsen till era ruttna affärer.” Jesus citerar
profeten Jeremia (v. 17; Jer 7:11; jfr Jes 56:7;
Sef 1:9-11) som i sin tid profeterade om det
första templets undergång (som sedan följde
år 587/586 f.Kr). Utåt liknar Jesus en ny

Jeremia – och precis så måste vanligt folk ha
uppfattat honom. När Jesus få dagar senare
(Skärtorsdagen) beslutsamt lyfter kalken
i nattvardssalen och proklamerar det nya
förbundet genom mitt blod (Luk 22:20), så gör
han anspråk på att uppfylla vad Gud lovat
genom just denna profet (se Jer 31:33-34). Men
innan vi kommer så långt måste Jesus ta strid
med Jerusalems partier. Det blir i kapitel 12.
Jesu ord i v. 23-25 har inte så mycket med
förbannelsen av fikonträdet att göra. De utgör
en undervisning om bön som väl läggs in här
p.g.a. av det som Jesus sa i v. 17 om templet som
ett bönens hus. V. 25 fungerar i Matteus version
som en förklaring till Fadervårbönen (Matt
6:14). Evangelisterna ger oss ibland Jesu ord i
väldigt olika sammanhang. Men det är samma
ord, vilket visar Traditionens pålitlighet.

Förslag till fredagsoffer: Gör din kyrka till bönens hus genom att be där lite extra i dag
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LÖRDAGEN I 8 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Syr 51:12b-20
(Jag vill ära honom som gav mig visheten)
Jesus Syrak avrundar sin bok med en dikt
om hur han sedan ungdomen drevs av kärlek
till visheten, liksom en ung man strävar efter
en hustru. Författaren har både rest och
studerat – hans livslånga lärande var dock ett
privilegium som var otillgängligt för de flesta.
Inte heller i dag står bildningens portar öppna
för alla – de flesta av oss måste nöja oss med

populärvetenskap och kan inte syssla med
högre utbildning i den mån vi skulle vilja. Det
viktigaste är dock att ha ett öppet sinne för
Guds ord – alla kan nå fram till oslagbar vishet
på den vägen. Detta är också Syraks budskap,
ja, i grunden alla Bibelns vishetsböckers.
Denna litteratur lämnar vi nu.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jud v.17, 20b-25
(Gud kan ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande)
Aposteln Judas brev (se introduktionen s.
232), från vilket vi här får de sista verserna, har
påfallande likheter med Andra Petrusbrevet
(kap. 2 och 3) som vi ska ta oss igenom nästa
vecka. Brevet är varmt och personligt. Judas
bekräftar att rätt tro är den som förkunnas med
apostolisk auktoritet (jfr v. 17) – och apostlarna
lånade tydligen själva texter av varandra.

V. 22-23 handlar om dem som tvivlar: har de
god vilja (vill ha hjälp att tro) ska vi rädda dem
som vore de innestängda i ett brinnande hus.
Är tvivlet elakt (hånfullt, idel smutskastning)
ska vi se till att vi inte kletas ner av deras
verbala kräk. Ungefär det vill Judas (alias
Petrus?) säga.

Evangelium: Mark 11:27-33 (Vad har du för fullmakt att göra detta?)
Tempelkomplexets ledande representanter går
smart framåt. I stället för att prompt ta fast
Jesus ber de honom bevisa att han har rätt att
göra som han gör. De syftar på tempelaktionen
(se evangeliet igår). Är du herre över templet?
– det vill de veta, och syftet är att kunna
formulera en formell anklagelse om hädelse
(blasfemi) ifall Jesus svarar ja. Men Jesus
ställer ett villkor för att svara: motståndarna
tvingas ta ställning för eller emot den populäre
Johannes Döparen som avrättades på grund av
sin kritik mot Herodes (Mark 6:14-29).

Det är samma sak som att kräva rent svar på
frågan om fursten Herodes gjorde rätt eller fel.
Det här är i sanning politiskt högkänsligt.
Jesus spelade här makten ut mot makten. De
välklädda herrarna måste sno sig ur dilemmat
men lyckades dåligt med det. Folket som hörde
på skrattade förmodligen åt dem. Men det var
en farlig väg Jesus slog in på nu. Så här gör man
inte om man söker erkännande. Jesus driver
på en process som leder honom ut i politisk
isolation. Lärjungarna ser oroligt på varandra:
”Kommer vi att dela Döparens öde?”

Mina fiender viskar och mumlar dagen i ända om mig (Klag 3:62)
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NIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: 5 Mos 11:18, 26-28, 32
(Jag ställer er i dag inför välsignelse och förbannelse)
Om det nu är så att en trappa leder uppåt till
himlen och en annan neråt till lågorna – varför
skulle vi förtiga det förde okunniga? Många
hör eggande musik och dans i källaren och

skynder sig dit ner. Ska vi inte försöka stoppa
dem? Lyckligare är de andra som inte går den
vägen utan mot himlen, de som har sin lust i
Herrens lag och läser den dag och natt (Ps 1:2).

Andra läsningen: Rom 3:21-25a, 28
(Människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar)
År 1999 – efter tre decennier av djupforskning
– enades den katolska kyrkan och Lutherska
Världsförbundet om att reformationstidens

splitterfråga, rättfärdiggörelse genom tro
”eller” gärningar, INTE längre skiljer oss från
varandra. Paulus måste jubla i himlen!

Evangelium: Matt 7:21-27
(Huset som byggdes på berggrund och huset som byggdes på sand)
Tydlig kommunikation efterfrågas ofta, var så
god, här är den: vilket barn som helst begriper
denna läsnings ord. Ändå tvekar vi inför att
verkligen ta Jesu kritik åt oss: vem imponeras
inte av att höra om stora kristna personligheter
vars klarsynta profetior slog in, vars andliga
auktoritet drev djävlar på flykten, och genom
vilka Gud lät uppenbara mirakel hända? Är
det inte sådant vi fascineras av när vi läser om
helgonen – precis som världen dyrkar sina
intelligenta, atletiska och vackra hjältar?
Men nej. Padre Pio (se s. 1392) var inte ett
stort helgon bara för att han kunde läsa tankar
och förflytta sig i anden utan för att han hörde
Jesu ord och handlade efter dem (v. 24).
Kyrkoherden från Ars var en fasa för Satan
själv (se s. 1275), men det var hans dagliga
praktiska medmänsklighet bland byborna
i Ars som gjorde honom till deras och Guds
vän. Oräkneliga andra gjorde liknande saker
utan att det blev spektakulära sensationer av
det. De dog okända och kan vara minst lika
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stora helgon inför Gud. Ditt skydd mot regnet
och floden (v. 25, 27), d.v.s. mot frestelser, oro,
förföljelser och prövningar som Gud tillåter
att vi drabbas av, är att du 1) lyssnar till Jesus
och 2) gör som han säger. Det spelar ingen roll
om du har framgångar eller blir känd. Gud bor
bland de små.
Ondskans hantlangare (v. 23) är ett fruktansvärt
tilltal. De stränga orden har många paralleller
(t.ex. Jer 14:14; 23:15; Ps 6:9; Matt 10:32-33;
21:30; 24:11; 25:1-13, 31-36, 41; Mark 8:38;
Luk 6:46; 13:23-30; Upp 3:5). Jesus chockar
oss. Hur kan man tala så hårt till människor
som bevisligen har burit frukt i Herrens tjänst
och varit hans ambassadörer, hans verktyg,
ja – som det verkar av v. 22 – även varit
ämbetsbärare i kyrkan? Den som skriver detta
har inget bra svar. Det är just poängen. Här ska
inte reageras och tolkas. Här ska darras. Då
så – låt oss göra det, särskilt vi som han har
anförtrott mycket. Vi vet att han älskar oss.

NIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 5 Mos 5:12-15 (Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten)
Gud vill skydda alla med låg status, de
som måste utföra de hårdaste arbeten, de
lågavlönade ute i världen som sliter för att
du kan få dina varor till ett pris du gillar,
anonyma och händer som diskar din tallrik
i restaurangköket, de som matar din gamla

mor inom vården, invandrare som står redo
för vilket jobb som helst, ja, till och med
arbetsdjuren. De ska alla få vila och drägliga
arbetsvillkor. Det är sabbatens mening. Du har
själv varit slav, säger Gud (jfr v. 15). Tänk på
dina motgångar och bli generös mot andra.

Andra läsningen: 2 Kor 4:6-11 (Jesu liv skall bli synligt i min kropp)
Moses ansikte strålade när han hade sett Gud
(2 Mos 34:29f). Guds härlighet som strålar från
Kristi ansikte (v. 6) antyddes i förväg redan vid
skapelsen (v. 6; 1 Mos 1:3).

Mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).
Paulus, förföljd, stigmatiserad, men alltid glad,
bar samma ljus inom sig, i lerkärl (v. 7), d.v.s. i
mänsklig svaghet – som vi.

Evangelium: Mark 2:23 – 3:6 (Människosonen är herre också över sabbaten)
(Alternativ, kortare läsning: Mark 2:23-28)
Nyhetsflödet i dåtidens Palestina kunde
rapportera ständigt nya skandaluttalanden
från Jesu sida. ”Varför, varför säger han så?”
undrade man ”Vad vill han uppnå?”. Budet om
sabbatsvilan kringgärdades och skyddades av
regler som det här med att inte plocka ax. Men
Jesus tänkte annorlunda, han ville ha fram
lagens mening. Den är medkänsla. Fariseernas
vrede når kokpunkten. Vi hör hur de ropar:
Jesu argument håller inte! Det han säger handlar
ju inte om sabbaten utan om att kung David
tog av templets skådebröd när han var i nöd (1
Sam 21:1-9). Det är inte samma sak! Han säger
att Evjatar var överstepräst – vet han inte ens
att det var Achimelek? Vem tror han att han är
när han jämför sig med David? Messias kanske?
Eller rentav Människosonen som ska komma på
himlens moln (Dan 7:13f)? Är han Gud själv?
Det är väl det han vill säga ty sabbaten är ju
Guds bud! Endast Gud är ”herre över sabbaten”
(v. 28). Ska en sådan hädare få leva?

Nästa fråga handlar om Jesu läkarverksamhet –
är den ett sätt att bryta sabbatsvilan? För Jesus
handlar sabbaten om frihet att göra gott. Hans
motståndare vilar ironiskt nog inte heller på
denna vilodag. De tar sig friheten att göra ont
– nämligen att på själva sabbaten konspirera
om att mörda Jesus.
Korsets konturer anas redan.
Man snickrar på det.
Vi i dag får vara försiktiga i vår dom över
fariseerna. Så lätt det är att bara skaka på
huvudet åt Jesu dåtida motståndare. Det är vi
själva som utmanas här. Även kristendomen
kan förvrängas och bli rigid och obarmhärtig.
Gå till Guds hus på vilodagen – det gjorde
Jesus – och unna de utsatta din hjälp. Då ligger
du på linje med Jesus. Då står du för det som
Gud ville och vill än: äkta religion.
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NIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 1 Kung 8:41-43 (Om en främling kommer, gör det som han ber dig om)
Det förekommer säkerligen varenda dag att
någon som inte är katolik, kanske inte ens
troende, kommer in i en katolsk kyrka för att
framstamma en bön. Bra! Kyrkan är till för
alla människor. Mitt hus skall kallas ett bönens
hus för alla folk, sa Gud genom profeten Jesaja
(Jes 56:7). Vi ser i dag att kung Salomos stora
”kyrkoinvigningsbön” (läs den i sin helhet:
1 Kung 8:22-53) innehöll en bön om att alla

folk skulle få träda fram inför Israels Gud och
motta nåd. Liksom Jesus i nattvardssalen på
Skärtorsdagens kväll (Joh 17:20-23) så bad
redan Salomo för oss.
Det frö av universalism som Israels religion
från början hade (se t.ex. 2 Mos 12:38; Jes
2:2f) – trots all nationalism som behövdes för
att religionen skulle överleva – sköt upp med
många grenar i kyrkan och växer till än i dag.

Andra läsningen: Gal 1:1-2, 6-10
(Om jag ännu ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare)
Galaterbrevet - dikterat i rasande tempo –
visar oss Paulus lidelse för läromässig renhet.
Det spelar faktiskt en roll hur man formulerar
den kristna tron, inte alla ”åsikter” passar ihop
med evangeliet. Paulus är lika orubblig som
Johannes i 1 Joh 4:1-6. Hans motståndare
verkar påstå att han bara vill bli populär bland

hedningarna (v. 10) genom att erbjuda en
”billig” väg till frälsningen där de inte behöver
förplikta sig på Mose lag. ”Paulus lurar dem,
de frälses INTE utan lagen som gavs av änglar”
(jfr Gal 3:19). Vi kan höra deras upprörda
fråga: ”Vågar Paulus ställa sig över änglar?”
”JA” – svarar aposteln provokativt i v. 8.

Evangelium: Luk 7:1-10 (Inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro)
Denna berättelse finns även hos Matteus och
Johannes (Matt 8:5-13; Joh 4:46-53). Här i
Lukas utgåva möts Jesus och officeren inte
ansikte mot ansikte utan har kontakt genom
mellanmän, de judiska äldsta, d.v.s. det lokala
”kyrkorådet”. De går i förbön för officeren och
försäkrar att han står nära den judiska tron.
Synagogan som han byggt åt dem är med rimlig
sannolikhet avslöjad i vår tid (murrester av
basalt från Jesu tid i Kafarnaum, precis under
ruinerna av en annan synagoga från ca år 200
e.Kr.). Scenen är lite som när en hedning skulle
rekommenderas innan han kunde bli proselyt,
alltså upptas i den judiska religionen (jfr Apg
10:2, 22). Möjligtvis har Lukas själv gått genom
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en sådan process. Soldatens vördnad för
judendomen är djup. Jesus var redo att gå ända
in i hans hem (och så enligt judiskt syn bli
oren) men mannen hänvisar till sin ovärdighet
(precis som vi gör innan kommunionen i
mässan - ”säg bara ett ord…”, v. 7) och så botas
tjänaren på distans. Frälsningen når alltså fram
till hedningar genom Jesu ord trots avståndet
mellan dem och judendomen. Detta är viktigt
för Lukas: steg två får vi i Apg kap. 10 då en
annan sådan officer, Cornelius, går hela vägen
och tas upp i det nya Gudsfolket, kyrkan, utan
att först bli jude. Jesu ord i v. 9 gav ett massivt
stöd åt Petrus och Paulus senare strävanden:
Kyrkan måste öppnas för alla folk.

MÅNDAGEN I 9 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Tob 1:3; 2:1b-8
(Tobit fruktade Gud mer än kungen)
Tobits bok är dramatik, en andlig pärla (se
inledningen s. 110). Den gamle juden Tobit
levde i en tid då folket inte kunde kämpa för
sin frihet. Man fick vara glad om man trots allt
kunde göra något gott.

Avlidna ska ha en värdig begravning. Tobit
praktiserar - med fara för sitt eget liv - de så
kallade kroppsliga barmhärtighetsgärningarna
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2447).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Pet 1:2-7
(Vi skall bli delaktiga av gudomlig natur)
Andra Petrusbrevets fina, högtidliga inledning
får vi här. Brevet lyfter fram den kristna tron
och vår väntan på Kristi återkomst. Det
varnar för de villolärare som förleder många
kristna. Samtidigt är stilen mer öppen mot
den grekiska mentaliteten än de äldre delarna
av Nya testamentet. Så omformuleras det
hebreiska talet om ”rättfärdighet” här i v.
5-7 med dygder, ett uttryck som vann lättare
gehör hos hellenistiska läsare. På samma sätt

beskrivs tron som en ”kunskap” (v. 2) utan
att författaren därför glider över i sin tids
gnosticism (se s. 184). Ett tredje uttryck är
hoppet om att bli delaktiga av gudomlig natur
(v. 4). Vi hittar det även hos grekiska filosofer
– Petrus presenterar det som förverkligat i och
med Guds löften. Dygderna i v. 5-7 inramas
elegant (på typiskt judiskt sätt) av tro i början
och kärlek i slutet. Meningen är: Dopet ska
leda till aktiv kärlek.

Evangelium: Mark 12:1-12 (De tog fast den älskade sonen och dödade honom)
Jesu liknelse har övertydlig adress till den
religiösa makteliten. Den är en sista vädjan
till deras förnuft: ”Upprepa inte era förfäders
misstag genom att vilja döda den som Gud
har sänt.” Tanken går till folkets behandling
av heliga män genom tiderna såsom Mose,
David, Josua, Elia, Jeremia – och inte minst
Johannes Döparen. Liknelsen bygger vidare
på profeten Jesajas sång om vingården i Jes
5:1f, om Guds folk som bar dålig frukt, men
Jesus skärper bilden: liknelsen handlar om
ett oerhört ondsint uppror mot Messias – mot
”arvtagaren” (v. 7). De obegripligt förblindade
vinböndernas beslut att låta den älskade sonen

dö leder tanken till patriarken Josef i 1 Mos
37:20 som överfölls och såldes av sina bröder.
Jesu ord i v. 9 är ett hot: hans motståndare
förlorar makten, det blir kaos om de gör allvar
av sina onda planer. Tolkningen i v. 10-11 av Ps
118:22-23 användes flitigt i den tidiga kyrkans
förkunnelse: Jesus var den gåtfulle hörnstenen,
sa man, som skulle hålla ihop Guds byggnad,
d.v.s. tempel (jfr Apg 4:11; 1 Pet 2:4,8). Att
förkasta Messias är att bygga utan Gud (när
Jesus säger detta pågår tempelbyggeriet för
fullt med tusentals arbetare). Jesu motståndare
drar sig tillfälligt tillbaka, tysta. De kokar av
vrede. Gatans folk applåderar Jesus, får vi tro.

Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda förgäves (Ps 127:1)
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TISDAGEN I 9 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Tob 2:9-14; 3:1a
(Tobit knotade inte mot Gud när blindhet hade drabbat honom)
En sak är att uthärda människors förakt när
man gör Guds vilja, en annan att stå ut med att
Gud tillåter att man mitt i eländet också drabbas
av olycka, sjukdom, försörjningsproblem och
bittra missförstånd.

Tobits sura gumma påminner om den stackars
Jobs fru (Job 2:9). Tobit är annars mycket olik
Job. Han klagar inte utan accepterar sitt öde
som en botgöring för sitt folk (Tob 3:2-6). På
den punkten liknar Tobit Jesus.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Pet 3:12-15a, 17-18
(Vi väntar på nya himlar och en ny jord)
De kristnas plågor pågår sedan länge men
Kristi återkomst dröjer. Aposteln förklarar
detta med Guds tålamod. ”Guds dag” måste
inväntas men den kan även ”påskyndas” (jfr
v. 12), en typisk judisk tanke (”om hela Guds
folk en enda timme höll lagen skulle Messias
komma”, tänkte fariseerna). Petrus bild av
återkomsten är drastisk: allt ska gå under i eld.

När Rom brann år 64 trodde han säkert att
stunden var inne. De kristna fick skulden och
han själv blev också gripen och avrättad. Nya
himlar och en ny jord (v.13) väntar vi ännu på.
När väntan blir lång faller de halvhjärtade
ifrån tron. De helhjärtade är kvar, med trons
brinnande facklor (jfr Matt 25:10).

Evangelium: Mark 12:13-17
(Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud)
Jesus vinner en elegant retorisk seger. Men
var står han egentligen i sakfrågan? Betalar
man skatten (som lastade outhärdligt hårt på
befolkningen) eller inte? Skatten som syftas på
här infördes år 6 e.Kr. Den ledde omgående
till ett uppror som utgick från Galileen, Jesu
hemtrakter, och som krossades i blod. Denaren,
som Jesus fick se, bar en bild av kejsaren
Tiberius. Med tanke på judiska religionens
bildförbud (2 Mos 20:4-5) var den horribel.
På myntet stod skrivet att Tiberius var son till
”den gudomlige Augustus”, och på baksidan
såg man symboler som visade att han även var
den romerska statsreligionens överstepräst.
Sådant tvingades judar ha i fickan.

Bakom Jesu svar anar vi folkets motvilja ”Släng kejsarens blasfemiska bild i havet! Ge
honom hans eländiga mög!”
Eller inte? Den lömska frågan var livsfarlig.
Svarar Jesus klart nej till skatten kan han
anmälas för uppror. Vid ett ja får han det
ilskna folket emot sig. Jesus ändrar i stället på
frågan och tvingar åhörarna att tänka över vad
vi är skyldiga mot Gud. Myntet bar en bild av
kejsaren, men varje människa är själv ett mynt,
skapad till Guds avbild. Hur gör man rätt inför
Gud? Det är frågan. Vi hör folket applådera,
dock kanske inte som i läsningen i går. Vissa
tänker nog att Jesu svar var fegt. ”Ska han där
vara Messias?” mumlas det i mängden.

Bevara mig för fällorna de lägger ut, för ogärningsmännens snaror (Ps 141:9)
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ONSDAGEN I 9 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Tob 3:1-11b, 16-17a
(Deras böner nådde fram till Guds härlighet)
Gud för ihop människor på hemlighetsfulla
sätt. Två fromma men djupt förtvivlade judar
– långt ifrån varandra - ber var sin desperata
bön som verkligen kommer från hjärtat: deras
förnedring och nöd är så stor att de inte vill

leva längre. De vet inte än att de ska bli svärfar
och svärdotter och få liv, hälsa och glädje i
övermått. Läsaren anar det - och vill läsa mer.
Gud hör hjärtats bön.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Tim 1:1-3, 6-12
(Blås liv i den nådegåva från Gud som finns i dig)
Resten av denna vecka läser vi ur Paulus
andra brev till Timotheos – det första brevet
läste vi i höstas, dvs. v. 21 och 22 ”under året”
(läs introduktionen till dessa brev på s. 219).
Paulus ger i dessa två brev råd om hur en
episkopos (biskop), en presbyteros (präst) och
en diakonos (diakon) ska vara. Råden är alltid
relevanta. Vigningens sakrament firades vid

handpåläggning, som än i dag (v. 6; jfr 1Tim
4:14).
Alla som har tagit emot Konfirmationens
sakrament är också förkunnare. De två breven
är av stort andligt värde för var och en som
hjälper i kyrkans tjänst, män och kvinnor. De
är Paulus testamente till oss som kyrka.
VI bär ansvar för evangeliet i vår tid.

Evangelium: Mark 12:18-27 (Gud är inte en gud för döda utan för levande)
Under Jesu sista vecka i sitt jordiska liv tar
han avstånd från det ena religiösa partiet
efter det andra. I dag är det saddukeernas tur.
De var en sorts konservativt prästparti med
trådar in i överklassen och med sympati för
romerska imperiet och för grekisk kultur. De
förkastade tron på änglar, själens odödlighet
och uppståndelsen (läs om dem och de övriga
partierna på s. 153ff). Denna världsöppna och
samtidigt skeptiska kulturelit var förmodligen
Jesu allra argaste motståndare. Saddukeernas
lätt komiska fallbeskrivning i dagens läsning
ska förlöjliga tron på uppståndelsen. De får
säkert folkmängden med sig i skratt. ”Tänk
er: sju bröder i himlen som måste bråka om
hustrun – vilken löjlig fars!” (vilken av de

sju männen som kvinnan eventuellt själv
skulle vilja ha tänker förstås ingen på). Jesu
svar avslöjar männens skamlighet: de tror att
kvinnor är något som män kan förfoga över
även i himlen. Men där ska kvinnor, precis
som män, stå med allt de är inför Gud, som
fria änglar, obundna av äktenskapet.
Saddukeerna ville bygga på Moseböckernas
grund. Däri stod inget om uppståndelsen,
ansåg de. Jesus kritiserar dem i v. 24 för att inte
kunna Skriften (Jesus vill se duktiga bibelläsare)
och argumenterar sedan med en episod från
just Moseböckerna (2 Mos 3:6). ”Beviset” i v.
26-27 bottnar i en djup förtröstan: döden kan
inte avsluta gemenskapen med Gud.
Hans trohet räcker bortom graven.

De förstår inte Guds hemligheter, de hoppas inte på lön för fromheten
och tror inte på belöning åt fläckfria själar (Vish 2:22)
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TORSDAGEN I 9 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Tob 6:10-11; 7:1b, 9-17; 8:4-7
(Det är himlens vilja att Sara ska ges åt dig)
Gud styr allt. Tobias och Sara ska få varandra.
Ärkeängeln Rafael kommer att lyckas. Man får
anta att den hårt prövade Sara samtyckte till
bröllopet – rädd men också med hopp om att
det skulle gå bättre den åttonde gången. Gud

– äktenskapets skapare – vill vara med och
hjälpa oss i alla detaljer. Bön innan samlag –
varför inte? Hopp om liv, barn och lycka är ju
en del av det. Och vem ska man tacka när allt
går väl om inte Gud?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Tim 2:8-15
(Har vi dött med honom skall vi också leva med honom)
”Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått
från de döda” (v. 8) – det är kanske kyrkans
allra äldsta trosbekännelse vi möter här. Den
innebär: Jesus är sann människa och sann
Gud. Den gamle aposteln skriver förmodligen
med händerna i bojor. Men han vet att Guds
ord inte kan fängslas (v. 9), och att hans
lidanden blir till nytta för kyrkan (v. 10; jfr Kol

1:24). Så kan även vi förena våra motgångar
med Jesu korsoffer för alla (jfr Rom 12:1; 1
Pet 2:5; Katolska kyrkans katekes, nr. 307, 618,
2099, 2100).
V. 13 överraskar läsaren. Resonemangets gång
och logik borde väl leda till att Kristus blev
trolös som vi? Men icke! I Jesus är nåd och åter
nåd (Joh 1:16; jfr 2 Kor 1:19).

Evangelium: Mark 12:28b-34
(Detta är det första budet, sedan kommer ett av samma slag)
Herodesanhängarna, fariseerna och slutligen
saddukeerna ställde frågor till Jesus för att
få honom på fall och dömd till döden. Den
skriftlärde i dagens evangelium är inte så. Han
är ärlig och frågar för att lära sig. Möjligen vill
han jämföra Jesus med den kände lagläraren
Hillel som få år tidigare fick nästan samma
fråga av en hedning som ville bli jude och som
ville ha en snabb sammanfattning av läran - så
snabbt som man orkar stå på ett ben. Hillel
svarade: "Det som är dig själv förhatligt, skall
du inte göra mot din nästa. Detta är hela lagen.
Det övriga är förklaringar. Gå och läs." Jesu svar
handlar inte som Hillels om att låta bli något,
utan har en aktiv dynamik som hämtar näring

i judiska Shema-bönen, en trosbekännelse som
judar ber två gånger dagligen (den består av
orden i 5 Mos 6:4-9 + 11:13-21 + 4 Mos 15:3741). Jesus pekar på det första av Tio Guds bud
och knyter budet till förpliktelsen att älska sin
medmänniska (3 Mos 19:18). Det är i sanning
kärnan av allt: tror vi verkligen på Gud måste vi
ju satsa på honom över allt annat, låta honom,
den Ende, gripa tag i hela vår existens så att allt
vi gör utstrålar hans närvaro och blir till gagn
för medmänniskan. Det handlar inte om att
undvika fel eller känna ljuva känslor utan om
att i sina konkreta handlingar låta världen få
märka att Gud är viktig och att hans rike finns.
Det är äkta religion.

Jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer (Hos 6:6)
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FREDAGEN I 9 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Tob 11:5-17a
(Han slog mig men förbarmade sig åter över mig: nu ser jag min son)
Gud kan på nolltid vända vårt elände i lycka.
Tobit har lidit tålmodigt och är redo för nåden
– att se drömmen om familjens framtid bli

sann. Scenen har också en doft av Paradis:
tanken går till Kristus, Sonen, som leder sin
brud, kyrkan, vid handen till Fadern i himlen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Tim 3:10-17
(Den som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas)
Paulus i fängelset inväntar sin dom. Han anar
att hans tid på jorden är knapp. Med stor
tacksamhet och tillgivenhet skriver han till
sin trogne medarbetare och uppmanar honom
att ta sin tillflykt till det han lärt sig om Gud
och att flitigt läsa i Bibeln. Vi som undervisar
om Gud passerar liksom apostlarna förbi
människornas ögon en tid, sedan är vi borta.
Kanske minns de något vi sa från predikstolen
en vacker söndag för länge sen eller så läser de
vad vi skrev, såsom mina förklaringar i den här
boken, om den nu får några läsare. Bibeln har

människor i alla tider och till den hänvisar vi
som till en trygg hamn. Där blir den som vill
vara Guds vän fri från sina brister och rustad
för alla slags goda gärningar (v. 17). Paulus
ord i v. 14 påminner oss om hur viktigt det är
att kunna redovisa en legitim traditionskedja
för den kristna förkunnelsen (jfr 2 Tim 1:1314; 2:2). Ingen kan göra sig själv till lärare i
kyrkans namn. Uppdraget ges av de ansvariga
som står i den apostoliska successionen (jfr
Katolska kyrkans katekes, nr. 77; 860-862). De
ger det vidare innan de, som Paulus, går under.

Evangelium: Mark 12:35-37 (Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?)
Att Jesus har kommit till den heliga staden
som någon sorts Messiaskandidat vet nu alla.
Men vad innebär det rent politiskt? ”Messias”
betyder ”den smorde” – det syftar på smörjelsen
till att vara Israels kung liksom forntidens
stora förebild, kung David, högtidligt smordes
(2 Sam 5:3). Är Jesus här för att förhandla sig
till kungavärdighet liksom Herodes den Store
gjorde med romarna (jfr scenen i Luk 19:12,
27)? Jesu ord i dagens evangelium vill säga att
Messias inte behöver vara en kopia av David.
”Davids son” är en otillräcklig definition

av Frälsaren. Jesus Messias är så att säga
”överpolitisk”. Psalm 110:1 citeras i v. 36 – som
så ofta i Det nya testamentet (jfr Apg 2:34-35;
1 Kor 15:25; Mark 14:62; 16:19; Rom 8:34; Ef
1:20; Kol 3:1 Heb 1:13; 8:1; 10:12).
Här avslutas Jesu sista fem kontroverser i livet.
Markus skriver (v. 37) att den stora skaran
gärna lyssnade på Jesus. Men lärjungarna
måste ha känt kalla kårar. Jesus har tagit
avstånd från alla viktiga partier. Vem stöder
oss nu? Nu får det bära eller brista.

Förslag till fredagsoffer: Be en bön för våra politiker – om Kristi sinnelag (jfr Fil 2:5)
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LÖRDAGEN I 9 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Tob 12:1, 5-15, 20
(Nu stiger jag upp till honom som har sänt mig)
”Vad kostar mässan?” frågar någon, men Guds
nåd kan inte köpas. Gamla Tobit fumlar fram
plånboken, men tappar den nog på marken

när han inser vem som står där. Ordet ”nåd”
heter på latin gratia – nåden är gratis. Tobit ge pengarna till nödlidande (Jfr Luk 11:41).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Tim 4:1-8
(Gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din tjänst)
Paulus uppmanar i v. 2 Timotheos till ständig
undervisning om Jesus, även i ”otid”, t.ex. när
alla kring oss säger: ”Vi ska väl inte behöva dra
in Gud i det här!” Fotbollsstjärnan Guillermo
Molins från MFF ställde sig en vacker dag
och bad på planen inför en viktig match. Det
blev knäpptyst på läktaren. När han bett klart
jublade man igen. Så undervisar man om tron.

Aposteln varnar här i sitt ”testamente” mot
all ”wellness-religion” (= ”det som känns bra
för mig vill jag tro på”) eftersom man då inte
frågar om vad som är sant. Med ”legenderna”
i v. 4 avses dåtidens växande flora av gnostiska
myter och spekulationer (jfr 1 Tim 1:4; se s.
184ff) som lockade kristna bort från urkyrkans
sanna tro, samt dess disciplin och tradition.

Evangelium: Mark 12:38-44
(Den fattiga änkan lade mer i tempelkistan än alla de andra)
Jesus har inte mycken tid kvar. Den sista
gruppen han vill hinna göra upp med är de
skriftlärda, d.v.s. de professionella teologerna.
De kunde fungera som en sorts advokater
som mot (fet) betalning förvaltade änkors
förmögenheter. Det skrytande beteende som
Jesus karikerar här är typiskt för lärda som
måste skylta med sig själva för att synas och
vara någon i vimlet, ”levebrödspredikanter”
säger vi i dag. Som kontrast till dem pekar
Jesus på den fattiga änkan som för Guds skull
ger allt - ja, ger tills det gör ont (påminde hon
Jesus om hans egen moder Maria?). Det står
nu klart för alla i Jerusalem att Jesus inte har
kommit för att fjäska för någon. De ringa gläds

åt allt han säger. Det går från mun till mun i
mörka gränder och kalla skjul där Jerusalems
fattigaste judar delar mat med varandra och
hoppas på Gud: ”Han är Profeten (5 Mos
18:15)!” Dramatiken ökar. Lärjungarna ser att
det lidande som Jesus talade om närmar sig.
Kommer den stora messianska vändpunkten?
Eller kommer den inte?
Vi har vandrat länge med Markus nu och hört
hans version av Jesu framträdande. Vi kanske
saknade att få veta mer om Jesu undervisning.
Den får vi mer av hos Matteus vars krävande
men rika bok vi ska läsa ur från och med på
måndag och sedan under hela sommartiden.

Herren är hans namn… de faderlösas fader, änkornas försvarare (Ps 68:6)

752

TIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Hos 6:1a, 3-6 (Jag vill se kärlek, inte slaktoffer)
Det är sorgligt att inse att man själv tillhör de
naiva typer som i denna läsnings v. 3 så lätt fylls
av goda avsikter och ”förtröstar” på Gud men
i själva verket väcker Guds vrede (v. 5) genom

sitt osolidariska sätt at leva. Vill du sluta ditt
liv en gång som en självgod farisé? Om inte:
lär dig äkta kristna prioriteringar: först hjälpa
nödlidande, sedan dyrka Gud. Börja i dag.

Andra läsningen: Rom 4:18-25 (Han tvivlade inte i otro utan fick kraft genom tron)
Abraham visste att Saras moderssköte var dött
(v. 19). Maria visste att en jungfru inte kunde få
barn utan en man (Luk 1:34). De som la Jesus
i graven visste att en död inte reser sig igen. Så

många människor bland oss, förtvivlade över
sina synder, ”vet” (d.v.s. inbillar sig) att de inte
kan bli rättfärdiga. Men Paulus jublar: han vet
att inget är omöjligt för Gud. Och vi vet det.

Evangelium: Matt 9:9-13 (Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare)
Så motiverande Jesu ord är för alla som är tungt
medvetna om sina synder men ändå vill tjäna
honom. Syndare, res på er och träd fram, det är
NI som är mina utvalda! – vem vill inte tjäna
en så god herre? Kallelsen gäller alla, ty utan
Kristus är vi alla syndare. Att tro att man redan
är rättfärdig är farligt – en illusion. Även om
det skulle stämma - vad hade man för glädje
av att veta om det? Det skulle leda till högmod.
Matteus, tullindrivarchefen som blev apostel,
är samme person som Levi i Mark 2:14 och Luk
5:27 (det var vanligt med dubbla namn, jfr t.ex.
Saulus/Paulus). Jesu val av en sådan allmänt
föraktad person är skandalöst. Tullindrivarna
krävde skatt på alla möjliga varor – som t.ex.
de fiskar Jesu vänner fångade i galileiska sjön
– i det hedniska Roms namn. Deras arbete
ansågs av fromma judar vara en allvarlig synd,
och många tyckte även att det var en synd mot
Guds lag att betala skatt till dem. En sådan
landsförrädare – och hans kumpaner – ligger
nu till bords med Jesus. Matteus har blivit Jesu
elev och upplevt Guds förlåtelse – nu firar han
med Herren, precis liksom vi gör när vi deltar i

eukaristin. Måltidsgemenskapen var i dåtiden
uttryck för nära vänskap, fariseernas förargelse
över det skumma sällskapet som Jesus frotterar
sig med är alltså lätt att förstå (jfr Ps 1:1).
Jesu svar till dem förknippar ett ordspråk (v.
12, känt från grekiska filosofer) med ett citat
från profeten Hosea (v. 13, Hos 6:6). Syndarna
ska ses som nödlidande och plågade personer
som behöver vård. Hjälpen till dem går före
kultiska och rituella renhetsregler. De syndare
som ”de rena” föraktar är Guds utvalda.
Jesu ord står framför oss, som en lysande
och blinkande varningsskylt: En kristen kan
aldrig se ner på någon medmänniska, hur
syndig denne än är. Alla är Guds avbild, denna
avbild har kanske smutsats ner och täckts över,
men inne bakom den hårda fasaden, bakom
förvirringen och bristerna, finns avbilden
bevarad. Denna goda insida kan inte tvingas
bli synlig, inte tuktas till lydnad, inte hotas
ur sitt gömställe utan bara älskas fram. Så ser
Gud på oss – varför kan vi inte se likadant på
varandra? Varför ska vi döma?
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TIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 1 Mos 3:9-15
(Jag skall väcka fiendskap mellan din avkomma och hennes)
Protoevangeliet (den goda nyheten i förväg)
kallas Guds löfte i denna läsnings v. 15 för.
En gång ska Messias, Evas egen ättling, rätta
till allt som gick fel. Eva, oroad av sin synd,

upprättas av Maria, som i sin tur oroas över
det onda som görs mot hennes son. Evas synd
födde död, Maria höll Uppståndelsen och
Livet (Joh 11:25) i sina moderliga händer.

Andra läsningen: 2 Kor 4:13 – 5:1 (Jag tror, därför talar jag)
Paulus förtalas av motståndare och förföljare.
Många ser honom hellre död än levande,
vänner överger honom, ständigt frestas han att

ge upp. Men aposteln hålls vid liv av tanken på
löftet om uppståndelsen, det osynliga som är
evigt (v.18). Som vi när vi belägras av problem.

Evangelium: Mark 3:20-35 (Hur kan Satan driva ut Satan?)
Pressen på Jesus är extrem. Jesus anses av
några i sin släkt ha blivit galen (jfr Joh 8:48).
Det sägs aldrig att Jungfru Maria tänkte så
(även om hon kommer med sedan och söker
Jesus, v. 31). Hon visste vem Jesus var och led
under allt förtalet mot honom. Onda ord hade
redan den gamle Simeon förberett henne på (se
Luk 2:34-35).
Att bli känd som ”Messias” eller ”profet”
var politiskt livsfarligt. Möjligtvis söker
familjen efter en utväg att rädda Jesus.
Om han förklarades sinnessjuk skulle han
lämnas i fred. Bibelspecialisterna däremot
har kommit för att kungöra att Jesu mirakel
är svartkonst. ”Beelsebul” (djävulen) betyder
ungefär ”flugornas herre” (d.v.s. ”lortets
gud”). Jesus vill tala de skriftlärda till förnuft:
demonbesatthet är väl Satans verk, det faktum
att Jesus river ner vad Satan har byggt upp
bevisar att Jesus agerar mot Satans intressen
och är starkare än han. Att kalla detta för ont
är hädelse, en kränkning av Gud. Om man
utmålar Guds godhet som något djävulskt, då
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kan man givetvis ALDRIG förlåtas. Man är då
som den sjuke som syr ihop munnen för att
han inbillar sig att medicinen är gift. Detta är
”synden mot Den helige anden”. Så länge vi
lever kan allt förlåtas, också synder ”mot Den
helige ande”. Man kan ångra sig och bikta sig.
Jesus talar inte om motståndarnas eviga dom
utan om den position de just nu intar. De ska
lämna den positionen, nu och fullständigt,
om de vill bli frälsta.
Vad vill Maria tala med sin son om? Vad
betyder Jesu ”bröder”? Katolska kyrkan lär
att Maria inte fick fler barn än Jesus, hon
förblev jungfru för alltid, helt hängiven åt Gud
(Katolska kyrkans katekes, nr. 510, läs min
förklaring om ”bröderna” på s. 409).
Poängen i denna scen är: Kyrkans gemenskap
är nu allt för Jesus. Vi räknas till hans familj
om vi gör Guds vilja. Främst av alla gjorde
Maria det. Hon sa JA av hela sitt hjärta (Luk
1:38). Hon är föredöme och moder för resten
av ”familjen”, kyrkan.

TIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 1 Kung 17:17-24 (Se, din son lever!)
Denna berättelse hade en unik betydelse för
Jesus (han omtalar den i Luk 4:25-27 och
efterliknar den i händelsen nedan). Får vi se
en djup identifikation bakom det? Att Jesus
från början visste att han själv skulle bli en död
son i sin moders famn (jfr v. 19) som började
andas och fick liv igen (v. 22), nämligen genom
uppståndelsen då Gud gav honom tillbaka till

hans mor (v. 23)? Den goda änkan i Sarepta som
modigt gav husrum åt den förföljde profeten
Elia ser sonens död som resultat av sina synder
(v. 18). Så tar förtvivlade människor på sig
skuld i ett försök att hitta mening. Det möter
vi ofta. Elia känner att han bara måste be Gud
om ett under för denna änkas och hennes sons
skull. Vi förstår honom. Hon förtjänar hjälp.

Andra läsningen: Gal 1:11-19
(Han uppenbarade sin son för mig, för att jag skulle förkunna
evangeliet om honom för hedningarna)
Dessa i sanning intressanta självbiografiska
detaljer från Paulus egen hand kompletterar
utmärkt vad vi annars vet (läs om Paulus liv, s.
189ff; jfr 1 Kor 15:8; Apg 9:3-15; 26:12-18).

Paulus vill här säga: ”Jag är en äkta apostel, jag
har själv sett den Uppståndne, inte bara kokt
ihop något utifrån vad Kefas (d.v.s. Petrus)
eller andra vittnen har sagt”.

Evangelium: Luk 7:11-17 (Unge man, jag säger dig: Stig upp!)
Endast Lukas – ”de fattigas evangelist” – har
denna berättelse. Faderlösa och änkor är
Bibelns beteckning för socialt utsatta personer
(jfr 5 Mos 10:18; jfr 2 Mos 22:22; Ps 82:3
m.m.). Två sådana har vi här (som i den första
läsningen ovan). Landet var fyllt av nöd på
Jesu tid. ”Har Gud vänt sig ifrån oss?” undrade
man. Smärtan över att Gud inte ingrep var
nästan värre än nöden. Gud har besökt sitt
folk, säger den djupt berörda mängden i v.
16 (jfr Luk 1:68). I Jesu medlidande ser de
Guds medlidande (v. 13). Deras tankar går till
mirakler som profeterna Elia (1 Kung 17:1024) och Elisha bad om och fick (2 Kung 4:1837 – Elisha i Shunem, nära Nain där Jesus just
nu är). Men Guds Son är större än profeterna,
han befaller direkt, med Guds kraft. Mängden
prisar Gud. Inget fel i det, men om de inte
också börjar härma Gud genom att själva bry

sig om faderlösa och änkor då är de själva som
döda (jfr Luk 9:60). En andlig kallelse, d.v.s.
att börja radikalt följa Jesus (som t.ex. den
helige Franciskus av Assisi, s. 1426) kan kännas
som att väckas till nytt liv från en andlig död,
från det meningslösa liv som ni övertagit från
era fäder (1 Pet 1:18). Då satte sig den döde upp
(v. 15): undret avbildar både omvändelse och
uppståndelse. Döden når ju ifatt oss alla, den
är en följd av synden (Rom 6:16).
Den gråtande modern är kyrkan som mister
sina barn när de går under i synden. De bärs
i väg av misstag och ut på villovägar såsom
pojken bärs mot sin grav här. Kyrkan gråter,
d.v.s. ber. Hon vet att det aldrig är för sent.
Vi får och ska be för dem som irrat bort sig
i synd, även i dödssynd, och givetvis för dem
som avlidit fysiskt. Kristus kan ropa på dem,
även om allt verkar vara för sent.

755

MÅNDAGEN I 10 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 1:1-7
(Gud tröstar oss så att vi kan trösta dem som har det svårt)
Vi läser nu under vardagar i två veckor ur
Andra korinthierbrevet (se införingen s. 207).
Paulus hade låtit sin medhjälpare Titus visitera
den förvirrade kyrkan i Korinth.

Nu hör han goda nyheter därifrån och är lättad.
Ordet ”tröst” upprepas hela nio (!) gånger här i
brevets inledning.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 17:1-6
(Elia tjänade Herren, Israels Gud)
Vi är i Israel på 800-talet f.Kr., och vi ska under
några dagar följa den jagade och ensamme
profeten Elia (= ”Jahve är min Gud”) som

trotsade kungahusets - d.v.s. statens - försök
att kväva Israels gamla religion. Torkan (v. 1)
ska visa att HERREN, inte Baal, styr över allt.

Evangelium: Matt 5:1-12 (Saliga de som är fattiga i anden)
Från och med i dag läser vi under vardagarna
ur aposteln Matteus evangelium. Här börjar
Bergspredikan (kap. 5-7; jfr Luk 6:17ff). Temat
är den nya livsstilen som Jesus inbjuder till: att
vi älskar Gud och håller hans bud av hela vårt
hjärta (5 Mos 6:4-9). Vi får här de inledande
saligprisningarna (se även Katolska kyrkans
katekes, nr. 1716-1729; jfr 544; 2546; 2518f;
2305-2306). Berget som kuliss får Jesus att
likna laggivaren Mose på Sinai. Vi får nu
Kristi lag (1 Kor 9:21; Gal 6:2). Berget är även
ett pedagogiskt drag: Jesus gör sig av med de
halvhjärtade. Bara de dedikerade tar sig dit
(liksom till kyrkan i dag).
Vad är en ”saligprisning”? En gratulation, ett
lyckligt konstaterande av hur välsignad någon
är (jfr Ps 1:1). V. 3 i Lukas version (Luk 6:20)
visar att Jesus avser verklig fattigdom. Han
menar här de frivilligt fattiga som av solidaritet
och för att fria sig från habegär avstår från
ägodelar (Luk 14:33; Matt 13:22; 19:29).
Uttrycket ”i anden” syftar på den medvetna

sidan av detta val: trygg och viss om Faderns
omsorg vill man vara ”liten” och lägga bort
skryt och jordisk ”storhet” (Ps 37; 131; 1 Joh
2:15-17). Saliga är även de som sörjer (v. 4),
nämligen över Gudsfolkets förfall (inklusive
sina egna synder). De ödmjuka (v. 5) är de som
avstår från våld, från fanatism, från att brusa
upp (jfr 1 Kor 13:4-7; Ords 15:18). V. 6 avser
längtan efter Guds rike där vi alla har mat på
bordet (”tillkomme ditt rike”; jfr Luk 6:21,
25) men även efter ett heligt liv (jfr Matt 5:48;
Amos 8:11). V. 7 handlar om aktiv medkänsla.
”Renhjärtade” (v. 8) är de uppriktiga, de som
inte hycklar med sin tro (Ps 15; 24:4). Liksom
Mose vill de bara en sak: få se Gud (2 Mos
33:18). Fredsstiftarna (v. 9) är som änglar (=
”Gudssöner”), de bär friden från Gud (Luk
2:14). De betalar ofta ett högt pris för det,
liksom Jesus som kallas vår fred i Ef 2:14 (jfr
Kol 1:20). V. 10-11 talar direkt till åhörarna.
De förtalas nog därhemma just nu för att de
gått iväg till Jesus. ”Jubla! Gud ska belöna er”.

Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så (Joh 13:17)
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TISDAGEN I 10 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 1:18-22
(Jesus var inte både ja och nej, i honom finns bara ett ja)
Vissa gjorde narr av Paulus i Korinth för att
han hade sagt att han skulle komma men inte
kom, ”han säger det men kommer inte”. Men

lika litet som Kristus är båda ja och nej så är
hans apostel det. Det var för att skona dem
som han avvaktade (2 Kor 1:23).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 17:7-16
(Mjölet i krukan tog inte slut)
Torkan lägger landet öde, även hos Elia som
har försörjts med vatten i en bäckravin och mat
från korpar (1 Kung 17:4). Gud vill nu att han
ska lämna Det heliga landet och gå till det som
ansågs vara ”Baals land”, åsk- och regngudens.

Den fattiga änkan i Sarepta tillhörde inte
Guds folk. Hon får se att Gud, inte Baal, kan
frälsa. (Jfr Luk 4:25-26). Änkan, den faderlöse
och främlingen (=Elia), vilken trio. Men just
sådana vill Gud skydda (jfr 5 Mos 10:18).

Evangelium: Matt 5:13-16 (Ni är världens ljus)
Jesus har stora positiva förväntningar på sina
lärjungar. Vi har ett ansvar för hela världen.
Våra handlingar ska vara som blinkande
neonkors, Gudsrikets reklamstrålar i natten
– ljus som utgår från Gud (v. 16; jfr Joh 8:12;
Jes 49:6; 60:1-3). Men vi sätter ljuset under
en hink (v.15) när vi skäms för att bekänna
att vi tillhör Kristus (jfr Matt 10:32-33). De
demonstrativt goda gärningarna som nämns
här står i en viss spänning till förmaningarna
om diskretion i Matt 6:1-8, 16-18. Ja, livet är en
delikat balansgång mellan viljan att visa på det
goda och risken att bli självgod...
Salt (v. 13) skyddar (konserverar) kött mot
förruttnelse. Så ska trons skatter genom
oss bevaras (konserveras) åt kommande
generationer och inte förändras och fördärvas
av heresier. Matteus skriver på grekiska det sägs att dubbeluttrycket ”jordens salt

och världens ljus” klingar vackert om man
översätter det tillbaka till Jesu talspråk,
arameiskan. Så anar vi Jesu poesi och Matteus
”urtext” bakom versen. Salt ger i övrigt också
smak – utan salt är maten tråkig och trist, som
en hjärtlös servering åt en oönskad gäst. Att vi
förlorar vår sälta (v. 13) betyder att man inte
längre ser skillnad mellan oss och den sekulära
omgivningen. Vi tillför inget, ingen berörs
av vår predikan, vår barnpedagogik blir trist,
liturgin en udda teater, religionen unken, den
står där utan skäl för sig, kyrkor rivs (= kastas
bort och trampas av människorna, v. 13).
”Staden på berget” i v. 14 fick alla fromma
judar att tänka på tempelberget i Jerusalem.
Jesu sällskap ska vara precis så och byggt på
klippan som är den bekännande Petrus (Matt
16:18). En sådan stad är också svår att inta.
Vår tro ska vara befäst med genomtänkta
argument.

Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret (Matt 6:23)

757

ONSDAGEN I 10 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 3:4-11
(Jag har fått förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund)
Paulus ger självsäkert igen mot kritikerna,
förmodligen dem som ville re-judaisera hans
lärjungar (jfr 2 Kor kap. 10; 11:13, 22f; jfr
även Galaterbrevet). Paulus tjänst överträffar
den tjänst som Moses utövade. Moses ansikte

strålade när han talat med Gud och fått lagen
(jfr 2 Mos 34:28-35) men bara för en tid.
Andens härlighet brinner i oss kristna utan att
slockna. Denna läsnings djärva ord är som en
kommentar till Rom 7:6f (jfr även Rom 2:29).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 18:20-39
(Må folket märka att det är du, Herre, som omvänder deras hjärtan)
Elias drastiska förslag gillas av folket (v. 24)
som vacklar i sin tro mellan Gud och Baal. De
två altaren, ett åt den sanne guden och ett åt
avguden, påminner oss om Jesu ord att vi inte
kan tjäna två herrar utan måste bestämma oss
för Gud eller Mammon (d.v.s. materialism;
Matt 6:24). Väljer du Gud då kommer du
kanske att lida utanförskap som Elia, men
elden (Den helige ande, pingstens under – Apg
kap. 2) kommer till dig från himlen, tar emot
dina uppoffringar och ger dig kraft.

Tanken går här även till Josuas tid då folket
valde sida (Jos kap. 24) eller då Guds eld
förtärde Arons första offer (3 Mos 9:24). Så
vem är mäktigast, Gud eller Baal? Svaret ges
av Gud själv, men det verkliga undret (som vid
pingsten, Apg 2:37f) är mängdens omvändelse
(v. 39). Hela scenariet urartar dock kvickt till
en besinningslös massaker. Regnet återvänder,
men till ingen nytta. Kungahuset omvänder
sig inte. Elia måste fly igen. ”Om jag ändå hade
duvans vingar” har han nog tänkt (Ps 55:7).

Evangelium: Matt 5:17-19 (Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla)
Stod dessa ord om Moselagens orubbliga
giltighet inte i våra biblar utan hittades
i modern tid på antika pergament i en
arkeologisk utgrävning skulle många teologer
förkasta dem: ”Motsäger inte detta Paulus ord
om Kristus som slutet på lagen (Rom 10:4; jfr
Gal 2:15ff och Rom 3:21-28)?” Just inte! Hör
Paulus ord i Rom 3:31: Upphäver vi då lagen
genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen (jfr Rom
7:12; 10:4; se introduktionerna till Romar- och
Galaterbreven, s. 201 och 212). Jesus och hans
kärleksbud uppfyller det gamla förbundets lag,

d.v.s. allt som lagen avsåg och förutsåg. Vi i nya
förbundet ska förverkliga budens andemening
(barmhärtighet och tillit till Gud) och göra
det in i minsta detalj. Först då kommer lagen
till sin rätt. Så överträffar Jesus Mose, och vi
fariseerna och de skriftlärda (se evangeliet
i morgon). V. 19: att hålla buden och att få
andra att göra så syftar på kyrkans lärare. De
ska både lära ut och själva leva som de lär, de
ska dömas hårt (jfr Jak 3:1). Det ”allra minsta”
budet (v. 19) var förmodligen 5 Mos 22:6-7
(om att skona en ruvande fågelmamma).

Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång
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(Ps 119:97)

TORSDAGEN I 10 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 3:15 – 4:1, 3-6
(Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus)
Djävulen sprider mörker, man ser inte att Jesus
är Guds Son. Men när vi tror på Jesus tänds
ett inre påskljus: Gud som skapade ljuset i

universums början gör det nu i oss alla (jfr v.
18): från den korsfäste Messias ansikte utgår
detta trons ljus (jfr Joh 14:9).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 18:41-46
(Elia bad och då gav himlen regn)
Folket har återvänt till sin tro på Jahve, Israels
sanne Gud, och nu driver stormen tunga moln
över landet och regnet strömmar ner – Gud
ger liv, inte vegetationsguden Baal, som Elia

besegrade på Karmelberget (se läsningen i går).
V. 46: Guds kraft låter den segrande profeten
mirakulöst springa snabbare än kungens vagn,
hela tre mil är sträckan som nämns här.

Evangelium: Matt 5:20-26 (Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom)
Vad är Moselagens andemening (se läsningen
i går)? Att vara rättfärdig inför Gud var också
de skriftlärdas och fariseernas uppriktiga
önskan, de gjorde det till en både allvarlig
och krävande uppgift. Jesus kräver inte mer
än de, utan något helt annat. Fram tills v.
46 får vi nu sex motsatspar (ibland kallade
antiteser) som ska visa skillnaden mellan den
”gamla” och den ”nya” rättfärdigheten. Med
oerhörd personlig auktoritet (”jag säger er…”)
uppmanar Jesus till radikal lydnad för toran,
för lagen, i detta fall Femte Guds bud (v. 21; 2
Mos 20:13; 3 Mos 24:17). Jesu förmaning om
att släppa de onda orden och rättshaveriet (jfr
Syr 27:30; 28:3, 7) vill säga: ”Guds försoning
med världen är omedelbart nära, det passar
sig inte nu att ge efter för vredens impulser.
Nej, rusa iväg och sök förlikning med din
nästa - det kvittar väl vem av er som har rätt?
Vill ni stå där och slåss som småaktiga dårar
när Gud generöst efterskänker allas skuld?

Föraktar ni hans godhet? Då stannar ni kvar
ute i mörkret!” I v. 22 tänks på helvetet som är
evigt, medan det tidsbegränsade fängelset som
nämns i v. 25-26 passar bättre in på skärselden
(Katolska kyrkans katekes, nr. 1030-1032). Att
styra sin tunga är svårt (jfr Jak 1:26; 3:1-11),
dock viktigare än alla offer. Fridshälsningen i
mässan är inte någon sorts artig gest utan en
allvarlig självförpliktelse: ”Jag går inte fram till
kommunionen utan att i alla fall visa viljan att
försonas.” Observera att vreda ord inte alltid är
fel. De kan användas när det sker i sanningens
tjänst, för att omvända någon (som Jesus själv
gör i t.ex. Matt 23:17).
Jesu ord om att man ska gå till templet med
sin offergåva förutsätter att templet ännu finns.
Det är en intressant detalj. Templet förstördes
som bekant år 70 e.Kr., dessa verser är alltså
äldre än så. Det stärker tron på att pennan har
förts av ett ögonvittne.

Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken?” (1 Mos 4:6)
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FREDAGEN I 10 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 4:7-15
(Han som uppväckt herren Jesus skall också uppväcka mig)
Paulus förhånades av sina motståndare för att
han var svag och orsakade problem överallt
dit han kom. Men han vet att hans apostoliska

lidanden finns till för att synliggöra Messias,
den korsfäste (jfr 1 Kor 4:9-13; 2 Kor 6:4-5;
11:23-29; 12:10). Den vetskap stärker honom.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 19:9a, 11-16
(Ställ dig på berget inför Herren)
Elia flyr igen. Inte utan skäl: makten vill döda
honom för segern över baalsprofeterna och för
blodbadet på hovprofeterna efteråt (1 Kung
18:40). Vi kristna kan beundra Elias mod men
givetvis inte massakern där han verkar ha
tappat besinningen (inga andra profeter efter
honom gjorde så). Guds profet är nu utbränd,

han vars bön t.o.m. dirigerade naturen (storm,
eld), behöver lära sig att möta Gud i svagheten
(v. 12; 2 Kor 12:9). En avlastare (Elisha, v. 16) är
redan utsedd. Att Elia utnämner två kungar (v.
15-16) som senare blir till olycka för Israel (2
Kung 8:12; 10:31-33) ska visa läsaren att Gud
leder historiens gång, ibland för att straffa.

Evangelium: Matt 5:27-32
(Den som ser på en kvinna med åtrå har redan brutit hennes äktenskap)
Risken att hamna i helvetet upprepas här.
Katolska kyrkan är tydlig i sitt fördömande av
pornografi (Katolska kyrkans katekes, nr. 2354).
Här står människans värdighet på spel, rätten
att inte förnedras till objekt för andras begärligt
gloende ögon (= att se med åtrå, v. 28). Alla har
plikt att inte bidra till den gigantindustri som
organiserar detta utan tvärtom bekämpa den
kompromisslöst. Otukten kränker kroppens
höga värde som boning åt Guds ande (1 Kor
6:18-20). Den börjar inte vid själva handlingen
utan redan i hjärtat: man vill inte synda men
har ändå dåliga böcker, filmer, kläder, konst,
kontakter m.m. fast man vet att de är källor till
frestelser. Det är som när alkoholisten gör sig
av med all alkohol i huset förutom i källaren.
”Ögat” och ”handen” som ska kastas bort (v.

29-30) står för närstående som drar med dig i
synd. Kanske din bästa vän. Avbryt kontakten!
Mannens och kvinnans äkta förbund är från
Skaparens sida menat att hålla hela livet (Matt
19:4f). Jesus och Paulus avvisar skilsmässor
rakt av och utan undantag (jfr Mark 10:9f; Luk
16:18; 1 Kor 7:10-11; se dock det s.k. paulinska
privilegiet i 1 Kor 7:15) – ock så gör katolska
kyrkan i dag.
Katolska kyrkans domstol kan efter noga
undersökning avgöra om ett äktenskap som
kraschat varit ogiltigt från början (av olika, väl
prövade skäl, se Katolska kyrkans katekes, nr.
1629, jfr även 1614–1616; 1626; 1628). Kan
det konstateras att så var fallet är parterna fria
att gifta om sig vilket kan vara en stor lättnad i
många svåra och plågade fall.

Förslag till fredagsoffer: Be en rosenkrans för kyskhet och respekt mellan könen
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LÖRDAGEN I 10 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 5:14-21
(Gud gjorde Jesus till ett med synden för vår skull)
Efter Messias död för oss är världen inte längre
densamma: Gud har dömt synden och världen
på korset och erbjuder nu försoning åt alla. En
förunderlig byteshandel har ägt rum: Jesus,
fri från all synd, satte sig i elektriska stolen,

platsen för dem som ska drabbas av vreden,
döden. Den platsen är nu upptagen. Vi är fria
och kan gå hem. Paulus – den dödsdömdes
utsände - står framför oss, och han ber oss (!)
motta denna nyhet (v. 20). Han ber oss tro.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 19:19-21
(Elisha följde Elia och blev hans tjänare)
Kallelsen av Elisha till profet liknar Moses
handpåläggning av Josua i 4 Mos 27:18f.
Den är bakgrunden till Jesu ord i Luk 9:6162 där den kallade dock inte får gå hem och
ta avsked av sina föräldrar innan han följer
Jesus. Det verkar ju Elia tillåta Elisha att göra
här (v. 20). Jesus vill säga: ”Min kallelse är
viktigare än profeternas. Guds rike överträffar
Elias uppdrag. Hos mig hinner man inte se

bakåt”. Elishas steg är annars både djärvt och
radikalt: han lämnar sitt yrke, han kalasar på
goda dragdjur med sin personal och använder
demonstrativt deras ok som ved – likt en
musiker som tänder eld på sitt instrument.
Elisha satsar allt och man förstår varför han
bränner broarna bakom sig: nu blir han en
allmänt svartlistad och hatad Gudsman liksom
sin mästare – nu finns det ingen återvändo.

Evangelium: Matt 5:33-37 (Ni skall inte svära någon ed alls)
Liksom Paulus har kyrkan förstått Jesu ord
så att det inte motsätter sig eden när den
avläggs av ett allvarligt och rimligt skäl (till
exempel inför domstol). Så står det ordagrant
i Katolska kyrkans katekes, nr. 2154 (läs hela
sammanhanget, nr. 2150-2155). Att säga ”Jag
svär vid Gud” är dock en farlig sak. Gud görs
till garant för att något är sant. Är det inte sant
gör man Gud till lögnare tillsammans med sig
själv, en fruktansvärd kränkning av Den som
är sanningen själv.
Själva det faktum att man tycker att man måste
svära för att bli trodd förutsätter en värld där
lögnen anses vara normalfallet. Det är ett

ruttet tillstånd som vi ska skaka av oss. Det
är ovärdigt en kristen. För honom eller henne
ska sanningen, inte lögnen, vara den självklara
utgångspunkten. Alltså bör man inte svära
eder alls (jfr Syr 23:9-11; Jak 5:12). Att svära
vid heliga saker (v. 34-36) eller vid sitt huvud
(d.v.s. liv) är absurt: allt det du svär vid tillhör
Gud. Du har inget du kan sätta ”i pant” för det
du säger annat än ditt enkla ja eller nej. Gud
själv är bara ett JA (2 Kor 1:17-19). Men som
sagt: Paulus tog ibland Gud till vittne för det
han sa (2 Kor 1:23; Gal 1:20). Det visar att
Jesu förbud mot eder inte måste följas slaviskt.
Poängen är att vara pålitlig, tydlig och rak. En
Kristi lärjunge ska man kunna lita på.

Du skall inte vittna falskt mot din nästa (2 Mos 20:16)
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ELFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: 2 Mos 19:2-6a
(Ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig)
Jesus byggde i sin lära vidare på scener i Gamla
testamentet, som den här. Utvalda lärjungar
som hade sett hans mirakel och burits av hans

undervisning som på örnvingar (v. 4) skulle bli
till apostlar, ett heligt prästerskap i hans nya
Israel (se evangeliet nedan).

Andra läsningen: Rom 5:6-11
(Om vi blev försonade genom Sonens död,
då skall vi så mycket säkrare bli räddade genom Sonens liv)
Vi är älskade och utvalda av Gud – oavsett
vår bakgrund. Beviset på det ser Paulus i att
Guds Son gick i döden för oss medan vi ännu
var syndare (v. 8). Hur kan vi då – nu när vi

har börjat sträva efter ett heligt liv – tvivla på
att vi ska bli frälsta? Vi är kanske inte de bästa
tjänarna Gud har, men vi ler när vi tänker på
hans löften. Vårt hopp bygger på HONOM.

Evangelium: Matt 9:36 – 10:8 (Han kallade sina tolv lärjungar och sände ut dem)
Josua (= samma namn som Jesus) var den
man som Gud utpekade i öknen som Moses
efterträdare och ledare åt folket, så att det inte
skulle bli som får utan herde (4 Mos 27:17; jfr
v. 36; Hes 34:5; 1 Kung 22:17). Jesus utväljer
kyrkans herdar åt oss men vi ska delta genom
att be för andliga kallelser (v. 37-38). Jesu elever
blir livslånga apostlar (denna ämbetstitel bars
av ombud från Sanhedrin, judarnas högsta råd,
den avser utsända med juridiska fullmakter).
De ska agera i Jesu namn. Siffran 12 visar den
djupt religiösa innebörden av Jesu beslut: det
nya Israel etableras (det gamla folket vilade ju
på de tolv stammarna, patriarken Jakobs söners
ättlingar). En liknande tolvmannagrupp fanns
i dödahavssekten i Qumran (se s. 54; jfr även
apostlarnas beslut i Apg 1:21).
I alla apostellistor i Nya testamentet står
Petrus namn först. Han är kollegiets huvud
och talman. Hans oerhörda fullmakter (jfr
Matt 16:18-19; jfr 18:18) lever kvar i påvens

762

ämbete (Katolska kyrkans katekes, nr. 880883). Petrus var osäker och feg, men Gud
utväljer inte rättfärdiga, utan syndare (jfr
Matt 9:13). I ett brev som tillskrivs Paulus
medarbetare Barnabas (Barnabasbrevet 5:9,
se De apostoliska fäderna, Artos förlag) kallas
Jesu utvalda män för grövsta syndare. Matteus
placerar Judas sist på listan – som kontrastfigur
till Petrus. Båda två svek Jesus inför korset
men Petrus ångrade sig. Matteus anger sin
egen yrkestitel (v. 3 – tullindrivare).
Simons gåtfulla extra namn Kananaios
förvånar (kananeerna var ju Israels gamla
fiender), i Luk 6:15 kallas han för ”seloten” (se
s. 153ff) – i romarnas öron var det en terrorist.
Iskariot betyder möjligen ”den falske”. Taddaios
i v. 3 är samma som (den gode aposteln) Judas
i Luk 6:16. Bartholomaios räknas som identisk
med Natanael i Joh 1:45f.
De tolv apostlarna har alla sina festdagar (hitta
dem genom registret i början av denna bok).

ELFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Hes 17:22-24 (Jag låter det låga trädet växa högt)
Hesekiel upplevde den nationella katastrofen
på 500-talet f.Kr: Juda rikes totala undergång,
templets förstörelse och bortförandet till exilen
i Babylon. Han talar här om den kommande
Messias och hans rike. V. 24 (det höga trädet

blir lågt och det låga högt) ekar i Magnificat,
Marias revolutionära lovsång där Guds stora
sociala omvälvning förkunnas (Luk 1:51-53).
Frälsaren är av Davids ätt, han blir en ny gren
på en avhuggen stam (jfr Jes 11:1ff; 53:2).

Andra läsningen: 2 Kor 5:6-10
(Vi är angelägna om att vara Herren till behag, var sig vi är borta eller hemma)
Den kristnas sanna hem är himlen. I världen
är vi bara som utsända ambassadörer: i varje
land där vi måste verka inreder vi vårt hem
så att det påminner oss om hemtrakterna i
fjärran (helgonbilder, krucifix), vi är ständigt

inloggade på hemlandets heliga tevekanaler
(bibelstudier) och kopplar av till melodier och
sånger på hemspråket så snart vi får en chans
(liturgi/lovsång). Vi ska hem och redovisa vårt
arbete en dag – och längtar efter det.

Evangelium: Mark 4:26-34 (Liknelserna av sådden och senapskornet)
Känslan av jord mellan fingrarna efter en lång
vinter är helt underbar. Vi sår, klipper, gräver
om. Vi får här två liknelser om det – den förste
har konstigt nog bara Markus valt att ha med i
sin bok (kanske Lukas och Matteus tyckte den
var för ”lat” – bonden som sover och inte vet
vad som händer är lite komisk, jfr Matt 13:24ff
där dagsverket saboteras när man sover).
Den vilande mannen lär oss dock en viktig
andlig läxa: Guds rike är ren gåva, vi kan inget
göra för att förtjäna det. De kristnas lycka är
vetskapen om att Gud själv låter mig vila vid
lugna vatten och dukar ett bord för mig (Ps
23:2,5). Vad är dopet, vad är eukaristin annat
än att vila i gemenskap med Herren? Det allra
viktigaste i själens djup sker av sig självt. Vi
har tid på oss - sanningen segrar. Vår helighet
kommer att växa fram och mogna, och Herren
ska skörda i rättan tid (v. 29). Jesus ser här
Gudsrikets genombrott som ett rop av jubel,

skördearbetarnas glädje (domedagen och vår
berättigade oro inför den är inte temat här).
Även den andra liknelsen strålar av hopp.
Senapskornets litenhet var ett gängse uttryck.
Vid Genesarets sjö kan detta frö växa till
rejält och bli till en tre meter hög växt. Jesus
vill säga att Guds storhet och hans rike är
fördold bakom sin motsats. Det handlar om
kontrasten mellan vår svaghet, våra brister,
våra tillkortakommanden i hans tjänst och
de förbluffande stora frukter som ändå kan
bli till genom Guds hjälp. Det gör inget att du
känner dig misslyckad som kristen – du ska få
se att allt gott du gör, hur litet det än är, ska
välsignas över alla mått. Vem har inte sett och
beundrat lökväxter som bryter upp genom
asfalt och träd som växer på hopplöst branta
klippväggar? Precis så verkar riket i världen
och nåden i ditt hjärta. Du ska få se det.
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ELFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 2 Sam 12:7-10, 13 (Herren förlåter dig din synd. Du skall inte dö)
Äktenskapbrott och mord var kung Davids
synd (2 Sam kap. 11-12). Profeten Natan höll
ett långt strafftal mot David (som inte är med
här i läsningen). Det var riskabelt – dåtida

kungar välkomnade inte kritiska röster (jfr
t.ex. 2 Krön 16:10). David älskar Gud och vill
egentligen inte synda. Därför ångrar han. Han
fattar pennan: I denna stund skriver han Ps 51.

Andra läsningen: Gal 2:16, 19-21
(Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig)
Galaterbrevet är ett skarpt och polemiskt brev,
dikterat i rasande tempo (läs introduktionen
s. 212). Paulus citerar här sin egen skarpa
tillrättavisning av Petrus som vacklade och inte

vågade erkänna att hednakristna var obundna
av Moselagen. ”Lagen hit, lagen dit. Messias
dödades enligt lagen! Lagen kan inte frälsa.
Den uppståndne lever i mig. Fatta, Petrus!”

Evangelium: Luk 7:36 – 8:3
(Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek)
Vad är ånger? ”Genom att upptäcka storheten
i Guds kärlek skakas vårt hjärta av skräck för
synden och känner dess börda. Människan är
rädd för att kränka Gud genom synden och bli
skild från honom”. Ångern är ”en själens smärta
över den synd som har begåtts och en avsky för
den”. ”När ångern har sin grund i den kärlek
som älskar Gud över allting kallas ångern
”fullkomlig” (kärlekens ånger, contritio)” – så
sägs det i Katolska kyrkans katekes nr. 1432
samt 1451-1452.
Men hur exakt börjar ångern? Vad fick kvinnan
i dagens evangelium att närma sig Jesus så här?
Kvinnans handling uttrycker tacksamhet. Har
hon redan förlåtits av Jesus? Guds villkorslösa
kärlek har i alla fall avväpnat henne, ingen
stolthet är kvar, hon kapitulerar inför nådens
verklighet. Ingen syndabekännelse kommer
över hennes läppar, alla, även Jesus, vet vad
hennes synd handlar om (men inte vi – den
folkliga fantasin tänker sig henne gärna som
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prostituerad, men hon kan lika väl ha varit en
hjärtlös ockrare eller tjuv). Jesus är Simons gäst,
ändå behandlar hon Jesus som sin gäst genom
att tvätta hans fötter (vilket Simon respektlöst
har missat). Hon gör som Jesus i nattvardssalen
kommer att göra mot apostlarna (Joh kap. 13).
Det är ett mycket starkt tecken på att Jesus
är välkommen i hennes liv. Enligt katolska
kyrkan blir de synder som vi ångrar av kärlek
till Gud (s.k. fullkomlig ånger, se ovan), till och
med de värsta dödssynderna, direkt förlåtna
av hans godhet, redan innan vi satt vår fot
i biktstolen (självklart vill vi bikta dem i alla
fall – den fullkomliga ångern går hela vägen!).
Farisen Simon ser ner på den oönskade gästen.
Han borde lära sig av henne i stället.
Lukas ger oss här namnen på några kvinnor
som var en del av lärjungaskaran (v. 2-3).
Antagligen har de också, på var sitt sätt,
upplevt Jesu förlåtande kärlek, och satsar nu
alla sina tillgångar på att tjäna honom. Sådana
finns det gott om, även i dag.

MÅNDAGEN I 11 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 6:1-10
(Låt oss visa världen att vi är Guds tjänare)
Paulus skrytande motståndare imponerade på
korinthierna med mirakel och fina ord. De lät
sig försörjas av sina åhörare. Paulus kan bara
”skryta” med sina fysiska och psykiska lidanden
i evangeliets tjänst. Han tog inte betalt av

korinthierna och verkar t.o.m. ha föraktats för
det. Men allt avstår han ifrån för att efterfölja
och likna Kristus. Jag kallas villolärare men
säger sanningen (v. 8): så förtalas katolska tron
även i dag. Vi räknas ofta inte ens som kristna.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 21:1-16
(Nabot har blivit stenad till döds)
Draman som detta kring Nabots mark är evigt
aktuella. Det visar hur lätt lögn och mord följer
av en mentalitet som vill kunna köpa och
sälja allt. Här i maktens korridorer härskar

utpressning, rädsla och korruption. Alla
tiger och fogar sig mot bättre vetande under
drottningens direktiv. Israels kung är som ett
bortskämt barn, helt ovärdig sitt ämbete.

Evangelium: Matt 5:38-42 (Värj er inte mot det onda)
Vi är i Jesu bergspredikan som vi lämnade i
lördags. ”Öga för öga, tand för tand” (2 Mos
21:24) var en urgammal rättsprincip, känd
även i den babyloniska Hammurabis lag från
1700-talet f.Kr. Principens positiva syfte var
att förhindra hämnd-eskaleringar samt att
straff överskred brottens storlek. I praktiken
omräknade judarna kroppskador till pengar
(skadestånd) – vem tjänar väl på att riva ut
ögon och tänder? Det var väl aldrig lagens
mening heller. Den uttrycker snarare rättvisans
princip, på ett varnande, kärnfullt, skarpt sätt.
Alla Jesu nya bud i denna predikan ska ses i
ljuset av glädjen över att Guds kungadöme
snart, mycket snart, ska komma. Hans
lärjungar ska, i allt, hjälpa andra inse att den
stora räddningen är på ingång. Vad betyder
det väl att någon vill ha dina kläder, ger dig
en örfil eller (som romerska soldater brukade)

tvingar dig bära sin packning? Låt det ske, ja,
låt det ske dubbelt. Tänk dig en flock förlista
sjömän på en ö som slåss om den sista maten.
En av dem far upp: ”Ni kan ha min korv och
brödet med för den delen. För titta bakom er:
en räddningsbåt på väg hit!”
Ska man alltid vända andra kinden till? Nej,
givetvis vill inte Gud att kvinnor t.ex. ska
tolerera misshandel. Men det finns vissa lägen
där det ger mening: när vi t.ex. har övertaget
och möjlighet att skada någon som skadat oss.
Då kan vi i stället välja att visa på ett bättre
sätt att agera än simpel hämnd. En kristen
mentalitet vill verka i Jesu anda för human
konfliktlösning. Ett exempel kan vara att hjälpa
brottsling och offer genom frivillig medling
som alternativ till fängelse (”konfliktråd”). Det
kan ge överraskande positiva effekter för båda
parter - och är helt i Herrens anda.

Är din fiende hungrig, ge honom bröd, är han törstig, ge honom vatten (Ords 25:21)
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TISDAGEN I 11 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 8:1-9 (Kristus blev fattig för er skull)
Det här är såklart en känga till de kristna i
Korinth som var allt för säkra på sin egen
förträfflighet, och som Paulus måste sätta
på plats med sina brev. När de nu är så
fullkomliga, skriver han här i v. 7 - med ironisk

underton – då kan de väl också tävla med de
andra kyrkorna i givmildhet vid insamlingen
till kyrkan i Judeen, som Paulus organiserar.
Aposteln använder dock inte sin myndighet att
befalla (v. 8). De är fria att ge vad de vill.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kung 21:17-29
(Du har förtörnat mig och kommit Israel att synda)
Precis som kung Davids mord på Uria (2
Sam 11:14f) så är Achavs mord på Navot inte
glömt av Gud. Kungens glädje över den stulna
trädgården blir kort. Samvetets röst ekar i Elias
strafftal. Men Gud vill förlåta. När då kungen

(liksom en gång David) gör bot förlåtes han.
Hans dynasti får dock inte bestå (v. 29).
Isebel ångrar inget. Hennes dödssätt ska visa
hur hård hon själv varit (”hundar” betyder
hedendomen och ”blod” hennes regim).

Evangelium: Matt 5:43-48 (Älska era fiender)
Dessa ord ställer sig framför oss liksom änglar
från Gud. Vi grips av undran och allvar. Här
talar en annan värld till oss än den vi känner
till: himlens värld från vilken Guds nåd
kommer, om vi vill ta emot. Vi står där, redo att
ge våra fiender vad vi tycker de förtjänar, och
ängeln säger: ”Lägg bort era vapen, låt vreden
fara.” Galet? Så tycker utan tvivel denna världs
människor. Varför skulle någon avstå från sin
rätt till upprättelse, hämnd, skadestånd? För att
ett helt nytt imperium av kärlek och försoning
håller på att ta över.
”GUDS RIKE ÄR PÅ INGÅNG”, så borde det
stå på alla tidningarnas löpsedlar – med så feta
och stora bokstäver att det inte fanns plats för
andra saker, såsom alla de små fiendskaperna vi
håller vid liv genom våra små, eviga vendettor.

Jesus motsäger inte Gamla testamentet här.
Visst finns där uppmaningar som kan ses som
hatfulla (t.ex. 5 Mos 7:2; Ps 139:21f) men att
budet om kärleken till nästan (3 Mos 19:18)
även innesluter fiender märks på många ställen
t.ex. 2 Mos 23:4; 3 Mos 19:33f; 5 Mos 23:7;
Ords 24:17; 25:21. Gud är den som älskar sina
fiender - oss som syndat mot honom. Paulus
skriver: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att
Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare
(Rom 5:8). Guds rike har kommit och ska
en dag bli synligt i all sin härlighet. Vi lever
i en ständig adventsstämning: snart kommer
han. Godhet mot fienden är att härma Guds
urskiljningslösa generositet (v. 45). Imitatio
Dei, att efterlikna Gud, är ett centralt tema i
Bergspredikan. Människor kan hata Gud - och
om de fasthåller denna position blir den deras
undergång - men själv har Gud inte fiender.

Gladdes jag någonsin åt min fiendes fall, triumferade jag…?
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(Job 31:29)

ONSDAGEN I 11 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 9:6-11 (Gud älskar en glad givare)
Som vi hörde igår står det fritt för läsarna att ge
eller inte ge pengar till Paulus insamling. Men
läsarna kan vara säkra på att Gud ger något
tillbaka om de är givmilda. Goda gåvor, fysiska

eller andliga, väntar alla som bidrar till kyrkan.
När pengarna klirrar i kistan, ja, då blir det
faktisk någon välsignelse från Gud. Kyrkan
kan med all rätt påstå det – som Paulus.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 2:1, 6-14
(En vagn av eld syntes och Elia for upp till himlen)
Elia, den misslyckade profeten (1 Kung 19:4),
hedras av Gud med en himmelsfärd. Israel
väntade Elias återkomst direkt innan Messias
skulle framträda (Syr 48:4-10; Mal 4:5f – i vissa
biblar 3:23f; Matt 17:10-13). Hästar och vagnar
är krigsredskap. Elia var som en skyddande
armé (v. 12) för folkets religion, han var en
andlig stormakt. Diktatorn Stalin frågade
en gång hånfullt: ”Hur många divisioner har

påven?” När Stalin dog sa Pius XII: ”Nu får han
se mina divisioner!” Elisha vill ärva Mästarens
andliga kraft (v. 9 - liksom en förstfödd son
fick en ”dubbel arvsandel” enligt 5 Mos 21:17).
Det får han: Mose kunde dela vattnet, Elia
också och nu även Elisha (v. 14).
Vi kristna har ärvt Jesu helige Ande – något
långt större! Den ska förvandla oss till nutida
profeter! Jesu armé i vardagens alla hörn.

Evangelium: Matt 6:1-6, 16-18 (Din fader, som ser i det fördolda, skall belöna dig)
Ditt hemliga, fördolda, liv med Gud är din
verkliga relation till honom, platsen där ingen
teater är möjlig, där det inte spelar någon roll
vad andra tycker om eller ser av dig. Där är du
i det inre templet framför Fadern. Allt gott du
gör för Guds skull ska vara likadant: du ska
bara ha honom som publik. För en kristen är
det viktigt att 1) dela med sig åt utsatta, 2) att
be, och 3) att fasta för att tämja sina begär (i
den prioritetsordningen presenterar också
Jesus och senare kyrkans tradition saken).
Men dölj alltihop. Om du ständigt vill spegla
dig i vad andra anser om det du gör (v. 3 och
5) blir du snart en tragisk person. Du jagar
beröm men man fnissar åt dig i hemlighet.
Att be på platser där man syns bäst (såsom vid

gatuhörn) eller att harkla högt när man lägger
femhundralappen i bössan är ju komiskt. Jesu
karikatyrer väckte säkert hjärtliga skratt. Man
kände igen sig. Eller kom att tänka på någon.
Dagens utklipp ur Bergspredikan har en egen
förunderlig poetisk form och rytm (om vi
hoppar över verserna om bönen Fader vår,
som verkar ha skjutits in i sammanhanget,
dem tar vi upp imorgon). Tre gånger får vi i
dagens texturklipp en beskrivning av yttre
fasadfromhet, och därtill ges tre hänvisningar
till den inre dolda, äkta världen. Guds goda
mörkerseende (jfr Ps 139:12) återkommer som
refräng. Gud är fader, uppmärksamt lyssnande,
som i templets innersta, allraheligaste rum,
full av välvilja, rik på belöningar.

Den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och skall få sin lön av honom
(Ords 19:17)
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TORSDAGEN I 11 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 11:1-11
(Jag förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning)
Skillnaden mellan Paulus och de självsäkra
”över-apostlarna” som överallt förtalar honom
(förmodligen judaiserande kateketer) är att

Paulus älskar sina elever och avstår från allt för
deras skull. Heretikernas megafoner skryter,
den äkta aposteln tjänar och ger sig själv.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Syr 48:1-14
(När Elia höljdes i stormbyn, fylldes Elisha av hans ande)
Vår genomgång av profeten Elia och Elisha
kompletteras i dag med ord ur Jesus Syraks
långa lovtal över Gudsfolkets hjältar från
forntiden (Syr kap. 44-50). De två profeterna

var fruktansvärda för den gudlösa överheten,
sända av Gud för att föra Nordriket Israel
tillbaka till tron. Det misslyckades dock, och
Gud lät riket gå under år 722/721 f.Kr.

Evangelium: Matt 6:7-15 (Så skall ni be)
V. 7-8 förskräcker vissa katoliker. Vi ber ju
rosenkransböner och litanior på löpande band
– är det fel? Men vi upprepar inte dessa böner
för att få Guds uppmärksamhet (den har vi
redan) utan för att skärpa vår egen. Det sker
för vår skull. Vår gode Fader vet utmärkt vad
vi behöver. Hedningarnas litanior var helt
annorlunda: de anropade sina avgudar med
långa hederstitlar, liksom man fjäskar för en
diktator. Det är vi helt främmande för.
Herrens bön är den viktigaste bönen vi äger, ty
den ber vi uttryckligen på hans order. Katolska
kyrkans katekes har drygt hundra paragrafer
vikta enbart åt denna bön (nr. 2759-2865).
Fader Vår är för människor som fokuserar
på en enda sak: att inte gå vilse på livets väg.
Bönen anger rätt kurs från emot det mål som
är Guds rike. Liksom i Tio Guds bud är dess
tre första delar orienterade mot den sakrala
dimensionen: att rätt gudsdyrkan äger rum

(Namnet helgas – konkret: genom lovprisning
och liturgi) och att vi får alltmer gemenskap
med Gud. De följande fyra bönerna handlar –
liksom fjärde till tionde Guds bud – om våra
jordiska villkor, mitt i livets osäkerhet.
Orden ”Vår” och ”Fader” uttrycker familjär
samhörighet. Här råder barnets tillit, man
springer fritt till Förälderns famn. Att riket ska
komma och Guds vilja må ske (v. 10) är sak
samma. Den tomma matlådan var vardag för
de flesta av Jesu åhörare, därför bönen om bröd
för dagen (v. 11). I andlig bemärkelse menas
Livets bröd, eukaristin, Jesus själv (Joh 6:48).
Bönen om förlåtelse (v. 12) är i Matteus version
formulerat i ekonomiska termer (många av
lärjungarna var säkert hopplöst skuldsatta,
se s. 176). Räddning från ”prövning” och
”det onda” (v. 13) behövs alltmer när de sista,
jobbiga, tiderna närmar sig. Då gäller det att
stå upprätta inför Människosonen (Luk 21:36).

Du, Herre, är vår fader, alltid har du hetat vår befriare (Jes 63:16)
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FREDAGEN I 11 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 11:18, 21b-30
(Mina bekymmer för församlingarna trycker mig varje dag)
Paulus lidanden i sin apostoliska tjänst bevisar
hans trovärdighet, hans legitimitet som den
korsfäste Messias ambassadör (jfr 1 Kor 4:9-

13; 2 Kor 4:8-11; 6:4-5; 12:10). ”Dårens tal” här
i kap. 11-12 är gripande. Paulus avslöjar med
elegant ironi att kritikerna är dårar, inte han.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 11:1-4, 9-18, 20
(De smorde Joash och ropade: ”Leve kungen!”)
Josheva som här (v. 2) räddar spädbarnet Joash
från drottning Ataljas massaker mot kung
Davids släkt, var barnets faster. Atalja var dotter
till det kungaparet som förföljde profeten Elia
i Nordriket Israel. Nu vill hon i Sydriket Juda

omintetgöra Guds löfte till David om att hans
dynasti (och därmed religion) alltid skulle
härska i Jerusalem (2 Sam 7:16). Det blir
palatskupp. Sjuåringen Joash blir kung. Davids
dynasti och Davids religion överlever.

Evangelium: Matt 6:19-23 (Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara)
Det är närmast franciskanskt det som sägs här.
Fattigdom är rikedom. Du ska älska Gud av
all din kraft, heter det ju i 5 Mos 6:5. Därmed
menas inte bara muskelstyrka utan helt
konkret alla ägodelar, jordiska resurser. Vill
du säkra dig genom pengar blir du pengarnas
slav. Snart äger dina ägodelar dig. Du måste
slita ännu mer för att sköta om dem. Din lyxbil
får bucklor och du gråter som om din mor var
död. Vilket ynkligt liv – Tomhet, allt är tomhet,
sa Predikaren (Pred 1:2). Så många drömmar
vi inte vill släppa och ändå varje gång vaknar
besvikna ur. Nej, förankra allt i Guds tjänst, det
är en lycka som består.
V. 22-23 är inte lätta. Eftersom avsnittet handlar
om habegär ska det fördärvade ögat nog tolkas
i moraliskt sinne såsom den missunnsamma,
svartsjuka själen (jfr Ords 27:20; Pred 2:10;

4:8; 1 Joh 2:16). Vi i dag uppfattar ögat som en
kamera som sänder nervimpulser in i hjärnan.
Antiken verkar ha tänkt ögat som ett fönster
som släpper in ljus i hela kroppen, men även
som en lampa som fokuserar på saker utanför,
i detta fall på osunda saker som kroppen då
fylls med. På kvällen blir det mörkt ute. Inuti
stugan tänder man då lampan och kan bara
se all ruttenhet man släpat in. Dystert kring
dig därute, dystert inne i själen – så lönar dig
dina illusioner. Möjligtvis syftar Jesus i v. 19
på helvetet i mörkret utanför (Matt 8:12) där
man gråter och skär tänder. Avgudarna lurar
oss dit ut. De är som ficklampor vars batterier
snart tar slut. Förtappelsen är som att slungas
ut i rymdens ensamma mörker med dem, för
alltid. I Paradiset däremot blir Gud vår lampa
(Upp 22:5), en sol som aldrig slocknar.

Förslag till fredagsoffer: Blunda en stund från allt jordiskt
och rikta all själens längtan mot Paradiset
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LÖRDAGEN I 11 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Kor 12:1-10
(Jag vill helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig)
När jag är svag, då är jag stark (v. 10) – kan
Kristi efterföljelse beskrivas bättre? Paulus
himmelsresa (det är han själv som menas i v.

2-5) avslöjar honom som en djup mystiker.
Men vad är ”taggen” i v. 7? Stamning? Kronisk
smärta? Skador efter tortyr och misshandel?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Krön 24:17-25
(Sakarja mördades mellan templet och altaret)
Pojkkungen Joash av Davids ätt (se läsningen
igår) lydde sin lärare, prästen Jojada, som
hade gjort uppror för att Joash skulle bli kung.
Israels religion återställdes. Men efter Jojadas
död lät Joash avgudakulten få plats igen.

Prästen Jojadas son Sakarja vände sig mot
kungens svek men stenades ihjäl. Jesus tog
intryck av denna berättelse (Matt 23:35; jfr
med Neh 9:28 och det liknande mordet på
Guds profet Urias i Jer 26:20-24).

Evangelium: Matt 6:24-34 (Gör er inga bekymmer för morgondagen)
Den ”franciskanska” stämningen från igår
fortsätter här. Liksom den helige Franciskus
av Assisi (se s. 1426) poetiskt talade om att
famna ”Fru Fattigdom” (= det enkla livet)
så presenterar Jesus i v. 24 ett arameiskt ord
för egendom och pengar på ett närmast
personifierat sätt, lite som ”Herr Mammon”
(= en ond slavägare som tar Guds plats i ditt
liv). Det är symboliskt, men blir handgriplig
verklighet i vår värld, när pengarna görs
till avgudar. Vi skadas ohyggligt på insidan
och dras bort från Gud som skapat oss, som
tar hand om oss och älskar oss. Spara gärna,
shoppa gärna, sminka dig gärna, men sök först
Guds rike och hans rättfärdighet (= den nya
rättfärdigheten som Bergspredikan lär ut, jfr
v. 33). Jesus, vandrande bland markens liljor
och lyssnande till fåglarnas sång, lär oss en
mindfullness, som även skulle kunna kallas
för helig mindlessness: släpp det överdrivna
ansvaret, bry dig inte, låt inte jobbet ta kål på
dig, lär dig se och glädjas åt allt som Gud gör i

naturen kring dig. Salomo var vis och rik men
ändå inte lika vackert klädd som gräset (gräs
ansågs annars som något värdelöst - de fattiga
eldade med det). Här finns något som är förmer
än Salomo (Matt 12:42), en ny vishet som
inväntar allt gott från Guds hand, likt korpens
skrikande ungar (Ps 147:9). Fågelfriheten,
att inte behöva så och skörda (v. 26), syftar
möjligtvis på det gammaltestamentliga friåret,
en tid av nåd då Gud skulle ge folket mat,
och då alla som råkat i fattigdom skulle få
tillbaka sin förlorade egendom (3 Mos 25:1112, 20-21; jfr Luk 4:19). Jubelårets solidariska
omfördelning ekar även i saligprisningarna i
Matt 5:1-12; jfr Luk 1:52-53. Jesus ger oss ett
nytt exodus.
V. 27 kan antingen översättas med att livsvägen
(livstiden) blir en bit längre eller också att
kroppslängden blir en aln (ca 50 cm) större.
Vilket skulle du föredra? Hur som helst:
sådana gåvor kan bara Gud, vår fader, ge oss,
inte världsliga bestyr. Så varför oroa sig?

Jag skall låta er bo i tält igen som i forna dagar
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(Hos 12:9)

TOLFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”			

Årgång A

Första läsningen: Jer 20:10-13 (Han räddar den fattige ur nidingars våld)
Den förföljde och ensamme profeten Jeremia
utsattes för mordförsök. Han påminner om
Elia (1 Kung kap. 19) och om Jesus själv (jfr
Matt 16:14). Paulus kan med rätta spegla sig

i Jeremias hårda öde (jfr Jer 1:5 /Gal 1:15).
Dagens läsning visar det kaos av känslor som
förföljelsen väcker i Gudsmannen Jeremia:
darrande rädsla men också tillit till Gud.

Andra läsningen: Rom 5:12-15 (Överträdelsen kan inte jämföras med nåden)
Det är läran om arvsynden som Paulus här
skissar på (jfr Katolska kyrkans katekes, nr.
369-421). I Paulus bildspråk är Synd och Död
liksom kosmiska makthavare. Genom Adams

synd kom vi under deras terrorvälde (= vi
förlorade Paradiset, d.v.s. gemenskapen med
Gud). Med Jesu nåd och förlåtelse grundas en
ny mänsklighetsfamilj, ett nytt kosmos.

Evangelium: Matt 10:26-33 (Var inte rädda för dem som kan döda kroppen)
Det är naturligt att vi känner oro, när vi ska
stå upp för vår kristna tro. Vi vet ju vad det
kan kosta oss. Oron är en del av Kristi kors och
ingår i uppdraget. Jesus vet om hur det känns
och vill här stärka oss med tröstande ord.
V. 26: Vi tjänar sanningen och gör det utan
baktankar – en dag ska alla inse det.
V.27: Vi har insett trons mysterier (hemligheten
om Jesus som Guds Son) – men alla andra har
också rätt att få höra om dem. V. 28-31: Vi
kan predika lugnt från alla världens scener, på
nätet, på gatan, i kafferummet – allt är i Guds
hand. Även om vi skulle falla ner från taket
när vi predikar där – som en fågel störtar till
marken – så är Gud med i det, det är en del
av hans planer (Amos 3:5,6). Förkunnar du
evangeliet och förs bort och säljs som slav –
liksom man säljer småfåglar – så kommer
det att tjäna Guds goda vilja i alla fall (jfr den
helige Vincent de Pauls liv, s. 1405). Gud vet
att vi förföljs, och han vet mycket mer än vi vet
(huvudhårens antal, även våra motståndares
alla huvudhår, deras tankar, deras planer,

deras tids slut). Martyriet kan komma vilket
ögonblick som helst. Du åker buss någostans
i Mellanöstern och beväpnade muslimska
fanatiker tränger sig in. Alla som är muslimer
får räcka upp handen. En del kristna gör det
kanske också och släpps ut med dem. Du och
alla andra som är kvar skjuts ihjäl. Eller du
bränns inne i kyrkan under en mässa i Indien
av hindufanatiker. Eller du dör här i Sverige en
långsam död av ensamhet och utstötning för
att ingen vill kännas vid dig för din tros skull…
V. 32-33 handlar om vår personliga relation till
Jesus. V. 32 är positivt formulerat, v. 33 negativt.
Det är helt avgörande att vi bekänner oss till
Jesus som person, inte bara till ”kyrkans tro”
eller ”kristendomens etik och moral”. Petrus
föll på sin svaghet och förnekade Jesus på
Skärtorsdagens kväll – men Jesus tog honom
till sig igen när han ångrade sig. Så ska vi också
bikta de undvikande svar och halvhjärtade
bekännelser vi har gett när vi blev tillfrågade
om vår tro men valde rädslan, mumlade oklart
till svar, teg eller rentav förnekade tron.
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TOLFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”			

Årgång B

Första läsningen: Job 38:1, 8-11 (Här skall dina stolta vågor hejdas)
Den gode Job satt där på marken, sjuk,
utblottad och psykiskt nedbruten. Han förstod
inte varför Gud hade låtit så stora vågor, så
stort lidande, skölja över honom. Till slut

insåg han att allt vilar i Guds mäktiga hand.
Tålmodigt accepterade han sitt Getsemane. Så
blev han en Kristusbild. Det kan även vi bli.
Glöm aldrig: Gud ingriper nog - i rättan tid.

Andra läsningen: 2 Kor 5:14b-17 (Det gamla är förbi, något nytt har kommit)
Jesus insomnade på korset för att resa sig
igen vid uppståndelsen, liksom han sov i
lärjungarnas båt och vaknade för att stilla
stormen (se evangeliet nedan). Jesus gav allt

för oss. Hur mycket det än blåser upp, vad
andra än säger om oss, så finns det i Kristi
efterföljd inget alternativ till osjälviskhet: vi
lever för honom och för varandra.

Evangelium: Mark 4:35-41 (Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom)
Vi får räkna med att evangelisterna på sina
skrivbord hade högar med anteckningar om
märkliga under som Jesus hade gjort (jfr Joh
21:25). De valde tydligen ut sådana berättelser
som också hade ett andligt, symboliskt djup.
Som denna.
Sekulariseringen och förföljelserna som pågår
i vår tid avbildas i dagens evangelium. Den
riskfyllda kvällsfärden över sjön som Jesus
och lärjungarna ger sig ut i är en bild av en
lokalkyrkas farliga liv på resan till det eviga
livet (”andra sidan”). De är inte ensamma, ty
trosfränder i andra båtar (lokalkyrkor) åker vid
deras sida (jfr Ps 107:23) och även de räddas
väl av Jesus i denna scen – eller går de under?
Jesus sover med huvudet på dynan (vi anar ett
ögonvittne bakom den detaljen). Jesus är trygg
(jfr Ps 4:9; Ords 3:24-26). Han påminner om
profeten Jona (Jon 1:4-6), men här finns något
som är förmer än Jona (Matt 12:41; Luk 11:32):
Jesus är identisk med Gud, han som råder över
det trotsiga havet och tvingar dess mäktiga
vågor till ro (Ps 89:10; jfr 74:13f; 114:3; Syr
24:3,6). Det är en insikt som närmast tränger
sig på lärjungarna.
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Vi kan råka ut för lägen där vi inte längre kan
bemästra det som sker kring oss. Vi förstår inte
vad som händer. Vi vill skrika i ångest men
känner att ingen hjälp finns. Kaoset växer och
sköljer över oss från olika håll – det enda vi
kan tänka är att snart så drunknar vi. Jesus är
som en orörlig figur som ligger där och inte
svarar när vi ropar – är han död eller levande?
Vakna! Varför sover du, Herre (Ps 44:24).
Men fram till den stunden då Gud befriar
oss gäller det att ta det lugnt och inte förlora
fattningen. Vi kan under långa tider få stå ut i
tålamod, dag för dag, utan att se Gud ingripa.
Utåt ska vi då kämpa med näbb och klor för
att hålla båten flytande, inåt med förtröstan på
Gud be den salige Charles de Foucaulds (se s.
1509) tillitsfulla bön:
Fader, jag överlämnar mig åt dig,
gör med mig vad du vill.
Vad du än gör med mig tackar jag dig.
Jag är redo till allt, jag är med på allt.
Må bara din vilja ske med mig
och med allt du skapat.

TOLFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”			

Årgång C

Första läsningen: Sak 12:10-11; 13:1
(De skall se på honom som de har genomborrat)
Sakarja drev på de återvändande judarna från
exilen i Babylon för att få dem att bygga upp det
ödelagda templet igen (se introduktionen till
hans bok s. 143). Templet byggdes, men många
höll ändå på med den rituella avgudadyrkan

som nämns i v. 11 (jfr Hes 8:14). Sakarja ser
den kommande Messias, Guds Son framför
sig i en uppenbarelse. Orden om Gud som
”genomborras” passar in på Jesus ohyggligt väl.
Profetens ord ekar i Joh 19:34-37 och Upp 1:7.

Andra läsningen: Gal 3:26-29 (Är ni döpta in i Kristus, har ni också iklätt er Kristus)
Paulus vill säga att Jesu Kristi ”status” inför
Gud (= att han har Gud till Fader) delar han
med alla oss som gått genom det kristna
dopet och som tror. Vi har tagit på oss
denna status som en dräkt (kläder definierar
position och ger identitet). ”Messiasdräkten”
(jfr v. 27) är bokstavligen dopdräkten som

man i den tidiga kyrkan gick omkring med
en hel vecka efter dopet. I den är alla sociala
skillnader bortglömda, t.o.m. könsskillnader
och slavens låga position: Gudsriket tål inte
diskriminering. Enheten (v. 28) garanterar
allas värde. Vi är ännu långt från att förverkliga
dessa rätt så revolutionära tankar.

Evangelium: Luk 9:18-24 (Du är Guds Messias. Människosonen måste lida mycket)
I dagens evangelium vill Lukas framhäva att
Jesus drog sig undan för att be (v. 18). Hans
evangelium är en böneskola, full av liknelser
och förklaringar om bön och även böner i
Jesu egen mun. De tre evangeliska hymnerna
i Kyrkans dagliga bön är från just Lukas bok:
Sakarias lovsång (Luk 1:68-79), i morgonbönen
laudes, Marias lovsång (Luk 1:46-55), i
kvällsbönen vesper och Simeons lovsång (Luk
2:29-32), i bönen inför natten, completorium.
Petrus svar på Jesu fråga i v. 20 låter som i
Joh 6:69 men annars är allt här en parallell
till samma scen i Matt 16:13-23 och Mark
8:27-33. Matteus och Markus tillägger att
Petrus tog Jesus åt sidan och försökte få
honom att sluta prata om det förestående
lidandet. Lukas nämner inte denna för Petrus
pinsamma incident. I Markus version bildar
Petrus bekännelse dessutom mittpunkten

i hela evangeliet, och hos Matteus får vi då
den högtidliga installationen av ”ståthållaren”
i kyrkan, Petrus (Matt 16:18-19), alltså
påveämbetet. Lukas däremot ger oss händelsen
närmast i förbifarten. Petrus ledande roll var
självklar för honom. Det syns i hans andra
bok, Apostlagärningarna, där Petrus ständigt
för ordet såsom apostelkollegiets obestridde
ledare (Apg 2:14f; 3:12f; 4:8f; 5:3f; 10:34f; 15:7f
m.m.). Lukas kände väl att han inte behövde
utveckla mer om Petrus just här.
Bara Lukas har den lilla detaljen att en kristen
varje dag ska ta upp sitt kors (v. 23). Orden
riktar sig till kristna i lugnare tider. Man är
inte direkt hotad till livet men får ändå känna
nålsticken i vardagen för sin tro på Kristus –
dag för dag, år för år. Denna bok vill ledsaga
och stärka dig medan du går din väg med det
kors, eller med de nålstick, som du har fått.
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MÅNDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 12:1-9
(Abram gick iväg, som Herren hade tillsagt honom)
Vi avbröt vår långa vandring genom Första
Moseboken i vardagsmässorna, vecka 6
”under året”. Nu tar vi vid igen och ska under
sommaren ägna oss åt Gudsfolkets äldsta

historia. Med Abraham (som ännu bara heter
Abram) börjar Gud välsigna världen igen,
en ny början, trons gryning. Steg två i denna
process blir Jungfru Maria.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 17:5-8, 13-15a, 18
(Inget annat blev kvar än Judas stam ensam)
Dagens läsning skrevs i djup förtvivlan.
Nordriket Israel, som år 926 f.Kr. bröt med
Sydriket Juda (och därmed Davids ätt), förföll
till avgudadyrkan och lyssnade inte till Guds
profeter Elia, Elisha, Amos och Hosea. Det nya
assyriska imperiet i norr började dominera

regionen. Israels sista kung, Hosea (731-722
f.Kr.) konspirerade förgäves med Egypten
mot dem. År 722/721 krossades Nordriket
av assyrierna efter tre tunga års belägring av
huvudstaden Samaria. Folket fördes bort och
försvann så gott som spårlöst ur historien.

Evangelium: Matt 7:1-5 (Ta först bort bjälken ur ditt eget öga)
Vad vet du egentligen om din medmänniska –
du som knappt ens förstår dig själv? Föreställ
dig att ni två står där som brottslingar inför er
domare. Han väljer att inte döma er utan ger er
ett val: ni får var för sig avgöra vilken dom den
andra ska ha. När ni har bestämt er får ni dock
själva ta emot domen som ni gav varandra. Så
ställer Gud oss mot väggen. Här lämnas ingen
plats åt självrättfärdigheten. Inför en så vis
Gud kapitulerar man, tappar lusten att döma
och inser att man bara kan döma sig själv.
Din nästa är ju i grunden bara en nödlidande
människa som behöver din barmhärtighet.
Det här påminner om fallet då den vise kung
Salomo löste konflikten mellan två kvinnor,
som båda sa att ett nyfött barn var deras (1
Kung 3:16-28). Han lät den av de två vinna
tvistemålet som var redo avstå från att få rätt
om det kunde rädda barnets liv.

Att se bjälken i det egna ögat handlar om att
övervinna hjärtats blindhet, det här med att vi
kroniskt letar fel på dem som vi ogillar. Bilden
illustrerar vilka groteska förvrängningar av oss
själva och andra vi är kapabla till.
Det kan gå upp för oss att vi är långt ifrån Guds
milda blick som kan älska fram det vackra i
varje annan persons ansikte. Hur får jag ut min
bjälke? Inte med våld. Jag måste inse och ångra
mina projektioner. Bjälken ska gråtas ut.
Vi ska inte döma någon, men den broderliga
tillrättavisningen kan vara nödvändig inom
kyrkan liksom i familjen och alla andra
gemenskaper. Den utgår från klart objektivt
konstaterbara synder (inte bara från personliga
antipatier) och kan i yttersta fall ta form av
exkommunikation (jfr Matt 18:15-18), som i
familjelivet heter seperation.

Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat
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(1 Sam 16:7)

TISDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 13:2, 5-18
(Låt det inte vara någon tvist mellan mig och dig, vi är ju släkt)
Lot är girig och vill genast ha den bästa delen
av landet. Abraham är generös, en äkta kristen,
Jesus sa ju: Saliga är de ödmjuka, de skall ärva

landet (Matt 5:5). Löftet till Abraham om land
(v. 14-17) inkluderade den del Lot valde. Ändå
gav han Lot den. Djupast sett menas Paradiset.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 19:9b-11, 14-21, 31-35a, 36
(Jag skall beskydda denna stad för min tjänare Davids skull)
Nordriket Israel utraderades (assimilerades)
av Assyrien år 722/721 f.Kr. Samma öde hotar
nu, 20 år senare, Sydriket Juda. Jerusalem
belägras men vägrar ge upp. Kung Hiskija
var väl förberedd: en hemlig 500 meter lång
tunnel försåg staden med vatten (2 Kung
20:20; 2 Krön 32:30; Syr 48:17). Den har hittats
av arkeologer och i dag kan turister gå genom
den, försedda med lampor och regnstövlar.
Märkena efter Hiskijas arbetares hackor syns

överallt i väggen. Men staden räddades inte
av tunneln utan av Gud (v. 35). Den grekiska
historikern Herodot (400-talet f.Kr.) skrev
om en epidemi i assyriernas läger under
denna belägring. Hur som helst: Jerusalem,
och därmed judendomen som religion, var
frälst. Assyriska dåtida källor bekräftar att
belägringen avbröts men källorna anger inga
skäl. Man förstår: reträtten var pinsam för den
stolta armén som kom ifrån norr.

Evangelium: Matt 7:6, 12-14 (Gör för människorna det ni vill att de skall göra för er)
Dagens tre meningar ur Bergspredikan står
där var för sig utan att hänga ihop. Man
måste inte försöka få ihop dem med varandra
(Bergspredikan kan mycket väl vara en
samling olika lösa Jesusord som Matteus har
sammanställt till en helhet). V. 6 varnar oss för
att pressa människor till att dela vår fromhet,
när de inte är redo för det (t.ex. påbjuda små
barn avancerade böner som man själv gillar
men som de inte begriper). Den som vill tvinga
andra till himlen bereder sig en plats i helvetet.
Det vore ju som att mata en hund med hostian.
Ett helt annat läge har vi när en människa inser
att hon längtar efter Guds nåd men känner
sig ovärdig (”hund” betyder i Bibeln oftast
”syndig, oren”). En sådan ”hund”, alltså en
ångrande syndare, kan uppnå att få ”smulor
från barnens bord” som kvinnan i Matt 15:27

lär oss. V. 12 ger oss ”Den gyllene regeln”. Den
möter vi i många kulturer som en praktisk
rättviseprincip. Hos Jesus står den under
kärlekens förtecken: ”Var nådig, du behöver
ju själv nåd.” V. 13-14 ger oss en skrämmande
sanning som inte rimmar väl med optimistiska
predikanters ord om att ”alla blir frälsta”. En
smal väg och en trång port överser man lätt.
Du kanske har tappat bort den och behöver
leta efter den. Du kanske inte hittar den.
Men, min läsare, det kan också bli så att vägen
hittar dig: det sker när du inser din hjälplöshet
och välkomnar nåden. Den heliga Thérèse av
Lisieux hittade sin ”lilla väg” av förtröstan och
kärlek (se s. 1419). Denna himmelsväg var inte
en krävande trappa uppåt utan nådens hiss.
Den smalaste vägen av alla vägar är hennes,
nämligen ödmjukhetens!

Hoppas på Herren, Israel, nu och för evigt (Ps 131:3)
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ONSDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 15:1-12, 17-18
(Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig)
Det sägs att änniskan är en liten del ”Igår”, en
liten del ”Idag” och oändligt mycket ”Imorgon”.
Den gamle Abraham ingår här en framtidspakt
med hoppets Gud som lovar det stört omöjliga.

Gud, förklädd som eld, går ensam fram mellan
styckade djur som ett tecken på sin orubbliga
trohet i liv och död. Gud ensam. Här antyds i
förväg Kristi korsväg.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 22:8-13; 23:1-3
(Allt folket trädde in i förbundet)
På 620-talet f.Kr. hittades ”Lagboken” under
renoveringen av templet (= Femte Moseboken?
Se s. 86). Lagen lästes upp och folket ingick
åter förbundet med Gud. Kungen Josia ivrade

för Gud och hans tempel. Endast i Jerusalem
skulle man offra. I dag får människor i vuxen
ålder igen upp ögonen för Bibeln – en bok som
gått i glömska och behöver hittas.

Evangelium: Matt 7:15-20 (På deras frukt skall ni känna igen träden)
En icke-kristen sekt som vill värva oss med
hatparoler nappar vi nog inte på. Men en
tillsynes mild och god kristen grupp som
brinner av ”nya profetior” (från Anden eller
från Maria) kan lätt kittla vår nyfikenhet och få
oss i sitt grepp. Falska profeter (självutnämnda
andliga experter, sektledare, korrupta präster
m.m.) är farligast när de bemästrar den fula
konsten att se ut som får, d.v.s. som Jesu sanna
lärjungar. Med ett uppriktigt och vinnande
ansikte övertygar de oss om att de bara vill oss
väl. Hur ska vi skilja ut de skadliga herdarna?
Det är inte lätt, men varje växt bär alltid någon
frukt vi kan analysera. En vargtass lämnar
andra spår i marken än lammen gör. I vargens
spår hittar man benrester och blod (konflikter
och tyranni). Bergpredikans anda och botens
anda saknas alltid bland mänskliga rovdjur. I
en sekt börjar allt så bra - tills man drabbas av
baksidan: blir skyldig företaget bakom sekten

stora belopp eller inte klarar att ta sig ur deras
tankekontroll utan olidliga skuldkänslor. Man
är oändligt långt från Guds barns härliga
frihet, som Paulus skriver att Gud vill ge åt oss
(Rom 8:21).
Det är en känd sak att övertron alltid försöker
härja i den sanna trons skugga. Heresin växer
på den sanna trons träd, men som svamp.
Dess förkunnare tar till spektakulära effekter
som ska imponera – men se upp: inte allt
som sägs med Bibeln i hand eller med ljuvlig
bakgrundsmusik är från Gud. En sur, tråkig
predikant som säger oss en obekväm sanning
är bättre än den färgrike retorikern som rör
massornas hjärtan men som serverar en
dryck med små, osynliga doser av heresins
gift. Men aldrig får vi glömma att i Kristi
hus kan människor förändras, även andliga
falskmyntare. Det kan vara svårt, men det går.
Även en varg kan bli ett lamm.

Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro,
säger Herren Gud (Hes 34:15)
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TORSDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 16:1-12, 15-16
(Hagar födde en son, som fick namnet Ismael)
(Alternativ, kortare läsning: 1 Mos 16:6b-12, 15-16)
Abraham litar på Guds löfte, men Sara är
otålig. Rätten att få barn genom en slavinna är
omvittnad i dåtiden (Babylon, 1700-talet f.Kr).
Slavflickan är stolt över sin graviditet och det

tolereras inte. Att rymma kunde ge dödsstraff,
men Gud beskyddade den plågade ensamma
mamman. Hon blev senare stammoder till
Israels stora grannfolk, ismaeliterna.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 24:8-17
(Jojakin och de mäktiga i landet fördes till Babel)
Den fromme kung Josias efterföljare (se s.
99-100) körde den lilla resten av Davidsriket,
Juda, ut över avgrunden. Joahas, Josias son,
avföll från tronen. Gud lät farao Neko II föra
bort honom till Egypten. Farao Neko insatte
Joahas son Eljakim och ändrade hans namn till
Jojakim. Han tvingades dock bli vasall åt den
nya stormakten i öster, Babylon, men gjorde
snart uppror. När han dog tog hans 18-åriga

son Jojakin (= Jekonja) över. Babyloniernas
kung Nebukadnessar erövrade Jerusalem
år 597 f.Kr. och plundrade Salomos tempel.
Stadens bildade eller rika invånare, inklusive
kungen själv och profeten Hesekiel, fördes
till Babylon. Sidkia (597-586 f.Kr.), Jojakins
farbror, gjordes till kung. Snart gjorde även
han uppror, och då fullbordades Davids rikes
totala undergång (se läsningen i morgon).

Evangelium: Matt 7:21-29 (Ett hus byggdes på berggrund, ett annat på sand)
Verserna 21-23 modifierar det som sades
i evangeliet igår om att de falska herdarna
avslöjas av sina gärningar. Det stämmer
inte alltid och i alla fall. Det finns kristna
talare som utåt kan framvisa imponerande
meritlistor: stora lovprisningsmöten eller
bedövande vackra liturgiska performances
(”Herre, Herre”! V. 21), kanske äkta profetior,
kraftfulla exorcismer och mirakel i Jesu namn.
Ändå kommer Jesus att bryskt visa bort dem:
Jag har aldrig känt er! (v. 23). Bläddra fram
till kapitel 25:41-45 så får du se vilka de är: de
som saknade medkänsla och inte gav konkret
hjälp åt nödlidande. Jesus plågas av sådana
medhjälpare. Givetvis kan de förlåtas om de

omvänder sig i tid (som den gode rövaren på
korset, Luk 23:42) men deras synd är särskilt
vidrig: de var satta att representera Jesus men
förvaltade hans skatter och nådemedel i en
helt annan anda än Jesus önskade.
I v. 24-27 talar byggarbetaren Jesus ur sin
egen erfarenhet (att vara ”snickare”, se Mark
6:3, kunde ofta inkludera grovarbete såsom
husbyggeri). All vår verksamhet som inte
tar med andemeningen i Jesu bud saknar
bestående värde inför Gud. Framtida stormar
och prövningar river ner den. ”Klippan” i v. 25
syftar inte direkt på katolska kyrkan eller den
kristna bekännelsen (som Matt 16:18 gör),
utan på ett liv där man gör Jesu bud.

Stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt (Jes 1:17)
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FREDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 17:1, 9-10, 15-22
(Sara skall ge dig en son)
Abraham fick löftet om ättlingar och skrattade
av glädje. Enligt Nya testamentet berodde
hans glädje också på att han såg Jesu ankomst i
fjärran (Joh 8:56).

I förrgår hörde vi om Abrahams ångest när
han såg sina ättlingars framtida lidanden.
Såg han även Jesus på korset?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Kung 25:1-12
(Juda blev bortfört från sitt land)
Davidsättlingen kung Sidkia i Jerusalem (se
läsningen igår) gjorde uppror mot Babylon.
Under babyloniska kungen Nebukadnessars
hämnd togs allt av värde bort. Templet och
hela staden brändes ned (spår av askan finns
överallt under markytan i Jerusalem). Kampen
var hård: ända in i dåtida privatbostäder har
arkeologerna hittat pilspetsar.

Alla Sidkias söner höggs ned, han själv fick
ögonen utstuckna (v. 7), och han försvann
ur historien. Med Jerusalems förstörelse år
587/586 f.Kr. avslutades Gudsfolkets 500
års ”experiment” som jordiskt kungarike.
Judendomen blev åter en tro för ett folk utan
ett land. Det var Guds vilja, folket skulle
förberedas för något bättre: Messias rike.

Evangelium: Matt 8:1-4 (Herre, vill du, så kan du göra mig ren)
Jesu Bergspredikan avlutades igår – eller
kanske inte: nu följer tio mirakel (med vissa
andra händelser inflätade) som kan läsas som
en praktisk förlängning av den enastående
predikan. Samma ljus (jfr Matt 5:14-16) som
har strålat ut genom Jesu ord strålar nu ut
genom hans gärningar. Jesus visade i Matt
5:17-19 sin uppskattning av Moselagen och
respekterar även här - i det första av de tio
undren - lagens bud: den botade ska offra och
skaffa sig ett friskhetsintyg från prästerna (v.
4; jfr 3 Mos kap 13-14). Men lagen bryts också
i denna scen: ingen spetälsk fick närma sig en
frisk så som mannen gör här (v. 2; jfr 3 Mos
13:46). Att Jesus vidrör den sjuke (v. 3) är
modigt, men gör Jesus själv lika oren i lagens
mening som den spetälske. Jesus ”smutsade

ner sig” för att nå fram till den som trodde
sig vara förkastad av Gud. Helt säkert hajar
lärjungarna till, förskräckta, när de ser det här:
en skandal! Det var nog inte lätt att ta Jesus i
handen efteråt - eller att äta med honom, den
Orene. Matteus förtiger deras reaktion, det är
kanske bäst så. Jesus oroar sig inte ett dugg för
smittorisken, ja, om så behövs tar han våra
smärtor på sig (jfr Jes 53:4-5).
Så påminns vi även om helgon som fader
Damian från den s.k. djävulsön (se s. 1101),
ja, heroiska läkare och vårdpersonal överallt
i miljöer med smittorisker. Att sjukdomen
spetälska ofta sågs som straff för synd ger
denna händelse ännu en smak av befrielse:
Jesus tvekar inte att vidröra oss syndare i
Botens sakrament.

Förslag till fredagsoffer: hur blir det med mässa och bikt under sommaren? Planera!
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LÖRDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 18:1-15
(Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå det?)
Hela scenen förbluffar läsaren: ingen människa
kommer normalt in från öknen mitt i dagens
hetta (v. 1-2). Något annat också: Gud vill sitta
till bords hos människor, det gjorde han inte
ens i Paradiset. Vi märker: Kristi eukaristiska
måltid antyds här i förväg (jfr 2 Mos 24:11).

Abrahams gästfrihet är en förnäm kristen dygd
(Heb 13:2). Vi läste igår att löftet om sonen fick
Abraham att le av glädje. I dag är det Sara som
ler, men hon tvivlar.
Guds löfte rubbas dock inte.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Klag 2:2, 10-14, 18-19
(Dotter Sion, ropa högt till Herren)
Katastrofen är här. Riket Juda och Davids
dynasti har gått under. Herrens stad med
Salomos gamla tempel ligger platt öde. Året
är 587/586 f.Kr. och allt hopp verkar vara
ute. Nu kan Gud inte äras med offer längre.
Gudsfolket uppfyllde inte förbundet och får

nu bära de tunga konsekvenserna av sina val,
sina villovägar. Kyrkan låter oss i dag läsa
ur Klagovisorna som antagligen skrevs mitt
under kaoset (se inledningen till den boken s.
130). Bilderna av nöden bland de överlevande
är skakande. Tungt att läsa detta.

Evangelium: Matt 8:5-17
(Många skall komma från öster och väster
och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob)
”Tjänare” i v. 6 kan också översättas med
”pojke” (son). Rör det sig om ett barn som
officeraren har med en slavinna då är det
samma sak. Orden i v. 11 är viktiga: det räcker
inte att vara född in i Guds folk för att få en
plats i himlen (jfr Matt 3:9). Att de räddade ska
komma till Riket från alla håll utanför Heliga
landet beskrevs redan i Gamla Testamentet (Ps
107:3; Jes 2:2-5; 49:12; 59:19; jfr Joh 10:16).
Jesus berömmer officerarens tro (v. 10). Vilken
sorts tro var det? Inte bara ett löst hopp om
att ”mirakelmannen” kunde hindra förlusten
av en värdefull slav. Den främmande militären

vet om sina egna fel och brister, han har en djup
vördnad för Jesus, en stark tillit till Jesu andliga
makt och vilja att bota. Den nåd Gud kommer
att skänka sådana hedningar väcker bitter
vrede hos alla som trodde sig ha ”arvsrätt” till
Guds rike (v. 11-12). Petrus svärmor, de sjuka
och besatta botas utan att bekänna någon tro,
märkligt nog. Evangelisten ser det så att Jesus
”lyfter av” deras plågor och tar deras synder på
sig, korset skyms redan (observera den tydliga
symbol-likheten mellan synd och sjukdom,
jfr Matt 9:5-6; 12-13). Så visar sig Jesus som
den Gudstjänaren som profeten Jesaja hade
förutsett skulle komma (v. 17 = Jes 53:4-5).

Dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig (Jes 58:8)
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TRETTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: 2 Kung 4:8-11, 14-16a
(Han är en helig man. Han skall stanna hos oss)
Heliga män, här profeten Elisha, är väldigt ofta
kontroversiella. De är absolut inte välkomna
överallt. Ofta är de på vandring, antingen för
att de är förföljda eller för att de är på väg
med något budskap från Gud. Det kan vara
farligt att ge dem husrum – vad ska folk säga!

Den rika kvinnan och hennes man tar emot
profeten för att han är Guds profet. Hon ska
belönas rikligen – så kommer även vi att bli
belönade av Gud när vi understödjer kyrkans
tjänare.

Andra läsningen: Rom 6:3-4, 8-11
(Genom dopet har vi dött och blivit begravda med Kristus
för att också vi skall leva i ett nytt liv)
Paulus skissar här på läran om arvsynden,
eller bättre: arvskulden (se Katolska kyrkans
katekes, nr. 396-421). Denna lära är inte en
spekulativ teori om vår natur. Den bekräftas av
benhårda fakta: vi är ju Adam upp i dagen, vi
härmar honom. Vi när en orm vid vår barm,

en tröghet som ständigt drar oss bort från
Gud. Det vore en illusion att ignorera den.
Som tyngdlagen drar dig neråt, mot gravens
stank, så gör din andliga lättja.
Kristi nåd däremot renar, lyfter upp, får oss att
träna, springa, dansa, engagera oss.

Evangelium: Matt 10:37-42
(Den som inte tar sitt kors är inte värd att tillhöra mig.
Den som tar emot er tar emot mig)
Tydligare kan det inte sägas att prio nummer
ett för en kristen ska vara Kristus och hans
rike. Hos Lukas (och även i det apokryfiska
Thomasevangeliet, läs om det s. 66) formuleras
villkoren för lärjungaskapet som att hata sin
far och sin mor och sin hustru och sina barn och
sina syskon och därtill sitt eget liv (Luk 14:26).
Matteus version förebygger missförstånd:
Jesus predikar kärleksbudskapet – men ska
det följas seriöst kan det innebära att man
måste ta radikalt avstånd från (= ”hata”) röster
som drar åt annat håll – om det så är de allra
närmastes eller den egna egoismens. Det här
var givetvis skandalösa och chockerande ord
i ett samhälle där familjebanden betydde allt.
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V. 38-42 förstås bäst som beskrivning av
förföljelsetider. Måste du välja mellan ett
bekvämt liv, friad från misstankar om
”kopplingar till katolska kyrkan”, och den
rena undergång på grund av din tro, då får
du ta emot korset. De utomstående som tar
förföljda kristna i sitt beskydd just för att
dessa tillhör Jesus, vare sig det är apostlar
(ämbetsbärare, v. 40), profeter (andliga lärare,
v. 41) eller de ”små” (de minst framträdande
medlemmarna av kyrkan, v. 42) kommer att
dela deras härlighet i himlen. Bakom Jesu ord
skymtas en hierarkisk kyrkoorganisation med
olika funktioner. Det var tydligen en självklar
ordning som Matteus inte behövde förklara för
läsaren.

TRETTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Vish 1:13-15; 2:23-24
(Genom djävulens avund kom döden in i världen)
Vishetsboken (Salomos vishet) har som sitt
grundtema hoppet om odödlighet för alla de
rättfärdiga och den belöning eller det straff
som väntar efter döden. Därför bör talet i v.
14 om att inget gift dräper och att döden inte

bor på jorden tolkas som andlig död: Skaparen
gav oss jorden, inte för att vi skulle missbruka
den och dra evig undergång över oss utan för
att allt i den skulle tjäna livet, i slutändan: det
eviga livet, vår lön.

Andra läsningen: 2 Kor 8:7,9,13-15 (Ert överflöd skall avhjälpa deras brist)
Det är självklart för Paulus, i Gamla förbundets
anda (v. 15; 2 Mos 16:18), att rika kristna ska
dela med sig åt fattiga så att en jämvikt (v. 13)
uppstår. Aposteln vill inte befalla utan säger

detta som ett råd. När vi besöker rika kristna
kvarter, där alla har för mycket, vid sidan om
fattiga slumområden, ska vi gråta och förmana
dem som inte bryr sig, men inte hata dem.

Evangelium: Mark 5:21-43 (Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!)
Markus skriver gripande. Man anar hans källa,
ögonvittnet Petrus, bakom denna dramatiska
berättelse. Vi berörs av Jesu villkorslösa
engagemang för två patienter på en gång,
under jäktade förhållanden. Vi ser Jesu goda
vilja mot båda, hur han bara har dem och deras
behov för ögonen, mitt i trängseln och trots att
man skrattar ut honom. Vi ser Jesu levande
optimism och hans gudomliga, oerhörda makt
att ge liv och hälsa.
Nu invaderas världen av nåden. Gud är här
i Jesus och hans kärlek överskrider gränser,
också de gränser som Guds egen lag - Mose
lag - har ställt upp, åtminstone som man
brukade tolka den. Markus poäng här är antifariseisk: Det är sant att en kvinna enligt de
kultiska renhetslagarna i Tredje Moseboken
var utesluten från den religiösa sfären under
sin menstruation (3 Mos 15:19ff) – men här
finns en kvinna som på grund av sjukdom inte
har haft en chans på årtal att närma sig Gud,

en sjukdom som har kostat henne allt hon äger
– ska Gud visa bort henne för alltid? Lagen
säger att Jesus ”smittas ner” av hennes kultiska
orenhet när hon vidrör honom bakifrån – men
det är ju menat som ett förtvivlat rop på hjälp
(och ett tecken på tro). Vi vet att döden, även
ett barns, rent teologiskt sett är en ”konsekvens
av synden”, men varför skulle man förakta
Jesus när han förbarmar sig över en tolvårig
flicka vars föräldrar ber för henne? Jesus blir
visserligen kultisk oren genom att vidröra
flickans lik (4 Mos 19:11ff) – men se: han är
Livets Givare! Gamla testamentets strikta
regler kring de kroppsvätskor som hade att
göra med liv och fortplantning, och kring lik,
skulle positivt skydda mot en trivialisering och
banalisering av livets gåva. Men Markus visar
hur Jesus problematiserar vårt användande av
Guds bud: de syftar till vördnad för livet och
för livets Givare, men de får aldrig blockera
för barmhärtigheten.
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TRETTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 1 Kung 19:16b, 19-21
(Elisha bröt upp och följde Elia som hans tjänare)
Kläder är identitet. Dopdräkten betyder:
ni har iklätt er Kristus (Gal 3:27). Elisha får
på sig Elias profetmantel och tillstånd att ta

avsked därhemma om han inte glömmer bort
kallelsen (v. 20). Arbetsredskapen eldas upp,
starka dragdjur äts upp: FARVÄL till allt…

Andra läsningen: Gal 5:1, 13-18 (Ni är kallade till frihet)
… och vilken frihet Elisha måste ha känt,
liksom apostlarna, liksom Franciskus av Assisi
(se s. 1426): Nu lever jag bara för Gud! Som
att bara köra iväg på sommarlov, ut i det blå.

Men den inre kursen ska alltid vara Guds vilja,
annars tar de egoistiska begären över. Paulus
varnar oss: Det som skulle bli så bra fördärvas
i stället. Vi biter och sliter i varandra (v. 15).

Evangelium: Luk 9:51-62
(Jesus vände sina steg mot Jerusalem. Jag skall följa dig vart du än går)
Jesus fokuserar på Jerusalem som mål, med ett
beslutsamt ansikte, hårt som flinta (Jes 50:7).
Han vill in i en samarisk by (se tvärtom i Matt
10:5) men avvisas p.g.a. resans mål (samarierna
avvisar judarnas tro att Jerusalem är en helig
stad). ”Åskans söner” (v. 54, jfr Mark 3:17) gör
skäl för öknamnet: de vill som profeten Elia
dra ner eld ner från ovan (1 Kung 18:38).
På vägen möter vi nu tre personer som får
en enastående chans som aldrig återkommer
- kallelsen till ett radikalt liv i Kristi efterföljd.
Den förste kallar på sätt och vis sig själv, den
andra kallas av Jesus och den tredje har viljan
men inte det odelade hjärtat som är redo att
bränna broarna bakom sig. Rävarna i v. 58 fick
kyrkofäderna att tänka på heretikerna (liksom
rävarna i Höga Visan 2:15): det finns djur
som bara vill in i gården för att stjäla höns, de
följer i allt sitt eget huvud. I Luk 13:32 hör vi
hur Jesus kallar sin jordiska furste, Herodes
Antipas, för en räv (efter att ha hört om hans
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mordplaner). De som har onda avsikter sover
på mjuka kuddar i denna värld. Jesu väg är
omsorg och uppoffringar. Han är hönan som
vill samla sina kycklingar (Luk 13:34) - han
sover inte säkert någonstans. Den andre
mannen, den som Jesus själv kallar, vill först
hem och begrava sin far – ”som Elia gjorde”
står det i vissa handskriftversioner av v. 59.
Hade inte självaste profeten Elia tillåtit sin
lärjunge Elisha detta (se första läsningen
ovan)? Fariseerna sa att den tjänst man
visade de döda (begravning) stod långt över
förpliktande böner och studier av lagen. Men
icke. V.60: I Jesu ögon är man andligt död
om man föredrar en begravning framför att
följa honom när chansen är där. Den tredje
kandidaten till arbete i Jesu vingård vill bara
hem och säga farväl. Han antas inte. En bonde
som blickar bakåt (v. 62) plöjer inte rakt. En
klosternovis som letar upp gamla flammor på
nätet är inte seriös. En brudgum som fjärrstyrs
av sina föräldrar i allt är omogen. Etc.

MÅNDAGEN I 13 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 18:16-33
(Skall du döda den rättfärdige, tillsammans med den ogudaktige?)
Abraham är Guds vän, liksom Noa (och vi:
Joh 15:15). Han invigs i Guds planer. Gud är
rättvis, men också mild och vill låta sig bevekas

av våra förböner för syndarna. Abraham har
Kristi sinnelag (Fil 2:4f). Han vädjar ständigt
till Guds hjärta. Vilka syndare ber vi för?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Am 2:6-10, 13-16
(De längtar efter att se stoft på de armas huvuden)
Vi börjar nu läsa bitar ur profeten Amos bok
från mitten av 700-talet f.Kr. - det är den äldsta
profetboken vi har (se introduktion till denna
bok s.136). Amos var från Sydriket Juda. Gud
skickade honom till Samaria, Nordriket Israels

lyxiga huvudstad, för att predika omvändelse.
V. 6-8 handlar dels om hur de fattiga, hjälplösa
och utsatta luras, och dels om mäns deltagande
i orgiastiska kulter där Kanaans avgudar Baal
och Ashera dyrkades (tempelprostitution).

Evangelium: Matt 8:18-22 (Följ mig)
Den skriftlärde vill följa Jesus på fläcken efter
att ha lyssnat till honom. Vet han vad han ber
om? Rävar (v. 20) är jagade djur som aldrig
är trygga från människornas hundar. Jesus
lever under deras nivå, vill han säga, fri som
en fågel men ständigt hemlös och eftersökt.
Det finns inget romantiskt i att leva så. Endast
en verkligt dedikerad lärjungekandidat
accepterar det. Nästa krav er oerhört: att ett
så allvarligt bud som Fjärde Guds bud (om
att vörda föräldrar) skulle åsidosättas genom
att man ignorerar sin egen fars begravning.
Begäran om tjänstledighet för detta (v. 21) var
rimlig – tillät inte profeten Elia sin lärjunge
Elisha något liknande (1 Kung 19:20-21)?
Det var inte frågan om lång tid - judarnas
begravningar gick snabbt. Att kalla de sörjande
därhemma för döda (v. 22) var grovt (men
kanske vet Jesu om att den snyftande familjen

skulle tvinga lärjungen att inte återvända till
honom?). I Jesu radikala krets fick man satsa
ALLT, inte blicka längtansfullt bakåt som Lots
hustru, hon stelnade till under flykten från
undergångens stad (1 Mos 19:26; jfr Luk 9:62).
Jesus resonerar kanske också utifrån buden
om att en präst eller nasir inte fick gå till en
död person (3 Mos 21:11; 4 Mos 6:6-7). Jesus
ser i så fall sina närmaste män såsom avskilda,
prästerliga, heliga (jfr 1 Pet 2:9). Det är som
med krig: allt annat än kriget prioriteras ner.
Men ska vi förakta begravningar? Såklart
inte. Kyrkan har tydligt motverkat den
missuppfattningen genom att addera den
sjunde kroppsliga barmhärtighetsgärningen
till de sex i Matt 25:31ff: Begrava de döda.
(se Katolska kyrkans katekes, nr. 2447). Jesus
bekräftar i övrigt också klart och tydligt Fjärde
budets viktighet (se Matt 15:3-6).

Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike
(Luk 9:62)
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TISDAGEN I 13 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 19:15-29
(Herren lät svavel och eld regna över Sodom och Gomorra)
Gud är mild. Han ville förlåta ALLA om det så
bara fanns tio rättfärdiga (se v. 32 i läsningen
i går, jfr Jer 5:1 där det räcker med en enda
person). Helgonens och våra förtjänster och
förböner kan bli till nytta för andra, ty kärleken
gör att många synder blir förlåtna (1 Pet 4:8).
Men där alla är förhärdade, där det bara finns

ett enda kollektivt NEJ till nåden i Kristus, går
det inte (jfr Matt 11:23-24). Jobs hustru kunde
inte släppa syndens värld, hon drogs tillbaka
- och förlamades. Vi står där som Abraham,
utan ord, och ser på katastrofen. Svavellukten,
tyst rökdimma...

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Am 3:1-8; 4:11-12
(När Herren talar vem skulle då inte profetera?)
En ödeläggelse har Gud låtit drabba Israel (v.
11). Profeten tänker antagligen på den stora
jordbävningen (Amos 1:1) som vetenskapligt
kan dateras till ca år 750 f.Kr. Vi i Sverige
minns tsunamin i Stillahavet, julen 2004, som
dödade många, bland dem många svenska
turister. Katastrofer är förvarningar, vill Amos

säga: Bered dig att möta din Gud! (v. 12).
V. 3-6 är retoriska frågor. Amos vill säga: Ger
Gud er katastrofer utan att ni förtjänar dem?
NEJ! Se upp, värre saker är på väg! Ni har ju
inte bättrat er! Hårda ord, ja, men de blev
sanna: trettio år senare utplånades Nordriket
Israel (se förre veckan, måndag).

Evangelium: Matt 8:23-27
(Han hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt)
VEM ÄR HAN? Inte bara spetälskan viker
för Jesus, liksom förlamningssjukdomen,
febern och demonerna – även naturkrafterna
lyder hans bud. Matteus vill nog att vi ska se
urkyrkan i scenen med den lilla båten. Den var
kanske mer förföljd än vi vet. I Jesu sällskap
levde man under rävarnas nivå (se läsningen
igår). Ibland fick man ta sig över sjön till
avlägsna hedniska trakter (som här). Ja, varför?
En annan förklaring än flykt är svår att se, Jesu
rörelses ledningsgrupp tvingades gå under
jorden då och då. Men Jesus är märkligt trygg
mitt i alltihop. Likt en jagad räv lyckas han

ändå hitta vila överallt, om det så är i en båt
under en ovädersfärd. Lärjungarna – d.v.s. vi
läsare – kan vara trygga i tron: om Jesus tillåter
att det stormar kring kyrkan så är det aldrig för
att låta henne gå under. Det sker för att vi ska
få känna av hans styrka när han räddar.
Inkarnationens mysterium avbildas här för
oss: Frälsaren är sann Gud och sann människa
– han har stormen i sin hand (= är Gud) men
behöver sova som vi (= är människa). Den
som styr allt har blivit en av oss. Vilken tröst.
Säg, vem är han? GUD är han.

Han som har gjort Sjustjärnorna och Orion, som förvandlar mörker till morgon och låter
dagen mörkna till natt, som kallar på havets vatten och låter det strömma över jorden Herren är hans namn (Amos 5:8)
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ONSDAGEN I 13 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 21:5, 8-20
(Denna tjänstekvinnas son skall inte ärva med min son Isak)
Rivaliteten mellan Abrahams hustru och hans
slavinna, som vi läste om i torsdags (1 Mos kap.
16), blossar upp igen. Sara är rädd att Ismael

ska ärva pengar och makt. Men Abrahams
verkliga arv är de löften Gud gav. Hagar får sin
frihet (jfr reglerna i 2 Mos 22:11).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Am 5:14-15, 21-24
(Må rättfärdigheten flöda lik en bäck som aldrig sinar)
Herren är här fullständigt anti-liturgisk. Han
äcklas av våra gudstjänster, vår andliga musik,
våra hängivna uppoffringar om vi inte också

engagerar oss i kamp mot sociala orättvisor.
Börja göra så, än finns det tid.
Kanske (v. 15) finner Gud då behag i dig.

Evangelium: Matt 8:28-34 (Har du kommit hit för att plåga demonerna i förtid?)
Jesus är i hedniskt område men vi får inte veta
varför. Lik var orena för judar (jfr ”gravarna”,
v. 28). Svinen var orena djur, att tvingas sköta
sådana var närmast botten av elände (jfr den
förlorade sonens tragik i Luk 15:15-16; jfr Matt
7:6; 2 Pet 2:22). Ännu orenare är demonerna, ja,
vilken kuslig plats. Demonerna är ren ondska,
deras öde är beseglat i och med Jesu ankomst,
och det vet de om (v. 29). Djävulspacket kallar
Jesus för ”Guds Son” (v. 29) länge innan någon
människa (såsom Petrus i Matt 16:16) bekänner
det öppet. Jesus är djupt gripen av att se den
skada demonerna gjort på människorna. Han
äcklas av dem, hans knappa befallning visar
det: Ge er iväg! (v. 32). De orena andarna vill
ha en frist innan domedagen och får det. De
får gömma sig i svinen och rusar alla dit. Det
sker inte på något ordnat sätt utan blir till rent
kaos, som om alla knuffas och vill först i mål
(demoner hatar tydligen också varandra), men
ingen vet var bromsarna finns och så glider
hela eländet ut över branten och ner i sjön. De

skuttande svindemonerna är en lätt komisk
bild av ondskans självdestruktivitet, men också
en varning till alla som genom att bli slavar
under synden (”bli som svin”) välkomnar
ondskan. De riskerar dras med i djupet. De
hedniska herdarna vill att Jesus ska försvinna.
Apostlarna, som alla var judar, måste ha ryckt
till: ”Fattar de där hedningarna inte att Jesus
har botat två besatta och fördrivit demonerna
och med dem djur som är orena? Hur kan man
älska svin mer än Jesus?”
Berättelsen finns utförligare och ännu mer
dramatiskt presenterad i Markus evangelium
(Mark 5:1-20). Demonerna har där militära
drag (”Legion”, deras namn, är en romersk
arméenhet, Mark 5:9). Varför? Ja, och vad ville
Jesus där i området egentligen? Varför skrevs
berättelsen? Är den en variant av temat ”Den
gode herden söker de förlorade fåren”? Varför
måste svinen lida för detta? Fick herdarna
skadestånd? Så mycket vi inte kan svara på.
Nog finns det gåtor i bibelvetenskapen...

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig…

(Ps 23:4)
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TORSDAGEN I 13 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 22:1-19 (Vår fader Abrahams offer)
Det här är ingen lämplig godnattsaga för de
små. Barn identifierar sig direkt med den
stackars Isak vilket är ett villospår. Berättelsen
handlar om en andlig kris i Abrahams hjärta.
Som när Gud ledde Jesus ut i öknen för att
förvirras av djävulen (Matt 4:1-11 /Luk 4:113). Isak personifierar det goda som Gud har
lovat, åldringens framtidshopp – men… ”är

allt jag satsat på fel?” Skulle du vara beredd att
offra karriär/familj om du trodde att Gud bad
dig om det? Den ångest, förvirring och smärta
som du då skulle kastas ut i är den samma som
Abrahams. Han var redo att ge allt.
Men vad vi kan ge Gud är inte avgörande.
Gud är den som ger allt. Det var Gud som
slutligen offrade sin son, Jesus (Rom 8:31f).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Am 7:10-17 (Profetera för mitt folk)
I Nordriket Israel fanns en helgedom åt Gud
i Bet-el. Överprästen där stod inte ut med
Amos offentliga predikningar. Han insåg att
Amos krävde ändringar i både religion och
samhällsekonomi och anmälde honom till
kungen för omstörtande verksamhet och
kupplaner. Amos försvarar ödmjukt sina
predikningar: egentligen är han ingen profet,

men Gud ville att han skulle gå till Israels folk
och förkunna som han gör. Han har ingen
annan legitimation är den att Gud har sagt
att han skulle predika hans vilja. De hotfulla
orden som Amos tar till i v. 17 vill utverka
omvändelse. Så är det även när kyrkan ålägger
bot eller straff. Det är för att få oss att ändra
kurs.

Evangelium: Matt 9:1-8 (De prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människorna)
Hos Markus är denna händelse något mer
omständligt berättat (Mark 2:1-12). Matteus
låter mot slutet ett av sina favoritteman
skymtas, kyrkan: det heter ju i v. 8 att Gud har
gett människor (i plural) fullmakt att förlåta
synder (Botens sakrament, jfr Joh 20:23, se
övriga fullmakter i Matt 10:8; 16:19; 18:18;
28:19-20). Tanken att en människa kan förlåta
synder är helt främmande för de skriftlärda.
Varje synd innebär ju ett kränkande av Gud,
alltså kan bara Gud förlåta, tänker de. De har
mer rätt än de vet om: Jesus ÄR Gud som
förlåter, men den förklaringen kan de inte
rymma. När Jesus bevisar den makt Gud har
gett honom genom att bota den förlamade

mannen blir alla förskräckta. Folket börjar
jubla, de skriftlärda däremot stelnar till, vi får
ingen reaktion från deras sida. Mannen som
bars dit står där som nyskapad: utan synd och
på egna ben, botad i själ och kropp. Vad han
måste ha känt sig lycklig ...
Markus och Lukas har i sina versioner en
komisk detalj: den lame kunde först inte bäras
in för allt folket, vännerna fick bryta sig in
genom taket (Mark 2:3f; Luk 5:18). För dem
handlar berättelsen också om hur entusiastiska
människorna var, den gången i Galileen.
Matteus tema här är reducerat till enbart rätten
att ge absolution. Det övriga skalar han bort.

Han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn (Ps 103:5)
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FREDAGEN I 13 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 23:1-4, 19, 24:1-8, 62-67
(Isak blev tröstad i sorgen efter sin moder)
Abrahams tro blir till Tradition. Tjänaren
får under inga omständigheter riskera att
den helige mannens kommande ättlingar,
Gudsfolket, blandas upp med avgudadyrkare.

Åldringen, Guds vän, är kroniskt konservativ
och petnoga: Aldrig, aldrig, vill vi återvända
till hedendomen! Hans trogna ättlingar intog
i alla tider samma attityd. Måtte vi göra det.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Am 8:4-6, 9-12
(Jag skall sända en hunger efter att höra Herrens ord)
Sekulariseringens förödande effekter beskrivs
här, redan på 700-talet f.Kr. Kyrkoårets
heliga dagar är hos oss nu bara ”röda dagar”
– affärerna vill kunna hålla öppet även på
dem så att de kan tjäna ännu mer. Och varför
inte kamouflera varornas innehåll med
missvisande inpackningar så att de ser bättre
ut? Varför inte höja priset om efterfrågan är
stor? Varför inte sänka lönerna om efterfrågan
på jobb är stor? (jfr Katolska kyrkans katekes,

nr. 2409). Men rätt som den råa kapitalismens
herrar skålar och skrålar som bäst slår Herren
till. Hjärtinfarkten. Börskraschen. Cancern.
Strejkerna. V. 11-12: Förvirrade och rädda
går de runt och runt i den gråa askan efter
illusionernas brand. En gång fanns det en
mening. ”Kan vi inte… hur gör man om man
vill be en bön? Har någon en bibel eller nåt?
Inte? Jaha. Nej, det var inget…” Hos Amos
inser vi hur hungern efter Guds ord ser ut.

Evangelium: Matt 9:9-13 (Barmhärtighet vill jag se och inte offer)
Tullindrivaren Matteus, som fornkyrkan
tillskriver detta evangelium, kallas för Levi i
parallellversionerna hos Markus och Lukas
(Mark 2:14; Luk 5:27). Det var inte ovanligt
att ha två namn i dåtiden (som Paulus och
Saulus). Han kallas att bli lärjunge och senare
apostel. Varför väljer Jesus en så hatad person?
Tullindrivarna tjänade Roms intressen och
pressade sina landsmän på pengar. De var
– precis som prostituerade - inte välkomna i
synagogorna (jfr Luk 19:1-10; Matt 21:31f).
Fariseerna ser att Jesus nu till och med äter
med ett sådant sällskap. De blir så förargade att
de inte ens kan se Jesus i ansiktet utan vänder
sig med sin fråga till lärjungarna i stället:

VARFÖR GÖR HAN SÅ? Jesus, som ju är där,
lägger sig i och presenterar sig som själarnas
läkare. Citatet i v. 13 från Hos 6:6 (jfr Matt
12:7; 23:23) förklarar Jesu måltidsgemenskap
med syndare: de är Guds älskade, men sjuka
barn.
Av samma skäl är vi syndare i dag bjudna till
hans måltid som är eukaristin. Vi går inte till
mässan för att vi är bättre än andra människor
utan just för att vi inte är det. I kön fram till
kommunionen går patienter som söker sig till
sin läkare. Stegen är inte alltid lätta. Här krävs
ödmjukhet, insikt om sin synd och en tillit
som den Matteus hade.

Förslag till fredagsoffer: I dag vill jag vara vänlig mot någon som ingen bryr sig om
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LÖRDAGEN I 13 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 27:1-5, 15-29
(Jakob bedrog sin broder och tog hans välsignelse)
Kyrkofäderna såg Esau, den äldre brodern,
som judendomen och Jakob som kyrkan, den
som Gud här, genom Rebeckas list, lät ärva
löftena till Abraham. Positivt får vi se oss som

utvalda, men negativa slutsatser om judarna
kan vi inta dra. Vi vet inte vilka framtidsplaner
Gud har med dem. Paulus, själv jude, var på
den punkten optimist (se Rom 11:26).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Am 9:11-15
(Jag skall plantera mitt folk i deras eget land)
Under nästan 200 år hade Guds folk nu varit
splittrade i Nordriket Israel och Sydriket
Juda. Men såren skulle helas (v. 11-12). Det
återförenade riket skulle flöda av mjölk och

honung (= bli ungefär som vårt lättodlade,
bördiga Skåne). Överflödet i v. 15 kan dock
aldrig förverkligas här på jorden. Amos anar
mer än det jordiska, utlovade landet: himlen.

Evangelium: Matt 9:14-17
(Bröllopsgästerna kan inte sörja så länge brudgummen är hos dem)
Att fasta är att uttrycka sorg eller göra bot.
Jesu närvaro var fest. Det var en glad nyhet
(evangelium) han kom med och då fanns det
inte plats för sorg. En bröllopskortege och
ett begravningsfölje är två olika verkligheter.
Jesus kallar sig för Brudgummen – det är lika
provocerande som när han förlåter synder i
Guds namn. I den rabbinska utläggningen av
kärlekspoesin i Höga Visan är brudgummen
Gud själv som älskar sitt folk (jfr samma tanke
hos profeterna, Hos kap.2-3; Jes 54:5; 62:5; Jer
2:2). Ingen kung har gjort anspråk på en sådan
roll, inte ens Messias förväntades göra det.
Att Jesus kan vara både sann Gud och sann
människa på en gång kräver ett helt nytt sätt
att tänka – detta menar Jesus med liknelsen
om gammalt och nytt som inte passar ihop
(v. 16-17). Gud är inte underkastad våra

föreställningar om hur Messias ska vara – han
kan välja att bli det själv, genom sitt Ords, sin
Sons, människoblivande. Gud måste inte leva
upp till våra förväntningar. Att kapitulera inför
det är den nya utgångspunkten: om kritikerna
skulle släppa fördomarna och försöka anta att
Jesus har rätt, då skulle de se vart det leder.
Apostlarna gjorde så och blev inte besvikna.
Matteus visar i slutet av v. 17 att Jesu inte vill
förkasta det gamla. Det ska bevaras, hör vi.
Det gamla är bra och motsägs inte av det nya
utan uppfylls av det och ryms i det (jfr Matt
13:52). Matteus citerar i Bergspredikan Jesu
väldigt positiva ord om Moselagens bestående
värde (Matt 5:17-19). Augustinus (se s. 1336)
sa: ”Det nya testamentet ligger dolt i det gamla,
och Det gamla testamentet avslöjas i det nya”.

Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man
som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt (Matt 13:52)
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FJORTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Sak 9:9-10 (Se, i ringhet kommer din konung till dig)
Profeten Sakarjas bok är svårtolkad, men
så mycket vet vi: att den är messiansk.
Boken var mycket viktig för Jesus: hans noga
planerade messianska entré i Jerusalem på

Palmsöndagen (jfr Matt 21:1-11; Joh 12:15)
regisserades utifrån de här verserna. Jesus var
ingen krigarkung (då skulle han i stället ha
ridit på en häst), utan fredens Messias.

Andra läsningen: Rom 8:9,11-13
(Om ni med ande dödar kroppens gärningar skall ni leva)
Jesus red in i Jerusalem milt och nådefullt, men
han gick sedan direkt till templet och svängde
piskan över dem som missbrukade Guds hus
(jfr Joh 2:15). Paulus talar i dag om det vi
traditionellt kallar för mortifikation (att ”döda”

sin själviskhet). Vi skulle i dag kunna översätta
det med en andlig detox. Sådant behövs alltid.
Vårt hjärta är Guds tempel. Därinne finns det
golvmattor som måste piskas ibland. Mod
behöver vi, och fasta, bön, allmosa!

Evangelium: Matt 11:25-30 (Jag har ett milt och ödmjukt hjärta)
Efter hårda ord mot städer i Gallileen som
inte velat omvända sig trots de mirakel Jesus
har gjort där (Matt 11:20-24) bryter Jesus ut i
jubel när han tänker på hur Gud förödmjukar
de arroganta och lärda genom att låta andra,
nämligen de som är som barn, d.v.s. personer
utan bildning och status, få trons gåva och inse
vem Jesus är (v. 25). Gud sa redan hos Jesaja
(Jes 29:14) att han skulle överraska det folk
som ärar honom med falska läppar: Då är det
slut med de visas vishet, de förnuftigas förnuft är
borta. Paulus jublar på samma sätt: Det som är
dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de
visa stå där med skam (se hela sammanhanget
i 1 Kor 1:18-30). Jungfru Maria sa likadant
i Luk 1:46-55. Jesus är vägen till Fadern (Joh
14:6), och hela Galileen har fått se honom.
Ta den vägen, och ni skall finna vila. Men de
svarade: ”Det vill vi inte.” (Jer 6:16). Han sade
till dem: ”Här är viloplatsen, låt den trötte vila!
Här är vederkvickelse.” Men de ville inte lyssna
(Jes 28:12).

De första orden i v. 27 – om Jesus Messias
universella fullmakt - ska få oss att tänka på
Människosonen i Dan 7:13 och nämns igen i
Matt 28:18. Resten av versen låter som tagen
ur Johannesevangeliet (jfr t.ex. Joh 3:35; 17:2),
här öser de två evangelierna, som annars är så
olika, tydligen ur samma källa utan att vi vet
hur eller varför de gör så. Jesu tröstande ord i
v. 28-30 finns bara hos Matteus. Här ekar Guds
ord hos Jeremia: Jag skall släcka de utmattades
törst och mätta alla nödlidande (Jer 31:25).
”Oket” i v. 29 syftar på Mose lag som man ”la
på sig” liksom ett lastdjur när det ska dra en
vagn. Meningen är: Jesu sätt at tolka lagen
är befriande lätt, det handlar om nåd och
ödmjukhet. Så är han lagens kärna (jfr Matt
18:10). Hos Jesus hittar vi Guds rike, den
ständiga sabbaten (vilodagen) utan slut.
Jesus gav oss ett lätt ok. Vi gav honom korset.
Men korset lyfter oss upp till himlen.
789

FJORTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Hes 2:2-5 (De kommer att inse att en profet har varit hos dem)
Prästen Hesekiel drogs med när den
babyloniske kungen deporterade Jerusalems
samhällselit år 597 f.Kr. Det var borta i
Babylon som han blev profet. Med hårda, ja,
stundom stötande ord, beskrev han exilen som
Guds dom över folkets synder. Senare ändrade
han ton och sa att de som nu var får utan herde

(Hes 34:5) skulle få se att Gud själv skulle bli
deras herde (Hes 34:11,15). Hesekiel anade den
kommande herde-Messias (Hes 17:22; 34:23;
37:22-25). Men mot ett fräckt och motsträvigt
folk (v. 4-5) förmår den rena nåden inget. Först
när de kommer till besinning kan Guds tröst
verka i deras hjärtan.

Andra läsningen: 2 Kor 12:7-10 (I svagheten blir kraften störst)
Vilka gåvor som Gud har anförtrott oss genom
att fylla oss med trons, hoppets och kärlekens
rikedomar (”väldiga uppenbarelser”, jfr v. 7)!
Men varför ska vi ännu lida? I en medeltida
visa sjöng man att den gravida Jungfru Maria
gick genom törneskog och med det samma

förvandlades alla törnena till rosor. Vi får
respektera visans goda avsikt, men budskapet
är fel, ty så är det ju inte: Den som följer Jesus
slås till marken av djävulen och rivs av törner.
Gud tillåter detta för att förebygga högmod.
Men taggarna kan bli till nåd, kraft, rosor.

Evangelium: Mark 6:1-6 (En profet blir ringaktad bara i sin hemstad)
Jesu uppträdande i sin hemstad blir här i
Markus version inte lika dramatisk som hos
Lukas där man vill ta livet av honom med en
gång (Luk 4:16-30). Men det var illa nog: Guds
Son kom till det som var hans, och hans egna
tog inte emot honom (Joh 1:11). Nazarenerna
känner på något sätt inte igen sin granne, sin
vän, sin släkting. Vi inser att den uppväxande
Jesus hade dolt sin gudomlighet och sitt
Messiasuppdrag väldigt väl.
Det är fel att övertolka uttrycken ”bröder” och
”systrar” i v. 3 allt för bokstavligt, som om det
vore en kärnfamilj av modernt slag. I Bibelns
värld (som i Mellanöstern än i dag) kallas
även avlägsna släktingar, såsom kusiner, för
”bröder” eller ”systrar”. Så kan Jakob utmärkt
vara identisk med den apostel som Paulus
avser i Gal 1:19, som kan vara son till Jungfru
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Marias släkting, som också hette Maria (jfr
Mark 15:40; Matt 27:56; Joh 19:25). Kyrkans
tro vägleder vår tolkning: Maria fick inte
andra barn än Jesus, hon förblev jungfru för
alltid, helt given åt Gud (Katolska kyrkans
katekes, nr. 510; se s. 409). Säkra spår av detta
såsom kyrkans lära har vi redan från 300-talet.
Observera att männen här i v. 3 definierar
Jesus efter hans moder, inte efter familjefadern
Josef. Det kan ses som en förolämpning (”vi
vet ju inte ens vem Jesus pappa är”). Här utbyts
menande blickar. Vi anar byskvaller och hysshyss bakom.
Jesus var förbluffad (v. 6). Det här hade han inte
väntat. Att han inte ”kunde” göra underverk
denna dag ska väl uppfattas så att deras hjärtas
dörrar var stängda.

FJORTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jes 66:10-14c (Jag leder lycka till henne som en flod)
Jesaja såg det gudomliga barnets ankomst i
framtiden (Jes 7:14; 9:2-6; 11:1-10), som är
Jesus, Israels tröst (Luk 2:25). Här ser han ett

nytt Gudsfolk födas. Marias tunga bröst (v. 11)
avbildades gärna på medeltida kalkmålningar.
Hon är ju kyrkans Moder.

Andra läsningen: Gal 6:14-18 (Jag bär Jesu märken på min kropp)
Paulus avslutar här Galaterbrevet. Han tar
själv pennan och sammanfattar sina poänger.
De judaiserande kristnas krav på omskärelse
av hedningar är ren världslig fåfänga. Världen
som korsfäste sin Frälsare har på sätt och

vis korsfäst sig själv (v. 14). ”Guds Israel” (v.
16) är kyrkan. Om Jesu sårmärken (v. 17) är
regelrätta stigmata som hos t.ex. den helige
Padre Pio (se s. 1392) vet vi inte. De kanske
var skador efter misshandel eller tortyr. .

Evangelium: Luk 10:1-12, 17-20 (Den frid ni kommer med skall bli kvar)
(Alternativ, kortare version: Luk 10:1-9)
En lyckad missionskampanj genomförs. Men
den största glädjen är inte att lyckas med
kyrkans verksamhet, utan att veta att vi tillhör
Herren i liv och död (v. 20).
Jesus väljer ut 72 lärjungar precis som Mose
fick 70 ”äldsta”, d.v.s. medhjälpare (4 Mos 11:16
f), plus två som tillkom (4 Mos 11:26). Lukas
vill nog också få oss att tänka på de 70 folken
som fanns i världen enligt folklistan i 1 Mos
kap. 10 (i den hebreiska Bibeln var de förresten
72): Jesus antydde så missionen till alla folk
som kyrkan skulle förverkliga (Jes 42:6; 49:6). I
vissa gamla Lukashandskrifter är lärjungarnas
antal 70 – vilket som är rätt vet vi inte. V. 3:
Att skickas som lamm bland vargar är en
skrämmande tanke. Men Den gode herden
skyddar och leder kyrkan (Joh 10:1-16) och
den messianska tiden är nära då vargen ska bo
med lammet (Jes 11:6; jfr 65:25).
Förbudet mot att hälsa på någon på vägen (v.
4; jfr 2 Kung 4:29) är ett profetiskt tecken: ”Ur
vägen med er, vårt budskap brådskar!”

V. 7 och 8 (om att acceptera den mat som
serveras) är typiska för Lukas: mat spelar en stor
roll i hans evangelium, från foderställningen
som den nyfödde Jesus läggs i (Luk 2:7) till att
den Uppståndne ber om mat (Luk 24:41-43).
V. 12: Sodomiternas vidriga synd fick ett
vidrigt straff (1 Mos kap. 18-19) men de kände
inte Jesu godhet som människorna på Jesu tid
gjorde. Jesu samtida hånade honom men ingen
ragnarök föll över dem. Därför väntar dem en
hårdare dom i evigheten än sodomiternas
Lukas berättar för oss om lärjungarnas lyckliga
återkomst och Satans snabba fall från himlen.
Satans position ”i himlen” är avskaffad (vi
ska tänka oss en domstolsliknande situation
där djävulen var åklagare och ständigt letade
fel på människorna inför Gud såsom vi ser
honom göra det i Jobs bok, kap. 1) – hans
stol är nu omkullkastad (jfr Rom 8:31-39).
Demonutdrivningarna visar att Gudsriket har
börjat. Nu ska inget hindra oss att bygga upp
en bättre värld enligt Guds sinne.
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MÅNDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 28:10-22
(Jakob såg en stege och Guds änglar steg upp och ned på den)
Det finns heliga platser där Guds nåd känns
påtaglig – som här i Betel där Jakob drömmer
om Gud. Vi katolska kristna vallfärdar till
sådana pkatser, bygger kyrkor där och ägnar

oss åt bön. Men för den som lever med Jesus
finns himmelsstegen överallt (jfr Joh 1:51), i
köket, på bussen...

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hos 2:14, 15b-16, 19-20
(Jag skall trolova mig med dig för evig tid)
Tills på fredag läser vi ur profeten Hoseas
bok (se introduktion s. 134). Gud själv är den
som talar här. Hans kärlek till sin notoriskt
otrogna ”brud” (Israel) som följer avgudarna
är överraskande stor och full av förlåtelse.

Gud kan inte sluta älska henne. Om Israel bara
ville inse att det är HERREN, inte Baal, som
ger liv. V. 16: Johannes Döparens förkunnelse
i öknen inledde det nya ”exodus” (Matt 3:1ff)
som utlovas här.

Evangelium: Matt 9:18-26 (Min dotter har just dött, men kom så får hon liv igen)
Man drar i Jesus från flera håll. Berättelsen
är mer detaljerat och dramatiskt berättat hos
Lukas (Luk 8:40-56), och ännu mer hos Markus
(Mark 5:21-43). Här hos Matteus är flickan
redan helt död – scenen blir för honom till en
bild av uppståndelsen (uttrycket ”steg upp”
i v. 25 kan även översättas med ”uppstod”).
Flöjtblåsarna som Matteus nämner (v. 23)
spelade på blåsinstrument med gällt ljud, en
del av det obligatoriska klagandet. Det inhyrda
snyftlaget är inte seriöst – lätt slår alla om i
skratt när Jesus talar om att flickan ”sover” (v.
24). Verkligt berörd är bara Jesus. Ömt tar han
flickans hand. Hon ska möta Herrens godhet
här i de levandes land (Ps 27:13).
Den blödande kvinnan berör desperat tofsen
på Jesu mantel (v. 20; jfr Matt 14:36; 1 Sam
15:27; Sak 8:23). Vi katolska kristna tror som

hon att Gud kan göra under genom beröring
med heliga personers saker eller reliker (Mark
5:28-30; 2 Kung 2:13f; 13:21; Apg 5:15-16;
19:11-12). ”Tofsen” här är förmodligen en av
de fyra som den fromme juden skulle ha i sin
mantel som påminnelse om att hålla lagen (4
Mos 15:38f; 5 Mos 22:12). Hålla lagen? Enligt
lagen (3 Mos 15:19-27) är kvinnan på grund av
sina blödningar ständigt oren (= utanför den
heliga ”sfären”), och Jesus görs oren genom att
komma i beröring med henne. Matteus (med
sin judiska bakgrund) skriver nog med viss
vämjelse (är det därför som hans version är så
kort?). Han vet att hela den judiska vardagen
vilar på renhetslagarna och har i kapitel 5, vers
18, citerat Jesus för att inte ens den minsta
pricken i lagen skulle tas bort. Vad gäller nu?
Urkyrkan fick tänka till. Jesus ville inte göra
det lätt för dem.

Mig har Gud visat att man inte skall betrakta någon människa som ohelig eller oren
(Apg 10:28)
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TISDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 32:22-32
(Du skall heta Israel ty du har kämpat med Gud)
Jakob överfalls av Gud, av sitt samvete. Han
ljög sig till sin blinde fars välsignelse när han
på frågan ”Vem är du?” angav sin brors namn
(1 Mos 27:19). Så måste vi brottas med Gud

innan vi kan ta över vårt arv, det heliga landet,
himlen. Gud ger fuskaren en ny chans: ”Vad
är ditt namn?” ”JAKOB!” svarar han nu ivrigt.
Sanningen kom äntligen fram. Bikten är över.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hos 8:4-7, 11-13
(Vind sår de, och storm skall de skörda)
Nordriket Israel (= Efraim/Samaria) hade på
900-talet f.Kr. gjort dyrkandet av en kalv till
statsreligion (1 Kung 12:25ff). Tänk att de
inte har lärt sig av misstaget med guldkalven

i öknen (2 Mos kap. 32). Nu – på Hoseas
tid, 700-talet – har inget blivit bättre. När vi
människor väljer ledare ska vi rösta på sådana
som lyder den sanne Guden (v. 4).

Evangelium: Matt 9:32-38 (Skörden är stor men arbetarna få)
Med denna evangelieläsnings verser avrundas
de tio mirakel som följde på Bergspredikan.
Folkets reaktion är gränslös häpnad – lätt att
förstå. Fariseernas reaktion är blint hat – de
vill inte dra annan slutsats än att Jesu hjälp till
sjuka, döda och besatta är djävulens verk. I
Matt 12:25-30 får de svar på samma anklagelse
(jfr 10:25).
Jesus är rörd över mängden men också tyngd
av den enorma arbetsbelastningen som väntar
ifall det ska lyckas att få Gudsfolket samlat till
en ny början med Gud. Så många som skulle
kunna nås! Jesus ber om lärjungarnas förbön
för sitt arbete – han som själv är Gud. Se, hur
han som kan verka allt ändå önskar att vi ska
vara med honom i hans verk. Det är han, inte
vi, som frälser, ändå vill han inte göra det utan
oss. Förbön är att vara på linje med honom, ett
hjärta och en själ, att be i hans namn, och för

kyrkans arbete. Det önskar han allra mest – vi
är alla inbjudna till det.
V. 36: Får klarar sig inte utan herdar. Att se får
springa lösa omkring är frustrerande, man vill
rusa dit för att stoppa det farliga kaoset och fösa
ihop djuren. Mose bad Gud om en efterträdare
så att det inte skulle bli så med folket (4 Mos
27:17). Han fick Josua (= samma namn som
Jesus). Fårabilden används även som kritik
mot folkets socialt oansvariga ledare i Hes
34:5; Sak 10:2; 1 Kung 22:17. Gud lovar att
själv bli folkets herde i Hes 34:10f. Jesus visste
att han var Sonen som skulle förverkliga denna
uppgift. Han återvänder ofta till bilden (Matt
10:6; 15:24; 18:12; 26:31; Joh kap.10 m.m.).
Medarbetare skulle utnämnas och utbildas.
Det handlar hela nästa kapitel i Matteus bok
om.

Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg. (Jes 53:6)

793

ONSDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a
(Vi har dragit skuld över oss genom det vi gjorde mot vår broder)
Josef i Gamla testamentet är en Kristusikon,
målad i förväg. Förrådd och såld av sina bröder
(resten av Israels barn) vänder Gud ändå hans

öde. Som faraos kloke statsminister räddar
han många folk från döden. Listigt leder han
här sina svekfulla bröder till ångerns nåd.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hos 10:1-3, 7-8, 12
(Det är tid att söka Herren)
Vers 1: Välståndet blev till avgudadyrkan, är
det inte också vår tids sjukdom? Herren ska
demontera våra falska avgudar (avser v. 3
revolten mot kung Pekach i 2 Kung 15:30?).

Ett land, ett EU, ett FN som förnekar Gud
kommer att gå under i skräck till slut (v. 8; jfr
Luk 23:30; Upp 6:16). Men ännu finns det tid
för omvändelse (v. 12) innan Gud slår till.

Evangelium: Matt 10:1-7 (Gå till de förlorade fåren i Israels folk)
Exorcism, sjukvård och uppväckande av döda
(Matt 10:8) var apostlarnas första uppgifter. De
skulle även predika, men ännu bara för judar.
Kyrkan behövde först samla resterna av det
fromma Gudsfolket, sedan kalla människor
från alla andra folk (Matt 28:16-20; Apg 1:8).
Juden främst, men också greken – så säger
Paulus senare (Rom 1:16; 2:9-10; jfr Joh 4:22).
Vi ser hur Jesus lägger sitt verk i bräckliga
människors händer (i dag: i dina och mina).
Det började med De tolv. Den förstnämnde
och främste av apostlarna var Simon Petrus,
som snart skulle gå på vattnet med Jesus och
anförtros nycklarna till Guds rike (Matt 14:29;
16:19). Hans kontrast var den tragiske Judas
Iskariot som senare ersattas av Mattias (Apg
1:26). En tredje var författaren själv (enligt
fornkyrkans vittnesbörd) d.v.s. tullindrivaren

(och därmed Romvännen) Matteus (jfr Matt
9:9) som hos Markus och Lukas kallas för
Levi. Simon Kananaios kallas i Luk 6:15/Apg
1:13 för ”seloten” (frihetskämpen). Om det ska
tolkas politiskt då kan han och Matteus bara
ha varit dödsfiender! Taddaios (v. 3) heter
hos Lukas Judas (Luk 6:16, den gode Judas!)
– vi kallar honom Judas Taddaios. Natanael
i Johannesevangeliet (Joh 1:45f) identifieras
med Bartolomaios.
En senare rabbinsk text har en märklig lista på
bara fem nära medarbetare till Jesus: ”Matthai”
(= Matteus?) och ”Todah” (= Taddaios?) och
tre gåtfulla namn: ”Nakai”, ”Nezer” och ”Buni”
(Den babyloniska talmud, bSanh 43a). Listan
ges i samband med ett fördömande av Jesus.
Vilka källor den bygger på vet ingen. Det är
mycket vi inte vet om kyrkans ursprungstid.

Han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden
Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den
dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och på
dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar (Upp 21:10-11, 14)

794

TORSDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 44:18-21, 23b-29; 45:1-5
(För att bevara människors liv har Gud sänt mig till Egypten)
Josef i Gamla testamentet är en Kristusikon
i förväg. Även Jesus förråddes och såldes av
sina bröder (av Judas), men trots döden på

korset uppenbarade han på Påskdagen för sina
förskräckta lärjungar att han lever. Hans död
blir till frälsning.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hos 11:1-4, 8c-9
(Mitt hjärta vänder sig i mig)
Vi får här Israels (=”Efraims”) historia sett med
Guds ögon. Gud älskar folket, hans ”spädbarn”,
av hela sitt hjärta. Men alltid vänder de sig bort
ifrån hans kärlek. Vore Gud som de skulle han
löna en sådan otacksamhet med att ta tillbaka
befrielsen från slaveriet, ja, fösa tillbaka dem
till Egypten.

Men icke. Bilden av ”inre känslokonflikt”
i Gud mellan vrede och barmhärtighet (v.
8-9) ska illustrera Guds absoluta helighet, en
övermäktig kärlek som triumferar över våra
svek. V. 8: Adma och Sevojim är städer som
gick under med Sodom och Gomorra (5 Mos
29:22-23; jfr 1 Mos kap. 19).

Evangelium: Matt 10:7-15 (Ge som gåva vad ni har fått som gåva)
Matteus version av packlistan för Jesu
missionärer är tuffare än den hos Markus
(Mark 6:8-11). Här ska de inte ens ha skor,
vandrastav eller några pengar med sig. Deras
sjukvård och karitativa verksamhet ska vara
ren gratistjänst (v. 8, Jesus oroar sig inte för att
kyrkan ska utnyttjas eller sakna medel; jfr 2
Kor 11:7). Vilka är de som är ”värdiga” att husa
dem (jfr v. 11)? De som är fattiga i anden och
som hungrar och törstar efter rättfärdigheten
(Matt 5:3, 6), vilket är den nya livsstil Jesus
kommer med. Apostlarnas fridshälsning är
ingen artighetsfras. Den erbjuder frälsning.
Att avvisa den är en allvarlig sak: välsignelsen
över hemmet blir till ödeläggelse (v. 12-15).
Evangeliet ska ge glädje, men Jesus är också
medveten om budskapets allvar och tyngd.

Ansvaret för att budskapet når fram ligger hos
både avsändare och mottagare! Så än i dag.
Evangelisation är i strikt mening kyrkans
förkunnelse utåt, men i vår sekulariserade
nutid behövs den också inåt, i våra egna led.
Matteus visar att en kristen förkunnelse ska
innebära medkänsla med nödlidande och
frihet från ekonomiska egenintressen (men
församlingarna ska se till förkunnarnas
behov, v. 10; jfr levitens lön i 4 Mos 18:24).
Det räcker inte att hänvisa till en titel som
präst eller diakon om man vill nå fram till
lyssnarnas hjärtan. Man ska visa att man
är Kristi sändebud genom rak förkunnelse,
radikal givmildhet, uppoffringar och omsorg
om människors hälsa.

Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa,
men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn (Upp 3:8)
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FREDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 46:1-7, 28-30
(Nu vill jag gärna dö, sedan jag har sett ditt ansikte)
Jakob heter också Israel. Kyrkan är det nya
Israel (Katolska kyrkans katekes, nr. 877) som
satsar allt, bryter upp och tar emot räddningen

från Gud genom den nya Josef, Jesus. Ett
härligt land, utan nöd, väntar oss. Bibelns
bildspråk är övertydligt. Vi ska känna glädje.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hos 14:2-10
(Våra händers verk skall vi inte mer kalla för vår Gud)
Gud har genom Hoseas bok vädjat med en
mors allra ömmaste ord till sina barn (= det
avfälliga Nordriket Israel). Hosea avslutar sin
bok med att föreslå en bön som skulle kunna
utverka förlåtelse (v. 3-4). Hos Gud finner
faderlösa barmhärtighet, men ”Assyrien”

(stormakten i norr), ”hästar” (= militär kraft)
och avgudarna (”ting vi själva har gjort”)
kan man inte lita på (v. 4). Israel vände dock
dövörat till Hosea. Få år senare utplånades
nordriket (år 722/721 f.Kr.). Katastrofen var
ett faktum - och en varning till alla tider.

Evangelium: Matt 10:16-23 (Er faders ande skall tala genom er)
Jesus – med sin folkliga stil – talar om får,
vargar, ormar och duvor som bilder av religiös
existens (v. 16). Vargen har i mänsklighetens
sagor och myter inget snyggt socialprotokoll.
Den är så gott som alltid destruktiv, en bild av
djävulen som med öppen käft ger sig på Guds
folk. Ormen är ingen trevlig kompis heller
(jfr 1 Mos kap. 3), men den har onekligen
något coolt, behärskat och klokt över sig. Den
förknippas gärna med medicin, dolda skatter
och evigt liv. Den används som Kristusikon i
Joh 3:14-15 (jfr 4 Mos 21:4ff). Denne Smygare
i gräset passar dock dåligt till duvan – den
blida, fredliga, trogna fågeln - som svingar
sig upp under himlen (och som var de fattiga
judarnas offerdjur, jfr Luk 2:22-24). I vilken
saga är väl dessa två djur vänner? Jesus är
kreativ och utmanar vårt tänkesätt: vi ska ta till
oss det bästa nerifrån (ormen) och uppifrån

(duvan): jordiskt know-how och himmelsk
visdom, enkelhet, ärlighet. Ormlik slughet
behövs om man är ett litet får bland arga
vargar (v. 16f). Paulus kunde skickligt spela
ut sina motståndare mot varandra så att de
började gräla och han gick fri (Apg 23:6-11).
Ja, Gud inger sina apostlar vad de behöver säga
när det är dags (v. 19-20; jfr Joh 16:13). Men
det kan ändå bli svårt. Misshandel, dödsdom
och förräderi från de närmastes sida kan bli
vårt öde. Kristus, Paulus, Petrus - alla fick
de smaka på det. Matteus som skrev det här
räknade med att få sin del av det som ännu
fattas i Kristi lidanden (Kol 1:24), och även
hans läsare skulle se upp!
I vår tid är nog likgiltigheten kyrkans största
motståndare. Den ger kyrkans arbetare en ny
sorts martyrium. Hur bemöter vi den? Tappa
inte modet, bli kreativ, fräck, rak och rapp!

Träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja (2 Tim 4:2)
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LÖRDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mos 49:29-33; 50:15-26a
(Gud skall se till er, och föra er upp från detta land)
”Kan det verkligen stämma att vår bror Josef
har förlåtit oss?” Bröderna som ville bli som
Kain (1 Mos kap. 4) och mörda sin irriterande

bror oroas med rätta. Men Josef är här en ikon
av den uppståndne Kristus i förväg: Då gäller
inte lag (5 Mos 27:24) utan nåd.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jes 6:1-8
(Mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot)
Seraf-änglarnas dundrande rop kommer
för all framtid att eka i vår mässa där deras
lovsång har en central plats (v. 3): Helig, helig,

helig (Sanctus, Sanctus, Sanctus). Må kyrkans
trösklar (vårt inre) skaka i sina fästen och må
kyrkorummet fyllas av rökelse (jfr v. 4)!

Evangelium: Matt 10:24-33 (Var inte rädda för dem som kan döda kroppen)
Jesu utsändningstal (= hela kapitel 10)
innehåller ingen missionärsromantik. Det är
ett bistert, farligt och otacksamt uppdrag hans
vänner skickas ut på, ingen söndagspromenad.
Jesus är ingen optimistisk företagsledare som
pepprar sina säljare med motiverande mental
massage. Han säger som det är: de ska ut och
göra reklam för en predikant som medierna
ser som djävulen själv. De ska inte räkna med
annat än att själva få samma etikett (v. 25). Det
är skrämmande utsikter, ty sådana predikanter
kastade man stenar på. Men värre vore det att
tappa Guds vänskap (v. 28) - det är tröstande
ord, men också hårda, blir man mindre rädd
av dem? Risken att Jesus ska förneka oss
inför Fadern i himlen (v. 33) är förkrossande
att tänka på. Lärjungarna såg nog inte precis
roade ut där de satt och lyssnade. Vi märker
det indirekt: hela tre gånger måste Jesus i detta
lilla avsnitt (v. 26-31) säga: Var inte rädda.

Jesus vill befria apostlarna från fruktan för
människor och för döden. Hans ”soldater” ska
satsa allt. Styrkan i Jesu ord, det vinnande, är
att de är så realistiska.
Insatsen kommer inte att ske utan att vi bävar
och darrar i knäna. Men det får vi ta. Vad
vi ska frukta mer än den egna döden är att
förkunnelsen inte blir av. Tolkningen av v. 2627 kompliceras lite av att samma ord används
i en rätt så annorlunda betydelse i Mark 4:22;
Luk 8:17; 12:2. Här verkar meningen vara:
Jesu ”hemlighet” (att han kommer med Guds
rike) får inte hållas fast inom en exklusiv elit
av invigda nej, trons hela sanning ska ropas
ut med megafoner, inget ska hållas tillbaka
som de gjorde inom fega sekter som bara
stegvis avslöjade vad läran gick ut på (t.ex.
de gnostiska sekterna, se s. 184f). Ordet om
sparvarna (v.29-31) är starkt tröstande (jfr
Amos 3:5-6). Gud vet hur många huvudhår du
har kvar – och hur många år!
Allt är i hans hand.

Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig (Ps 50:15)
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FEMTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 55:10-11 (Regnet får jorden att grönska och bära frukt)
I dagens evangelium (se nedan) betonar Jesus
hur viktig vår egen insats är för att hålla hjärtat
öppet och rent, så att det kan ta emot hans
utsäde, ordet, nåden. Men en aldrig så väl

bearbetad och gödslad mylla duger ingenting
till utan det livgivande regnet från ovan. Låt
oss sträcka våra armar uppåt – vad är vi annat
än törstande växter?

Andra läsningen: Rom 8:18-23
(Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras)
Tanken går till Adam efter syndafallet och den
”förbannade” åkerjorden som var full av törne
och tistlar för hans synds skull (1 Mos 3:1719). Synd skapar tomhetskänsla, leda (jfr v. 20:

Pred 1:2), men Gud planterade hopp (v. 20) i
den andliga miljöförstöringen. Med Kristus
blir vi en helig skörd, jordens förstlingsgåva (v.
23; jfr 3 Mos 23:15-21).

Evangelium: Matt 13:1-23
(En man gick ut för att så)
Denna liknelse ingår i en serie av sju stycken (=
Matt kap. 13 som kallas för ”Jesu liknelsetal”).
Jesus står i en båt några meter ute i sjön – av
säkerhetsskäl. Vi får tänka oss apostlarna
som bodyguards runt honom i vattnet. Nu
talar han om att lyckas och misslyckas med
Guds ord. Kyrkan är en gemenskap men var
och en har eget ansvar. Där jag bor finns ett
stort område med kolonilotter som man kan
hyra – men vilka skillnader mellan dem. Det
finns välskötta och övergivna lotter, granna
blomsterfält och trista ogräsmattor. I Jesu
landskap (Gallileen) var marken inte lika väl
bearbetad som vår, klippblock kunde gömma
sig under myllan och kampen mot ogräset
var seg. Man sådde inte som vi (vända jorden
först, för att sedan lägga i frön) utan strödde
ut frön lite överallt och plöjde sedan ner dem.
Så råkade en del falla på vägkanten, en del i
ogräsmark o.s.v. Liknelsen behöver ingen
förklaring av mig – den ger Jesus själv i v. 18f.
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’Mellanspelet – v. 10-17 – förvirrar många.
Ville Jesus att folket INTE skulle förstå
honom? Gud kan välja att göra grova syndare
oemottagliga för sanningen (jfr 1 Kung 22:1923 – är det så vår tids sekularisering blev till?).
Men det är knappast vad Jesus menar här:
liknelser gör man ju för att tydliggöra något,
bli förstådd, inte missförstådd (att förstå
Jesu lära är just ett grundtema hos Matteus,
jfr v. 23). Evangeliet, Gudsrikets mysterier
(v. 11), ska inte gömmas bort utan ropas ut
från taken (jfr Luk 12:3; Matt 5:15-16). V. 12:
Den som har (öppnat hjärtats dörr) ska få i
överflöd (andliga framsteg). Är du hård som
en trampad stig, eller upptagen av allt annat än
Gud likt en ogräsfylld jordlott, eller gömmer
du på inre ”stenar” (dolda synder, motvilja,
bitterhet o.s.v.)? Låt ångerns tårar mjuka upp
stigen, biktens spade och hacka rensa upp, och
förlåtelsens tröst bota ditt sårade hjärta. Saliga
blir då dina ögon som ser det du ser, och dina
öron som hör det du hör (jfr v. 16; 1 Kor 2:9).

FEMTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Am 7:12-15 (Träd fram som profet inför mitt folk Israel)
Guds sanna tjänare bryr sig inte om lön,
bara om sina uppdrag. Amos höll djur och
arbetade med fruktodling (v. 14). Han var inte
”professionell” profet, inte kungligt avlönad
(som prästen Amasja här är), men Amos har

helt enkelt av Gud fått befallning att bege sig
upp i Nordriket Israel och profetera mot dess
överklass och kungahus. Han träder fram här
mitt i kungens helgedom i Betel. Man vill jaga
bort honom, men Amos står på sig.

Andra läsningen: Ef 1:3-14 (Gud har före världens skapelse utvalt oss i Kristus)
Alternativ, kortare läsning: Ef 1:3-10
När Paulus här talar om att vi som tror är
”förutbestämda” (v. 5 och 11) ska det inte
övertolkas som ett ”öde” där det på förhand
ligger fast om vi ska till himlen eller helvetet (jfr
kalvinismens så kallade ”predestinationslära”,

se Katolska kyrkans katekes, nr. 1037; 1058;
jfr 2 Pet 3:9). Paulus menar här: Guds försyn
har lett oss till Kristus. Vi ser att allt i denna
läsning handlar om gåvor vi redan fått, inte om
livet efter döden.

Evangelium: Mark 6:7-13 (De tolv sänds ut)
Jesus överför här i v. 7 högtidligt apostolisk
fullmakt, och överförandet av det uppdraget
ledsagas av noggranna instruktioner om de
tolv apostlarnas utrustning: packningen ska
vara lätt, en andlig bild av disponibiliteten
för ämbetet. Att apostlarna - förutom att
proklamera Jesu kommande rike (och
exorcera) - även ska smörja de sjuka med
olja verkar ha ingått i Jesu reglering fast
det inte sägs uttryckligen här, vi möter
nämligen smörjningen som liturgiskt bruk
med syndaförlåtande verkan i Jak 5:14-15
(De sjukas smörjelses sakrament). Om den
apostoliska ämbetsvigningen vet vi att den
gavs vidare genom handpåläggning, se 1
Tim 4:14; 2 Tim 1:6 (även det är knappast
urkyrkans påhitt utan bör avspegla Jesu sätt
att delegera auktoritet åt de tolv). En intressant
dåtida parallell till Jesu tolvmannagrupp
har upptäckts i Dödahavsrullarnas regler i
Qumran (se s. 54f).

De tolv – förebilden för alla kyrkans senare
biskopar – skulle inte välja och vraka mellan
olika gästhem (v. 10) utan ta det första som
erbjöds. De är inte på turistresa utan i tjänst
åt ett budskap som är viktigare och mer
brådskande än något annat. Just därför ska de
inte spilla en minut på värdar som inte vill höra
på dem, de ska genast avbryta besöket och säga
upp bekantskapen på ett bryskt sätt (= skaka
av sig husets damm under fötterna, ”inte ens
ert damm vill vi ha med oss, ni förstockade!”).
Det finns inte tid för artighet när människor
ska räddas från att drunkna. Vägrar den ena
att ta emot räddningspersonalens hand får
man räcka ut mot en annan i stället.
Och de drev ut många demoner och smorde
många sjuka med olja och botade dem (v. 13).
Kyrkan är rent anti-demonisk. Förkunnelse,
exorcism och sjukvård hänger ihop.
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FEMTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 5 Mos 30:10-14
(Lagens ord är mycket nära dig, därför kan du följa den)
Är Bibeln obegriplig (d.v.s. ”uppe i himlen”, v.
12)? Nej, det finns förklaringar, och läsa kan
du. Är buden omöjliga (”bortom havet”, v.
13)? Nej, Gud hjälper oss. Se, så tröga vi är: vi
ursäktar oss för att slippa ägna oss åt Guds ord.

Detta visar vårt behov av Andens nåd som
tänder gnistan i oss och ger läslust. I tron på
Guds nåd blir allt lätt (jfr Matt 11:29-30). Se
i övrigt Paulus användande av dagens text i
Rom 10:6-10.

Andra läsningen: Kol 1:15-20 (Allt är skapat genom honom och till honom)
Det finns inget före, inget över, inget vid sidan
om Kristus, kyrkans huvud. Guds Son är inte
skapad utan ”förstfödd”, ”före allting” (v. 15,
17; se även ”Striden om Ords 8:22” på s. 131).
I Jesus ”bor” hela Guds fullhet, pleroma (1:19,
ett dåtida modeord som grekiska (gnostiska)

sekter använde och som Bibel 2000 återger
lite platt med ”rikedom”). Lagen och världens
andemakter är avväpnade. Vi är förlåtna, fria
och inte skyldiga dem någon lydnad (Kol 2:1215).

Evangelium: Luk 10:25-37 (Vem är min nästa?)
Även Matteus (Matt 22:34-40) och Markus
(Mark 12:28-34) nämner Huvudbudet, det
dubbla kärleksbudet (v. 27, i Katolska kyrkans
katekes är hela genomgången av Tio Guds bud,
nr. 2052 – 2557, ställd under detta dubbelbud).
Men bara Lukas låter Jesus illustrera budet med
ett exempel. Lukas visar att Jesus vill påminna
en laglärd (jfr Joh 3:10) om lagens basala bud
(5 Mos 6:5; 3 Mos 19:18) – bakom det märker
vi Lukas lärares, Paulus, relativisering av
Mose lag. Den laglärde är kränkt och vill ha
svar på vilken ”nästa” Jesus anser att man ska
bry sig om (en stridsfråga i dåtiden). Svaret
svider: Jesus låter en samarier – en person som
judarna föraktade och såg ned på som kättare
– vara en förebild i att uppfylla lagen. Judarna
diskuterade om man skulle hjälpa en samarier,
men här i exemplet hjälper en samarier en
jude. Prästen och leviten (v. 31-32) kom från
templet i Jerusalem. Nu hade de bråttom hem
(det bodde många präster och leviter i Jeriko).
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De tänkte nog att den överfallne mannen
var död och ville då inte ”orena” sig genom
beröring med ett lik (3 Mos 21:1f; 4 Mos
19:11;), de hade ju just ”helgats” i Guds hus.
Vad Jesus här demaskerar är en syn på helighet
som är omänsklig. Vi ska alltid hjälpa en
människa i nöd, även om vi missar en mässa.
Vägen mot Jeriko är full av klippor, idealisk
för rövare på lur, det var farligt att stanna
upp. Men samariern vågade. Ordet ”samarit”
(sjukvårdare) kommer från denna liknelse.
I en djupare mening är Jesus samariern som
riskerar allt för att hitta oss som ligger på vägen
bort från Paradiset (Jerusalem), skadade av
synden. Värdshuset (v. 34) är då kyrkan. Så ska
kyrkan vara, vill Lukas säga. Påven Franciskus
liknade år 2013 kyrkan vid ett fältsjukhus som
tar hand om och förbinder sårade. Ja, rätt! den
ska inte bara vara ett litet kapell för noggrant
godkända personer. Må min bok motivera till
att detta sker.

MÅNDAGEN I 15 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 1:8-14, 22
(Vi måste se till att Israels barn inte förökar sig mer)
Vi är farao. Förnedrande arbetsvillkor och
hårdhänt barnbegränsningspolitik är de medel
de fattiga i världen hålls nere med. Vi tiger.

Det tjänar våra rika länder på och därför får
detta pågå. Fick de fattiga folken äkta frihet att
utveckla sin ekonomi och befolkning utan vår
inblanding skulle vi få maka på oss.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jes 1:10-17
(Skaffa ert onda leverne bort från mina ögon)
I vardagsmässorna följer vi nu profeten Jesaja
ett tag (läs introduktionen till denna bok, ”det
femte evangeliet” på s. 128). De som chockas

av orden i dagens läsning har förstått dem rätt.
Att hjälpa socialt utsatta (v. 17) är vår religions
kärna. Enligt GUD.

Evangelium: Matt 10:34 – 11:1 (Jag har inte kommit med fred utan med svärd)
Jesus kom inte till världen för att det skulle bli
familjesplittringar och våld. Vad han vill säga
är att i spåren av hans förkunnelse så kommer
relationer att belastas, i några fall överbelastas.
Det sker när tro möter otro. Familjebanden
kan ta skada såsom profeten Mika beskrev (läs
Mik 7:5-6). Orden i v. 37 var skandalösa i en
värld som satte familjebanden före allt. V. 38
är rent horribelt: korsfästelser var romarnas
strängaste straff (jfr Matt 16:24), reserverat för
upprorsmän (”terrorister”). Allt står på spel
när vår tro sätts på prov, när vi velar mellan
att stå fasta eller svika (v. 39). Oerhörda
belöningar (v. 41-42) väntar dem som dyker
upp och försöker hjälpa Jesu vänner, om det så
bara är med ett glas vatten som ska trösta ett
mobbat kristet barn.
Jesu utsändningstal slutar här. Han säger
inte att alla ska bli martyrer, men den som
har bestämt sig för Jesus ska sätta tron före
allt annat. Gud står över allt och inget kan
jämföras med hans löften. Vi får aldrig förneka

Kristus, om det så kostar oss livet. Att seriöst
leva som Jesu lärjunge inkluderar beredskapen
till martyriet. I en relativistisk värld där det
inte anses finnas några förpliktande religiösa
sanningar skakar man på huvudet över detta.
Religion ses som en privat smaksak, inte något
att satsa hela livet för. Den ska helst skuffas
undan så att en s.k. ”kärleksfull och tolerant”
atmosfär kan råda.
Men relativismens totalitära sida visar sig när
man ifrågasätter dess grunder. Då stämplas
man som fanatiker. Som Jesus och hans män.
Jesu tid var ju i grunden likadan: en bekväm
borgfred upprätthölls mellan judiska skolor
och mellan folkets överklass och den hedniska
militärmakten. De välsituerade hade alls inget
intresse av nya väckelserörelser. Jesu kungliga
uppträdande, hans nya Gudsrike med
massmöten för de utstötta och en ny lära sågs
som ett hot. Hade Jesus kommit och grundat
bara ännu en harmlös debattklubb för religiöst
intresserade hade han aldrig fått problem.

Därför, Israel, bered dig att möta din Gud! (Amos 4:12)
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TISDAGEN I 15 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 2:1-15a
(Han fick namnet Mose, och när han blev stor begav han sig till sina bröder)
Det statligt förordade mordet på ett nyfött
barn (se läsningen i går) förhindras här genom
kvinnlig ömhet och list. Det är Gud som agerar
i kulissen. Mose växer upp och ser vilken

vidrig dödskultur han lever i. Men han agerar
först impulsivt, utan Guds uppdrag. Därför
blir alltihop fel. Han måste lära sig urskilja
Guds röst. Det kommer han att göra i öknen,

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jes 7:1-9
(Om ni inte har tro, skall ni inte ha ro)
Syrien (Aram) och Nordriket Israel krigar ca
år 730 f.Kr. mot Sydriket Juda för att tvinga det
med i uppror mot stormakten Assyrien.

Jesaja hemma i Jerusalem lugnar kung Achas:
Frukta inte. De är inte farliga. Farligt är bara att
sluta lita på Gud (v. 9). Det gör Achas tyvärr.

Evangelium: Matt 11:20-24
(För Tyros och Sidon skall det bli lindrigare på domens dag än för er)
Vi är inte ens halva vägen genom Matteus
evangelium, och redan nu verkar det klart
att Jesu rörelse inte klarar att få bred folklig
bas. Galileen, rörelsens ursprung, har trots
Jesu undergärningar verkligen inte slutit
upp bakom honom. Det fanns ca 60 större
judiska byar/ småstäder i området, förutom
mindre byar och gårdar. Tre av de större
judiska samhällena nämns här (Jesus undvek
hellenistiska städer såsom Sepforis och
Tiberias). De hedniska städerna Tyros och
Sidon som Jesus här jämför dessa tre med var
i Gamla testamentet (Jes kap. 23; Hes kap. 26)
liksom Sodom och Gomorra (1 Mos 18:16ff)
själva inbegreppet av högmod och moraliskt
förfall. Mest besviken är Jesus över Kafarnaum,
där han själv bodde och verkade länge (Matt
4:13; 9:1). Staden hade kunnat bli upphöjt
till himlen (v. 23) – den hade Guds Son som
medborgare – men icke! Kafarnaums utgrävda
ruiner är i dag tillgängliga – de tysta stenarna

illustrerar Jesu sorgsna ord.
De hårda domsorden följer den vanliga mallen
för profetiska fördömanden (jfr t.ex. Jon
3:4). Men observera att i detta läge finns det
ändå ännu tid för omvändelse: Jesus vill inte
fördöma utan varna.
Frågan är hur vi hade ställt oss till hans kritik
om vi levt då. ”Måste man tro på Jesus som
Guds Son? Räcker det inte att tro på Gud? Vi
är lugna och trevliga medborgare, är inte det
nog? De där påstådda miraklen, vad bevisar
de? Var de inte bara masshysteri?” Ja, vem
av oss har inte, kanske i sin egen släkt, mött
den där skeptiska rösten som vill ”mana till
besinning”? Ja, nu som då ser man att bara
de som är redo att ta emot och svara på Guds
tilltal har nytta av mirakel. För de andra förblir
undren (även när de själva bevittnar dem) bara
spektakulära sensationer och knappast mer.
Det krävs ett öppet hjärta, hungrigt efter Gud,
för att komma till TRON.

Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord (Joh 6:68)
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ONSDAGEN I 15 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 3:1-6, 9-12
(Herren uppenbarade sig i den brinnande busken)
I bön framför evighetslampan som inte brinner
upp (v. 3) hör vi Gud. Det sker när vår insida
också brinner, med samvetets och medkänslans

låga. Mose minns sitt folk och dess förnedring.
Barnen som inte får leva, slavarna! Allt inom
hans samvete ropar: Mose! Mose! (v. 4).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jes 10:5-7, 13-16
(Skall yxan berömma sig mot honom som hugger med den)
Jesaja slungar varningar från Gud åt många
håll, här mot stormakten Assyriens kung. Den
som har stora militära framgångar tror lätt

att han är en gud. Det är lika absurt som att
en käpp skulle tro att den håller den som slår
med den (v. 15). GUD leder världens gång.

Evangelium: Matt 11:25-27
(Du har dolt detta för de lärda och uppenbarat det för dem som är som barn)
De som fick människor i de galileiska städerna
att vända sig emot Jesus (se evangelieläsningen
i går) var tydligen de lärda och kloka (v. 25).
Intelligentsian och etablissemanget, de stabilt
försäkrade socialgrupperna har nu sagt nej
till Jesus. Kvar var de som är som barn (v. 25):
obildade eller lågt begåvade, osjälvständiga, väl
också besvärliga och fallerade existenser, men
framför allt trötta och modlösa (se läsningen
i morgon) samt en och annan i bättre skick
som fick duga som apostel. Jesus ser ut över
sin hemlösa församling, dessa lamm utan
fållor, främlingar på jorden. De jublar när
han talar, och de stoppar fingrarna i öronen
när Mästaren förhånas. Och Jesus jublar med
dem, liksom hans moder gjorde i lovsången
Magnificat (Luk 1:46-55). Vilken triumf. Gud
förödmjukar de stora genom att utvälja de
små. Paulus skriver: Var finns nu de visa, de
skriftlärda och denna världens kloka huvuden?
Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap?

Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet,
inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt
Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda
dem som tror… Bröder, tänk på när ni blev
kallade: inte många var visa i världslig mening,
inte många var mäktiga, inte många förnäma.
Men det som är dåraktigt för världen utvalde
Gud för att låta de visa stå där med skam, och
det som är svagt i världen utvalde Gud för att
låta det starka stå där med skam, och det som
världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som
inte finns till, just det utvalde Gud för att göra
slut på det som finns till, så att ingen människa
skulle kunna vara stolt inför Gud.
(1 Kor 1:20-21, 26-29).
Ja, där står de och ler mot Jesus, de svaga
och ”dåraktiga” fansen. För dem - enbart för
dem – börjar Gud nu uppenbara sitt hemliga
ofattbara treeniga mysterium, Fadern och
Sonen och - så småningom - Anden (v. 27).

Ära vare Fadern och Sonen och Den helige ande, nu och alltid och i evigheters evighet
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TORSDAGEN I 15 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 3:13-20
(Jag är den jag är. ”Jag är” har sänt mig till er)
”Vem ska jag hälsa ifrån?” vill Mose veta. I
hans undran märker vi tvivel: Kommer den
där guden verkligen att stå vid min sida när

jag ställer mig inför den gudlösa statsmakten?
”JAG ÄR” är Guds svar. Namnet kan också
översättas: ”JAG KOMMER ATT VARA DÄR”.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jes 26:7-9, 12, 16-19
(Vakna upp och jubla, ni som ligger i graven)
Jesajas ord låter som en bön ur Psaltaren (som
också var hans bönbok liksom den är hans
kyrkas i dag). Den som litar på Gud ser fram
emot domens dag med helig otålighet. Vi vet

ju att våra förtryckare ska sättas på plats. Även
om våra liv verkar bli utan frukt (”vi födde
vind”, v. 18) förtvivlar vi inte: Gud ska lyfta upp
oss, om det så blir ur gravens svarta mylla.

Evangelium: Matt 11:28-30 (Jag har ett milt och ödmjukt hjärta)
Människor kan vara sårbara på olika sätt (det
är väl det som Jesus menade med ”barn”, se
läsningen igår). Det är sådana utsatta som Jesu
inbjudan går ut till – nu då han förkastats av
de lärda och kloka, av sina hemtrakters lokala
politiker och ledare.
Dagens korta evangelium hade passat bättre in
i Lukas evangelium (”det sociala evangeliet”)
med dess fokus på Jesu omsorg om fattiga,
syndare och utstötta. Men Lukas tänkte kanske
att det inte behövdes, Jesu välkomnande appell
finns ju redan i många av hans berättelser
(t.ex. Luk 14:13). Eller så var det på grund
av ordet ”ok” (v. 29), alltså bärstången som
läggs på dragdjur. Det symboliserade i judiska
sammanhang Mose lag med dess bud, eller
bättre den lära om lagen som någon valt att
följa. Det förstår Matteus läsare, som hade
judisk bakgrund, men de grekiskt-romerska

kristna som Lukas skriver för skulle antagligen
inte fatta det. Jesus menar med sitt ”ok” (v.
30) sin speciella lagtolkning (förklarat i
Bergspredikan, Matt kap. 5-7). Den är full av
barmhärtighet och därför ”skonsam”. Den är
”lätt” för att Jesus går med på vägen och bär
oket med oss, som han bar korset till Golgata.
De knappa verserna har i sanning judisk
bakgrund. ”Vila” var sabbatens mening enligt
Tredje Guds bud (2 Mos 20:8-11), d.v.s. vila
med Gud. Läsaren ska ”lära” av Jesus och hans
”ok” – den fromma juden lärde sig framför allt
om Gud genom tora, lagen, som visade honom
eller henne den rätta vägen. När två eller tre
var samlade kring toran var Gud mitt ibland
dem, så sa man (jfr Matt 18:20). I Jesus finns
hela Guds närvaro. Han är vägen (Joh 14:6),
men också näringen på vägen, och vägens mål,
vilan i Gud. Hos honom är vi redan framme.

Vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta, så att jag aldrig syndar mot dig (Ps 119:11)
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FREDAGEN I 15 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 11:10 – 12:14
(Ni skall slakta ett lamm, och när jag ser blodet skall jag gå förbi er)
Vi tar stora kliv framåt i vardagsläsningarna.
Här ger Gud exakta liturgiska föreskrifter
för påsknattens måltid. Israel ska befrias
ur slaveriet och lammets blod ska vara ett
räddande tecken när Gud besegrar avgudarna

(demonerna) och straffar förtryckarna (v.
12-13). Men den dagen ska komma då även
egyptierna, ja, alla folk, ska räddas av Guds
sons eget blod. Gud skissar här på sin påsk.
Mose vet det inte, men vi gör.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jes 38:1-6, 21-22, 7-8
(Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar)
Tyvärr är den hebreiska grundtexten till detta
avsnitt i oordning. Därför placerar läsningen
(liksom Bibel 2000) v. 21-22 precis mellan v. 6
och 7 (jfr hur det berättas i 2 Kung 20:7f).

Kung Hiskija var en trogen och from kung som
gjorde mycket för Israels religion (se s. 97 med
hänvisningar där), en kontrast till företrädaren
Achas, som trappan i v. 8 var uppkallad efter.

Evangelium: Matt 12:1-8 (Människosonen är herre över sabbaten)
Jesu hungriga lärjungar – de ”oskyldiga” i v. 7 börjar här plocka ax från fälten. De vet att lagen
tillät detta (5 Mos 23:24-25) men de känner
kanske inte till fariseernas noggranna regler
enligt vilka axplockning var ett av 38 sorters
arbeten som var svartlistade på grund av Guds
bud om vila på sabbaten (jfr 2 Mos 34:21). Jesu
vänner verkade i fariseernas ögon okunniga om
lagen - så sa man annars föraktfullt om barn.
Jesu motargument (v. 3-4) med David som
tog bröd från templet (1 Sam 21:1-6), kan i
samband med 3 Mos 24:5-9 rimligt tolkas som
att det skedde på en sabbat. Andra exemplet (v.
5) bygger på sabbatsbrännoffret i 4 Mos 28:910. Det innebär ju, menar Jesus, att prästerna
arbetar med offren på vilodagen (och givetvis
äter av dem). Lägg därtill att Gud hos profeten
Hosea har sagt att barmhärtighet är viktigare

än offren (v. 7; Hos 6:6; jfr Matt 9:13; 23:23). Så
varför förbjuda dessa enkla människor att äta?
Man skulle kunna kontra genom att fråga om
Jesus seriöst anser att hans simpla flock kan
jämföras med en så stor gestalt som kung
David och med prästerna i templet. Vi kan lätt
tänka oss Jesu svar: ”Min närvaro förvandlar
denna åkerjord till ett tempel. Dessa är mina
präster.” Så hör vi i v. 6: Här finns det som är
större än templet (jfr Matt 12:41-42). Som om
det inte vore nog presenterar Jesus sig sedan
som den gudomlige Människosonen som enligt
profeten Daniel (Dan 7:13f) skulle komma på
himlens moln, och till sist förklarar han sig
vara herre över sabbaten (v. 8), d.v.s. Gud.
Va? Fariseerna tappar hakan. Det här finns
inte på kartan. Inga ytterligare frågor.

Förslag till fredagsoffer: Be Gud visa dig hur du bäst kan bidra till kampen mot svält.
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LÖRDAGEN I 15 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 12:37-42
(Det var natt när Herren förde dem ut ur Egyptens land)
Man kan spilla mycken tid med att grubbla
över historiska problem här. ”600.000” män
plus familjer (v. 37) är en logistisk omöjlighet.
Kanske har ett hebreiskt ord som även kan
betyda ”familjer” blivit till ”tusenden” i så fall
rör det sig ursprungligt om 600 familjer.

De 430 åren (v. 40) bekräftas i 1 Mos 15:13
men motsägs i 1 Mos 15:16. Men vad spelar det
för roll: varje påsknatt får DU vaka i kyrkans
liturgi, där du jublar med hebreerna och ännu
mer med hela kristenheten: Jesu exodus, hans
uppståndelse, är ett faktum som befriar dig.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Mik 2:1-5
(De rövar sin nästas åkrar och tillägnar sig hans hus)
Profeten Mika var samtida med Jesaja (slutet av
700-talet f.Kr.). De stora jordägarna pressade
de små allt mer ut i fattigdom. V. 3: Gud ska
låta överklassen bli till slavar och deporteras ut

ur landet. ”Så får man inte predika” svarar de
rika (Mik 2:6) (O ja, så säger de i alla tider).
Mikas profetia uppfylldes vid Nordriket Israels
undergång år 722/721 f.Kr.

Evangelium: Matt 12:14-21 (Jesus förbjöd dem strängt att avslöja vem han var)
Jesus har använt stora ord om sig själv och
utfört häpnadsväckande under. Dödsdomen
över honom är redan bestämd (v. 14). Nu drar
han sig undan ett tag.
Jesu så kallade ”Messiashemlighet” (v. 16) är
ett centralt tema i Markus evangelium (se s.
166), men även Matteus har den med. Matteus
knyter hemlighållandet av Jesu messianska
identitet till Jesajas profetior (Jes 42:1-4) om
den kommande Gudstjänaren, den milde
och kraftfulle laglärare som skulle samla och
trösta Gudsfolket, men bli misshandlad och
skymfad, ja, dödad för att sona allas skuld (Jes
42:1-9; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12). Matteus
vill säga: Jesus gömde sig inte av feghet när
fariseerna ville döda honom (v. 14) – i sinom
tid skulle de lyckas enligt Guds plan - utan

för att Jesus (i motsats till dem) ville bry sig
om människor som var förlorade, inte träta
och ropa (v.19). Jesus var Guds milda ömhet
som rör sig försiktigt över markytan: inte ens
ett knäckt strå bryts där han vandrar förbi.
Han är vindstilla: inte ens en tynande låga
släcks (v. 20). Strået och lågan är bilder av
människolivets svaghet och sårbarhet, som
Gud i Jesus bemöter med omsorg och hjälp:
han botade alla (v. 15).
Men att Jesus nu för en stund undviker
konfrontation med fariseerna ökar såklart
deras misstänksamhet mot honom. ”Han
döljer sig för att han har något att dölja.” De
förtalar och smutskastar Jesus. Men vi vet vem
Herren är och varför han gör som han gör:
Hans namn skall ge folken hopp (v. 21).

Jag hör folkhopen viska:… ”Ange honom! Vi skall ange honom!”
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(Jer 20:10)

SEXTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Vish 12:13, 16-19
(Du ger dem tillfälle att vända om när de syndar)
Gud är gränslöst tålmodig mot människorna.
När som helst skulle han i rättvisans namn
kunna straffa våra synder så som vi förtjänar
det. Men nej: Han låter sin sol gå upp över onda

och goda och låter det regna över rättfärdiga och
orättfärdiga (Matt 5:45). Han ger alla en extra
chans. Därför ska även vi själva, åter och åter,
vara och förbli nådiga mot varandra.

Andra läsningen: Rom 8:26-27 (Anden vädjar för oss med rop utan ord)
Gud hör vår innersta bön, hjärtats längtan
efter honom som är så djup att vi knappast
ens förstår det själva. Det pågår ständig bön
på bottnen inom även de allra mest fördärvade
människosjälarna. Ja, vår Gud som lyssnar till

korpens skrikande ungar (Ps 147:9) tar sig även
an ormar, hyenor, gamar och maskar. Allas
ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i
rätt tid (Ps 145:15). Hur ruttet ditt innersta än
är: han hör dig, söker, skonar och matar dig.

Evangelium: Matt 13:24-43 (Låt båda växa tills det är dags att skörda)
Alternativ, kortare version: Matt 13:24-30
Dessa tre liknelser – varav den första får en
egen tolkning – kan tillämpas på kyrkan. Där
finns det de som bär frukt som behagar Gud,
men också de som bara tar plats och suger ut
marken på näring (= gör livet surt för sina
medkristna, slösar med kyrkans resurser, bär
annan frukt än den som Gud vill, d.v.s. heresi,
omoral, förtal etc.). Det är fruktansvärt att se
hur kyrkfolket vantrivs när ogräset dominerar.
Den helige Bruno från 1000-talet (s.1434)
insåg i sin tid, liksom tjänarna här i v. 27, att
dåligt ledarskap härjade i kyrkan. Han drog
sig undan världen och blev eremit. Andra –
som Martin Luther – ville rensa ut i det som
de tyckte var fel men tappade besinningen
och gick så hårt fram att vetet rycktes upp
tillsammans med ogräset (jfr v. 29): vi fick en
”reform” till priset av kyrkans tro, dess frihet
och dess enhet.
Vår tid visar på en ny oroande klyfta mellan
kyrkans lära och många av dess medlemmars

uppfattningar. Det kan mycket väl leda till en
ny splittring. Rabiata lösningsförslag (”Avskaffa
kyrkans konservativa ledning” eller ”Driv ut,
tysta ner de avfälliga!”) duger inte. Kristus lär
oss att Gud står ut med mycket för de utvaldas
skull. Döm inte (Matt 7:1). Djävulen blir bara
alltför glad när han ser kristna i inbördeskrig,
ett söndertrampat, sönderhackat vetefält är
vad han drömmer om. Vi ska inte ge honom
det nöjet utan förbättra kyrkan varsamt,
med kärlek. En sann katolik vill vara mild,
inkluderande, så långt det bara går. Människor
kan ju trots allt förändras – ogräs kan bli till
vete (jfr den gode rövaren på korset, Luk
23:42-43). Liknelserna i v. 31-33 understryker
Guds förvandlande kraft. Gud bygger upp
oss, kyrkan, sitt träd, sitt bröd. Vi ska vara
välkomnande: alla fåglar får plats i trädet. Nog
kan kvinnan med det förbluffande stora brödet
(tre mått = ca 40 liter deg) ha många gäster till
bords. Vi ska vara som hon.
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SEXTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jer 23:1-6
(Jag skall samla dem som finns kvar av mina får, och jag skall ge dem nya herdar)
Guds indignation över folkets dåliga ledare
är stor. Jeremia anar, liksom Jesaja (se s. 128),
Messias vid horisonten (v. 5-6; jfr 33:15-17).
Den gode herden, Frälsaren, kommer att
vara Gud själv (jfr Joh 10:11f; Hes 34:15).
Han blir det rättfärdiga skottet ur Davids
stam (v.5; 33:15; jfr Jes 11:1; Hes 17:22; 2 Sam

7:12-13), d.v.s. Messias, som Sakarja kallar för
”Telningen” (Sak 3:8; 6:12). Denne herde ska
göra allting nytt: Jag skall lägga min lag i deras
bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall
vara deras Gud och de skall vara mitt folk... Jag
skall förlåta dem deras skuld…
(jfr Jer 31:33-34).

Andra läsningen: Ef 2:13-18 (Han är vår fred)
De ”två lägren” (v. 14) som Gud, enligt Paulus,
har försonat med varandra i Kristi kyrka, är
judar och hedningar. Idén om en återskapad
”enhetsmänniska” låter nästan gnostisk (se s.
184f). Paulus tänker grekiskt. Dessa rader är
så vackra och poetiska att det har spekulerats
i om det möjligen rör sig om citat ur en
populär urkristen hymn. Kristus dog även

för hedningarnas synder, och därmed - vill
Paulus säga - är skiljemuren riven (han menar
judendomens rituella gränser och gränserna
mot hedningar i templet) som han även ser
som ”fiendskap” (v. 14). Det här skrevs medan
många judar rustade till uppror mot Rom, en
glödhet politisk fråga. Ska Paulus ord ses som
ett ställningstagande mot dessa planer?

Evangelium: Mark 6:30-34 (De var som får utan herde)
En präst är präst, även när han, som apostlarna
här, får lov att ta lite semester (v. 31). Mässan
ska varje dag läsas för kyrkans väl, och möter
han andlig nöd måste han – precis som en
läkare vid fysisk nöd – ingripa. Fåren utan
herde (v. 34) träffar man överallt. En präst jag
känner mötte under en bergsvandring en man
som bejakade vänsterpolitisk terrorism. De
gick tillsammans och diskuterade tills mannen
gav upp och slutade argumentera mot prästen.
Guds folk behöver herdar (jfr 4 Mos 27:17; 1
Kung 22:17; Hes 34:5-6). Ensamma kristna
utan kyrkans ledning är som djuren på
savannen som avviker från flocken och lätt blir
byte för hyenor och lejon (djävulens makt). I
den kristna gemenskapen däremot stärker man
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varandra, och djävulen fruktar inget mer än
sådant. Kristus har önskat kyrkans hierarkiska
ordning – inte alla som trodde på honom
utvaldes ju till apostlaämbetet – för att genom
sina ledande medarbetare skydda och säkra
enheten och bygga upp kyrkans åkermark (jfr
1 Kor 3:9). En fast, väl ordnad kyrka – byggt av
levande stenar (1 Pet 2:5) - vilar tryggt på sina
apostoliska grundstenar (jfr Upp 21:14) = det i
varje tid levande läroämbetet (Katolska kyrkans
katekes, nr. 880-892). Där hittar djävulen ingen
rämna i muren där han kan smuggla in heresi
och splittring. Kommer vargen för nära flocken
får han smaka på herdarnas stavar (biskopens
herdestav). Då springer han sin väg, jamande,
med svansen mellan benen.

SEXTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 1 Mos 18:1-10a (Herre, gå inte förbi din tjänare)
Liksom i dagens evangelium (se nedan) är Gud
här gäst. Gud beskrivs som ”tre” (v. 2) men talar
i v. 10 med en enda röst. Vi kristna anar den
ofattbara hemligheten om Guds innersta väsen
bakom bilden: Den allraheligaste Treenigheten
(se s. 454). Abraham visar en överflödande
orientalisk gästfrihet (tre mått mjöl, v. 6, är
ca 36 liter! Jfr Luk 13:21). Män tar emot män
- detta att Främlingen frågar efter hustrun är

oerhört, och Abrahams svar är knappt. Löftet
om sonen i v. 10 måste ha öppnat åldringens
ögon för vem som satt framför honom – det
var ju Guds löfte (jfr 1 Mos 17:15f). Kanske
anade han det redan från första stund, ty vilka
vandrare kommer väl gående i öknen under
den hetaste tiden på dagen (v. 1, det kan lätt
ha varit 40 grader varmt där på gränsen till
öknen)? Gud besöker oss. Ibland märks det.

Andra läsningen: Kol 1:24-28
(Den hemlighet som har varit fördold i alla tider har nu uppenbarats för hans heliga)
Paulus vill lida vid Kristi sida, för oss (v. 24).
Kristi frälsande lidande för världen fortsätter
i hans andliga kropp som är kyrkan (Matt
20:23; 1 Pet 4:13; Heb 13:13). Är du en äkta
katolsk kristen då tror du på att det råder
äkta egendomsgemenskap i kyrkan (Katolska

kyrkans katekes, nr. 947). Vi är ett hjärta och en
själ (Apg 4:32). Denna tro påverkar vår syn på
allt vi äger, våra pengar, våra sakrament, våra
tårar, våra uppoffringar – allt tillhör alla. Allt
gott (”förtjänstfullt”) som vi gör, hjälper alla.
Åtminstone bör vi sträva efter att det blir så.

Evangelium: Luk 10:38-42
(Marta bjöd honom hem till sig. Maria har valt det som är bäst)
De heliga syskonen Marta, Maria och Lasaros
från Betania, nära Jerusalem, var Jesu nära
vänner (jfr Joh kap 11 och 12). Jesus var mycket
fäst vid dem, heter det (Joh 11:5), d.v.s. han
älskade dem. De tre verkar bo tillsammans,
utan makar, i ett större hushåll. Jesu ord om
det enda nödvändiga (v. 42) faller i god jord,
syskonen förstår vad han menar: att känna och
älska Gud av hela sitt hjärta. Maria från Betania
– hon som sedan i en rörande gest smörjer Jesu
fötter med dyrbar balsam (Joh 12:3), vilket
retade Judas Iskariot till vrede – ses ofta som
identiskt med synderskan i Luk 7:36ff och även
med Maria från Magdala (Luk 8:2; jfr Mark
16:9 – Magdala låg dock i Galileen, Betania i
Juda). Det kanske var så, men Nya testamentet

bekräftar det inte. Vi ska vara försiktiga där.
Maria liknar dem som flyr till Jesus i kloster.
Marta verkar ”i världen” och arbetar för
kyrkans jordiska behov. Så tolkade redan
kyrkofäderna de två som representanter för
det kontemplativa (betraktande) och det aktiva
(verksamma) livet. Marias val är ”bättre”: hon
satsar på det som varar evigt, Martas sura
slit tillhör det som upphör med döden. Jesus
föraktar dock inte Marta. Hon gör det ju
möjligt för systern att lyssna på Herren. Är inte
hon det största helgonet av de två?
Men kanske borde Lasaros (= många av oss
män i dag) ta ett handtag extra i köket så att
Marta också någon gång kan sitta hos Maria.
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MÅNDAGEN I 16 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 14:5-18
(Egyptierna skall erfara att jag är Herren)
Egypternas historieskrivare berättade aldrig
om faraonernas misslyckanden. Kungen
framställdes i hieroglyfer och bildserier som
segerrik oavsett hur verkligheten såg ut. Så
långt från Israels berättelse om sig själv som är

full av självkritik. Israels barn var inga hjältar,
de skrek av rädsla även om de (600.000 man)
nog hade kunnat slå ifrån sig. Bibeln är ärlig
och ödmjuk.
Tacksamt betonar den Guds kraft.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Mik 6:1-4, 6-8
(Vad gott är har han kungjort för dig, o människa)
På Långfredagen sjunger vi i liturgin under
korshyllningen de allvarliga Improperierna,
som är inspirerade av orden i v. 3-4 (med Jes

5:2-4). Vi människor vill lugna Gud med alla
sorters offer (v. 6-7). Gud vill inte lugnas. Han
vill se social rättvisa och trohet (v. 8).

Evangelium: Matt 12:38-42
(Söderns drottning skall uppstå med detta släkte och bli dess dom)
Jesu motståndare säger att de vill ha bevis för
att han kommer från Gud (lite som djävulen
i öknen, Matt 4:3f). Men de vill nog hellre se
honom misslyckas med ett sådant bevis, så att
de kan slippa tro på honom. Som när någon
säger till oss: ”Bevisa Guds existens”, och innan vi hinner svara - ropar: ”Där ser du, du
kan inte bevisa det!”. Många fick se Jesu under,
men nu krävs det alltså ett ultimativt bevis.
Guds Son ska ”legitimera” sig, få himlen att
rämna eller något åt det hållet.
Herren tillrättavisar dem med resonemang som
svider eftersom de avslöjar deras inre attityd:
”Ingen i Guds folk har någonsin tagit Guds
ord på större allvar än de syndiga hedningarna
i Ninive som profeten Jona predikade för. Ni
däremot är precis lika självgoda och arroganta
som era förfäder i Israel!” Ninivitterna fick
möta Jonas som överlevt tre dygn i en fisk

(se Jon kap. 3). De fick kanske inte se själva
miraklet, men de trodde i alla fall på profetens
straffpredikan. Läsaren vet vad Jesus syftar på:
Guds eget folk skulle senare inte ta intryck av
budskapet att Jesus övervann döden genom sin
uppståndelse. V. 42: Drottningen av Saba reste
långt för att se kung Salomo (1 Kung 10:1-13),
men här talar Guds personifierade vishet, hans
egen Son (Matt 11:27), och alla ser hur han
verkar genom under - ändå vägrar de tro.
Paulus skriver: Gud bevisar sin kärlek till
oss genom att Kristus dog för oss medan vi
ännu var syndare (Rom 5:8). Ett sådant bevis
efterfrågades inte av de skriftlärda, eftersom
den egna synden och behovet av Guds nåd
inte stod på deras agenda. Men det var just
ett sådant bevis Gud ville ge. De ville ha något
annat. Det är tragiskt. Om diagnosen inte
accepteras vad kan då läkaren göra?

Var inte rädd, tro bara (Mark 5:36)
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TISDAGEN I 16 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 14:21 – 15:1
Observera att läsningen fortsätter direkt i responsoriet: 2 Mos 15:8-10, 12, 17
(Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark)
Handen som sträcks ner i dopfunten och öser
upp vatten ”klyver” det (v. 21), ja, skiljer vatten
från vatten (jfr 1 Mos 1:6). Den som döps

kommer undan faraos (djävulens) makt och
ut i Guds frihet. Genom havet gick din väg (Ps
77:20). Så djup vår tros rikedom och kraft är!

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Mik 7:14-15, 18-20
(Du skall kasta alla deras synder i havets djup)
Kan Guds folk mot slutet av 700-talet f.Kr.
ännu omvända sig och börja om på nytt i sin
vandring med Gud? Det tror Mika. Med detta
hopp – och en lovprisning av Guds förlåtande
kärlek som ska ge Israel en ny chans - avslutas

här denna profets bok. Minnet av vad Gud har
gjort i forna tider ska också stärka oss. Vi har
varit vilsna och syndiga men hur ofta vände
inte Gud det till något gott ändå? Just när han
förlåter visar Gud allra mest sin storhet.

Evangelium: Matt 12:46-50
(Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster och mor)
Vi får inte veta varför Jesu familj vill träffa
honom (jfr dock Mark 3:21 där några
anhöriga påstår att Jesus är ”från sina sinnen”,
alltså galen; jfr Joh 7:5). Vad är poängen med
att hela skaran av lärjungar jämställs med
Jesu biologiska släkt? Hur tänkte Matteus?
I hans evangelium förekommer väldigt ofta
svartsjuka, avund och rivalitet som teman
(t.ex. Matt 20:11f; 21:38 m.m.). Han bör ha sett
Jesu ”bror” Jakob (den Yngre, se s. 1141) bli
kyrkans ledare i Jerusalem. Efter Jakobs död på
60-talet e.Kr. och Jerusalems förstörelse (år 70)
valdes en viss Symeon, som ska ha varit Jakobs
kusin, till efterträdare (Eusebios, Kyrkohistoria,
III:11, Artos förlag). Vi anar att Jesu släkt hade
stort inflytande i urkyrkan, åtminstone i den
judekristna delen i Heliga landet. Kanske såg

Matteus risken för en ”familjedynasti”. Dagens
evangelium motverkar i så fall detta genom
att lyfta fram det enda verkliga kriteriet för
att vara en äkta Jesusanhängare: att följa Guds
vilja (v. 50).
Är det också ett skäl till att evangelisterna så
starkt understryker Petrus särskilda ledarroll
(t.ex. Matt 14:28f; 16:18f)? Petrus var ju inte
släkt med Jesus. Evangelisternas tal om Jesu
”bröder” och ”systrar” kan i övrigt inte tas
strikt bokstavligt. I Bibelns värld kallades
även avlägsna släktingar så. Kyrkans tradition
fasthåller att Maria inte fick andra barn ( se
s. 409 och Katolska kyrkans katekes, nr. 499501). Observera även att Jesu ord i v. 48-50
inkluderar hans moder: ingen instämde så
helhjärtat som Maria i Guds vilja (se Luk 1:38)!

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud
(Ef 2:19)
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ONSDAGEN I 16 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 16:1-5, 9-15
(Jag vill låta bröd från himmelen regna åt er)
Israels barn får direkt vad de ropar på, ännu
utan några förmanande ord från Gud. ”Vad
är det?” frågar de undrande om mannat från

himlen (v. 15). En dag ska gåvan överträffas av
en långt större: Jag är det levande brödet, som
har kommit ner från himlen (Joh 6:51).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 1:1, 4-10
(Jag satte dig till en profet för folken)
Vi ska nu under två veckor läsa ur den
mångårige profeten Jeremias bok (det är
viktigt att först läsa introduktionen till den, s.
129). Paulus, och hur många helgon som helst

efter honom, har sett denna läsnings ord som
personligt riktade till dem själva (v. 5; jfr Gal
1:15). Kallelsedialogen påminner om kallelser
som t.ex. i 2 Mos 3:4ff och Dom 6:11ff.

Evangelium: Matt 13:1-9 (Den gav skörd hundrafalt)
Från i dag till fredag i kommande vecka ska vi
ägna oss åt de sju liknelser som Matteus har
sammanställt här i bokens 13:e kapitel. De
handlar alla om det osynliga Gudsriket som
Jesus genom kyrkan vill etablera i världen.
Dagens liknelse är påfallande lik versionerna
hos Markus (Mark 4:1-9) och Lukas (Luk 8:48). En nyckel hittar vi i den avslutande versen
(v. 9): den vill säga att Guds ord bara har effekt
i oss om vi aktivt samverkar med det (= har
öron som vill lyssna). Liknelsen är mycket
judisk. Den påminner lite om en standardtext
i den nutida judiska påskmåltiden där fyra
oliksinnade söner (en förståndig, en elak,
en enfaldig och en som är blyg) frågar om
meningen med påskfirandet. Den elake sonen
ställer sig utanför firandet genom att fråga
varför ”ni” gör så här. Den enfaldige förstår
inte vad som pågår, han frågar dumt, men
oskyldigt, och får en förklaring, liksom den

blyge som dock måste hjälpas på traven. Den
förståndige däremot är nyfiken på lagarna,
symbolerna och stadgarna och får utförligare
svar. På samma sätt har vi i Jesu åkerjord
lyssnare med ”elak” jordmån som hårt avvisar
att ha med hans ord att göra (= vägen där allt
som växer trampas ner direkt), vi har åkerjord
där man måste rensa bort stenar och ogräs
(missförstånd, otyglade begär) om det ska bli
något växande, och slutligen har vi den goda
jorden där allt vad Jesus säger är välkommet,
blir förstått och bär frukt.
Hur gör vi då i dag för att bereda marken?
Låt vägen vara i fred – då mjuknar regnet
upp den med tiden. Borra bort klippan på de
steniga ställena med sanningens hårda borr.
Dra försiktigt upp ogräset med milda och
vänliga argument. Skydda den goda jorden
med mattor av kärlekens odlingsväv.

Så är det med ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst tillbaka
utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag (Jes 55:11)

812

TORSDAGEN I 16 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 19:1-2, 9-11, 16-20b
(Herren skall stiga ned på Sinai berg inför allt folkets ögon)
Församlingen står där i bön, med blickarna
riktade mot altaret, prästen går i djup
koncentration uppför trappstegen, rökelsen
insveper altarförhöjningen, orgeln brusar –
strax efter syndabekännelsen läses Guds ord,

böner framförs och slutligen stiger Anden ner
över altaret och gör Guds Son närvarande där.
Vilken vördnad och bävan vi borde känna inför
vårt Sinai.´mässoffret i kyrkan. Det överträffar
vida de händelser vi läser om i denna läsning.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 2:1-3, 7-8, 12-13
(Mig har de övergivit, en källa med friskt vatten)
Israels ”ungdom” var ökenvandringen efter
befrielsen ur slaveriet i Egypten. Gud var
folkets ”ungdomskärlek” som det dock svek.
Folket var helgat åt Herren som en gåva och
stod under hans beskydd (v. 2), men åter och

åter förföll det till otrohet (avgudadyrkan).
Gud lät israeliterna gå vilse, som de ville. Allt
var prästernas och ledarnas fel. De brydde sig
inte om förbundet. Jeremia, själv präst, skriver
här med smärta.

Evangelium: Matt 13:10-17 (Ni har fått gåvan att lära känna rikets hemligheter)
Liknelsen vi läste i går fick lärjungarna att
undra varför Jesus inte bara förklarar sin lära
rakt ut till alla utan att någon kan missuppfatta
den. Men det går faktiskt inte. Problemet
ligger nämligen inte bara i meddelandet utan
i mottagarens attityd. Sanningen är att bara
de som är öppna för budskapet kommer att
förstå det. Jesu ord kommer från Gud och i
mötet mellan Gud och människor är många
kommunikationsstörningar på spel. Synden
skapar den andliga blindhet och dövhet som
profeten Jesaja så träffande beskrev (v. 14-15; jfr
Jes 6:9f). Förståelsen av Jesu budskap är en ren
gåva från Gud, den ges till alla som uppriktigt
öppnar sig för den. V. 12 är en förklaring av
detta: ordet om att den som har ska få mera
var väl ursprungligt ett bittert konstaterande
av världens orättvisor men Jesus ger uttrycket
en fyndig omtolkning: de som har den minsta

lilla öppenheten för Guds ord ska belönas
över alla mått, ty ljuset tränger in genom
aldrig så smala sprickor. De som avskärmar
sig hermetiskt från ljuset stannar i mörker, i
dem vissnar så småningom även den spira till
andligt liv som Gud gav dem en gång (= det
lilla de hade från början). Citatet återkommer
i Matt 25:29 och Luk 19:26 där det handlar om
hur vi förvaltar de begåvningar och resurser
Gud har utrustat oss med. Den förtjänstfulle
tjänaren ska vid domen belönas över alla mått,
den likgiltige och late får sparken. Var detta
ett favorituttryck som Jesus använde i olika
situationer?
Apostlarnas hjärtan är vidöppna för Guds ord.
De är den goda myllan som Jesus omtalade i
liknelsen i går, de får inse mer än profeter och
kungar före dem – som vi.

Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis (Jes 50:4)
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FREDAGEN I 16 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 20:1-17 (Lagen gavs genom Mose)
Det monumentala ”Tio-ordet” (Dekalogen)
tonar här fram inför våra öron (läs gärna den
grundliga utläggningen av buden fr.o.m. s.
512). Berget var det första målet för uttåget ur
slavlägret Egypten, liksom undervisningen om

tron och det kristna livet bör följa snarast efter
ett litet barns dop. V. 4-6 (om bildförbudet)
integreras i Första budet av katoliker (och av
lutheraner). Bilderna var ju avgudar då. V. 7
räknas av oss därför som Andra budet.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 3:14-17
(Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta)
Avguden Baals namn betydde ”Herre”. Men det
är jag som är er herre, säger Gud (v. 14). Jeremia
ser i sin ande att några bortförda överlevare
från Nordriket Israel, som gick under 100 år

innan (722/721 f.Kr.), ska återvända. Riket ska
återskapas av Gud genom inre förnyelse (jfr Jer
31:33). Yttre tecken (förbundsarken, v. 16) blir
sekundära. Alla folks förening sker i kyrkan.

Evangelium: Matt 13:18-23 (Den som hör ordet och förstår bär frukt)
Matteus var pedagog ända ut i fingertopparna.
För honom är det inte bara viktigt att Jesu
budskap hörs, han citerar Jesus på två ställen
för att det också ska förstås (v. 19 och 23).
Att höra och att förstå är olika saker, det är
han klart medveten om - här talar en erfaren
religionslärare.
Vi kan levande föreställa oss hur Matteus i
sina egna föredrag har knutit denna läsnings
undervisning till orden i Shema – den judiska
huvudbönen – från 5 Mos 6:5: Du skall älska
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela
din själ och med all din kraft. Vi kan INTE
älska Gud av hela vårt hjärta om förståelsen
blockeras av en hård insida (enligt Bibelns
syn tänkte man med hjärtat). Vi kan INTE
älska Gud med hela vår själ om Ordet inte har
djupa rötter i vårt inre, då rycks det lätt upp
under förföljelser. Vi kan INTE älska Gud

med all vår kraft (d.v.s. styrka, resurser) om
vi låter oss dräneras av världsliga bestyr och
begär och blir alldeles kraftlösa. Det är upp
till oss att bestämma oss för att eftersträva den
omvändelse som gör oss till den goda myllan
som hör ordet och förstår (v. 23) så att vi med
hjälp från ovan (sol och regn) kan växa och
bära frukt.
Eftersom hela världen nu är Messias´ åkerjord
(Matt 28:18-20) pågår Ordets såning, dialogen
mellan himmel och jord, i varje människas
hjärta. Vår uppgift är att visa på detta och
gödsla överallt med evangeliets uppmuntrande
ord. Varje lärare i kyrkan står här i en särskild
svår situation. Matteus Jesuscitat vill visa att vi
ska förstå vad vi hör och lär ut. Men lika viktigt
är det att den som undervisar om buden också
själv ska handla efter dem (Matt 5:19). Det är
också två olika saker. Det tål tänkas på - alltid.

Förslag till fredagsoffer: Betrakta min själs trädgård. Vilket ogräs måste jag få bort?
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LÖRDAGEN I 16 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 24:3-8
(Detta är förbundets blod, det förbunds som Herren har slutit med er)
När Guds ord har lästs upp i mässan säger
församlingen ”Gud, vi tackar dig” eller (när
det är evangeliet) ”Lovad vare du, Kristus”.
Det är ett lovprisande bifall som här i dagens

läsning motsvarar hebreernas ”Amen” och
deras försäkran att de vill hålla Guds bud.
Förbundets blod (v. 8) helgar folket – vi renas
och frälsas genpm Kristi blod.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 7:1-11
(Håller ni då det för en rövarkula, detta hus, som är uppkallat efter mitt namn?)
Med Jeremias ord från v. 11 på läpparna
genomförde Jesus sin i sanning provocerande
tempelaktion (Matt 21:13). Det är intressant

att människor associerade Jesus med just
Jeremia (och en annan förföljd profet: Elia)
(Matt 16:14). Likheterna var alltså slående.

Evangelium: Matt 13:24-30 (Låt båda växa tills det är dags att skörda)
Det är typiskt Matteus att ge oss liknelser med
några vidriga skurkar. Den här pekar fram
mot domedagen då Kristus ska återkomma
och skilja de nyttiga från alla dem som bara
motverkade hans rike på jorden. Liknelsen får
sin förklaring i Matt 13:36-43.
Det är en oerhört elak handling som djävulen
här utför (att så ogräs bland vetet medan vi
sover) men det är så han agerar i våra liv. Och
inom dem vi undervisar: se, hur vi kateketer
försöker röja marken för tistlar och stenar
(jfr liknelsen om sådden i avsnitten innan).
Barnen får bästa möjliga undervisning,
stämningen, studieglädjen, förståelsen och
deras yttre bejakande av vår kristna tro – allt
går fint, vi ser dem stråla av glädje när de
lämnar biktstolen, och vi ser dem hängivet
ta emot kommunionen. Vad vi inte ser är
alla de osynliga sår i själen som besvikelser,
kränkningar, förvirring, svek, misslyckanden,
förluster och svåra relationer har planterat i

dem redan innan vi lärde känna dem och som
i sinom tid kommer att göra dem mottagliga
för frestelser till det onda, till hämnd, egoism
och avfall från tron. Sådana ”tickande bomber”
ligger mer eller mindre i oss alla.
Dagens liknelse vill säga att det inte är upp till
oss att förstå och rensa ut i allt sådant. Det ska
komma en tid då Gud tar itu med vårt inre
och gör oss redo för den fullständiga glädjen i
hans rike, fria från allt vad djävulen och hans
jordiska medhjälpare skadade oss med. Vad
är då upp till oss medan vi väntar? Att lugnt
komma ihåg att Guds rikes seger är säker och
att längta efter Kristi återkomst med tålamod
(vi ber: ”tillkomme ditt rike”). Då och då kan
vi försiktigt gräva upp lite ogräs i hjärtat och
ersätta det med vete. Det är den mödosamma
vandringen från bikt till bikt, i ständigt nya
försök till botgöring. Mängden av ogräs vi ser
ska inte skaka oss. Långt större är Guds makt.
Den ska vi få se med egna ögon. När han vill.

Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö (Ps 51:9)
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SJUTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: 1 Kung 3:5, 7-12 (Ge din tjänare ett lyhört sinne)
Jag lade mig ner, jag sov, jag vaknade –
Herren stöder mig (Ps 3:6; jfr 1 Mos 28:10f).
Gud undervisar ibland sina trogna genom
drömmar, som Josef i Gamla och Josef i Nya
testamentet (1 Mos 37:5f; Matt 1:20f; 2:13f).

Salomos bön vittnar om en klokhet som redan
bor i honom, men hans visdom kommer att
överglänsa alla andras (v. 12). Han saknar dock
äkta gudsfruktan och kommer att gå vilse (se
detta kapitels v. 3).

Andra läsningen: Rom 8:28-30
(Gud har bestämt att vi ska formas efter hans sons bild)
När Paulus säger att vi är ”utvalda” av Gud
menar han troligen till kyrkan där vi genom
nåden fylls av tro, hopp och kärlek. Vi är inte
”förutbestämda till himmel eller helvete efter
döden” (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 1037;
1058; 2 Pet 3:9). Poängen ligger här i att Guds
nåd kommer till oss innan vi kan förtjäna den.
Gud helgar oss genom att vi i dopet formas

efter hans sons bild (= blir Guds barn, v. 29),
vi kallas genom Anden till att tjäna honom
utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom
(Luk 2:74-75; jfr v. 30). Så går vi framåt mot
segerkransen (jfr 2 Tim 4:8; Jak 1:12), d.v.s. till
den härlighet som redan väntar på oss. Vi får
här också ett klockrent porträtt av Maria (Luk
1:45).

Evangelium: Matt 13:44-52 (Han säljer allt han äger och köper åkern)
(Kortare, alternativ läsning: Matt 13:44-46)
Här är tre liknelser om Guds rike. Nummer
1 och 2 handlar om en glad överraskning –
att hitta trons rikedom som är värd med än
allt annat. Nummer 2 och 3 har tematiskt att
göra med vatten, men är i övrigt helt olika.
Liknelsen om Domedagen avslutar hela detta
kapitel 13 som Matteus har vikt åt sju liknelser
om Himmelriket. Matteus betonar att vi inte
bara ska höra utan även förstå evangeliet (v.
51, det hade lärjungarna svårt för, jfr Mark
8:17-21), därför beordrade Jesus kristen
skolverksamhet i Matt 28:20. Vi får i v. 52 en
elegant ”liknelse om att göra liknelser”: den
kristne skriftlärde (Matteus själv inklusive) ska
behålla den gamla lagen men kombinera den
med Jesu nytolkningar.
Liknelsen om nätet (nummer 3) kan ha
bearbetats av Matteus. I en apokryfisk parallell
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(Thomasevangeliet, v. 8, se s. 66) talas det om
en särskild ”stor god fisk” som fångas och
utväljs framför de andra. Det harmonierar med
liknelserna innan, om skatten och pärlan. Men
hos Mattteus handlar poängen med fångsten
om Domedagen (ett av hans favoritteman),
och så vill han avrunda sitt liknelsekapitel.
Hans poäng med fisksorteringen är inte helt
lyckad (det är ju faktiskt de goda fiskarna som
kommer att stekas och inte de som kastas
tillbaka i sjön), men vi fattar poängen: domen
blir för alla ett avgörande antingen-eller och de
orättfärdiga visas bort.
Liknelsen om nätet har en djupare andlig
vinkel, som upplyser de två första: i grunden
är det inte vi som hittar Guds rike (skatten och
pärlan) utan riket som hittar oss. Köpmannen
som avstod från allt (Fil 2:7; jfr v. 44, 46) är
framför allt och primärt Jesus Kristus, inte vi.

SJUTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 2 Kung 4:42-44 (De skall äta och få över)
När Jesus genom ett under gav mat åt tusentals
människor i ödemarken (se evangeliet nedan)
måste de närvarande ha tänkt på Elishas under.

Likheterna är slående. Vi, som äger eukaristins
sakrament, inser djupet när vi tillber honom i
mässan: GUD ÄR HÄR I JESUS.

Andra läsningen: Ef 4:1-6 (En enda kropp, en Herre, en tro, ett dop)
Paulus talar här från sitt fängelse som Jesus
i nattvardssalen som visste att han skulle
dö. De kristna är början på Jesu nyskapade
mänsklighet och de ska därför älska varandra

(Joh 13:34f). De tillhör samma kropp (Kristi),
har samma Ande o.s.v. Sju gåvor nämns (vi
anar en liturgisk formel bakom, liksom i de
fyra gånger ”alla” som nämns i v. 6).

Evangelium: Joh 6:1-15 (De delade ut åt dem som låg där, så mycket de ville ha)
Varje söndag har vi nu ”under året” läst ur
Markus evangelium, men i dag och några
söndagar framåt – under den bästa delen av
sommartiden – tar vi ledigt från det. Vi ska i
stället meditera över Jesu undervisning om
den heliga eukaristin, såsom Johannes ger oss
den i sitt sjätte kapitel. På sätt och vis lämnar vi
inte Markus: detta kapitel har en djupstruktur
som är förunderligt lik kompositionen i Mark
6:30-51 plus 8:11-33 (5000 man får mat – Jesus
vandrar på sjön – man kräver ett tecken –
brödundret kommenteras – Petrus bekänner
tron – Jesu lidande förutsägs). En annan likhet
är invändningen i v. 7 (= Mark 6:37; jfr även
Joh 12:3/ Mark 14:3).
Brödundret beskrivs även i Matt 14:13-21;
Mark 6:32-44; Luk 9:10-17. Men Johannes
ger oss detaljer såsom namn och vilken sorts
bröd (kornbröd som ovan i Elishas under) och
fiskar det var (här syftas på fiskar som skulle
stekas, torkas eller saltas). Berättelsen är inte
beroende av parallellberättelserna och verkar
självupplevd. Den lille pojken i v. 9 gick väl
omkring och sålde mat, men hade nästan inget
kvar i sin låda.

Efter måltiden – som har eukaristiska drag, se
v. 11 (jfr även Joh 21:9f) - samlades resterna in
(jfr 2 Mos 16:19). Det var väl de tolv apostlarna
med var sin korg i handen som gjorde det.
Restbitarna av de fem kornbröden fyller alla
korgarna utan att vi får en närmare förklaring
av hur själva förökningen såg ut eller gick till.
Det är undrets effekt som Johannes vill komma
fram till: man ser i Jesus en kombination av
den store profet som Mose hade förutsagt (5
Mos 18:15, 18) och den efterlängtade jordiske
kungen (Messias, jfr Joh 4:25; 18:33f). Man har
nu fått himmelsk undervisning och god mat i
magen och vill fasthålla detta lycktillstånd för
alltid. I kap. 7 kommer Jesu tvivlande bröder
att kräva något liknande.
Alltihop är som en variant av frestelsen i
öknen (Matt 4:1-11): Jesus ska skaffa fram
bröd i ödemarken (Joh 6:31), han ska visa sin
makt för världen (Joh 7:4) och han ska härska
över jorden som kung (Joh 6:15). Jesus flyr i v.
15 från folkets krav. Var det då som djävulen
kom och satte honom på prov?
Det ger mening.
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SJUTTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 1 Mos 18:20-32 (Bli inte vred, Herre, om jag talar)
Abraham ber för syndare som Mose sedan
gjorde (2 Mos 32:31f). Sodomiternas synd var
främlingsfientlighet, homosexuella övergrepp
(1 Mos 19:5) och allmän social orättfärdighet
(jfr Jes 1:9-17). Abraham vädjar här ödmjukt,
argumenterar, påminner Gud om hans
rättvisa. Se Abrahams tillit: allt satsar han,
säker på att Guds mildhet ska segra. Vi i dag
ber mest för oss själva - vad bryr vi oss om

hädare, mördare och lustgalna egoister på väg
mot helvetet? Du som ber bara för att må bra
själv: lär dig av helgonens ängsliga brottande
med Gud för dina synders skull! Be liksom de
för andra. Observera hur Gud skonar en stad
om det bara finns ett fåtal trogna i den. Ja, i Jer
5:1 räcker det med EN ENDA!
Den oöverträffade, ende rättfärdige som vi
behöver för att få nåd är KRISTUS, vår broder.

Andra läsningen: Kol 2:12-14
(Gud har gjort er levande tillsammans med Kristus
genom att förlåta alla våra överträdelser)
Att betrakta ett krucifix med Paulus ögon är
att häpna över Guds kärlek. Föreställ dig Jesu
kropp, tatuerad från huvud till fot med listor
över dina synder, allt som du borde anklagas

för. Den förblödande Jesus är Guds Ord till oss,
ditt och mitt sönderrivna skuldebrev (v. 14). Se
en stund på denna bild, låt tacksamheten få ord
och bestäm dig för att ta avsked från synden.

Evangelium: Luk 11:5-13 (Be, så skall ni få)
Lukasevangeliet är en böneskola. Lukas version
av Fader vår-bönen är knappare än den hos
Matteus (Matt 6:9-13) men grundmönstret är
identiskt. Även vi kan variera Fader vår enligt
Andens ingivelser (”helgat varde ditt namn
- och din godhet, och din ära…”). Matteus
låter Herrens bön följas av en undervisning
om förlåtelsens nödvändighet (Matt 6:14-15,
konflikter och rivalitet spelar stor roll i hans
bok). Lukas betonar i v. 9-13 tilliten till Guds
generositet. Mannen i v. 5 är påträngande,
men det är rätt så. Vi får störa Gud när som
helst (tänk på Abrahams bön i läsningen ovan).
Scenen är tagen från enkla, fattiga människors
vardag, hemmet består av ett enda rum där
alla sover tillsammans. Dörren var grundligt
reglad mot tjuvar och inte helt lätt att få upp
utan skrammel som väckte barnen.
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Att en gäst ankommer mitt i natten (v. 5-6) var
vanligt, man vandrade inte gärna under solen i
dagens hetta. Men det var också jobbigt.
Den som av hjärtat ber den himmelske Fadern
om hjälp får hjälp (v. 9f). Lukas betonar att
Gud ger Den helige ande (v. 13), d.v.s. den
gudomliga Närvaron, gemenskapen med Gud
(ett grundtema hos Lukas alltifrån Marias
Bebådelse till Pingstundret). Så är det. Du
kanske ber Gud ta ifrån dig dina problem men
istället ger han dig kraft att bära dem. Gud vet
vad vi behöver, men det är inte alltid samma
saker som vi önskar. Observera i v. 11-12: i
denna hårda värld kan vi lätt fascineras av
ormar och skorpioner (= att man är stark och i
stånd till att skada andra), vi bör be om fiskar
och ägg (= att kunna ge mat till behövande).

MÅNDAGEN I 17 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 32:15-24, 30-34
(Folket har begått en stor synd)
Arons ursäkt i v. 22-24 är usel. Han, den store
stamfadern, förebilden för alla senare rätta och
legitima överstepräster, tar själv ledningen i

avgudadyrkandet. Mose agerar med all rätt
som en rasande skollärare. Folkets svek är
horribelt. Gud har gjort dem så mycket gott.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 13:1-11
(Folket skall bli som denna gördel, vilken inte duger till något)
Vers 4: det fanns en liten ort norr om Jerusalem
som hette samma sak som floden Eufrat i
Mesopotamien, dit folket senare fördes som
fångar efter Jerusalems undergång, först år 597

och sedan 587/586 f.Kr. Gud låter här Jeremia
ana katastrofen i förväg och symboliskt varna
för den. ”Höftskynket” är Guds folk, ungefär
som fikonträdet i Mark 11:14, 20.

Evangelium: Matt 13:31-35
(Senapskornet blir till ett träd där himlens fåglar bygger bo)
Jesus fortsätter ge oss liknelser som hämtas ur
den galileiska småbondens miljö. Gudsriket
blir en universell framgångssaga trots en
blygsam början. Det förklaras här med bilden
av ett senapskorn som blir till ett träd (jfr Hes
17:23, 31:6; Dan 4:7-9), där även hednafolken
(”himlens fåglar”, jfr Matt 8:11; 28:19) ska få bo.
Den lilla surdegen som får den enorma degen
(tre mått mjöl = ca 36 liter, åter en bild av hela
mänskligheten) att jäsa är en praktfull bild av
Rikets oerhörda livskraft och ostoppbara
triumf. Kanske gjordes det sådana degmassor
när Jesus och hans vänner anordnade storkök
åt fattiga.
Liknelserna i dagens evangelium talar för sig
själva, de behöver ingen förklaring. Tyst och
omärkbart verkar Guds dolda kraft: liksom en
surdeg får brödet att växa eller ett träd sträcker

upp sina grenar mot skyn. På ett ögonblick
syns ingen förändring, men vänta, se vad Gud
kan göra: en världskyrka av en lärjungagrupp,
helgon av syndare. Liknelserna saknar inte
psykologiskt djup: mannen planterar ett frö
i marken som växer upp till härlig storhet,
kvinnans deg är som en gigantisk, växande
gravid kropp. Nytt liv, framtid, allt vad man
kan hoppas på finns i denna starkt optimistiska
bild av Jesu projekt, hans kyrkodröm.
Hela världen skapades för att Gudsriket skulle
bryta fram. Skapelsens fördolda mening – att
så bli instrument för vår gemenskap med Gud
– avslöjas i Jesu liknelser. Det vill Matteus säga
genom att i v. 35 citera Ps 78:2 (i dess grekiska
form). Matteus kallar psalmens författare
(Asaf) för en profet – jo, så kallades han av
judar i dåtiden. Matteus var jude. Det märks.

När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit.
Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor
i glädjen över att en människa har fötts till världen (Joh 16:21)

819

TISDAGEN I 17 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 33:7-11; 34:5b-9, 28
(Herren talade med Mose ansikte mot ansikte)
Vi reser oss när prästen kommer in i kyrkan,
precis som israeliterna gör i v. 8. Vi vänder oss
mot tabernaklet precis som israeliterna gjorde

(33:7). Observera sifferbilden i 34:7: Guds
barmhärtighet förhåller sig till hans rättvisa
som ”tusenden” till ”tre-fyra”. Gud är god.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 14:17-22
(Kom ihåg ditt förbund med oss, och bryt det inte)
Undergången som Jeremia varnade för (se
läsningen igår) är på väg, men först – som en
bitter försmak – drabbas landet av svår torka.
Nöden kom som en chock, inte minst för alla
som hade satt sin lit till regnguden Baal. Även
krig plågade landet, det som menas är kanske
den egyptiske farao Neko II´s härjningar

omkring år 609 f.Kr. då den Jahvetrogne
kungen Josia stupade i kamp mot hans armé –
ett allvarligt slag mot den rörelse som Jeremia
tillhörde och som ville återupprätta och
befästa folkets gamla religion. Det hade de inte
räknat med.

Evangelium: Matt 13:36-43 (Som när ogräset eldas upp skall det bli vid världens slut)
Här förklaras liknelsen som vi läste i lördags.
Med ogräset som planterades av människornas
fiende menas nog dårrepe (på latin: Lolium
temulentum), ett ettårigt gräs som förr i
världen var till stort besvär i sädesåkrar.
Det var med dåtidens skördemetoder svårt
att undvika att denna växts frukter, som är
giftiga, maldes med i mjölet. Giftet gav yrsel
och illamående. Växten är svår att skilja från
vete så länge som frukten (som är mörk) inte
har kommit fram. På Jesu tid sorterade man
bort ogräset vid skörden, så gott man kunde.
Fattiga fick elda med sådant bortsorterat avfall.
Därför kastas det här i ”den brinnande ugnen”
i v. 42. Då blev det till lite nytta i alla fall.

vi om att det även inom kyrkans ramar finns
falska kristna, vargar i fårakläder (Matt 7:15),
som måste plockas bort vid tidens slut så att
Kristus kan låta kyrkan, sin skörd, sin älskade
brud, träda fram till sig i härlighet utan minsta
fläck eller skrynkla; helig och felfri, som Paulus
skriver (Ef 5:27). Att de förkastade ska gråta
och skära tänder (v. 42) förstår man lätt. De
rasar bittert mot Gud eftersom de har varit
så säkra på att tillhöra den utvalde eliten som
Paradiset låg öppet för (jfr Matt 7:21f; 25:44f;
Luk 13:26f). De förledde människorna och
bröt mot lagen (v. 42). Därmed menas social
obarmhärtighet och annat ont som Matteus
beskriver i Jesu bergspredikan (Matt kap 5-7).

Igår läste vi om surdegen som fick hela kyrkans
kropp att växa helt underbart. I dag påminns

Vad är du och jag i kyrkan, när allt kommer
omkring? Vete eller dårrepe? Lite av varje?

Vill du gå in i livet, så håll budorden (Matt 19:16)
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ONSDAGEN I 17 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 34:29-35
(När de såg Mose var de rädda för att komma nära honom)
Du blir som den du umgås med. Mose levde
med Gud och präglades av Guds strålglans.
Något liknande berättas om helgon som
kyrkoherden Jean-Marie Vianney (se s. 1285).
Den helige padre Pio (se s. 1392) försökte dölja

sina stigmata, Kristi sårmärken, liksom Mose
dolde sitt ansikte. Det sanna ljuset utgår från
Kristi ansikte (jfr Matt 17:2; 2 Kor 4:6). Bara i
det ljuset läser vi Skriften rätt, säger Paulus (2
Kor 3:12-18). Läs alltid under ständig bön.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 15:10, 16-21
(Om du vänder åter, så vil jag låta dig komma åter och bli min tjänare)
Profeten brottas smärtsamt med Gud.
Dessa verser var antagligen en sorts ”privata
dagboksanteckningar” som lärjungar hittade
efter profetens död och la in i hans bok (=
avsnitten Jer 11:18 - 12:6; 15:10 - 16:3; 17:1418; 18:18-23; 20:7-18). Jeremias förutsägelser

om Jerusalems undergång gjorde honom till
en förföljd och ensam paria, liksom Elia i 1
Kung kap. 19). Att han överlevde fångenskap
(Jer 20:1-2; 33:1), mordförsök (Jer 38:6) och
att ständigt betraktas som landsförrädare (kap.
26; 38:28) är förbluffande.

Evangelium: Matt 13:44-46 (Han säljer allt han äger och köper den)
Det här med skatten var fiffigt gjort. Kanske
för fiffigt – borde inte den gode mannen ha
låtit markägaren få veta den fina nyheten om
den dolda rikedomen och nöjt sig med en
hittelön? NEJ – här handlar det om personlig
frälsning, den går före allt annat, och vem vet
om den förste markägaren över huvud taget
skulle uppskatta ”pärlan”? I förrgår läste vi
Matteus version av Ps 78:2, där han talar om
vad som har varit dolt sedan världens skapelse
(Matt 13:35), d.v.s. Gudsrikets hemligheter
som Jesus uppenbarar. Inte alla bryr sig om
dem. Vi har en skatt som världen inte vill
veta av (Matt 21:42; Ps 118:22). För dig som
tror är den en rikedom, du satsar allt för den.
För andra är den en gammal låda som ska till
tippen, ungefär som mormors bibel som ingen
ids läsa i men som du själv läste i som barn,
den heliga stunden då du kom till tro.

”Pärlan” är en förunderlig symbol. På en gång
något runt, rent, lent och samtidigt något
oändligt kostbart. Vad annat symboliserar den
än Kristi fullkomliga lära som ger evigt liv?
Enbart denna pärla är det värt att satsa allt för,
även det egna livet (martyriet) om så krävs.
Bilden av den rastlöse, resglade köpmannen är
fantasieggande. Vad skulle du ge allt för att få
tag i? En lyxvilla i Thailand? Se, hur vi fuskar
oss fram genom livet, byter, köper, säljer, roffar
åt oss, alltid på jakt efter diffusa drömmar,
efter den förlorade smaken av Paradiset. Men
Gud själv är den pärla vi behöver och han har
kommit till oss i sin Son - sök först hans rike
och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det
andra också (Matt 6:33). Glöm jordiskt glitter
som snabbt byter ägare. Samla skatter i himlen,
där varken mal eller mask förstör och inga
tjuvar bryter sig in och stjäl (Matt 6:20).

Sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen (Matt 19:21)
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TORSDAGEN I 17 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mos 40:16-21, 34-38
(Molnskyn övertäckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet)
Mose gör här allt såsom Herren hade befallt
Mose (meningen upprepas sju gånger: v. 19,
21, 23, 25, 27, 29 och 32). Efteråt heter det:

Så fullbordade Mose arbetet (v. 33). Att bygga
kyrka är att härma skapelsen (jfr 1 Mos 2:1), ty
världen ska vara ett tempel. Så var den tänkt.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 18:1-6
(Som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand)
Jeremia vill säga: Gud skapade Adam liksom
en krukmakare (1 Mos 2:7). Alla folks öde
ligger i hans händer. Han är fri att välja och

förkasta vem han vill (jfr Paulus i Rom 9:21f).
Om bara Jerusalem ville omvända sig. Då
kanske undergången kunde avvärjas.

Evangelium: Matt 13:47-53
(De samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga)
Jesus berättar liknelser för att man ska förstå.
Det vill Matteus betona. Kanske för att
motverka möjliga missförstånd av orden i
Mark 4:11-12 - de skulle kunna mistolkas som
att Gud medvetet ville ”dölja” Jesu lära för den
allmänna hopen. Jesus menar nog snarare:
hopen ser utan att se och hör utan att höra
för att de är förstockade, inte för att Gud vill
dölja något. Annars skulle Jesus ju anstränga
sig för att inte bli förstådd – så kan Matteus
inte tänka. Lärjungarna i Matteus bok förstår
Jesus (v. 51) – vilket för Matteus är en viktig
förutsättning för att kunna ta emot budskapet
och bevara det (jfr Matt 13:19, 23). Författaren
motverkar det dåliga intryck apostlarna ger
på läsarna i Markusevangeliet (t.ex. Mark
8:17-21; jfr varianten i Matt 16:12). Det kunde
lätt leda till förakt för dem och deras lära,
vilket kunde missbrukas av sådana som ville
”vidareutveckla tron” enligt eget huvud, t.ex. i
de s.k. gnostiska kretsarna (se s. 184).

Dagens liknelse handlar om kyrkan som
fiskebåt, lite som i Joh 21:3f där det även dras
in fiskar av alla sorter, alltså människor eller
grupper av människor – ”153 stycken”. På
kyrkbänken sitter både fula fiskar och fina,
men först på domens dag ska sorteringen äga
rum. De goda samlas i korgar (tunnor) för
att bevaras (konserveras). Vill man veta vilka
sorters fiskar Jesus konkret tänkte på kan
man än i dag längs Galileiska sjöns stränder
få smakprov på vad sjön innehåller. De
oätliga fiskarna kasseras – Jesus använder här
passionslöst ett tekniskt standarduttryck för
det: de ska ”gråta och skära tänder” (v. 50) – de
är inte kompatibla med himlen, helt enkelt.
V. 52 är en liknelse om att göra liknelser. Den
välbärgade mannen är nog Matteus själv. Just
han gillade ju att sammanväva både det gamla
och det nya förbundet i Bibeln (jfr Matt 5:1719; 9:17). Det nya fullkomnar, men avskaffar
inte det gamla.

Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike
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(Luk 23:42)

FREDAGEN I 17 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 3 Mos 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37
(Dessa är Herrens högtider)
Sol och måne (beräkningsgrunden för tidens
indelning) fick vi av Gud för att dosera vår
tillbedjan och vår gudsdyrkan i passande

intervaller under året (1 Mos 1:14). Dina
rutiner bör ordnas upp så att de harmonierar
så gott det går med kyrkans liturgiska schema.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 26:1-9
(Allt folket församlade sig mot Jeremia i Herrens hus)
Jeremia överlevde märkligt nog det här.
Jesus hamnade i exakt samma situation,
och lärjungarna trodde nog att det skulle bli

samma räddande sinnesändring i folket som
på Jeremias tid (se läsningen imorgon). Men
icke. Mot Guds Son visades ingen nåd.

Evangelium: Matt 13:54-58
(Är det inte snickarens son? Varifrån har han då allt detta?)
Jesu djupt obehagliga återseende med sin
hemstad, som inte räknade honom för något,
berättas på samma sätt hos Markus (Mark
6:1-6a). Lukas avslöjar dock mer: iskalla
stridsamtal som nästan kostade Jesus livet
(Luk 4:16-30).
Jesus kallas för ”snickarens son” (v. 55). Det
grekiska ordet som används syftar på en
grovarbetare, t.ex. byggare. Att Jesus skulle ha
”bröder” och ”systrar” förbryllar den som vet
att kyrkan lär att Maria inte fick fler barn än
Jesus, hon förblev jungfru för alltid, helt given
åt Gud. Men i Bibelns värld kunde alla sorters
släktingar kallas för bröder och systrar (så än
i dag i Mellanösterns kulturer) (se s. 409 och
Katolska kyrkans katekes, nr. 500; 510). Den
Jakob som här kallas för ”broder” till Jesus kan
vara ”Alfaios son” i Mark 3:18 (jfr Apg 1:13).
”Den Yngre” kallas en Jakob i Mark 15:40, son

till ”den andra Maria” (se även Matt 27:56).
I motsvarande scen i Johannesevangeliet är
hon syster till Jesu moder (Joh 19:25) och gift
med Klopas (enligt den kristne skribenten
Hegesippos från 100-talet en bror till Marias
man). ”Herrens broder” Jakob här i v. 55 verkar
vara den Jakob, som Paulus kallar för apostel
(Gal 1:19; jfr Mark 6:3). Om det är samma
person på alla dessa ställen, då är denne Jakob
son till Jungfru Marias släkting Maria och
en man som alltså heter Alfaios eller Klopas.
”Brodern” Judas (v. 55; jfr Mark 6:3) kan vara
den gode aposteln, ”Jakobs bror” i Luk 6:16
och Apg 1:13 (Bibel 2000 översätter honom
visserligen som Jakobs ”son” i stället för ”bror”
men båda varianter är möjliga). Det bör i så
fall vara han som skrev Judasbrevet (se Judas
brev, v. 1). De två övriga – Simon och Josef –
går det inte att gissa om. De kom kanske aldrig
till tro på Jesus. Sådana finns i varje släkt.

Förslag till fredagsoffer: Be korsvägen med tanke på kristna som förföljs just nu
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LÖRDAGEN I 17 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 3 Mos 25:1, 8-17
(Under ett jubelår skall var och en återfå sin arvsbesittning)
Vacker dröm - eller verklighet? Levde det
gamla Gudsfolket någonsin upp till de sociala
visioner vi ser här? Jesus kom med nådens år

(Luk 4:19). Vår tids kyrkliga jubelår firades i
början vart 50:de år, nu vart 25:e. Som avlatsår
liknar det Israels utjämningsår (se s. 330).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 26:11-16, 24
(Herren har sänt mig att tala allt detta inför er)
Argumenten för och emot Jeremia rasar. Ytterst
skyddas han av Achikam, Shafans son (v. 24).
Denne Shafan var nog kung Josias sekreterare,

han som gav kungen den upphittade, mystiska
lagboken som satte igång folkets återvändande
till Gud (se 2 Kung 22:3ff).

Evangelium: Matt 14:1-12
(Herodes lät halshugga Johannes,
sedan kom hans lärjungar och berättade det för Jesus)
Den judiske historieskrivaren Josefus Flavius
(se s. 154) berättar också om Herodes Antipas
mord på Döparen (Ant Jud 18:116-119), som
ska ha ägt rum i borgen Machaeus, öster
om Döda havet (kullen den låg på kan ännu
ses). Möjligtvis ägde festen rum i borgen
för att Herodes var rädd för grannkungen,
Aretas IV, vars dotter han var gift med men
hade förskjutit för att kunna gifta sig med
Herodias, som hade varit gift med en halvbror
till honom. Ca år 28 flydde Herodias till
Herodes i Galileen med dottern, som ca år
30 gifte sig med Filippos, Herodes Antipas
halvbror. Mordet på Döparen bör alltså ha ägt
rum någon gång mellan år 28 och 30. Det var
klart politiskt motiverat: Herodes fruktade ett
uppror från döparrörelsens sida (Jesus ställdes
sedan inför Herodes i Luk 23:6-12). Ca år 36
bröt kriget mellan Herodes och den kränkte

Aretas ut (Aretas nämns i övrigt i 2 Kor 11:32).
Herodes förlorade eftersom han inte fick
tillräckligt med trupper från romarna, som
irriterades av hans onödiga krig. Folket såg
nederlaget som ett straff från Gud på grund
av den fega avrättningen av Döparen. När
Herodias sedan fick Herodes att ansöka om
samma kungavärdighet som hans far, Herodes
den store, hade haft (han som ville döda
Jesusbarnet), ledde intriger till att kejsaren i
Rom förvisade Herodes till Galileen. Där levde
han sedan och dog i fattigdom med Herodias.
Dessa utombibliska historiefakta från dåtidens
kändisvärld passar inte 100 % med evangelierna
(se v. 17) men ger oss ändå samma dystra
grundstämning. Vi ser att Johannes Döparen
gick under i maktelitens giftiga intriger. Jesus
visste om alltihop och kunde räkna ut att något
liknande mycket lätt kunde hända honom.

Låt mig inte få lust till onda ord och utföra gudlösa handlingar tillsammans
med ogärningsmän. Deras läckerheter vill jag inte smaka (Ps 141:4)
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ARTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 55:1-3 (Kom och ät)
Guds inbjudan till sin stora gratismåltid vid
nådens bord ekar i Jesu ord i evangeliet (Matt
11:28-30) och – mest av allt – i eukaristin.
Orden i v. 2 innehåller en kritik av vår subtila
avgudadyrkan: vi köper onödiga prylar i
stället för att – som Gud – generöst dela ut
åt behövande. Vad vi främst borde göra är att
lyssna (v. 3), d.v.s. göra Gud till vår lärare.

Den som har sin lust i Herrens lag (Ps 1:2) får
rik del av Guds vishet. Jag äger mer vishet än
alla mina lärare, ty jag begrundar dina lagbud
(Ps 119:99). Lycklig den som funnit vishet, den
som nått fram till insikt… För dem som håller
sig till henne är hon ett livets träd - lycklig den
som håller fast vid henne (Ords 3:13.18). Biblar
och böcker som förklarar Bibeln, som den här,
borde alltid vara gratis.

Andra läsningen: Rom 8:35, 37-39
(Ingenting skall skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus)
Fattiga och förföljda kristna som skräms av
hotfulla fiender, kristna som inget har att äta
och knappast har kläder på kroppen kan lätt
ge upp hoppet. ”Var är du, Gud?” undrar de,
”Vänder du din nåd ifrån oss?”

Nej, säger Paulus här. Mer än någonsin är Gud
hos er nu. Ni är på inget sätt skilda från Kristi
kärlek. Vi inser: dessa utsatta får inte heller
vara skilda från vår kärlek. Kyrkan måste vara
ett nätverk av konkret solidaritet.

Evangelium: Matt 14:13-21 (Alla åt och blev mätta)
Vilken kontrast mellan denna måltid för fattiga
och gudfruktiga massor och så den opulenta
och makabra festen för samhällets elit som
Matteus har berättat om precis innan detta –
festen som slutade i blod: serveringen av ett
avhugget huvud. Vilken doft av död där, vilken
frånvaro av Gud. Där rådde utpressning, skam
och övermod.

(Matt 14:8). Jesus räcker fram händerna mot
de gåvor hans vänner har att ge – som prästen
i vår mässa när bröd och vin bärs fram – och
Jesus säger: ”Lämna dem till mig” (v. 18). I
festsalen var Herodias dotter knappt annat än
ett nöjesobjekt för männen. Vid Jesu måltid
är kvinnor och barn (v. 21) mottagare av Guds
gåvor på lika fot med männen.

Men här där brödet delas i frid bland enkla,
behövande människor byggs Guds nya Israel,
kyrkan. Där är Gud närvarande med ett nytt
”mannaunder i öknen” (jfr 2 Mos kap. 16; jfr
2 Kung 4:1-7; 42-47). Matteus penna tar fram
kontraster: den onde Herodias sade: ”Låt mig
genast få Johannes döparens huvud på ett fat”

Markus och Lukas har också denna berättelse.
Precis som Matteus vill de föregripa eukaristins
mysterium. Jesus såg upp mot himlen och läste
tackbönen (v. 19, eukaristi betyder tacksägelse).
Det låter oss tänka på brödet från himlen (Joh
6:32f). I kyrkan är vi trygga. Själen mättas hos
Herden (jfr v.13; Ps 23). Där råder frid.
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ARTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 2 Mos 16:2-4, 12-15
(Jag skall låta det regna mat till er från himlen)
Frågan ”Vad är det här?” (v. 15) heter på
hebreiska ”man hu?”, jfr ordet manna, alltså
den brödliknande substansen som Gud gav
Israels barn. När Gud ger oss vad vi ber om
– trots vårt motstånd och vårt gnäll mot hans

goda vilja – då sker det inte bara för att göra oss
nöjda utan även för att testa oss och se om det
kan få oss på bättre tankar (v. 4). Bibeln visar
att det gamla Gudsfolket klarade testet dåligt.
Hur blir vi när vi tar emot kommunionen?

Andra läsningen: Ef 4:17, 20b-24
(Klä er i den nya människan, som har skapats efter Guds avbild)
Vi bär inte i vardagen vår dopdräkt, men vi får
aldrig glömma den. Vi har iklätt oss Kristus
(jfr Gal 3:27: Rom 6:3f). Den gamla människan

(v. 22; jfr Kol 3:9-10) var som ett vilt djur. Du
blev i dopet ett med den nya Adam, Guds rena
avbild (1 Kor 15:45-49), ett lamm i hans flock.

Evangelium: Joh 6:24-35
(Den som kommer till mig skall aldrig hungra,
och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta)
Här börjar Jesu eukaristiska tal (som slutar
i v. 59 – om man inte räknar de chockerade
lärjungarnas reaktion i v. 60 med). Här
bekräftas vår tro på Jesu realpresens (hans
verkliga, fysiska närvaro) i vår eukaristi
och samtidigt bekräftas de sakramentala
gestalternas symboliska karaktär. Att Guds
Son totalt, med hull och hår, har solidariserat
sig med människan, utan att det ska finnas
någon gräns längre mellan honom och oss,
sägs närmast övertydligt med dessa bilder.
Orden fick många att tänka på reguljär
kannibalism. Men sakramentet förstås bäst i
termer av relation: Jesus är Guds kärlek i fysisk
form. Så bad han till Fadern om att den kärlek
som du har älskat mig med skall vara i dem, och
jag i dem (Joh 17:26). Det är eukaristin.
När folket frågar (v. 28) vilka av Guds verk
de ska utföra tänker de i plural (vilka av
Guds många bud är viktigast?). Men bara
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en sak behövs (Luk 10:42), nämligen att tro
på Jesus som Guds Son. Tron som ”verk” är
samtidigt ”Guds verk” (v. 29) – människan
måste samverka med Gud för att fä gemenskap
med honom (Katolska kyrkans katekes, nr.
154-155). Likheterna med Jesu samtal vid
Jakobsbrunnen med den samariska kvinnan
är stora (Joh 4:1-42). Jesus uppmanar oss att
sträva efter en oförgänglig föda, inte enbart
efter den materiella födan (brunnen, brödet).
Den samariska kvinnan undrade om Jesus såg
sig själv som större än Jakob, och nu undrar
folket om Jesus är på nivå med Mose i öknen,
de ber ju Jesus ge dem samma ”bröd från
himlen” (jfr Ps 78:24) som Mose gav. Men Jesus
själv är det tecken (v. 30) Gud vill ge. Liksom
kvinnan bad Jesus om det levande vattnet, ber
nu folket Jesus om det himmelsbröd han talar
om. Men hur många av dem vågar verkligen
tro på honom som hon gjorde?

ARTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Pred 1:2; 2:21-23 (Vad får människan ut av all sin möda?)
Det berättas om den indiske prinsen som
kallas för Buddha att han växte upp som prins
i lyx och glans och skyddades från livets bittra
sidor: åldrande, sjukdom och död. När han
mötte dessa realiteter började hans religiösa
sökande, och vi fick buddhismen. Predikarens
bok (se inledningen till boken s. 123) låter
bitvis buddhistiskt. Det ger ingen mening att
leta efter en plan för världens gång, säger den.
Allt vi bygger upp rivs ner. Allt vi skrapar ihop
under oro och plågor tas ifrån oss. Var är väl

Guds hand? Upprättar Gud de förtryckta?
Räddas vi efter döden? Men där Buddha valde
att dra sig undan allt väljer den här bibelboken,
Predikarens bok, ja, hela Gamla testamentet,
en positiv och tacksam syn. Slutsats: Var
verksam och glad trots allt ont du ser, Gud
har redan sagt ja till vad du gör (Pred 9:7).
Förtrösta på Guds slutgiltiga dom (Pred 12:1314). Jesu lära, inte minst Jesu seger över döden,
ger svaret som bekräftar denna tillitsfulla tro
(som Buddha sorgligt nog inte kände till)…

Andra läsningen: Kol 3:1-5, 9-11
(Sträva efter det som finns där uppe där Kristus finns)
… och om Kristus inte har uppstått, ja, då är
vår förkunnelse tom, och tom är också er tro…
Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då

är vi de mest ömkansvärda bland människor (1
Kor 15:14.19). Utan hoppet om himlen blev
vi nog buddhister allihopa. Eller alkoholister.

Evangelium: Luk 12:13-21 (Allt du har lagt på hög, vem skall få det?)
Åldersdepression förstärks av insikten om
förgängligheten. Man går omkring och ser på
alla ägodelar man samlat på sig - vissa genom
arv, kanske genom smärtsamma arvstvister
som i v. 13. Syskonen dör och den egna
kroppen bryts ner, men sakerna överlever
oss. Yngre, giriga händer tar över dem. Med
mig in i mörkret följer mina sår och de sår
jag tillfogade andra. Det gör ont att veta.
Världsmänniskornas lyckorecept – ”Ät, drick
och roa dig” (v. 19) – hjälper inte mot denna
smärta. Mitt liv var tomt. Varför satsade jag
inte allt på ett kyrkbygge, på utsmyckning av
Guds hus – gåvor som kan hålla i hundratals
år till glädje för alla, rika så väl som fattiga?
Hur kommer min redovisning inför Gud att se
ut? För den irriterade mannen i v. 13 handlar

religion främst om jordisk ”hederlighet”
(andras hederlighet mot honom själv). Jesus
är en ”laglärd”, tänker han, d.v.s. en jurist, som
ska ge honom rätt i en familjetvist. Så vänder
sig människor ibland till präster och diakoner
för att dra in dem i sina privata konflikter om
silver och guld. Vi måste med Jesus sucka
djupt: livets verkliga värden är de rikedomar
vi samlar inför Gud (v. 21), d.v.s. allt gott vi
gör och som bidrar till kyrkans himmelska,
andliga skatt (Katolska kyrkans katekes, nr.
1474-1479). Vi behöver alla inse vår girighet
och den falska tryggheten vi bygger upp
kring döda saker. Livet handlar om levande
relationer, om att vara till för andra. Det är en
befriande tanke. Fick du en lyckad livsskörd?
Många gjorde inte det. Dela med dig.
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MÅNDAGEN I 18 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 4 Mos 11:4b-15
(Jag förmår inte ensam bära hela detta folk)
Mose bad Gud att få bli av med sitt kors, ett
”styvnackat folk” (2 Mos 32:9) som ogärna
litade på Gud. Ändå älskade han Israels barn

och bad för dem. Mose var en mycket ödmjuk
människa, ödmjukare fanns inte på jorden (4
Mos 12:3) – en ikon i förväg av Jesus.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 28:1-17
(Du har förlett detta folk att sätta sin lit till lögn)
År 605 f.Kr. besegrade babylonierkungen
Nebukadnessar egyptierna vid det berömda
slaget vid Karkemish i Syrien och blev i
princip herre över hela Mellanöstern. År 597
f.Kr. intog han Jerusalem. Han förde många
människor bort och tog heliga tempelkärl med
sig. I veckor gick profeten Jeremia omkring
i Jerusalems gator med ett lastdjurs ok på
nacken – en enmansdemonstration som skulle
uttrycka att det var bäst att foga sig under
den nya ordningen. Jerusalems nederlag var
ett straff från Gud, sa han. Först när Gud vill
förs de fångna hem igen (d.v.s. när strafftiden
är över). En självutnämnd profet – Hananja –
träder här fram och påstår att Gud inom två
år ska rädda folket. Det är därför dags att resa
sig mot babyloniernas välde och skaka det av

sig. Hananja bryter Jeremias ok (v. 10), liksom
några i vår tid river sönder demonstrerande
åsiktsmotståndares banderoler. Men Hananja
misstar sig, han ser inte som Jeremia djupet av
folkets synd. En lång tid av botgöring väntar.
Lättsinnigt lanserar dåren sitt glädjebudskap.
Så vill många i vår tid bagatellisera syndens
allvar och behovet av bot. Men försoningen
med Gud är inget billigt klipp. Visst vill Gud
hellre än gärna lyfta av oss alla synder, det
gjorde han på korset. Men korsets blodiga
realitet visar sanningen om synden: den är en
vidrig, mörk makt. Kristus besegrade den,
men med möda. Att man tar på sig botgöring
är att visa respekt, kärlek och tacksamhet mot
Gud.

Årgång B och C läses följande evangelium på denna vardag:
Matt 14:13-21 (Jesus bröt bröden och lärjungarna gav dem till folket)
(se förklaring av denna text på s. 825)
Årgång A (när Matt 14:13-21 lästes igår söndag) läses i stället detta evangelium:
Matt 14:22-36 (Herre, säg åt mig att komma till dig på vattnet)
(se förklaring av denna text på nästa sida)

Nu följer vi dig helhjärtat, vi fruktar dig och söker oss till dig (Till Dan B:18)
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TISDAGEN I 18 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 4 Mos 12:1-13
(Varför har ni inte aktat er för att tala illa om min tjänare Mose?)
Gnället mot Mose tar inte slut. Nu ansluter sig
Mirjam och Aron, hans egna syskon. De anser
att de är minst lika ”heliga” som han och inser

inte att Gudsfolkets ledning är insatt av Gud.
”Vi är kyrkan” hör man dem nästan säga.
De får ett mycket hårt svar från himlen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 30:1-2, 12-15, 18-22
(Jag skall åter upprätta Jakobs hyddor)
Babyloniernas förtryck av Gudsfolket var en
följd av folkets avfall från Herren. Gud lät folket
känna av vad det vill säga att tjäna avgudar och
bli trolösa mot förbundet: alla blir som slavar,
utlämnade åt denna världs destruktiva makter.
Det leder synden till.
Guds kärlek är obegripligt stor. Jeremia ser
nådens tid nalkas. Här i kapitel 30 och 31 har en
del av profetens tröstande ord sammanställts,
de är nog skrivna en bra bit in på 500-talet
då folkets exil i Babylon hade pågått länge
(Jeremia profeterade under flera decennier).
En mäktig restauration av Gudsfolket utlovas.
Allt blir som förr, ja, bättre, med den heliga
staden stolt tronande på Sionskullen, templet
fyllt av lovsång, ett vimmel av människor på
gatorna. Så blev det också så småningom.

Men Gud lovar här också en ledare åt folket
som i motsats till alla andra frimodigt kan
träda fram inför honom, och då ska folket igen
blir Guds folk och Gud folkets gud (v. 21-22).
”Varför kommer den härskaren inte?” I
århundradena upp emot Kristi födelse fick
denna brinnande fråga inget svar. Det blev
ingen ny David, ingen ny Mose.
Det skulle visa sig att Gud hade långt större
planer. Jeremia anar det i nästa kapitel: ett helt
nytt förbund, en total ny början förestod (jfr Jer
31:31-34). Det var detta förbund som Jesus,
Guds Son, syftade på, då han i nattvardssalen
beslutsamt lyfte kalken och sa: Denna bägare
är det nya förbundet genom mitt blod, som blir
utgjutet för er (Luk 22:20).

Evangelium:
Årgång B och C läses följande evangelium (Årgång A, se nästa sida):
Matt 14:22-36 (Herre, säg åt mig att komma till dig på vattnet)
I Matteus evangelium får Petrus himmelrikets
nycklar (Matt 16:18-20) och får gå på vattnet
med Jesus som vi ser (v. 30). Men fiskaren som
av Jesus kallades för Klippan var också svag
och feg – här kostar det honom nästan livet.
Poängen med att det just är apostelkollegiets
ledare som sjunker ner på grund av rädsla

är djup: snart nog skulle det i den pressade,
förföljda organisationen utvecklas stränga
straff och uteslutning av dem som begick
allvarliga synder såsom att förneka sin tro på
Kristus. De som gick in för en mer förlåtande
attityd kunde med Nya testamentet i hand
peka på att självaste Petrus, som Kristus gav
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den unika nyckelmakten i Guds rike, hade
svikit Herren (Matt 26:30-35; 69-75). Trots det
blev han förlåten och bekräftad i sin tjänst (Joh
21:15f). Däri ligger en tröst för alla syndare, och
en vädjan till oss alla om tolerans mot de svaga
i tron. Denna inställning segrade: kyrkan, på
initiativ av påvarna i Rom, mildrade urkyrkans
regler så att det blev möjligt för avfallna kristna
att återinträda i kyrkan.
Vi är alla svaga! Det bör även alla de tänka
på som grovt utmålar apostelns efterträdare,
t.ex. vissa av renässanspåvarna, som enbart
hemska maktmissbrukare. Protestantismen
och dess dotter sekularismen närdes som

bekant av just sådana bilder. Petrus sjönk ner i
vattnet och ner i sin feghet, senare påvar sjönk
säkerligen ner i syndens träsk, det behöver vi
inte tvivla på. Men Kristus räckte Petrus sin
hjälpande hand. Vår tid räcker inte ut någon
hand, i alla fall inte när man talar om Petrus
historiska efterföljare, dem förhånar man (och
med dem gärna allt katolskt rakt av). Kristus
däremot är nådig. Han lovade att vara med sin
kyrka alla dagar till tidens slut (Matt 28:20).
Han, vår försvarare, har i alla tider dragit upp
kyrkan, sin brud, från förfall och faror. Vår tro
på kyrkan, vår trohet mot påvarna, är en tro
på Kristus. Och raden av påvar som varit goda
förbilder, sanna helgon, är mycket lång.

Årgång A (när ovan stående text, Matt 14:22-36, lästes i går, måndag) läses i stället detta
evangelium i dag:
Matt 15:1-2, 10-14
(Varje växt som inte är planterad av fadern skall ryckas upp med roten)
Man rycker upp en växt med roten när man
vill vara säker att den inte ska återkomma,
man vill bli av med den helt och hållet. Vad var
det som enligt Jesus var ”roten” till fariseernas
villfarelser i de rituella renhetsfrågorna?
Det var föreställningen att man genom yttre
tecken kunde dela upp mänskligheten i två: de
rättfärdiga (Guds folk) och så de orättfärdiga,
hedningarna. Jesus angriper alltså en andlig
inställning – förmodligen hade han inget emot
kosher-reglerna (matreglerna) som sådana (vi
ser ju i Gal kap. 2, Apg kap. 10 och 15 att de
tidiga (jude-)kristna önskade att hålla sig till
lagens bud i dessa frågor).

Det fariseiska högmodet kan dyka upp i nya
förklädnader när som helst, helt oberoende av
de regler som det är frågan om här – givetvis
även bland oss kristna.
Observera att Jesus i Markusevangeliets version
av samma händelse går steget längre och helt
förkastar Moselagens lära om ren och oren
mat (Mark 7:19). Det är ytterst radikalt men
på linje med det som uppenbarades för Petrus
av Gud om att fritt äta orena djur i Apg 10:9f.
Möjligtvis var Petrus vision svår att smälta för
många, kanske även för evangelisten Matteus.
Är det därför som Matteus låter frågan handla
enbart om att tvätta händer?

Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning
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(Ps 28:8)

ONSDAGEN I 18 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 4 Mos 13:2-3a, 26 – 14:1, 26-30, 34-35
(De uppskattade inte det utlovade landet)
Vilka fegisar. Här står Guds folk framför målet,
det utlovade landet. Gud har fört dem dit
med stor kraft. Nu låter de sig skrämmas och
skrämmer varandra med barnsagor om hur
farligt allting är där. Så står vi alla inför många

steg i livet som måste tas vare sig vi vill eller
ej, t.ex. den kommande föräldrarollen när ett
barn är på väg. Guds röst är kompromisslös:
vägen bakåt finns inte, den är lika med döden.
LIVET finns där framme – framåt! Kämpa på!

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 31:1-7
(Med evig kärlek har jag älskat dig)
Det folk som undkom svärdet (v. 2) avser Israels
räddning från egyptierna i forntiden (2 Mos
kap. 14). Profeten Jeremias mun fylls här med
tröstande ord från Gud som lovar återställandet
av Gudsfolket efter den babyloniska exilen (se
läsningen igår). ”Jakob” i v. 7 betyder Israel (jfr

1 Mos 32:28;35:10). Jeremia är redan gammal
när han skriver detta. Själv fick han inte se
befrielsen. Så får vi kanske inte heller se den
kristna trons återkomst till vår kultur.
Men om Gud vill - Deus volens - kommer den.
Var så säker.

Evangelium: Matt 15:21-28 (Kvinna, din tro är stark)
Det är Jesu mänskliga karaktär vi möter här. Å
ena sidan har han en fast och klar medvetenhet
om sin kallelse och dess begränsningar och en
stark principfasthet, å andra sidan offrar han
alla principer när han grips av medlidande –
som här när han hör om en hednisk flicka som
plågas av en demon. Mamman offrar också
något, nämligen sin stolthet, för att vinna Jesus
för sin sak. Hon låter sig kallas för ”hund”
(ett föraktfullt uttryck som judar använde om
hedningar) och gör sig ännu mindre genom
bilden av hundarna under bordet som nöjer
sig med smulor. Både hon och Jesus flyttar
på sina gränser för det plågade barnets skull.
Omsorgen om flickans bästa får dem att göra
så.

Matteus var djupt rörd av denna scen. Han
berättar här mera dramatiskt än Markus gör
(det brukar vara tvärtom), se Mark 7:24-30.
Med ett gammaltestamentligt uttryck kallar
Matteus kvinnan i v. 22 för ”kanaaneisk” (=
de hedningar som Israel skulle avsky enligt
Gamla testamentet). Vi hör kvinnans ödmjuka
bekännelse av sin tro på Jesus som Messias
(v. 22). Jesus vägrar först att svara henne,
och lärjungarna vill att hon bryskt jagas bort
(kanske ber de om att Jesus ska uppfylla hennes
bön så att de blir av med henne – också en
sorts förbön). Jesus låter sig besegras av denna
mor. Hon blir den enda människan i Matteus
evangelium som får veta att hon har en stark
tro (v. 28). Lärjungarna får aldrig det. Med sin
kärlek till barnet överträffar hon alla.

Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg (Ps 25:9)
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TORSDAGEN I 18 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 4 Mos 20:1-13
(Du skall skaffa fram vatten åt menigheten ur klippan)
Scenen påminner om 2 Mos 17:1-7. Men något
slår nu slint i huvudet på den hårt belastade
Mose. Han agerar på egen hand som om det

är han själv som utverkar miraklet. Det är inte
bra. Gud dömer honom och Aron till ”pension
i förtid” (jfr v. 12). Det här glömmer Gud inte.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Jer 31:31-34
(Deras synd skall jag inte mer komma ihåg)
Den omvälvning som utlovas här är
fundamental. En förlåtande omskapelse av
Guds folk ska äga rum. Det går bara om Guds

egen ande tar sin boning i dem (jfr Hes 36:2428; ). Guds ord (lagen) blir kött (v. 33). Jesus är
det inkarnerade Ordet (Joh 1:14).

Evangelium: Matt 16:13-23 (Du är Petrus. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket)
Petrus förbryllar: ena ögonblicket får han
fram bekännelsen av Jesus som Guds Son, ja,
Fadern i himlen talar själv genom aposteln (v.
17). Andra ögonblicket är det som att djävulen
talar genom honom när han vill få Jesus att
avstå från sitt martyrium (jfr Matt 4:3f). Hur
kan Jesus kalla en så vacklande människa
för ”Klippan” och ge honom så oerhörda
fullmakter som räcker ändå upp i himlen (v.
18-19) – hur går det ihop?
Petrus förstod inte allt men han älskade Jesus –
både när han bekände tron på honom och när
han försökte stoppa talet om lidandet. Petrus
är motsatsen till Judas som möjligen förstod
Jesu planer bättre men inte älskade honom
(och därför bestämde sig för att förråda
honom). Fiskaren Simon – och med honom
alla efterföljande kaptener på kyrkans båt –
fick trots sina brister ansvaret för Jesu flock,
likt Noa som räddades och själv fick rädda
människor och djur i sin stora båt (1 Mos

kap. 6-8). Jesu utnämning av Petrus hade stor
tyngd i den muntliga traditionen som föregick
nedskrivandet av evangelierna. Det märks på
språket. Experter säger att det knappast finns
en text i evangelierna där vi som här märker
den arameiska grundtonen (Jesu talspråk) lika
tydligt, konsistent och sammanhängande,
både i tanke och form, bakom den skrivna
grekiska texten vi har. Ursprungstiteln Kefas
(Klippan) översätts i v. 18 omsorgsfullt av
Matteus till grekiska (Petrus). Vi ser att detta
särskilda ämbete bevarades när urkyrkan blev
internationell (se s. 300ff). Alla folk skulle stå
på denna apostels axlar, som på en klippa. Den
impulsive fiskaren från Galileen kunde behöva
tillrättavisningar, men det var i hans mun
som Fadern själv la ofelbar sanning (v. 16).
Petrusämbetet skulle självklart inte upphöra
vid apostelns död. Herren drar inte bort mattan
under sin kyrka. Därför finns påvedömet än i
dag - för vår skull som tror på Kristus.

I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids kungahus.
Där han öppnar skall ingen stänga, där han stänger skall ingen öppna (Jes 22:22)
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FREDAGEN I 18 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 5 Mos 4:32-40
(Gud älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem)
Det var i sanning enastående saker som Gud
lät sitt folk uppleva i gamla förbundet. Ändå
kan de inte jämföras med vad han gör med oss

kristna genom Jesus Kristus och kyrkan.
Vi blir Guds barn, arvingar till himmelriket.
Vi omskapas från syndare till helgon.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Nah 1:15; 2:2; 3:1-3, 6-7
(Ve dig, du blodstad)
Profetens Nahums bok (läs inledningen på
s. 140) är en sällsyn gäst i mässan. Den läses
bara i dag. Boken vänder sig mot assyrierna,
det brutala imperiet som dominerade
Mellanöstern tills huvudstaden Ninive föll
år 612 f.Kr. Kanske skrevs boken som en
tackliturgi för denna stads undergång (så står
den i kontrast till Jonas bok, där Gud förlåter

Ninive). Det är inte svårt att leva sig in i denna
tacksägelse. Vi tackar för Nazitysklands fall
även om vi inte gläds över Andra världskrigets
stupade, inte heller över dem som föll på
fiendesidan. Vårt tack gäller den politiska
friheten vi fick då (liksom när Sovjetimperiet
föll). Den är en förutsättning för kyrkans liv
och vår frihet att tjäna och tillbe Gud.

Evangelium: Matt 16:24-28 (Med vad skall en människa köpa tillbaka sitt liv?)
Matteus värld var hård. Det var utan tvivel
farligt att äga en kopia av hans evangelium.
Jesu ord om självförnekelse och kors visar på
reala risker som varje kristen kände till. De
är strikta lojalitetskrav inom en illegal och
förföljd sekt – alltså vår kyrka i dåtiden (och
kanske i framtiden?). Det är som om Jesu
blodiga ansikte någonstans på korsvägen i
Jerusalem möter vår blick. Han säger: ”Vill
du vara med så får du vara beredd att gå hela
vägen. Frälsningen avgörs av hur viktig jag
är för dig, och din stund kan komma snart:
soldater bultar på din dörr, du förs iväg.
En ömsom trevlig, ömsom hotfull romersk
myndighetsperson vill tvinga, locka eller
charma dig att förneka din kristendom. Allt
du behöver göra är att strö några rökelsekorn
på kolelden framför kejsarens bild som tecken

på att du tillber honom som gud. Men vägra!”
Många klarade inte pressen. De offrade.
Antagligen fick de med sig en offringsattest –
libellus sacrificationis – som kunde intyga att
de var respektabla medborgare. Så gick de hem
med tunga steg och intyget i handen. Hjärtat
var svart av skam och sorg över att ha svikit
den Frälsare som inte svek oss utan gav sitt liv
för oss alla. Detta är att mista sig själv (jfr v. 26).
Orden i v. 28 (jfr Matt 24:34; Mark 13:30)
är gåtfulla och det är inte säkert att Matteus
själv visste vad Jesus syftade på. Lovade
Jesus världens snarliga undergång? Menas
uppståndelsen eller pingsten? Eller den glimt
av himlens härlighet som apostlarna fick se
omedelbart efter detta, d.v.s. förklaringen på
berget (Matt 17:1-8)?

Förslag till fredagsoffer: tänka över: Vad kan jag göra för kristna som förföljs i dag?
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LÖRDAGEN I 18 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 5 Mos 6:4-13
(Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta)
Israels centrala trosbekännelse får vi här –
och uppmaningen att konsekrera allt vi är,
har och gör så att det är brännmärkt med

vittnesbörd om vår kärlek till Gud. Mest av
allt ska vi frukta att glömma honom, hålla tyst
om honom, gömma bort honom.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hab 1:12 – 2:4
(Den rättfärdige skall leva genom sin tro)
Habackuk (se s. 140) var samtida med Nahum
(se läsningen igår) och med Jeremia. Han är
förtvivlad över allt förtryck han ser. Det utgår
från de rika och från avgudadyrkarna.

Profeten vakar i bön (v. 1) och får i v. 4 höra
Herrens svar: de onda kommer att straffas
men troheten räddar den rättfärdiges liv. Paulus
tolkar denna vers kreativt i Rom 1:17; se s. 201.

Evangelium: Matt 17:14-20 (Om ni har tro blir ingenting omöjligt för er)
Dåtidens patologi (sjukdomslära) och
demonologi (demonlära) känner vi inte till
i detaljer. Det har säkert funnits avancerade
diagnostiska system med olika typer av
demoner och passande behandlingsmetoder
mot dem som nu är bortglömda. Diagnosen
fallandesjuka (v. 15, ett ord som egentligen
betyder ”drabbad av månen”) bör avse ett
återkommande lidande (vid fullmåne?).
Möjligtvis menas det som vi i dag kallar för
epilepsi men här är också en destruktiv andlig
kraft med i spelet, för pojken kastas omkull i
vatten och eld (v. 16), en demon vill honom
alltså illa (dränka/bränna honom).
Jesu irritation i v. 17 är svår att ta till sig i dag.
”Vi kan inte veta vad man ska göra åt det här vem av oss sysslar väl med exorcism?” Många
har också svårt för orden om ”stor” och ”liten”
tro. Vilken tro menas? Knappast tron på Guds
existens, den säger man ja eller nej till, inte
”mer” eller ”mindre”. ”Tro” i Nya testamentet
kan i en del fall med fördel läsas som ”trohet”.
Det gäller att i trohet fasthålla tilliten till Jesus.

Vissa kristna i dag verkar ha för sig att Jesus
avser en sorts självsuggestion där man piskar
upp en bönestämning som ger ”tro” såsom
”andlig kraft” och så ska man kunna flytta berg,
resonerar de. Men det påminner ju om magi
– raka motsatsen till kristen tro. Nej, den tro
som Jesus avser kan endast handla om den fria
inställning vi möter i Bergspredikan (Matt
kap. 5-7): det tillitsfulla barnets fullständiga
förtröstan på sin gode Faders absoluta makt och
vilja att frälsa här och nu, den tillit som inväntar
allt gott från hans hand och kallar hit det och
vet att det blir så bara om och när han vill, som
ser hans barmhärtighet verka i allt och som vet
att för honom är inget omöjligt. Denna sorts tro
jagar demonerna på flykten, tvivlets demoner i
det egna hjärtat och de demoner som talar till
oss via andra människor (som t.ex. Petrus ord
till Jesus i Matt 16:23). Den ger sig aldrig, även
om en exorcism skulle misslyckas. Gud har
nog en mening med det, tänker den. Därför är
denna inställning fullständigt okrossbar.
Det är ett berg inte.

Du är min lampa, Herre, min Gud gör mitt mörker till ljus (2 Sam 22:29)
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NITTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET

Årgång A

Första läsningen: 1 Kung 19:9a, 11-13a (Ställ dig på berget inför Herren)
Den förföljde, trötte profeten Elia, på flykt från
sitt ohållbara läge, söker Gud vid Sinaiberget,
där allt började, där Gud en gång gjorde så

stora tecken genom Mose. Under sin reträtt
inser han: Gud är hos honom, trots storm,
jordskalv och eld. Den Store hittas i det lilla.

Andra läsningen: Rom 9:1-15
(Jag skulle önska att jag själv fördömdes om det kunde hjälpa mina bröder)
Här går Paulus nästan för långt i sin goda
vilja. Vi får aldrig önska oss helvetet ”för att en
annan kan frälsas”. Observera att han bara talar

hypotetiskt om detta, alltså som en omöjlighet.
Däremot får vi ta på oss elände här på jorden
för andras skull. Som Jesus.

Evangelium: Matt 14:22-23 (Såg åt mig att komma till dig på vattnet)
Katolska kyrkan ser stor ut men är i själva verket
som en liten båt, i alla fall på lokala nivåer där
man brukar hitta en flock dedikerade som
försöker driva Guds verk framåt, ofta i tuff
motvind, liksom lärjungarna här. Men när det
blåser över sjön då blåser det ännu hårdare
vindar uppe på berget: Jesus märker, bättre än
vi själva, vad vi måste utstå. Medan vi ror är han
hos Gud och ber för oss. Jesus hade planerat att
vara på berget för att be i fred men tanken på
lärjungarna på sjön därnere i mörkret lämnar
honom ingen ro. Mose kom en gång ner från
Sinai till sin församling som redan hade vänt
sig bort från Gud och nu dansade kring sin
hemmagjorda avgud (2 Mos kap. 32).

där gnagande ångesten i hjärtgropen: Herren
vill inte hjälpa oss, eller han kan inte… var är
han?...ska vi tro på honom?... hjälper det att
ropa Jesu namn?

Hur mår mina utvalda? Jesus ser hur vågorna
dansar hotfullt kring den gungande båten,
kyrkan. De har drivits ur kurs och är nu mitt
på sjön. De är nära utmattning (klockan är
mellan 3 och 6 på morgonen, jfr v. 25). Jesus
vet att lärjungarna kämpar i varje roddrag
mot både vinden och den inre förtvivlan, mot
vreden över att han inte är där. Svidande blåsor
i händerna och kalla vattenskvätt som stänker
ner dem med varje ny våg är inget emot den

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig
(Joh 14:1), vilken mäktig kraft som finns i Jesu
ord – här räcks en stark arm åt oss. Det gör
inget om vi vacklar som Petrus, Jesus griper
tag i oss och lyfter oss upp (v. 31). Petrus
vågade sig ut, driven av kärlek, liksom han
senare skulle hoppa i sjön för att komma till
den Uppståndne (Joh 21:7). Kan vi göra annat?
Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord
(Joh 6:68).

När Jesus kommer till dem, beslutsamt, med
säkra steg tvärs genom vågorna som vore det
en äng han skred fram över, då skriker alla i
båten av rädsla (inklusive Petrus). Men Jesu
röst, som de är vana vid, lugnar dem - fåren
hör hans röst (Joh 10:3). Vi kan ofta inte se
Jesu närvaro i det som sker utan mest bara
negativa spöken, men hans ord har vi, Bibeln,
där hittar vi ständigt vår Herde och återfinner
tryggheten.
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NITTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET

Årgång B

Första läsningen: 1 Kung 19:4-8 (Maten gav honom kraft att gå ända till Guds berg)
Gud överraskar den förföljde, besvikne
profeten Elia med en oväntad måltid som ger
honom mirakulös kraft att orka vandra fyrtio

dagar nonstop till berget Sinai (= Horeb).
Jesus är Guds nya överraskning som själv vill
vara vår föda. Men han möts av otro.

Andra läsningen: Ef 4:30 – 5:2 (Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss)
Man borde stoppa alla som är på väg ut ifrån
kyrkan och precis har tagit emot Jesus som
offergåva (v. 2) i eukaristin och be dem läsa
orden i denna läsning, långsamt, upprepat.

Från detta ögonblick kan du inte vara samma
människa som innan. Nu gäller Imitatio Dei,
att vilja likna Gud (jfr Matt 5:43-48), annars
har du missat Guds besök (Luk 19:44).

Evangelium: Joh 6:41-51
(Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen)
De som här kallas för ”judar” misstar sig redan
i första frågan, för Jesus är egentligen inte
”Josefs son” utan redan vid sin konception
från himlen (v. 41; jfr Matt 1:18; Luk 1:34-35).
I Mark 6:3 talar motståndarna i Jesu hemstad
Nasaret mer försiktigt om honom som ”Marias
son” (de visste tydligen att ”det där med Josef
är osäkert”).
Judarna förargade sig (v. 41) – det behöver man
inte vara jude för, ty den krassa skepsisen mot
Jesu ord om eukaristin möter vi lika ofta hos
många andra. Jesus och författaren Johannes
var judar själva. De ”judar” som här spelar
rollen som världslighetens röster står för alla
som saknar äkta andlig hunger i hjärtat efter
Gud och därför inte berörs av Jesu ord. De har
redan allt, tycker de. De är ”mätta”.
V. 44: Ingen kan komma till mig utan att
Fadern som har sänt mig drar honom. Det
som beskrivs här är Guds nåd: vi ska inte
ge oss in i spekulationer om vilka som blir
frälsta och vilka inte (eller villoläran om
”förutbestämmelse”, alltså predestination, som
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kyrkan avvisar, jfr Katolska kyrkans katekes, nr.
1037; 1058; 2 Pet 3:9).
V. 45: Alla skall bli Guds lärjungar: Jesus tänker
väl här på en blandning av profetcitat (t.ex.
Jes 54:13; Jer 31:33). Här menas inte att ”alla
blir frälsta” utan att de som lyssnar till Jesus
därmed också är lärjungar till Gud (jfr Joh
12:44). Tron blir till som en ”attraktion” som
utgår från Gud – han tvingar sig inte på någon
– och den som tror har evigt liv (v. 47). Jesus
betonar tron som gåva, känner vi att vi inte
har denna gåva kan vi be Gud om den. Guds
erbjudande i Jesus bevisas inte på annat sätt
än genom att Jesus presenterar det. Så blir allt
till en fråga om hur vi förhåller oss till honom
som person. Är han den han säger han är, ja,
då är det bara att lämna allt och följa honom.
Ett ”yttre bevis” i form av mirakel skulle inte
hjälpa någon här. Den som inte vill tro kan
nämligen bortförklara allt. Trons innersta
själsmotiv är alltid dolt och obegripligt, en
helig hungerimpuls som Gud planterar i oss
för att Jesus ska möta och mätta den. Man får
en längtan efter det heliga. Som är han själv.

NITTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET

Årgång C

Första läsningen: Vish 18:6-9
(Samma medel som du straffade våra motståndare med
använde du för att kalla oss till dig och ge oss ära)
Kap. 16-22 i Salomos Vishet (Vishetsboken)
skådar tillbaka på forntiden: Israels befrielse
från träldomen i det avgudadyrkande Egypten.
V. 8: det hav som då vek undan för Gudsfolket

(Röda havet) sköljde sedan över de förföljande
soldaterna. Författaren vill uppmana sin tids
trängda judar att lita fast på Gud. En dag ska
Gud åter ingripa.

Andra läsningen: Heb 11:1-2, 8-19
(Han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt)
(alternativ, kortare läsning: Heb 11:1-2, 8-12)
Hebreerbrevets författare blickar också han
bakåt på bibelhistorien: Gud glömmer aldrig
dem som litar på hans löften med en fast tro.
De kanske inte får se löftena infrias under sin

livstid (liksom de förföljda kristna han skrev
till - de var nära att ge upp sin tro på Jesus) –
men dagen kommer. Herren dröjer men allt
blir bra till sist.

Evangelium: Luk 12:32-48 (Var beredda, också ni)
Belöningen för trogen tjänst i Jesu kyrka
blir förbluffande stor. Vilken herre som
kommer hem från en fest, utmattad och yr,
med magen full av god mat och dryck och
huvudet surrande av musik, tar väl på sig
tjänstedräkten och passar upp sin personal (v.
37, jfr motsatsen i Luk 17:7-10)? Men så blir
det vid Kristi återkomst. Jesus ser den som står
där varenda söndag och ordnar med kyrkkaffe.
Eller samlar matrester från restaurangerna
varje lördag åt hemlösa. Eller står ut med det
andliga livets förvirring eller kämpar med sina
synder - och aldrig slutar be, böna och hoppas.
Jesus vill tvätta dessa trognas fötter som i
nattvardssalen (Joh 13:1-17). Han ska komma
som en tjuv i natten, d.v.s. oväntat (v. 40, jfr
Matt 24:36; 25:13; 1 Tess 5:2; Upp 16:15). Så
bra att det blir en överraskning - om vi visste
datumet skulle vi nog först ta oss samman
dagen innan. Sådana är vi ju.

Jesu svar på Petrus oroliga fråga i v. 41 speglar
Petrus egna möjligheter och risker. Är Petrus
uthållig ska han lyftas upp som en gång Josef
i Egypten (v. 44; jfr 1 Mos 39:4f; 41:37f). Blir
han en tyrann ska han huggas ner (så kunde
en herre i dåtiden göra – i dag skulle Jesus
ha talat om avskedande). Påven Franciskus
varnade vid Världsungdomsdagen i Kraków
(2016) ungdomarna mot att bli ”soffpotatisar”.
Jesus uppmanar oss att ta risker, sa han. Satsa
på Gud, undvik passivitet. Det gäller såklart
ännu mer för alla dem som har uppdrag i
kyrkan. Ju mer man har fått anförtrott desto
hårdare ska det svida (”piskrappen”) när man
i slutändan inser att man svikit. Piskrappen
är antalsmässigt begränsade, det är alltså inte
tal om det eviga straffet (helvetet) utan om
ett tidsbegränsat (= det vi katoliker kallar för
Skärselden). Det finns olika grader av straff
där, beroende på hur mycket bot man har kvar.
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MÅNDAGEN I 19 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 5 Mos 10:12-22
(Älska främlingen därför att ni själva har varit främlingar)
En uzbeker diskar din tallrik på kebabstället.
En afganska vårdar din mamma på hemmet.
En filippinska städar golvet i ditt trapphus.

På bakgrund av Guds ord i dagens läsning är
det upprörande att så många kristna i Sverige,
även katoliker, föraktar främlingar.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 1:2-5, 24-28c
(Så såg det ut, som tycktes mig vara Herrens härlighet)
Vi ska nu under två veckor bekanta oss med
Hesekiels bok (läs introduktionen på s. 132).
Profeten är i exil i Babylon. Han daterar själv
sin vision (v. 2-3): året är 593 f.Kr. Gud visar
sig som en eldstorm från norr, d.v.s. Gud är
inte bunden till Jerusalem som folket fördes
bort ifrån utan kan komma till sitt folk varifrån

som helst. Hesekiel ser människoliknande
drag i Gud (han såg väl den kommande Jesus
i Guds härlighet, jfr Dan 7:13f; Matt 17:1f).
Den plastiska beskrivningen chokade många i
dåtiden inte minst på grund av bildförbudet i
5 Mos 5:8-10. Hesekiels första kapitel förbjöds
länge i synagogorna.

Evangelium: Matt 17:22-27 (På tredje dagen skall Människosonen uppstå)
Efter att Jesus för andra gången har förutsagt
sitt lidande uppkommer ett annat tema:
tempelskatten. Jesus handlar här utifrån ett
universellt litterärt motiv: fisken med ett mynt
inuti (eller guldring, pärla, nyckel…) är en
variant av temat ”Naturen bistår den helige/
gode hjälten när det behövs”. Vi möter det
inom många helgonlegender (t.ex. s. 998) och
givetvis i den världsvida floran av folksagor.
Matteus motståndare undrade nog hur kristna
kunde se Jesus som Gud när Jesus själv under
sitt jordiska liv hade betalat skatt till templet.
Det är väl bakgrunden till denna text. Enligt
Paulus ställde sig Guds Son ”under lagen” för
att han skulle friköpa dem som står under lagen
(Gal 4:5), d.v.s. han underordnade sig gällande
regler för att fullständigt bli en av oss och

genom sin lydnad öppna Gudsrikets portar
åt alla. Så ser vi här hur Jesus underkastar sig
tempelskatten för att inte väcka anstöt (jfr
2 Mos 30:11-16; Neh 10:32f; 2 Krön 24:6-9).
Men egentligen behövde han inte göra så (v.
25-26). Matteus judekristna läsare kunde på
liknande sätt – av hänsyn till sin omgivning
– respektera judiska bruk. De var visserligen
”fria i Kristus” och kungliga ”söner” (v. 25; jfr
Rom 8:21; Gal 3:23 – 4:7; Joh 8:31-36; Heb
3:5f) men skulle inte stoltsera med denna
position. Och inte oroa sig om pengarna, Gud
ska hjälpa dem att få råd. ”Allt ordnar sig”, det
var nog mottot i de första kristnas vardag med
Jesus. Vi ser här att han inte hade pengar på
sig. Petrus inte heller. Jesus och hans vänner
var tämligen ”franciskanska”, verkar det som.

Underordna er för Herrens skull all samhällsordning… hedra alla,
älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren (1 Pet 2:13, 17)
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TISDAGEN I 19 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 5 Mos 31:1-8
(Josua skall leda folket in i det land som Herren har lovat oss)
Mose avtackas vid 120 års ålder av Gud som
överlåter rodret åt Josua. Siffran leder tanken
till Guds besvikelse över människorna i 1 Mos

6:3: Taket för människans livsålder sattes då
p.g.a. synden vid 120 år. Poängen är: Mose var
bara en människa. Helgon fast även syndare.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 2:8 – 3:4
(Han gav mig rullen att äta. Den var söt som honung)
Hesekiel ”äter”, d.v.s. införlivar Guds budskap
(Upp 10:9f), och det är alltihop anklagelser
från Gud (”klagan, suckan och jämmer”, v. 10).
Snart kommer hans hårda konfrontationer
med folket – som när vi i dag anklagar vårt
samhälle för morden på de ofödda barnen,

aborterna. Ändå smakar Guds ord sött –
glädjen att veta att vi tjänar Guds ord övergår
allt det bittra.
V. 10: precis som tavlorna med Tio Guds bud
(2 Mos 32:15) har rullen text på båda sidor:
profetens ord är lika viktiga som Lagen.

Evangelium: Matt 18:1-5, 10, 12-14
(Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små)
När Jesus grundade sin kyrka (jfr Matt 16:1820) var han medveten om att det i denna
organisation fanns risker för makttänkande
och hänsynslös behandling av svaga – inte
minst av barn. Kapitel 18 – som vi läser ur
fram tills på torsdag – handlar om den rätta
kyrkoordningen, d.v.s. hur maktmissbruk
ska undvikas och hur de svaga som gör olika
misstag ska tillrättavisas.
Matteus såg på urkyrkan. Där fanns det
överlägsna attityder, och det fanns dem som
gick vilse i sina synder, säkerligen även barn
som miste tron på grund av dåliga vuxna.
Därför inleder han detta kapitel med Jesu
förmaning till omvändelse. Ordet om de
vilsegångna fåren som i Lukas version tydligen

handlar om vuxna syndare (Luk 15:3-7)
förknippas här med de ”små”, d.v.s. barnen
som riskerar gå förlorade. Barn är viktiga i
Matteus bok (Matt 10:40f; 18:6; 21:15f; 25:40,
45). Att vi ska bli som dem och ta emot dem (v.
3-4) betyder för Matteus att undervisningen
av dem ska vara barnanpassad. Matteus är
pedagog och mån att budskapet blir förstått
(jfr Matt 13:23). Han vill att vi ska veta att
barnens skyddsänglar (v. 10) alltid rapporterar
det som sker med dem till Gud – så även en
dålig påverkan som förstör deras tro... för att
inte tala om rena övergrepp (se s. 1296)...
Ingen ska gå förlorad – så vill vår himmelske
Fader det (v. 14; jfr 2 Pet 3:9). Änglarna
ledsager alla ”små” på vägen till himlen. Det
ska vi alla också göra, klokt, tydligt och vänligt.

Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, ett dibarns mun (Ps 8:2-3)

839

ONSDAGEN I 19 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 5 Mos 34:1-12
(Mose dog i Moabs land, som Herren hade sagt)
Ingen i Gamla testamentet kan jämföras
med Mose. V. 1f: Vid hans död får han se det
utlovade landet som han kämpat för, efter sin
död ska han träda in i det himmelska riket

som det symboliserar. Hans gärningar följer
honom dit in. Moses försvunna grav lägger
slutsatsen nära att han upptogs kroppsligen till
himlen. Så tänkte många i dåtiden (jfr Jud v. 9).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 9:1-7; 10:18-22
(Teckna med ett tecken på pannan alla dem som jämrar sig
över alla styggelser som bedrivs i Jerusalem)
Få år efter denna vision gick Jerusalems tempel
under (år 587/586 f.Kr.). Det räddande tecknet
på de trognas panna (jfr 1 Mos 4:15) är det

hebreiska alfabetets sista bokstav, det första i
ordet Tora (lag). Det såg ut som ett kors eller
ett ”T”. Jesu kors hade troligen denna form.

Evangelium: Matt 18:15-20
(Om han lyssnar på dig, har du vunnit tillbaka din broder)
Jesus gav anvisningar om hur kyrkans inre liv
skulle se ut. De kunde omöjligt alla få plats i
Nya testamentet. Så kan t.ex. Paulus nämna
muntliga läror vid sidan om de skrivna (2
Thess 2:15). Vi katoliker talar om Traditionen.
Att vara katolsk kristen är att lita på att Kristus
gav kyrkan den form den skulle ha (med
de olika ämbetena, biskop, präst, diakon,
sakramenten o.s.v. vi känner till, åtminstone
i urform). Protestantism är att misstro detta bara det som uttryckligen är skrivit i Heliga
skriften ska räknas med, säger man (”sola
scriptura”). Några av Jesu anordningar för
lärjungarnas interna liv fastnade dock tydligen
i evangelierna. Så här i Matteus bok en metod
för broderlig tillrättavisning (correctio fraterna)
i tre steg. Vi hittar även spår av den i Gal 6:1;
Tit 3:10; Jak 5:19-20. Första steget bevarar den
medkristnas goda rykte: kristna utbasunerar
inte andras fel, du konfronterar istället direkt

den som gjort orätt mot dig. Andra steget
bygger på Moselagens krav om vittnen (5
Mos 19:15 – observera att Jesus i motsats till
Mose räknar även den anklagande parten som
vittne). Om detta inte hjälper – först då - ska
Steg tre aktiveras: kyrkans domstol (ordet som
Bibel 2000 översätter med ”församling” i v. 17
är ecclesia som egentligen betyder kyrkan –
liksom i Matt 16:18; jfr 18:18). Den som då vill
ha rätt mot kyrkan ställer sig utanför den (i v.
17 menas en sorts själv-exkommunikation)
och ska betraktas som en tullindrivare och
hedning.
Hur gör man sedan med honom? Jesus
uppsökte tullindrivarna, som vi vet, och
kyrkan förkunnade ivrigt bland hedningar.
Det måste betyda att vi ska fasthålla kontakten
med dem som lämnat kyrkan, ledsaga dem på
deras svåra väg. De behöver oss ju. Kanske mer
än någonsin.

En tillrättavisning kan ges i otid… Men bättre tillrättavisa än gå med agg (Syr 20:1-2)
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TORSDAGEN I 19 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Jos 3:7-10a, 11, 13-17
(Hela Israel gick över floden på torr mark)
I kyrkans tabernakel finns Jesu Kristi närvaro,
orubbligt - precis som förbundsarken står här
på Jordans torra botten. Världens stormfloder

kastar sig mot kyrkans hus (jfr Matt 7:25) men
hålls tillbaka. De kristtrogna passerar, föds,
döps och leds till himlen på denna plats.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 12:1-12
(Vandra i deras åsyn iväg på ljusa dagen)
Vid babyloniernas första erövring av staden
Jerusalem år 597 f.Kr. fördes Hesekiel och
många andra i exil. Nu varnar profeten genom
en teckenhandling de kvarblivna mot en ny

revolt: många fler kommer att deporteras.
Men man lyssnade inte: år 587/586 kom då
katastrofen: Jerusalem intogs och gick under.
Hesekiels symboliska varning besannades.

Evangelium: Matt 18:21 – 19:1 (Förlåt honom inte sju gånger utan sjuttiosju gånger)
Petrus som inte vill förlåta kan snabbt bli
ett monster, en ny Lemek som hämnas alla
kränkningar sjuttiosju gånger (v. 22; jfr 1 Mos
4:24). Petrus ska vara raka motsatsen till denne
urfader, vill Jesus säga. Gud har nämligen
förlåtit Petrus alla hans synder.
”Jag har mött Gud” – så säger många som
har mött Guds kärlek – liksom tjänaren gör i
dagens liknelse. Alla deras brott och fel ströks
ut, och en ofantlig känsla av lättnad och glädje
infann sig. Liknelsen andra del är svårare: det
är inte många som säger: ”Jag har mött Gud,
han kallade mig för usling och överlämnade
mig till bödelsdrängarnas tortyr” (v. 32).
Så gillar vi inte att uppfatta Gud. ”Är detta
verkligen Jesu kärleksfulle Fader?” frågar vi.
Det är det. Guds kärlek omfattar också den
stackars medmänniskan som jag överföll med
min vrede – det är den poäng som Petrus här
måste lära sig. Upprättelse och botgöring kan

behövas. Jesus beskriver ett plågsamt, dock
tidsbegränsat (v. 34), straff som väntar efter
döden. Vi katoliker kallar det för Skärselden
(Katolska kyrkans katekes, nr. 1030-1032).
Bäst förstås det som en inre våg av ånger –
en brinnande smärta när jag måste inse hur
nådig Gud var mot mig och hur onådig jag
själv var. Ingen fysisk tortyr på jorden kan
jämföras med denna sönderslitande insikt som
jag måste renas av (Skärselden heter på latin
Purgatorium, reningsorten) innan jag kan ingå
i Paradiset. Vill du undvika att hamna i denna
eld? Låt då Herren redan nu få kalla dig för
”usling”. Välkomna ”bödelsdrängarna”, d.v.s.
inse dina synder och vad de har ställt till med
och gottgör dem.
Många fasar inför denna Gudsbild. De inser
inte att Guds stränga blick vill rädda oss. Men
det är inte farligt att låta sig ställas mot väggen
av Gud. Han är på vår sida och älskar oss ändå.
Det vet vi.

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek (Ps 103:8)
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FREDAGEN I 19 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Jos 24:1-13
(Jag förde era fäder ut ur Egypten)
Vi är mycket dyrbara för Gud. Här radas Guds
välgärningar mot Israel upp, naket och enkelt,
men vem som helst av oss skulle kunna skriva
en liknande livssummering. Att vår Gud inte

bara lät många främmande folk (v. 12), utan
även sin egen Son gå under för vår skull, har
vi kristna fått gåvan att tro. Själen darrar av
vördnad och Gudsfruktan när den inser det.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 16:1-15, 60, 63
(Du förlitade dig på din skönhet och bedrev otukt)
Vissa texter hos Hesekiel är hård kost (många
verser i kapitel 16, som hoppas över här i
läsningen, är rent stötande). Essensen är: Guds

folk är hans älskade kvinna. Hon var otrogen
(= dyrkade avgudar). Därför ödelades landet.
Men förlåtelsen är nära. Gud vill försonas.

Evangelium: Matt 19:3-12 (Från början var det inte så)
Gud har gjort allt det där med kärlekslivet till
något av en utmaning (djuren har det enklare
än vi, kan man tycka). Allt kompliceras av vår
andlighet: vi har fri vilja, väljer dock ofta att
bara se till egna behov, vi längtar efter kärlek,
men kommunikationen kör ihop sig.
Från början var det inte så, säger Jesus (v. 8), och
förbjuder skilsmässa rakt av. Med tanke på de
övriga uttalanden om saken i Nya testamentet
(t.ex. Mark 10:11-12; 1 Kor 7:10-11) så bör
Matteusversionens ”undantag”, partnerns otukt
(v. 9; även Matt 5:32), maximalt tolkas som en
anledning till separation, inte till upplösning
av själva äktenskapsbandet (Katolska kyrkans
katekes, nr. 1649 – men se även det paulinska
undantaget i 1 Kor 7:12-16). Ursprungligt
(i judisk kontext) syftade Jesu ”undantag”
dock antagligen på de äktenskap mellan allt
för nära släktingar som förbjöds i 3 Mos kap.
18. Vi skulle kalla det för äktenskapshinder,
omständigheter som gör att ett äktenskap inte

kan ingås. Katolska kyrkan, som liksom sin
Herre inte accepterar skilsmässa, identifierar
på liknande sätt faktorer som kan göra att ett
äktenskap ingåtts på ett ogiltigt sätt från början
(omogenhet, påtryckningar, dålig förberedelse
m.m.). När ett äktenskap brutit ihop definitivt
kan kyrkans domstol ofta bistå parterna att
identifiera sådana brister och konstatera att ett
verkligt kristet äktenskap från början aldrig
kom till stånd. Parterna är då fria att gifta om
sig i kyrkan. Det kan kännas som en befrielse.
Verserna 10-12 (om det självvalda celibatet för
himlens skull) finns bara hos Matteus (levde
han själv celibatärt, liksom Jesus och Paulus?).
Att gifta sig var bland judar en religiös plikt. Jesu
drastiska ord om ”könslösa”, d.v.s. kastrerade
män, är lika krassa som självstympningsbilden
i Matt 18:8-9. De betyder: Guds rike kan bli
så viktigt för en människa att omvärldens
förväntningar och krav på en, t.ex. om att gifta
sig, ”hackas bort” om de står i vägen för Riket...

Förslag till fredagsoffer: be en timme för äktenskap i kris. sådana som du känner till
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LÖRDAGEN I 19 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Jos 24:14-29
(Utvälj er i dag vem ni vill tjäna)
Josuas predikan är mästerligt retorisk. Han får
alla med sig, en stor sten ställs upp till minne
av folkets beslutsamhet att tjäna endast Israels
befriande Gud. Men, tyvärr, medryckande tal

och monumentala deklarationer garanterar
inte alls troheten mot Gud. Vi vet hur det
sedan gick med Gudsfolket. De böcker som
följer efter Josuas bok berättar ärligt om det.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 18:1-10, 13b, 30-32
(Jag skall döma var och en av er efter hans vägar)
Judarna i exilen frestades att ge upp tron på
sin Gud – ”han kunde ju inte försvara sitt
folk mot babylonierna!”. ”Så är det INTE”,
svarade profeterna, ”exilen är Guds straff för
folkets synder, Gud har allt i sin hand. Snart är
botstiden över. Gläd er, Gud ska föra er tillbaka
en dag!” Men tiden gick och det började
kännas som orättvist: ”Varför ska VI lida för

vad våra fäder har gjort?” – man hittade på det
sarkastiska ordspråket i v. 2: ”När fäderna äter
surkart får barnen ont i tänderna”. Mot detta
hån av Gud vänder sig Hesekiel: ”Gud ÄR
rättvis. Var och en SKA dömas för sina egna
synder. Det motsägs inte av att vi får lida under
konsekvenserna av vad tidigare generationer
gjorde fel.” Så är det ju.

Evangelium: Matt 19:13-15
(Hindra inte barnen från att komma till mig! Himmelriket tillhör sådana som de)
Jesus är den ende av antikens många lärare
och filosofer som ger barnen en framträdande
plats. Lärjungarna är förbluffade. Hur kan
småbarn kvalificera sig för Gudsriket när de
varken har lärt sig något om Guds lag eller
kan framvisa några goda gärningar eller ens be
böner? De små är maktlösa, fattar inget, kan
inget. Vad betyder det att himmelriket tillhör
dem – är de verkligen förebilder för alla andra?
Små barns mottaglighet för intryck och
prägling visar hur vår relation till Gud borde
vara. Allt det vi har, vet och kan, allt vi gör och
bygger upp kring oss, fysiskt och mentalt, kan
hindra oss från att ta emot Guds gåvor. ”Räck
fram dina händer”, säger Gud, ”så ska jag ge

dig allt”. Ett fattigt barn gör det, men vi gör det
inte. Vi bär på så mycket vi inte vill släppa, inte
minst vår stolta självbild – illusionen att inte
behöva någon utan att kunna klara allt själv.
Vi hindrar Gud från att nå fram till livsnerven
i oss – att bli vår Fader. Ändå finns hans Ande
inom oss, den ropar ”Abba! Fader” (Rom 8:15).
Längtan finns. Dold under glöder och aska.
Så vitt vi vet uppkom det aldrig några äkta
konflikter i fornkyrkan om barndopet. Med
största självklarhet döptes barn snabbt efter
födelsen (se s. 449). Så är rätt! Barnens tomma
händer och deras hjälplöshet kvalificerar dem
fullständigt – mer än vuxna.

Har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig?
(Matt 21:16)
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TJUGONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 56:1, 6-7 (Främlingar får komma till mitt heliga berg)
Hela Jesu jordiska mission gällde judarna (se
evangeliet nedan) men självklart kände han till
texter som den här hos Jesaja. Ett kommande

messianskt rike utan oss icke-judar som vill
tillhöra Israels Gud kan han aldrig ha önskat.
Vi är hans flock, vi tillhör Gud.

Andra läsningen: Rom 11:13-15, 29-32
(Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse)
De judar som förföljde urkyrkan togs
ovetandes in i Guds frälsningsplan, ty när
kristna fick fly från Judeen spred sig budskapet
ännu mer (Apg 8:4). Kyrkans triumf skulle
”sporra” judarna (Rom 11:11; jfr vad Paulus

lärare Gamaliel sa i Apg 5:38-39).
På Långfredagen ber vi att judarna når sitt
mål, ”den fulla återlösningen”. Vi vill inte
undanhålla dem Messias, han som t.o.m. är
deras egen broder (jfr 1 Mos 45:4-5).

Evangelium: Matt 15:21-28 (Kvinna, din tro är stark)
Jesus är den gode Herden som kommer för
att uppsöka de förlorade fåren (v. 24; jfr Matt
18:12-13; Joh kap.10). Men inte denna kvinna,
hon måste själv ta kontakt. Vi får här en viktig
böneskola: mamman här är som änkan i Luk
18:1-8, en envis bedjare, oinbjuden, tjurskallig.
Men hon blir sedd och bönhörd utan villkor…
Jesus är i dagens text utanför Det heliga landet,
i ett område där ättlingar till Israels gamla
arvsfiender, kanaanerna, fortfarande på Jesu
tid dyrkade fruktbarhetsguden Baal (det är
väl därför som Matteus kallar kvinnan för
”kanaaneisk”). Det är bäddat för misstämning.
Jesus är känd även i dessa trakter, och den
hedniska kvinnan tilltalar Jesus med en
kunglig (messiansk) titel. Han gav henne inget
svar (v. 23) – Guds tystnad gör ont, även på
oss. Kvinnan ser i v. 23-24 att Jesus börjar prata
och tar chansen. Hon kastar sig till marken (=
lägger sig väl i vägen för honom). Nu måste
Jesus svara. Hans ord till henne är inte så hårda
som man kunde tro. Han talar ordagrant i v.
6 om ”hundvalpar”. Herren testar henne –
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kommer hon att reagera stolt och kränkt
som arameen Naaman i 2 Kung 5:11-12? Nej,
denna hedning vänder saken till sin fördel.
Kvickt diktar hon vidare på liknelsen: jo, som
mamma förstår hon väl Jesus, ingen tar brödet
ur munnen på sina barn, men bebisarna
lämnar gott om spår efter sig på golvet, och
hungriga hundvalpar håller golvet rent. Vi
anar en humor som bottnar i trons ödmjuka
kapitulation. Så besegras Jesus, så vinner vi
hans heliga hjärta. Guds tystnad i vår bön är
jobbig men den gör att vi ber bättre, den är
nyttig. Observera också den osjälviska motivalliansen som förbinder Jesus med kvinnan:
omsorgen om någon i nöd (den demonbesatta
flickan). Båda två drivs av kärlek till en tredje.
Ovanlig detalj: Jesu ordbyte med de irriterade
lärjungarna i v. 23-24 vore mer typiska för
Markus än för Matteus som har med dem här.
Det är lite ”omvända världar” (jfr Mark 7:24f),
vilket är svårt att förklara för de teologer som
tror att Matteus skrev av efter Markus (se s.
147ff). Sådana ställen väcker många frågor.

TJUGONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Ords 9:1-6 (Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat)
Kyrkans sju sakrament är som sju pelare i
kyrkans festsal (v. 1). Den festmåltid som
”Visheten” (en poetisk bild: ”värdinnan” i Guds
hus, vi skulle säga ”kyrkans lära”) anordnar

bjuder oss på ett dukat bord av andliga frukter.
Kristi kors är Guds vishet, säger Paulus (1 Kor
1:18f). Eukaristin antyds här: slakt (v. 2), bröd
och vinet (v. 5).

Andra läsningen: Ef 5:15-20 (Sök förstå vad som är Herrens vilja)
Den som vill ta emot Kristi kropp och blod
ska enligt Paulus ord ”pröva sig själv” i förväg
(1 Kor 11:28). Har jag varit en dåre och låtit
mig berusas av det som inte leder till Gud utan
tvärtom ställer sig i vägen för mitt andliga
liv eller hotar ta död på det? Vi är befriade

av Kristi kors från sådant. Nu skrålar vi inte
med på världens tomma refränger längre utan
sjunger och spelar vi för Herren av hela vårt
hjärta (jfr v. 19). Eukaristi betyder tacksägelse,
ja, varje kristen sekund är menad att vara en
ständig ”eukaristi” (jfr v. 20).

Evangelium: Joh 6:51-58 (Mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck)
Jesu ord här är till stor tröst för den som redan
tror på honom och inte skulle vilja slippa
gemenskapen med honom i eukaristin för
all ära, makt och guld som finns i världen.
För dem som inte delar denna tro, men väl
tror på Israels gamla skrifter – det vi kallar
för Gamla testamentet – är allt ännu oklart.
Är brödundret i öknen (2 Mos kap. 16)
verkligen en förutsägelse om Messias död och
instiftandet av en ny kulthandling, firandet av
Messias kropps och blods offer under brödets
och vinets gestalter? Är den gudomliga
”Människoson” som profeten Daniel såg i en
vision (Dan 7:13f) identisk med denne Jesus,
är han räddaren som Israel hoppats på och bett
om i århundraden? Är det sant att Messias –
helt konkret – ska tuggas och sväljas av sina
trogna, som ett villkor för deras eviga liv? Kan
jag tro det – om jag nu skulle vilja?
Vem av oss trodde på det vi hörde, för vem var
Herrens makt uppenbar?... Han var föraktad och
övergiven av alla… en som man vänder sig bort
ifrån (Jes 53:1, 3). Många som hade beundrat

Jesus kunde nu bara skaka på huvudet. Det lät
makabert för dem, som att man skär köttlunsar
av ett lik, eller som att Messias ska styckas och
hängas på krok i slaktarboden... ”ÄR HAN
GALEN?” undrar man förstås. Jesus gör det
inte heller lätt för dem. Han menar precis vad
han här säger, så väldigt högtidligt. Observera:
Jesus brukar rätta till när man missuppfattar
honom (t.ex. Joh 4:34; 11:14; Matt 16:11) men
det sker inte här. De som nu avvisar Jesus gör
det för att de förstår hans ord rätt.
Där står Herren mer ensam än någonsin, Han
är Frälsaren, Vändpunkten från Gud som inte
verkade platsa i berättelsen. Tog han i lite för
mycket? Var det meningen att chocka för att
förebygga senare heresier om att mässoffret
bara skulle tolkas ”symboliskt”? Herrens
gamla folk gillade aldrig sin Guds stora
överraskningar under historiens gång De ska
nu få se något helt nytt, vill Jesus säga. Snart
hänger slaktoffret på korset - på ett allt annat
än symboliskt sätt... Kanske tror de då?
Vi vet hur det gick.
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TJUGONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jer 38:4-7a, 8-10 (Jeremia i brunnen)
När babylonierna år 597 f.Kr. intog och
plundrade Jerusalem satte de Sidkia som kung
på Judas tron, i tron att han skulle vara en
lojal vasallfurste. Det var ett misstag. Sidkia
bestämde sig naivt, under profeten Jeremias

protest, för uppror mot imperiet. Men han
kunde inte låta Jeremias dö. En afrikansk
tjänare ingrep (v. 7), och den kritiska prästen
räddades – i motsats till fallet med Jesus 500 år
senare: Guds Son visades ingen nåd.

Andra läsningen: Heb 12:1-4 (Låt oss hålla ut i det lopp vi har framför oss)
”Skyn av vittnen” (v. 1) är hjältarna i Gamla
testamentet (Heb kap. 11). Alla bland dem
höll ut i tron. Se dig omkring i kyrkan: samma
”sky” omger oss där. Eller se på folkhavet av

jublande ungdomar med vajande flaggor på
Världsungdomsdagarna med påven. Kyrkans
hjältar, de ännu kämpande på jorden och de
triumferande i himlen, ger oss kraft.

Evangelium: Luk 12:49-53
(Jag är inte här för att skapa fred på jorden, utan splittring)
Judarnas huvudargument mot att erkänna
Jesus såsom sann Messias – än i dag – är att
han inte kom med det harmoniska fredsrike
som profeterna utlovade, som t.ex. när Jesaja
talade om vargen som skulle bo med lammet
(Jes 11:6). Varför gick allt snett? Jesus var i
sin person detta fredsrike men vi korsfäste
honom.
De som omvänder sig och följer Jesus blir som
lamm men kan få det väldigt svårt om resten
av släkten fortfarande vill vara vargar! Det är
dessa familjeproblem som Jesus här förutser.
Många helgon fick bryta med sina familjer
när de ville ta evangeliet på allvar (Martin av
Tours, Franciskus och Klara av Assisi m.fl., se
helgondelen sist i denna bok). När Guds rike
blir ALLT för en människa vill man leva för
honom och inte sätta människors, inte ens de
närmastes, förväntningar högst. Då knakar
det i fogarna, sociala mönster kommer ur led.
Jungfru Maria fick veta om detta redan när
Jesus var späd (Luk 2:34-35). Profeten Malaki
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hade förutsagt att familjerelationer skulle helas
före Messias ankomst (Mal 4:6, i vissa biblar
= 3:24), men Jesus ser snarare Mikas ord om
svek och fördärv uppfyllas (Mik 7:5-6). Hur
kan denna ruttna generation räddas från Guds
rättvisa vrede?
Ser Jesus sig själv som en ny Simson, han som
satte eld på åkrar, vingårdar och olivlundar (v.
49, Dom 15:4-8)? Tänker han på domens eld
(jfr Jer 5:14; 23:29; Sak 13:9; Mal 3:2; Syr 48:1;
Luk 3:9,16f) eller på Den helige andes eld som
ska utgjutas vid pingsten (Apg kap. 2)? Kanske
menas båda delarna (jfr Joh 16:8-10). ”Dopet”
som Jesus darrar inför (v. 50) är bloddopet –
hans kommande lidande (jfr Mark 10:38).
Jesus vet att han ska dränkas i en flod av synd,
som jorden blev i Noas dagar, ja, all världens
ondska och dess straff ska skölja över honom –
så att vi, likt Noa, räddas.
Därför är även denna söndags dystra budskap
ett evangelium, en god nyhet.

MÅNDAGEN I 20 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dom 2:11-19
(Herren lät domare framträda, men folket hörde inte heller på dem)
Fram till torsdag läser vi om domartiden,
vars hela anarki sammanfattas fint här (jfr
introduktionen till boken, s. 88). Domarbokens

författare suckar över Gudsfolkets förfall: På
den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en
gjorde vad han själv fann för gott (Dom 21:25).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 24:15-24
(Hesekiel skall vara ett tecken för er)
Profetiska teckenhandlingar är en sorts små
enmansdemonstrationer där Gud låter någon
utvald person göra något uppseendeväckande
och sedan förklara det som symbol för vad
som ska hända alla. Gud låter här Hesekiels
älskade hustru, hans ögons lust (v. 16) dö, men
änkligen får inte visa tecken på sorg. Det ska

illustrera för stadens invånare att deras ögons
lust – templet – snart ska gå under. Katastrofen
är på ingång – den blir så chockerande att man
inte ens orkar sörja den. Det här sker medan
babylonierna belägrar staden (se Hes 24:1f).
Folkets förhärdelse är massiv – nu bryter Gud
ner dess murar (v. 24). Alla fasader spricker.

Evangelium: Matt 19:16-22 (Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du äger)
Vem kan läsa denna berättelse utan att gråta
över sitt eget liv? Vi har knappt plats för allt vi
äger men vill inte skiljas ifrån det. Vi längtar
efter det fågelfria, radikala livet med lätt
ryggsäck och öppna vidder – men sitter tungt
kvar i det materiella träsket. Vi kompromissar
med våra egna drömmar…
Matteus version av denna dialog ligger mycket
nära Markus och Lukas (jfr Mark 10:17-22;
Luk 18:18-23). Urvalet från Tio Guds bud (v.
18-19) är likadant, men Matteus lägger till
budet om kärleken till medmänniskan (3 Mos
19:18), antagligen som bro till rådet i v. 21 att
ge ALLT för nödlidande (jfr Matt 25:31 f). Det
är den fullkomligheten (v. 21; jfr Matt 5:48) som
Matteus vill poängtera och som hos Lukas bär
namnet barmhärtighet (Luk 6:36) – Imitatio
Dei: att efterlikna Gud.

Jesu samtal med den unge lärjungekandidaten
slutar trist och tråkigt, som vid en misslyckad
anställningsintervju. Man undrar varför denna
scen skulle ingå i Bibeln. Som läsare kan man
inte känna sig nöjd – kan ingen söka upp den
där stackaren och hitta på att sätt för honom
att ”helgas i vardagen” utan att behöva sälja
allt? Eller kan han inte få lite betänketid…
testa det radikala ”klosterlivet” med Jesus ett
par veckor innan han bestämmer sig?
Men nej, han vill själv gå därifrån, ty något
har förändrats inom honom. Markus skriver
att han ”mörknade” (Mark 10:22). Det är som
sådana fall där man ser ansiktsförändringen
hos någon tvivlare som slutligen bestämmer
sig: ”Att tro på Jesus funkar inte”.
Själen mörknar.

Ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig

(Hos 11:2)

847

TISDAGEN I 20 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dom 6:11-24a
(Gideon, rädda Israel; jag har sänt dig)
”Domare” kallades av Gud varje gång som
israeliterna förföll till avgudadyrkan, tappade
bort sin vänskap med Gud och så kuvades

av sina fiender. Förtryckta folk bevarar gärna
minnet om forntidshjältar som vågade trotsa
övermakten. För oss var Gideon en sådan.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 28:1-10
(Du är en människa och inte en gud)
Hesekiels kapitel 25-32 innehåller hotfulla ord
från Gud mot sju folk som liksom Juda var
underkastade Babylons makt. Tyrus var den
starkaste grannhuvudstaden i norr i dåtiden,
svår att inta. Den kunde skryta med utvecklad

teknisk know-how, med rikedomar och goda
handelsförbindelser. Men även denna rika
stad måste foga sig under Guds dom som nu
förverkligas genom babyloniernas hand. Gud,
ingen kung, är Herre - i alla länder.

Evangelium: Matt 19:23-30 (Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket)
Den rike unge mannen från igår hade hållit
Guds bud, sa han. Jesus uppmanade honom
då att ge allt åt de fattiga. Det apokryfiska s.k.
Nasaréerevangeliet, som aldrig upptogs i Nya
testamentet (se s. 66) men kan tänkas innehålla
autentiska ord av Jesus, lägger här till följande
ord (enligt den kristne författaren Origenes
från början av 200-talet, som citerar källan):
Då kliade sig den rike i huvudet, ty detta
ord behagade honom inte. Och Herren sade
ytterligare till honom: ”Hur kan du säga att du
har gjort vad som står i lagen och profeterna?
Står det inte skrivit i lagen: ”Älska din nästa
såsom dig själv”. Och många av dina bröder,
Abrahams söner, är fulla av smuts, och dör av
hunger, medan ditt hus är fyllt av mycket gott,
och ingenting av det kommer dem till del.
(Apokryferna till Nya testamentet,
s.19, Propius förlag)

Så kan det ha gått till. Det verkar rimligt i
sammanhanhet. Jesu ord var i så fall inte en
”inbjudan” utan en verbal örfil, en svidande
social anklagelse.
Frågan är nu om denne man – och sådana som
han, människor med många ägodelar – kan
bli frälsta. Jesus säger här (v. 23-24) att det är
ofantligt svårt, men ändå inte omöjligt för Gud.
Abraham var ju rik och är så klart frälst (jfr
Luk 16:23f) – ett tröstande exempel för rika i
alla tider. Petrus – i allas namn – vill veta vad
han själv har att hoppas på efter att ha lämnat
sitt fiskarföretag och allt bakom sig. Han får ett
utomordentligt uppmuntrande svar. Vem som
får ”mest” lön i himlen får vi dock inte veta.
V. 30 låter oss förstå att det kommer att bli en
stor överraskning.
Det är nog bäst så.

Tänk på att det är Herren, din Gud, som ger dig kraft att skaffa rikedom (5 Mos 8:18)
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ONSDAGEN I 20 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dom 9:6-15
(Ni sade: ”En kung måste regera över oss” fastän Herren är er kung)
Gideons son Avimelek gjorde sig till Israels
kung, men höll inte länge. Hans bror Jotan
jämför honom hånande med en törnbuske (=

oduglig). De som såg hur Jesus förhånades,
med törnekransen (Joh 19:5) på huvudet,
kanske skrattade: ”Haha, en ny Avimelek!”

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 34:1-11
(Jag skall utkräva mina får ur deras hand)
Jerusalem har gått under (år 587/586 f.Kr.)
men Hesekiel profeterar vidare, nu med
tröstande ord från Gud som blandar sig med
kritik av folkets odugliga ledare. En ny herde,

som är Gud själv, ska komma – han blir som
en ny David (Hes 34:23-24). Profeten skymtar
Jesus i fjärran (Ps 23; Jer 23:1-7; Matt 18:12-14;
Luk 15:4-7; Joh 10:1-18).

Evangelium: Matt 20:1-16 (Ser du med onda ögon på att jag är god?)
Vi är här på Arbetsförmedlingen. Arbetsdagen
är ”from six to six” – vissa daglönare får jobb
kl. 6, de andra kl. 9 och 12 respektive kl. 17.
Alla får en full dagslön, de sista ankomna får
till och med lönen först, framför näsan på
alla andra. Är inte det skrikande orättvist?
Jesu svar är nej. Enligt honom ska man se
till vad människor behöver, inte bara på
vad de förtjänar. Ett eko av det hittar man i
katolska kyrkans sociallära där det heter att
lönesättning inte bara bör ske utifrån vad var
och en bidrar med utan även vad den behöver
för att kunna leva människovärdigt. En lön är
inte rätt satt bara för att parterna kom överens
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2434).
De som först började kl. 17 är inga latmaskar.
Hela dagen har de varit till förfogande för
arbetsmarknaden, men ingen har lejt oss (v.
7). De hade intentionen att arbeta och det är

avgörande för Gud (så finns det många som
vill tjäna Gud som präster eller i kloster, men
som inte antas på grund av funktionshinder
eller svår personlighet: Gud ser på intentionen
och ska rikligen belöna dem för att de ville).
Männen på arbetsförmedlingen som suttit på
bänken och sett sina kamrater bli antagna ville
också komma hem på kvällen till sina fruar
med en denar. De visste att de förmodligen
skulle komma hem med tomma händer. De
har också hungriga barn. Det är orättvist.
Kamraterna som inte accepterade jordägarens
syn på en sådan kollektiv solidaritet protesterade
(v. 11). Ordet som Matteus använder är det
samma som när israeliterna i öknen knotade
mot Mose för att de var hungriga och törstiga
(2 Mos 16:1-8; 17:3). Slutfrågan i v. 15 är en
retorisk pärla, helt avväpnande.
Ett svar behövs inte.

(Det kommer) … inte att finnas någon fattig hos dig då Herren välsignar dig i det land som
Herren, din Gud, vill göra till din egendom och låta dig ta i besittning,
om du bara lyssnar till Herren, din Gud (5 Mos 15:4-5)
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TORSDAGEN I 20 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dom 11:29-39a
(Det som kommer ut mot mig genom dörrarna skall tillhöra Herren)
Jeftas spritt galna löfte till Gud påminner
om många tragiska sagor med samma motiv.
Förmodligen vill Domarbokens författare med

denna skräckhistoria illustrera hur tokigt det
gick till då när Israel ännu inte hade någon
kung (jfr Dom 21:25).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 36:23-28
(Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst)
Hesekiels tröstande ord från Gud efter
Jerusalems undergång fortsätter: vänskapen
med Gud ska återställas, ja det är fråga om en
ny skapelse (jfr Gal 6:15; 2 Kor 5:17).

Hjärtana av sten ersätts med mänskliga
hjärtan. Guds egen Ande tar boning i dem (jfr
Jer 31:31f; Joel 2:28-30 – i några biblar = 3:13). Han ser Nya förbundet i fjärran.

Evangelium: Matt 22:1-14 (Bjud alla ni ser till bröllopet)
Denna liknelse handlar nästan om samma
sak som liknelsen innan (Matt 21:33-46). Där
krävde kungen (Gud) sin del av skörden, nu
bjuder han på en stor fest – den messianska
festmåltiden (Jes 25:6-10). Bröllopstemat
syftar på profeternas ord om Gud som folkets
”brudgum” och folket som hans ”brud”: Gud
ska genom Sonen förenas med sitt folk (jfr
Mark 2:18-20). Profeterna, fram tills Johannes
Döparen och Jesu apostlar, har pekat på detta
och bjudit in – dock gästerna vill inte komma.
De inbjudna gästernas motvilja, som sträcker
sig till att döda kungens tjänare, är ofattbart
skamlös, närmast förryckt – straffet som
drabbar dem i v. 7 kunde de väl förutse! Kan
man hata Gud så starkt att man hellre vill dö,
ja döda, än delta i hans fest? Deras stad bränns
ner, läser vi – Matteus har kanske som gammal
man fogat in dessa ord med darrande hand,
under intryck av Jerusalems förstörelse genom

romarna år 70 e.Kr. Hans folk avvisade sin
Messias och hans kyrka, och löpte amok i ett
hopplöst uppror, judiska kriget, år 66-70. Men
Jesus hade redan förutsagt det, verkar han ville
säga.
I Lukas version (Luk 14:16-24) bjuder den
kränkte kungen in fattiga och människor med
funktionshinder, här hos Matteus är det ”onda
och goda” (v. 10; jfr Matt 5:45), d.v.s. kyrkan
som består av syndare och helgon. Guds nya
fest är eukaristin för alla folk, även för ickejudar. Men du är inte säker på en plats vid
festbanketten i himlen bara för att du tas med i
kyrkan: du ska bära frukt, d.v.s. göra Guds vilja
(jfr Matt 7:21; 12:50). Den rätta klädnaden
vid Guds stora fest (v. 12) är dopets vita
klädnad, men inte bara på utsidan: ditt hjärta
ska överensstämma med nåden, d.v.s. leva i
vänskap med Gud, förlåtit, försonat, biktat,
alltid ivrig efter att efterlikna hans generositet.

Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike (Luk 14:15)
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FREDAGEN I 20 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rut 1:1, 3-6, 14b-16, 22
(Noomi och Rut kom till Bet-Lehem)
I dag och i morgon läser vi ur den lilla pärlan,
Ruts bok (se inledningen s. 89). Rut avbildar
de hednafolk som valt att tillhöra kyrkan:

Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud
(v. 16). Vi ser här även temat kvinnor hjälper
kvinnor, livsviktigt inte minst bland fattiga.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 37:1-14
(Jag vill öppna era gravar och hämta er upp ur dem)
Gud visar Hesekiel i denna märkliga vision
med rasslande benknotor och nybildade
kroppar att inget är omöjligt för honom.
Den häpne Hesekiel får medverka som aktör
när Gud väcker de döda till liv. Meninge är:
Folket som känner sig mera dött än levande
ska få liv igen. De deporterade kan och ska
återvända till Det utlovade, heliga landet. De

ska i sanning bli en helig nation, för Guds egen
Ande ska ta boning i dem (se läsningen igår).
Det förvandlade folket måste få hans ande,
annars tappar det tron igen.
Men visionen har mer att säga: att döda står
upp berör hela mänskligheten. Gud har större
planer än ett enda folks räddning: alla Adams
barn ska befrias från dödens makt, ska uppstå.

Evangelium: Matt 22:34-40
(Du skall älska Herren din Gud och din nästa som dig själv)
Matteus berättar att Jesus hade gjort
saddukeerna svarlösa - det måste har glatt de
folkliga fariseerna, de var ju traditionellt i strid
med det saddukeiska prästpartiet som hade
goda förbindelser i överklassen (se s. 153).
Fariseerna tyckte om att sammanfatta Guds
bud i korta slogans – pedagoger och folkbildare
som de var. Jesus ger oss på samma sätt här
det dubbla kärleksbudet (kombinationen
av 5 Mos 6:4f och 3 Mos 19:18). Det fanns
gott om sådana sammanfattningar i dåtida
judendom (spår av dem syns även i Rom 13:810; Jak 2:8). I v. 40 säger Jesus ordagrant att
hela lagen ”hänger” på dessa två bud (liksom
en dörr hänger på två gångjärn). Fariseerna
brukade säga att världen hänger på tre saker:
toran (lagen), tempeltjänsten och kärlekens

gärningar. Men Jesus låter lagen själv bero
på kärleksgärningarna, som alltså får absolut
prioritet och blir ”Lag för lagen”. Det är en
viktig, djup och principiell skillnad. Den
relativiserar allt i fariseernas syn på religion.
När den så småningom gick upp för dåtidens
religiösa ledare kostade den Jesus livet.
Vi möter här den historiske Jesus tydligare
än någonsin: han träder fram som en judisk
lärare bland andra lärare, men med en egen
prioritering, nämligen kärleken till Gud och
medmänniskan som religionens centrum, allt
annat är sekundärt. Katolska kyrkans katekes
ställer på samma sätt hela det långa avsnittet
med utläggningar av Tio Guds bud (nr. 2083 –
2557) under detta dubbelbud. Av Jesu bud kan
vi väl göra moralteologi, men aldrig legalism.

Förslag till fredagsoffer: Be Gud visa vem/vilka jag behöver försonas med – och hur
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LÖRDAGEN I 20 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rut 2:1-3, 8-11; 4:13-17
(Han blev fader till Isai, Davids fader)
En idyllisk kärlekshistoria? Nej, mer! Ruts bok
vill provocera: ”Israel” betyder de personer som
har den sanna tron, inte de som överbetonar
lagen. Rut kom från moabiterna, det folk vars
kvinnor i 4 Mos kap. 25 förförde Israels män

till hor och avgudadyrkan. Dessa var strikt
uteslutna från att få upptas i Gudsfolket (5
Mos 23:3, Esr kap. 9-10, Neh 13:1 ff). Men Rut
upptogs. Ännu mer: från henne härstammar
David (v. 17) och därmed Kristus (Matt 1:5).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Hes 43:1-7a
(Herrens härlighet kom in i huset)
När förstörelsen av Jerusalem förestod lämnade
Herrens ande templet och gick mot öster (Hes
10:19; 11:22-23). Nu ser Hesekiel att straffets
tid – exilen i Babylon och det nedrivna templet
i Jerusalem - ska ta slut. Herren ska återkomma
till ett nytt tempel och inviga det, och det ska
ske från samma håll, öster, soluppgångens
håll (jfr Luk 1:79) – Olivberget varifrån Jesus

senare ska rida in i staden (Matt kap. 21).
Brusande dån och ljusfenomen ledsagar Guds
tronbestigning. V. 3: en avgörande vändpunkt
ska ske, den mäktiga visionen jämställs med
de tidigare visionerna i Hes 9:1f och 1:1f. En
stark andekraft lyfter Hesekiel in till förgården.
Jerusalems misslyckade kungars epok är slut –
Herren ska åter sitta på sitt folks tron (v. 7).

Evangelium: Matt 23:1-12 (De säger ett och gör ett annat)
Religionskritik är inte ett modernt fenomen
som ateistiska tänkare har hittat på utan en
integrerad del av religion, i alla fall av biblisk
religion. Gud kritiserar genom profeterna
sitt folks hycklande religionsutövande, sida
upp och sida ner i Gamla testamentet (ställen
som t.ex. Jes 1:10-17 eller Amos 5:21-25).
Här i dagens läsning avtäcker Guds Son i Nya
testamentet sin tids religiösa ledares hyckleri.
Vi bär alla på våra egna nyckelupplevelser,
viktiga ögonblicksscener, som var med och
formade våra uppfattningar. Vi vet inte vad
som ligger bakom Jesu djupa besvikelse över
de skriftlärda och fariseerna. Anar vi spåren av

en djup andlig kris i Jesu ungdom? Kanske var
det så att de lärare som pojken Jesus litade på
och beundrade visade sig att vara mera måna
om titlar och position än om utmattade själar
som var belastade av tunga bördor (jfr Matt
11:28-30). Ja, religiösa ledare kan bli själviska
och förtryckande och köra med humbug.
Den som i kyrkan låter sig kallas för ”fader”
ska vara en fader åt utsatta stackare, liksom
Gud är det (jfr v. 9), aldrig knuffa de små åt
sidan.
Och i dag? Jesus skulle nog inte ha något emot
att våra nutida präster kallas för ”fader” (pater)
– om de bara lever som de lär.

Jag har satt dig att pröva mitt folk… du skall granska och pröva deras liv (Jer 6:27)
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TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 22:19-23 (I hans vård skall jag lägga nyckeln till Davids kungahus)
Eljakim och Sjevna var höga ämbetsmän
under kung Hiskia (Jes kap. 36 och 37; 2
Kung kap. 18). Eljakim blir ny ”statsminister”
(jfr palatsnyckeln i v. 22). Tiden är ca år 705
f.Kr. Jerusalem expanderar på grund av en

flyktingström från det undergångna Nordriket
men hotas av assyrierna. Eljakim ska bli
som en fader (v. 21), d.v.s. socialt rättvis och
ansvarsfull, han ersätter den själviske Sjevna
(jfr Jes 22:16).

Andra läsningen: Rom 11:33-36 (Av honom och genom honom och till honom är allting)
Paulus jublar. Gud har öppnat sitt rike på
jorden även för hedningarna. Ännu avvisas
kyrkan av många judar som inte vill vara med,
men en dag – så tror han – ska även deras

synd och olydnad tas ifrån dem och de ska bli
frälsta som vi. Versen 33-35 är en kaskad av
glädje som fritt blandar citat från bland annat
Ps 40:6f; Jes 40:13f; 45:15 och Job 41:2.

Evangelium: Matt 16:13-20 (Du är Petrus. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket)
Jesus ger Petrus oerhörda andliga fullmakter,
han får binda och lösa (v. 19) liksom
apostelkollegiet (Matt 18:18) får, d.v.s. lagstifta
samt frikänna eller döma om synd (jfr Joh
20:23) men får även en unik förvaltarposition.
Modellen är ”statsministern” Eljakim i Jes kap.
22 (se ovan) men nycklarna går här till det
himmelska Jerusalem och dess skattkammare.
Än mer: Namnet ”Petrus” betyder ”Klippan”
och så ingår i denne apostels ledarskap också
att själv vara husets synliga fundament. Syftet
är att bevara kyrkan från att ramla ihop och
falla i bitar (jfr Matt 7:24f). Den mänskligt
svage tjänaren vet dock allt för väl att han inget
förmår utan Kristi starka arm (jfr Matt 14:31),
han behöver inte heller bygga huset, det gör
Jesus (v. 18).
Det som utlöser den enastående utnämningen
är Petrus högtidligt proklamerade tro som
inte är av mänsklig härkomst utan given av
Gud och så ofelbar (v. 16-17; jfr Katolska
kyrkans katekes, nr. 153; 424; 552-553; 889-

891). Med ”Klippan” menas Petrus själv som
konkret person. Petrus tror. Gud tillåter inte
att kyrkans högsta läromyndighet går vilse
i trosfrågor för då skulle dödsrikets portar
(v. 18) segra och huset ramla. Jesus lovar att
detta aldrig kommer att ske, Petrus ofelbara
inspiration kommer alltså att bestå. Hur länge?
Jesus kan omöjligt ha menat att Petrus ämbete
skulle upphöra vid hans död. Herren drar inte
bort fundamentet under kyrkan.
Fornkyrkan vittnar om att Petrus dog som
biskop i Rom, hans efterföljare där, påvarna,
är de enda som har erkänts som hela kyrkans
föreståndare. Inga röster från den tidiga kyrkan
motsäger detta eller gör liknande universella
anspråk.
Det är lätt at kritisera katolska kyrkan men
vi har historien på vår sida. Påven garanterar
kontinuitet och enhet. Jesus är med oss och
med påven alla dagar till tidens slut (Matt
28:20). Läs mera om petrusämbetet från s. 300.
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TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jos 24:1-2a, 15-17, 18b (Vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud)
Antingen – eller: vi tillber den sanne Guden
eller avgudarna. Valet är vårt och det är fritt.
Josua hade inte kunnat utse en lämpligare
plats för sitt utmanande tal till folket. Shekem
(mitt i Palestina, nära Nablus i dag) var
kulthelgedom för landets avgudar, som vårt
Uppsala var under hednisk vikingatid. Här
i Shekem byggde Abraham det första altaret

åt den levande Guden, vid samma träd där
nu Josua står (1 Mos 12:6 f; Jos 24:25-26).
Demonstrativt begravde hans barnbarn Jakob
sin svärfars avgudar här (1 Mos 35:4). Vår
Josua, Jesus Kristus, skulle utmana oss i dag,
då rikedomen är en avgud - kanske samla oss
i ett kassavalv och säga: Ni kan inte tjäna både
Gud och mammon (Matt 6:24).

Andra läsningen: Ef 5:21-32 (Detta rymmer en stor hemlighet)
Antingen – eller: våra äktenskap fördärvas
eller vi efterliknar Kristus och underordnar
oss varandra. Tyngdpunkten här ligger på
mannens förpliktelse mot hustrun, Paulus
ställer högre krav på de äkta männen än vi
ser i någon annan text från antiken. Ytterst är

det Kristi kärlek till kyrkan han vill illustrera.
Paulus – och katolska kyrkans – syn på hustrur
är inte så förtryckande som vissa får för sig när
de läser denna läsning (läs texten Skapades
kvinnan för mannens skull? på s. 215).

Evangelium: Joh 6:60-69 (Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord)
Antingen – eller. Antingen tror vi på Jesu
realpresens (verkliga närvaro) i eukaristin
eller vi missar meningen med inkarnationen,
Guds människoblivande. Johannes minns
här allt för väl hur Jesus övergavs på grund av
talet om eukaristin. Han själv återupplevde
samma sak i hög ålder när många av hans
egna lärjungar övergav kyrkan (se Första
Johannesbrevet, speciellt 2:19). Men för både
Jesus och Johannes var det inte viktigt hur
många som följde efter utan hur trogna de var.
Därför vill Jesus här veta var de tolv står (v. 67),
liksom vid Caesarea Filippi (Matt 16:13-20).
Då som nu träder Petrus fram som självklar
talesman för kollegiet: Till vem skulle vi gå? (v.
68) – dessa ord kommer ur Petrus hjärtas djup,
han vill följa Jesus om han så måste dö med
honom (Mark 14:31). Det fick han också göra
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till slut (Joh 21:18-19). Jesus är Guds helige (v.
69). Petrus anar mysteriet: Jesus är av samma
väsen som Fadern (jfr Joh 10:36).
Förra söndagen läste vi att Jesus vill ge oss sitt
kött att äta så att vi ska få evigt liv (Joh 6:51-58).
När han nu säger att köttet är till ingen hjälp (v.
63) så används ordet i en annan betydelse. Varje
gång som ”kött” i Johannesskrifterna ställs i
motsats till ”ande” menas den del av världen
som revolterar mot Gud. Vår kroppslighet är
i sig något bra, kroppen kan ju uppfyllas av
Guds ande och förmedla hans kärlek. Av
kärlek till oss, såsom vi är, blev Guds Ord själv
mänskligt kött (= det grekiska ordet ”sarx” i Joh
1:14) och led en kroppslig död, och blir än i dag
kött för oss i mässan. Men ordet ”kött” har alltså
ibland en negativ betydelse hos Johannes.

TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Jes 66:18-21 (De skall föra alla era bröder från folken)
På samma sätt som Uppenbarelseboken i Nya
testamentet mynnar ut i visioner om en ny
himmel och en ny jord (Upp 21:1) så återfinns
även detta i Jesajas bok (Jes 66:22). Gudsfolket
var havande som Jungfru Maria: det bar på
Nya förbundets värld då alla folk och alla
språk skulle samlas och se Guds härlighet
(v. 18). Detta förverkligades i pingstundret
och kyrkans födelse (Apg kap. 2). Jordens
geografiska ytterpunkter ska nås av det glada
budskapet (jfr Apg 1:8, de exotiska namnen i
v. 19 låter som folklistan i 1 Mos kap. 10). De

tacksamma främmande folken ska låta bära
det utvalda folket till Den heliga staden (v. 20;
jfr Jes 49:22). Präst- och levitämbetet ska ”de”
också få del i (v. 21). Vem är ”de”? Menar Jesaja
att de hemvändande exiljudarna ska få tjäna i
templet på lika villkor som de präster som redan
bor där? Eller att präst- och levitämbetena en
gång ska utsträckas till främmande folk (=
det som nu är den kristna kyrkans präster
och diakoner - som konsekvens av Jes 56:3)?
Troligen båda delarna.

Andra läsningen: Heb 12:5-7, 11-13 (Den Herren älskar, den tuktar han)
Ingen gillar att ”tuktas”, men världen skulle
snabbt bli ett socialt helvete om straff inte
fanns. Våra jordiska fäder straffade oss, och
det var inte alltid för att de älskade oss utan
ofta nog efter eget godtycke. Men när Gud
låter svårigheter drabba oss, så vet vi att det

är till vårt bästa: hans kärlek består i allt och
trots allt. Var alltså vid gott mod. Du är älskad.
Uppmuntra och stöd varandra (v. 12-13; jfr Jes
35:3). Detta är Imitatio Christi, att efterfölja, ja,
efterlikna Kristus (Heb 5:8; Mark 10:44-45).

Evangelium: Luk 13:22-30
(Människor skall komma från öster och väster och från norr och söder
och ligga till bords i Guds rike)
Den ängsliga frågan om antalet människor
som ska frälsas ställs av en anonym röst (v.
23). Det hade kunnat vara du eller jag. Av alla
frågor Jesus måste ha fått under den långa
predikoturen i v. 22 har Lukas bara bevarat
denna fråga åt oss, den är alltså särskilt viktig.
Jesus uppmanar oss att kämpa för Gudsriket,
det innebär en aktiv insats för att leva
ett rättfärdigt liv. Att bara lyssna till Jesu
glada budskap, gripas av entusiasm och fira
honom (äta och dricka med honom som en
trevlig vän) är INTE samma sak som aktivt
ansvarstagande.

Detta är allvarliga ord till kristna som tar
emot sakramenten och gillar underhållande
predikanter men glömmer allt de har hört när
de är hemma igen. Deras kyrkliga medlemskap
är för dem en sorts försäkring om himlen men
de är på väg mot avgrunden. De är orättens
hantlangare (v. 27, jfr Matt 7:23) men inser
det inte (jfr den rike mannen i Luk 16:19 f).
De lever som i en sömn. Domen kommer att
kasta omkull dem. Till Guds nya värld samlas i
stället människor de aldrig har känt.
”Varför varnade ingen oss för detta?” kommer
de att fråga. Men det gjorde Jesus.
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MÅNDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 1:1-5, 8b-10
(Ni vände er från avgudarna för att tjäna den levande och sanne Guden)
Fram till tisdag i nästa vecka läser vi ur Första
Thessalonikerbrevet (se introduktionen på s.
217). Grundandet av kyrkan i Thessaloniki
var dramatiskt (Apg 17:1-15). Brevet skrevs
antagligen från Korinth, år 49 eller 50 e.Kr.
och är därmed det äldsta Paulusbrev vi har (ja,
kanske den äldsta texten i Nya testamentet). I
v. 3 möter vi de tre kända så kallade teologala
eller gudomliga dygderna tro, hopp och kärlek
(jfr 1 Kor 13:13; Katolska kyrkans katekes, nr.

1812-1845). Hoppet nämns sist – i hoppet ser
vi ut mot framtiden och Kristi återkomst, vilket
är brevets huvudtema. Den vackra inledningen
här ger en sorts sammanfattning av apostelns
budskap till hedningar. Paulus är tacksam för
alla frukter hans förkunnelse bär. När texten
läses i mässan i dag får vi se den som riktad
till oss själva. Paulus och hans två medarbetare
är nu hos Gud, de gläds åt att även vi tror, de
nämner oss ständigt (v. 2) i sina böner.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Thess 1:1-5, 11-12
(Vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom)
I tre dagar ska vi nu läsa ur Andra
Thessalonikerbrevet (se inledningen till de
två breven på s. 217). Brevet är förmodligen
från Korinth, år 49 eller 50. Där fanns även de
två trogna medarbetarna Silvanus (Silas) och
Timotheos som Paulus lämnade hastigt då
han fick fly undan förföljelserna i Thessaloniki
(Apg 17:14). De första kristna i Thessaloniki

förföljdes hårt, Paulus tackar här Gud för att
de står fasta i Kristus. Förföljarna ska stå till
svars inför Gud (v. 6-10, versen hoppas över i
denna läsning).
Ordet ”Gud” i v. 12 syftar nog på Jesus (liksom
i Joh 1:1, 18; Rom 9:5; Tit 2:13; Heb 1:8; 2 Pet
1:1; 1 Joh 5:20) men det kan också vara Fadern
som menas här.

Evangelium: Matt 23:13-22 (Ve er, ni blinda ledare)
Ett ve-rop i Bibeln är inte ett fördömande utan
närmast ett smärtfyllt skri. Någon är på väg
mot avgrunden och man vill varna för faran
(jfr Matt 11:21; Luk 6:24 f). Liksom profeterna
gjorde ställer Jesus folkets usla andliga ledare
mot väggen, de som stänger till himmelriket,
d.v.s. gör Guds ord obegripligt, harmlöst,
overksamt - en varning till alla predikanter.
Jesu sju stränga ve-ord i detta kapitel är
inspirerade av Jes 5:8, 11, 18 ff (jfr Jes 45:9; Jer

23:1; Sak 11:17). De står i skärande kontrast
till saligprisningarna i Matt 5:1-11. Jesus
vill frälsa, hans ord närs av omsorg (jfr den
beskyddande hönan i Matt 23:37).
De dåtida judiska villkoren för bindande eder
(v. 16-20) är intressanta - det är enbart tack
vare Matteus vi känner till dem. Jesus bekräftar
i v. 17 och 19 tron på en särskild heliggörande
plats. I varje katolsk kyrka är platsen där altaret
står ett heligt centrum.

Herre, jag älskar din boning, den plats där din härlighet bor (Ps 26:8)
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TISDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 2:1-8
(Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv)
När Paulus kom till thessalonikerna efter
misshandeln i Filippi var han en skadad och
förtalad man, med sår på kroppen som knappt
hade hunnit läkas (v. 2; jfr Apg 16:16-40; 2 Kor
4:10-11). Det cirkulerade tydligen rykten om
att han kom med villfarelser, orena motiv och
bedrägliga avsikter (v. 3), med smicker och för
att äras av människor (jfr v. 5-6). Ändå slog
tron rötter, det var Guds verk. Paulus och hans

medarbetare tog moderligt hand om dem som
ville tro (v. 7-8, jfr 1 Kor 3:6; Gal 4:19), och de
avstod från sin apostoliska rätt till uppehälle
(v. 7; jfr 1 Kor 9:3 f). Av kärlek var de beredda
att ge allt, säger han, t.o.m. sina liv (v. 8).
Var det sådana ord som fick Paulus motståndare
att säga att han ”rekommenderade sig själv”
(Jfr 2 Kor kap. 3)?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Thess 2:1-3a, 14-17
(Håll er till de läror som vi har fört vidare till er)
Denna läsning är sammansatt av två avsnitt
där en lång förklaring om en kommande
Antikrist har hoppats över (v. 3b – 13). Så
fokuserar läsningen här på temat att de
nyomvända inte ska låta sig skrämmas av
rykten om Jesu återkomst utan nöja sig med
den lära som Paulus har traderat (fört vidare),
muntligen eller i brev (v. 15). Vi påminns om
att det förutom de skrifter som upptogs i Nya
testamentet och fick status av Guds ord, fanns
en lika viktig muntlig tradition, d.v.s. allt det

som inte skrevs ner (jfr Joh 21:25) men ändå var
med att forma kyrkan och dess tro (vi katoliker
säger att trons källor är Den heliga skriften och
Traditionen, se Katolska kyrkans katekes, nr.
74-83). Traditionen motsäger aldrig Bibeln,
den hjälper oss att förstå Bibeln rätt. Båda utgör
en organisk enhet, en tolkningsprocess.
Den lutherska trosnormen ”Skriften allena”
(sola scriptura, se s. 27) är obiblisk. Paulus
hade avvisat den som ett missförstånd. På hans
tid var Nya testamentet inte ens klart.

Evangelium: Matt 23:23-26 (Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra)
I Guds bud ska man skilja mellan väsentligt
och mindre väsentligt, liksom mellan det
yttre som syns och det inre som avser hjärtats
rätta inriktning mot Gud och medmänniskan.
Detsamma sa även profeterna (jfr t.ex. Jer 5:1f;
Hos 4:1-2; Amos 5:21; Sak 7:9-12; se även
Mark 7:4; Luk 11:39-40).

De andliga ledarna och deras teologer känner
väl till den heliga Skriften. De är extremt
noggranna i sina utläggningar av buden. Inget
fel i det men detta måste kompletteras med
lagens kärna: att hjälpa nödlidande, troget och
helhjärtat. Annars är det tomma ord, i grunden
ett hån mot Gud som har gett oss Mose lag.

Ge mig förstånd att lära dina bud (Ps 119:73)

857

ONSDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 2:9-13
(Dag och natt arbetade vi för att förkunna Guds evangelium för er)
Paulus, Silvanus (Silas) och Timotheos
grundade kyrkan i Thessaloniki (Apg
kap. 17). De var mycket måna om att inte
framstå som sådana som bara förkunnar sin
lära för att dra personliga fördelar av den
(”levebrödspredikanter”), nej, det gällde att
visa på evangeliets sanning. Varje skimmer
av egoism och otrovärdighet måste undvikas,
inte minst med tanke på alla onda rykten som

florerade om Paulus (se läsningen i går). De
övertygade genom sina exempel. Människor
lyssnade, och så kunde relationer skapas där
Gudsordet gavs vidare i enkla mänskliga ord
(v. 13).
Det kan vi lära mycket av. En kardinal (Walter
Kasper) har sagt: Pastoralt arbete i vår tid
handlar om att bygga relationer. Relationer
bygger på tillit och det visste Paulus.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Thess 3:6-10, 16-18
(Den som inte vill arbeta får inte heller äta)
De arbetsskygga kristna som Paulus här syftar
på var förmodligen sådana som lyssnade till
sekternas rykten om att Kristi återkomst skulle
vara omedelbart nära (se läsningen igår). De
tänkte då att det var onödigt att arbeta, allting
går ju ändå under – kanske övertolkade de
vissa av Paulus egna ord (som t.ex. 1 Kor 7:2931). Paulus däremot arbetade flitigt, men av ett
annat skäl: han ville undvika att framstå som

någon som bara förkunnar sin lära för att dra
personliga fördelar av den, varje skimmer av
egoism och otrovärdighet måste undvikas,
inte minst med tanke på alla onda rykten som
florerade om Paulus (se 1 Thess 2:3-10). Detta
var Paulus princip överallt. Den enda kyrkan
som fick hjälpa honom ekonomiskt var hans
favoritkyrka i Filippi. Det gjorde den t.ex. då
han verkade i Thessaloniki (Fil 4:10-18).

Evangelium: Matt 23:27-32 (Ni är söner till dem som mördade profeterna)
Vi får i dag slutet av Jesu drastiska tal mot
dåtidens bibel-lärare. De anklagas för att vara
rent gudlösa i sina hjärtan, raka motsatsen till
vad de visar utåt. Det är oerhört svårsmälta
ord. ”Var är kärleksbudskapet?” undrar vi i
dag. ”Hur kan Jesus döma så hårt? Vi bygger ju
också monument över helgon liksom judarna
gjorde över profeterna, ska det vara fel?

Vi skaffar dyrbara bibelutgåvor med
förklarande texter för att förstå Guds ord, ska
vi kallas för profetmördare? Vi ägnar tid åt
liturgi och böner, är vi gudlösa då?” Innerst
inne vet vi svaret: Jesus kritiserar oss av kärlek.
Allt vi gör till Guds ära välsignar han om vi
bara ser till att också engagera oss för utsatta
och nödlidande (jfr 1 Joh 3:17-18).

Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas,
så kommer ni inte in i himmelriket (Matt 5:20)
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TORSDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 3:7-13
(Måtte Herren låta er kärlek bli rik och överflödande)
När Paulus hade flytt från missionen i
Thessaloniki oroades han för hur det skulle bli
för de nykristna där och skickade Timotheos
tillbaka för att bedöma läget. Nu är Timotheos
hos honom igen och bekräftar att det står
väl till med deras tro trots förföljelserna. Det
är bakgrunden till Paulus glada ord i denna
läsning, han tackar Gud och önskar dem allt
gott. Det skulle dröja tills han fick återse dem:
först på tredje missionsresan (Apg 19:21; 20:1-

4) blev det av. Paulus vill rätta till ”brister” i
thessalonikernas tro (v. 10), det rör sig troligen
om frågor kring äktenskap (se läsningen i
morgon).
De ”heliga” som ska ledsaga Kristus vid hans
återkomst som världsdomare (v. 13) är änglar
(Matt 25:31) men här menas nog också helgon,
ja, alla avlidna rättfärdiga (Sak 14:5; Vish 5:5;
jfr Matt 27:52; 2 Thess 1:10; Jud v. 14).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 1:1-9
(Genom Jesus Kristus har ni blivit rika på allt)
Nu ska vi under tre och en halv vecka läsa ur
Första Korintierbrevet i vardagsmässorna. I
storstaden Korinth verkade Paulus länge, under
ett och ett halvt år, ca 51-52 e.Kr. (Apg kap. 18).
Breven skrevs ca fem år senare, från Efesos,
den andra långvariga stationen på apostelns
resor. Sosthenes (v. 1) är möjligen identisk
med den omvände synagogföreståndaren
från Apg 18:17. De två Korinthierbreven
tar upp många konfliktämnen och är en
enastående kunskapskälla till vardagsproblem
i de paulinska kyrkorna, läs introduktionen
till dessa brev (se s. 207) så att du förstår

bakgrunden! Dagens läsning ser ut som
en vanlig, vänlig brevinledning, men se
upp. Här ges ovanligt nog inget beröm till
mottagarna, enbart till Gud, Paulus skriver för
att tillrättavisa. Korinthierna var entusiastiska
men splittrade, uppblåsta och förvirrade
i frågor om tro och moral. Den andliga
”rikedom” som Paulus verkar prisa i v. 5
kommer han att ironisera över i 1 Kor 4:8! Han
önskar läsarna mer ”fasthet” så att de inte kan
”anklagas” heter det i v. 8. Grundtonen är alltså
allvarlig, här tänker Paulus förmana, med hela
sin apostoliska myndighet. Det ska vi få se.

Evangelium: Matt 24:42-51 (Håll er vakna)
Se på oss. Vi säkrar våra hem effektivt mot
tjuvar men tänker inte på att Kristus kan
komma när som helst och kräva räkenskap.
Döden kan komma plötsligt. Så som en
människa är på sin sista dag så kommer hon att

stå på världens yttersta dag lär oss Augustinus
(se s. 1336). Vi är Kristi tjänare och bör vara
lika pålitliga som patriarken Josef (v. 47; jfr 1
Mos 39:4). Var alltid redo att möta Gud. Vaka.
Var trofast i allt.

Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en (Upp 22:12)
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FREDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 4:1-8
(Detta är Guds vilja: att ni skall bli heliga)
Paulus har berömt thessalonikerna men måste
nu också förmana dem. Jesus själv föreskrev
att vi ska leva heligt (v. 2), d.v.s. tillhöra Gud,
leva under hans skydd och undvika allt som
för bort oss från Guds vilja. Sexualitet kräver
ansvarstagande, d.v.s. att man avstår från otukt,
oordnade sexuella handlingar. Tänker Paulus
konkret på den frigjorda libertinismen som
frestade kristna i det grekiska samhället? Eller
syftar han på de grekiska äktenskapsreglerna
som tillät äktenskap mellan nära släktingar
(för att bevara ett arv inom släkten) men som
stred mot den mosaiska lagens striktare regler
(jfr t.ex. 3 Mos kap. 18 och 20)?

I v. 4 säger Paulus ordagrant att man ska hålla
sitt ”kärl” i helgd och ära. ”Kärl” kan betyda
den egna kroppen vars drifter ska behärskas
- så enligt Bibel 2000; jfr 2 Kor 4:7 - eller
hustrun som man ska ”ha” (samlag med) på
ett respektfullt sätt (1 Pet 3:7). Man ska gifta
sig inte bara p.g.a. kroppens längtan utan för
att ömsesidigt helgas och äras. De hedniska
lidelser och begär som nämns i v. 5 betecknar
en sexualitet som är självisk (motsatt kärleken
i 1 Kor 13:5), den spårar ur och förslavar
människan (2 Pet 2:17-19). V. 6 varnar mot
äktenskapsbrott, eller möjligen mot något
helt annat, nämligen oärlighet i affärer (dåtida
greker var ökända för båda delarna).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 1:17-25
(Vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst)
Paulus döpte människor (1 Kor 1:14 f) men
hans primära kallelse var att förkunna den för
judar stötande och för greker absurda nyheten
att den korsfäste Jesus är Messias, Guds son,
världens frälsare. I den gnostiskt präglade
intellektuella miljön (se s. 184) lät detta rent

idiotiskt. Paulus slår tillbaka: Hur visa är
filosoferna med alla sina lärodispyter? Vilken
frälsning från synd och död kan de ge er? Kristus
ger sitt liv för er. Gud gör sig liten, ”dum” och
svag för er skull. DET är vishet. Må all arrogans
tiga.

Evangelium: Matt 25:1-13 (Brudgummen är här, kom ut och möt honom!)
Kristus ska komma åter. Hur viktigt är detta
för dig? Denna bok skriver jag för att uppmana
dig till att satsa allt på Kristus. Uppmana du
andra, så hjälps vi åt på vägen mot himlen.
Men en sak kan vi inte göra för andra: Välja
att bry oss om Gud och hans löften och leva
därefter. Valet är djupt personligt, det är den

”oljan” som de oförståndiga brudflickorna i
Matteus liknelse inte fick med sig men som
behövs för att stå ut tills Kristus återkommer.
De förberedde sig inte på domen utan levde
bara för nuet, deras likgiltighet avslöjas nu, de
missar bröllopsfesten, Paradiset.
Må vi inte vara som de.

Förslag till fredagsoffer: Granska mitt hjärta, mina motiv, prioriterar jag Guds vilja?
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LÖRDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 4:9-11
(Gud har själv lärt er att älska varandra)
Gud är vår lärare (v. 9) - en vacker tanke som
stöder sig på bl.a. Jes 54:13 (jfr 1 Joh 2:27).
Paulus ser helst av allt att den ekonomiska
solidariteten mellan kristna utvecklas (v.
10). I allt ska vi leva förnuftigt: när den kristna

tron växer till i oss, då ska också våra goda
vanor växa. Även om du visste att Herren
skulle återkomma om en vecka, så kasta inte
bort dina vardagsförpliktelser. Stå fast tills han
kommer.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 1:26-31
(Det som är dåraktigt för världen utvalde Gud)
Du har blivit kristen. Tror du att människor
nu ska börja beundra dig för din klokhet och
styrka, se upp till dig, lyfta fram dig? Nej, säger
Paulus, vi är inte ett respekterat filosofiskt parti
bland andra. Vi kristna passar inte in och får

inget beröm, vår tro är inte ännu en fin teori
utan en lycklig kapitulation inför Gud som
älskar oss och gav sin son i döden för oss. Den
kärleken är vår stolthet och vishet. En dag ska
alla inse det.

Evangelium: Matt 25:14-30 (Gå in till glädjen hos din herre)
I dagens liknelse kan vi utmärkt se den misslyckade tredje tjänaren som huvudpersonen,
det är svårt att bortse från honom. Matteus ger
oss med honom en djupanalys av människans
motvilja mot Gud och dess orsaker. Varför
gräver den tragiske tjänaren ner sin enda talent
(en i och för sig stor summa pengar han skulle
kunna göra mycket med)? Är han avundsjuk
på kollegerna som kan mer (ordet ”talang”
kommer från ”talenten” i denna liknelse)?
Ska vi leva livet i bitter beundran av allt det
som andra glänser med som vi inte kan eller
har - och så missa att göra det vi själva är
gjorda för? Vi söker vårt eget ego men inte
det Herren behöver av oss, vi ursäktar oss
med försiktighet eller att vi behöver lugn och
ro. Det ser ödmjukt ut men är fegt. Tjänaren
gräver ner sina möjligheter precis som man

gör sig av med avföring (5 Mos 23:13). Inför
Gud försvarar han sig: ”Du är girig. Du gör
mig rädd. Du kräver det orimliga. (v. 24). JAG
är rättvis. Du får tillbaka vad som är ditt (v.
25)”.
Men tjänaren hade kunnat sätta pengarna i
banken (= varit passivt medlem av kyrkan),
det hade räckt, men inte ens denna vinst
unnade han sin Herre att få. Ett tragiskt val. I
grunden dömde han Gud. Så hård är klippan i
ett hjärta som inte har låtit sig beröras av Guds
kärlek. Så djupt kan fallet bli till slut, så stort
raset (jfr Matt 7:27).
Nu tar vi i vardagsmässorna avsked av
Matteus evangelium med alla dess noggranna
förklaringar och skarpa bilder. Den milde
läkaren Lukas kommer att ta över.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din goda ande leda mig (Ps 143:10
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TJUGOANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jer 20:7-9 (Mig har Herrens ord vållat ständigt spott och spe)
Jeremia var Guds hotade, förlöjligade och
ensamma röst under den turbulenta tid då
Jerusalem gick under p.g.a. hopplösa ledare
(500-talet f.Kr.). Dagens läsning var kanske
från början rent privata anteckningar som
inte var tänkta att offentliggöras. På något sätt
kom de med i hans bok i alla fall. Han kände
sig lurad av Gud, allt gick ju galet, han hade

lust att kasta sitt profetuppdrag långt ifrån sig.
Ordagrant anklagar han här Gud: hans kallelse
(Jer 1:4 f) kändes som ett övergrepp (orden i v.
7 användes om förförelse och våldtäkt).
I v. 9 verkar Jeremia ångra sina ord. Andens
eld brinner i honom, det går inte att hoppa av
nu. Korset hör till Gudstjänarnas väg.

Andra läsningen: Rom 12:1-2 (Frambär er själva som ett levande offer)
När Paulus skrev dessa ord pågick ännu de
blodiga djuroffren i templet i Jerusalem. Tolv
år därefter (år 70 e.Kr.) förstördes templet av
romarna och den judiska offerkulten upphörde
för gott. Paulus ser de kristna som liturgiska
funktionärer i Kristi tempel, de offrar sig själva,
bokstavligen menar han kroppen (han tänker
på självbehärskning, ansträngningar för Gud,

barmhärtighetsgärningar m.m.). Detta är
enligt honom en andlig (han menar ungefär en
förnuftig) liturgi.
Den gamla världen är på väg att försvinna (1
Kor 7:31). Vi kristna passar inte in där, vi är
förvandlade och tillhör en ny värld som har
börjat med Kristus och kyrkan (v. 2). Ja, vi är
nu templet.

Evangelium: Matt 16:21-27 (Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv)
Den gode Petrus, som precis hade fått de
oerhörda fullmakterna som hör till påvens
ämbete (Matt 16:18-20), var inte på samma
nivå som vi i fråga om kristen teologi. Han
var ju ännu inte som vi förtrogen med facit:
att Långfredagens sorg skulle vändas till
Påskens glädje. Så förstår vi hans missriktade
omsorg om sin Herre. Att Petrus var en unik
mottagare av gudomlig, ofelbar uppenbarelse
(Matt 16:16-17) uteslöt inte att han också
kunde göra mycket mänskliga misstag, ja,
t.o.m. råka gå djävulens ärende och försöka
locka Jesus in på en bekvämare väg som inte
frälser någon (v. 23: jfr Matt 4:3f). Han älskade
Jesus (Joh 21:15 f) men kunde bli feg (jfr Matt
26:69-75; Gal 2:11-14).
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Petrus var dock alltid ödmjuk (Luk 5:8), vilket
gör honom sympatisk.
Jesu följande ord till oss alla om korsbärandet
(v. 24 f) är i sanning svåra. För Petrus blev de
konkret verklighet vid Via Appia i Rom (se s.
1220). För oss andra är korset kanske ett långt
livs motgångar och förlöjliganden (liksom för
Jeremia, se ovan). Men inget, absolut inget, inte
ens det egna livet, är större och värdefullare än
Guds rike.
Allt kan hända: tvingas du välja mellan att
lämna Kristus för jordiska fördelars skull eller
att stå fast vid honom och därför hamna i
elektriska stolen så sätt dig genast upp i den.

TJUGOANDRA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 5 Mos 4:1-2, 6-8
(Ni skall inte lägga något till de befallningar jag ger er; ni skall hålla Herrens bud)
Mose lag innehåller många för oss främmande
element, men dess hjärta är kärleken till Gud
och barmhärtigheten mot medmänniskan
i nöd. Att bistå främlingar, fattiga, faderlösa
och änkor (5 Mos 24:10-22), att efterskänka
skulder och frige slavar (5 Mos 15:1-18), att
älska Gud, den Ende, över allt (5 Mos 10:1221) är livet. Att ge sig hän åt magi, barnamord,
bedrägeri, hednisk tempelprostitution och
avgudadyrkande (5 Mos 18:9-14) är döden.

Du skall välja livet, säger Mose inträngande (5
Mos 30:19). Lagen gavs efter uttåget i Egypten
– man märker på många ställen att den är de
befriade slavarnas lag. Rättsäkerheten för de
svaga är ett centralt tema – vi får här t.o.m.
världens äldsta djurskyddsregler (t.ex. 2 Mos
23:12; 5 Mos 25:4). På sådana punkter skiljer
sig Mose lag från övriga dåtida kulturers lagar.
Judendomen hade många konvertiter i antiken
som beundrade lagens höga etik (v. 6-8).

Andra läsningen: Jak 1:17-18, 21-22, 27 (Bli ordets görare, inte bara dess hörare)
I dag och de kommande fyra söndagarna
kommer vi att läsa ur aposteln Jakobs
brev (se introduktionen s. 227). Jakob
tillhörde förmodligen Jesu egen familj (se s.
1141). Likheten mellan hans brev och Jesu
undervisning är slående. Guds ord, genom
Jesus, har gjort oss till skapelsens första skörd
(v. 18), d.v.s. heliga, avskilda offergåvor (jfr
t.ex. 2 Mos 22:29; 23:19; Upp 14:4).

Att vara förenad med Jesus, den förstfödde i
hela skapelsen (Kol 1:15), är att behaga Gud.
Vi är med honom Guds barn, så ska vi också
göra som han (v. 22; Paulus har samma poäng i
Rom 2:13). De tidiga kristna befriade faderlösa
barn (jfr v.27) från misshandlare, det vet vi från
kyrkofadern Aristides från Athen, ca år 125
e.Kr. (Apol. XV:7). Vi i dag hör Guds ord, men
vad gör vi för att befria förtryckta människor?

Evangelium: Mark 7:1-8, 14-15, 21-23
(Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler)
Markus stod enligt fornkyrkan nära Petrus
(se s. 147) och kände väl till hans insikt om
att kristna inte längre var bundna av den
mosaiska lagens alla matregler (Apg kap. 1011). Jesu ord om insidan kontra utsidan i detta
kapitel ser Markus som en bekräftelse på detta
(Mark 7:19).
Fädernas regler (v. 3) gick åt annat håll, de
ville utvidga och skärpa renhetsreglarna
från Moses lag till att omfatta alla vardagens
detaljer. Det handlade inte om hygien utan

om en rituell renhet utan vilken man ansågs
stå utanför gemenskapen med Gud, ja utanför
religionen. Det är alltså en hård anklagelse
som ”kontrollanterna” från Jerusalem antyder.
De är här för att sätta dit Jesus, ja, få ännu en
sak att döma honom för (jfr Mark 3:6). Ur
deras mun kommer tillsynes sakliga frågor
men hjärtat är uppfyllt av hat.
De själva är det bästa exemplet på vad Jesus
säger om det onda som kommer inifrån och gör
människan oren (v. 23).
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Årgång C

Första läsningen: Syr 3:17-18, 20, 28-29
(Ödmjuka dig, då skall du finna nåd hos Herren)
Vill du förstå denna läsning? Försök byta ut
ordet ”ödmjukhet” med ”tacksamhet”. Allt
som Jesus Syrak skriver bygger nämligen på
insikten att allt gott kommer från Gud (se Syr
kap. 1). Övermod och högmod finns inte hos

den som erkänner att allt är nåd och gåva.
Tvärtom: för en sådan själ är det en ren glädje
att buga sig för Herrens makt (v. 20) och att
lyssna ändlöst till hans visdom (v. 29; jfr Luk
10:39).

Andra läsningen: Heb 12:18-19, 22-24a
(Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad)
Denna läsnings ord skulle kunna stå på en
tavla vid ingången till varje kristen kyrka.
Härinne kan man ju möta Gud, inte så som
han visade sig för Israels barn i öknen, under

skräckinjagande tecken (2 Mos 19:16 f),
nej, här är kyrkan är vi mitt i en glad festsal,
osynligt omgivna av änglar och helgon, inför
Jesus, inför Gud. Vi är mycket välkomna.

Evangelium: Luk 14:1, 7-14
(Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad,
och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd)
Denna
världs
många
väluppfostrade
männis-kor vet hur man uppträder artigt
och får framgång i livet. Vett och etikett.
Men det handlar dessa ord från Jesus INTE
om. Observera detaljen i v. 1: Jesus är en
ovälkommen gäst. Som vanligt spionerar man
på honom. Vilken plats ska man ge honom?
Ja, var placerar man en sådan gäst? Det råder
tydligen förvirring i lokalen, vissa tränger sig
fram till de förnämsta platserna, kanske förbi
Jesu lärjungar. Jesus själv verkar inte ha satt sig
än när han börjar tala. Eller så har han satt sig
längst ner i lokalen, och någon undrar varför.
Nu ger Jesus värdarna en liknelse om ett
bröllop (v. 7-8). Det betyder att han utgår från
det som sker för att tala om Guds rike och
rangordningen i detta rike.
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Vem är välkommen, vem ska lyftas fram
i detta rike? Utan tvivel kände han till sin
moders, Marias lovsång (Magnificat), och
hade av henne lärt att Gud störtar mäktiga från
deras troner och upphöjer de ringa. Hungriga
mättar han med sina gåvor och rika skickar han
tomhänta bort (Luk 1:52-53). Varför inte bjuda
in fattiga och krymplingar, lytta och blinda (v.
13)? Sådan är Gud och så vill han göra i sitt
rike. ”Käre värd, gör som han”, vill Jesus säga.
Att sätta sig själv längst ner handlar inte om
”gott uppförande” utan om att vara som Gud,
efterlikna hans generositet (Luk 6:35-36). Jesus
avslöjar att ingen i detta sällskap bryr sig om
de människor som Gud skulle vilja bjuda på
fest. Detta är hans poäng.

MÅNDAGEN I 22 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 4:13-17
(Gud skall föra till sig de avlidna tillsammans med Jesus)
Några församlingsmedlemmars död skapade
osäkerhet bland de nykristna. Kanske trodde
de att Kristus skulle återkomma innan någon
av dem dog. Eller så förvirrades de av judiska
spekulationer om att den som dör innan
domedagen ligger sämre till än den som ännu
är vid liv då (så enligt en apokryfisk skrift, 4
Esra 13:24). Med stöd av vad Herren lärt oss (v.
15; jfr Matt 24:30-36): Paulus kände till andra
ord av Jesus än dem i evangelierna (se även
Apg 20:35). Mycket i hans brev kan vara sådana
Jesusord utan att vi vet om det (jfr 2 Thess

2:15). I v. 16-17 får vi bilder av uppståndelsen.
Det är bara bilder, i 1 Kor 15:35f talar Paulus
i stället om sädeskorn som läggs i jorden och
blir till växter. Nu är vi i luften (v. 17), molnet
är troligtvis hämtat från profeten Daniels syn
om Människosonen som ska komma med
himlens skyar (Dan 7:13). Den ärkeängel som
nämns är troligen Mikael (jfr Dan 12:1 ff).
Paulus poäng är: allt kommer att ske på ett
ordnat sätt, ingen glöms av Gud. Tidpunkten
är oviss (1 Thess 5:1 f), Paulus räknar med att
det kan bli i hans egen livstid (v. 17).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 2:1-5
(Det enda jag ville veta av, det var den korsfäste Kristus)
Paulus kom ensam till den dekadenta
storstaden Korinth, besviken efter sitt
misslyckade besök hos de ”visa” i Athen och
med omskakande förföljelser bakom sig (Apg
kap. 16-17). Hans sår var knappt läkta, han
var antagligen sjuk, men att hans förkunnelse
ändå gick väl berodde helt på Guds nåd (v.
4-5). V.1: Paulus kunde tala och skriva retoriskt

(det visar t.ex. 1 Kor kap. 13 och hans eleganta
tal i Apostlagärningarna), men han avstod nu
från det (v. 2): sanningen om Kristus behöver
inte slipade formuleringar, den är i sig ande
och kraft (v. 4), också om du som för fram den
darrar av rädsla och känner dig liten och svag
(jfr 2 Kor 12:10) som Paulus ibland gjorde.

Evangelium: Luk 4:16-30 (Ingen profet blir erkänd i sin hemstad)
Jesus talar i Nasaret om Jes 61:1f (här kombinerat med 42:7 och 58:6). Med ett nådens
år (v. 19) verkar Jesus mena det ”friår” i 3
Mos 25:8-22 i vilket skulder efterskänktes
och slavar frigavs (jfr 5 Mos 15:1 ff). Tänker
Jesus på skuldfångenskap (jfr Luk 6:35; Neh
5:1-10)? Det luktar politik, folk skruvar på sig.
Frågan om Jesu far tas fram (i v. 22). Varför nu

det? Nasarenarna kanske skakar på huvudet:
”Messias ska vara av Davids ätt, som Josef var,
men om ditt ursprung, Jesus, går det rykten
i byn. Och var är dina mirakel? Varför påstår
du att Gud föredrar hedningar?” Det blir
förbluffande snabbt lynchstämning. Sågs Jesus
som farlig revolutionär? Eller som vän till
romarna? Lukas ger ingen tydlig bild.

Han kom till det som var hans, och han egna tog inte emot honom (Joh 1:11)
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TISDAGEN I 22 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Thess 5:1-6, 9-11
(Jesus dog för oss för att vi skall leva tillsammans med honom)
Vi vet inte när Jesus återkommer (Paulus
använder Jesusordet om tjuven om natten
från Matt 24:43 ff), men vi kan förbereda
oss. Vi ska beväpna oss med tro, hopp och
kärlek (jfr v. 7-8, som inte tas med här, och Ef
6:14-17), vi ska vaka och be (jfr Mark 14:38).
Men tänk om man slumrar till under bönen

(som lärjungarna i Getsemane) och missar
ögonblicket när Kristus återvänder? Paulus
försäkrar sina läsare om att vi tillhör Kristus
också när vi sover (v. 10). Sömnen kan här
även stå för döden (de redan avlidna glöms
inte bort av Gud, se läsningen i går). Paulus
kan tala bildligt och konkret på samma gång.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 2:10b-16
(Den oandlige tar inte emot vad Guds ande säger. Den som är andlig kan bedöma allt)
Kristna som tror sig klokare än andra kan
missuppfatta denna läsning. Den bekräftar,
tror de, att de själva äger en särskild ”andlig”
klokhet i motsats till andra som ännu bara
är ”själsliga” (”oandliga”, v. 13-15). Andlig
arrogans fanns det gott om i den konfliktfyllda
kyrkan i Korinth som Paulus ville gå till rätta

med genom det här brevet. Bäst förstår man
denna läsnings gåtfulla ord via slutsatsen: Vi
tänker Kristi tankar (v. 16). Kristus kom för
att lyda och tjäna Faderns vilja, inte för att
glänsa som andlig megastar i världens ögon
(Fil 2:5-9). Det blodiga korset är hans andlighet.
Vi kommer till besinning när vi tänker på det.

Evangelium: Luk 4:31-37 (Jag vet vem du är, Guds helige)
Kafarnaum blir nu Jesu ”missionscentrum”.
Här verkar han länge, kanske flera år.
Människor har svårt att inse vem Jesus är, men
demonerna vet det omedelbart, den absoluta
Gudsnärvaron tvingar dem fram i ljuset.
Vi människor fattar bara till en viss grad de
andliga makternas väsen. Filosofen Sören
Kierkegaard definierar ”det demoniska” som
ångesten för det goda: vi människor fruktar det
som är ont, men demonerna fruktar det goda.
Så kan man förstå denna konfrontation. Här
träder Godheten själv i egen person in på scenen.
Demonens skrik måste ses som ett angrepp

på Jesus. Det är som i gammal svart magi:
någon försöker uppnå makt eller kontroll över
sin fiende genom att avslöja att man känner
fiendens namn och identitet. Lukas visar oss
att Jesus inte som andra dåtida exorcister
behöver ta till formler och tekniker för att
nedkämpa den onda makten. Ett enda ord, en
befallning från Jesus, stänger munnen på hela
eländet. Lukas (som är läkare) antecknar att
den fördrivna demonen inte lyckades tillfoga
den besatte mannen den minsta skada (v. 35).
Självklart grips de kringstående av bävan (v.
36). Kristi – och hans kyrkas – andliga makt är
stor, det går att uppleva än i dag.

Stor är Herrens makt, och av de ödmjuka blir den förhärligad (Syr 3:20)
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ONSDAGEN I 22 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 1:1-8
(Sanningens ord växer till i hela världen)
Nu läser vi i vardagsmässorna fram till torsdag
i nästa vecka ur Kolosserbrevet (börja gärna
med introduktionen till detta brev på s. 216).
Paulus skriver från ett fängelse. Han har varit
i trakterna kring Kolossai minst två gånger
under sina resor (Apg 16:6; 18:23) men kyrkan
där är grundad av hans medarbetare Epafras
(v. 7; jfr Kol 4:12; Filem v. 23). Observera att

Paulus ändå ser sig själv som deras apostel,
d.v.s. auktoritet (v. 1). Epafras har avlagt
rapport till honom, och nu skriver Paulus själv
till de troende. Han inleder här på sitt vanliga,
vänliga och tacksamma sätt.
I v. 4-5 möter vi den för Paulus typiska triaden
tro-hopp-kärlek (jfr 1 Thess 1:3; 1 Kor 13:13).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 3:1-9
(Vi är Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge)
En sak är att korinthierna ser sig själva som
”andliga människor” som suveränt kan ”tolka
andliga ting” (se läsningen igår), en annan är
vardagen och där lever de högst ofullkomliga
korinthierna inte upp till sin fina självbild:
de delar upp sig i partier och sätter apostel

mot apostel. Det är ingen konst att söka
splittring, man retar sig fort på nyanser i
bibelutläggningar och stil. Är denna bok
liberal eller traditionalistisk? Varför jämför du
kyrkans tjänare? Vi arbetar olika, men Gud ger
växten (v. 7).

Evangelium: Luk 4:38-44 (Budskapet måste förkunnas för de andra städerna också)
Arkeologiska utgrävningar i det som i antiken
var Kafarnaum har avtäckt rester av fundament
till en bostad som med stor säkerhet var
kristen samlingsplats i decennierna efter Kristi
missionsverksamhet. Utgrävningen kallas
”Petrus hus” och kan mycket väl ha varit just
det. Hit in träder i dagens evangelium Jesus
och botar ”Simons” svärmor (Lukas verkar
glömma att han inte har presenterat några
lärjungar än, Petrus kallas ju först till apostel
i nästa kapitel). Febern här tilltalas av Jesus
och uppfattas alltså som styrd av en demon,
ungefär som med stormen på sjön i Matt
8:26. Den kristne författaren Lactantius från

300-talets början berättar i sin skrift Epitome
(ett utdrag ur hans böcker, avsnitt 16) att
romerska hedningar bland alla saker som de
personifierade även hade en gud för feber.
Sett med judiska/kristna ögon var en sådan
gud en demon. Inte utan skäl: en del demoner
som drevs ut av besatta i fornkyrkan kallade
sig själva vid romerska avgudars namn när de
for ut. Jesus botar ”alla” (v. 40, ett typisk ord
hos Lukas). Demonerna försöker få makt över
Jesus genom att avslöja honom, men han ger
dem inget utrymme. Jesus ger sig slutligen i
väg till ”Judeen” (v. 44), geografin är lite oklar,
Lukas verkar mena ”hela judarnas område”.

Jag är Herren, den som botar dig (2 Mos 15:26)
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TORSDAGEN I 22 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 1:9-14
(Fadern har räddat oss ur mörkrets välde)
Paulus bön för dessa lärjungar som han inte
själv har undervisat handlar mycket om
kunskap och insikt om Gud. Han oroar sig
nämligen för sekter och villolärare som reser

omkring och förvirrar kristna (Kol 2:1623). Tacksamhet mot Gud för att vi är frälsta
genom Kristus (v. 12-14) är bästa skyddet mot
dessa dunkla inflytanden.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 3:18-23
(Ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud)
Den verkliga dårskapen, vill Paulus säga, är
att föredra denna världs vishet framför korsets
vishet (1 Kor 1:18-25). Paulus citerar Job 5:13
och Ps 94:11 (antagligen fritt ur minnet).
Vägen till Kristi vishet går genom att bli en
dåre i världens ögon (v. 18). Ja, kärleken till
Gud kan få oss att göra sådana ”dårskaper”
som att älska fiender, slösa 300 denarer på en
gåva till Jesus (Mark 14:3f) eller gråta över vår

syndighet. Denna ”dårskap” är visdom. V. 21:
en stoisk filosof präglade uttrycket ”Allt tillhör
den vise”. Paulus använder det så här: Allt
tillhör den kristne. Ni är inte visa på rätt sätt
om ni strävar efter att tillhöra en andlig ledare
som ni kan skryta med. Ledarna tillhör er. Allt
är till för er skull. Kristus är viktig, inte hans
tjänare.

Evangelium: Luk 5:1-11(De lämnade allt och följde honom)
Fyra män från samma arbetslag (v. 10) utses
att bli lärjungar. En av dem ställer sin båt till
förfogande för Mästarens tal. Han kallas sedan
för människofiskare – en lätt humoristisk titel,
myntad av Jesus i den aktuella situationen
(jfr Jer 16:16). Till minne av detta bär påven
- Petrus efterföljare som arbetslagets förman än i dag en fiskarring på handen. Påven ställer
sina ”båtar” - kyrkor, universitet, kloster,
sjukhus - i Jesu tjänst. Alltid gäller att kyrkan
ska ro ut på djupt vatten (v. 4), och aldrig vara
rädd (v. 10). Tanken går till Noas ark som
räddade hela skapelsen (1 Mos 7:1 f).

Jesus är munter men Petrus djupt allvarlig och
rörd (observera förändringen från ”Mästare” i
v. 5 till ”Herre” i v. 8). Lukas vars evangelium
på ett särskilt sätt betonar Jesu kärlek till
syndarna visar hur Petrus fylldes av skam
och vördnad. Jag är inte värd denna kärlek,
jag är rädd att min syndighet smutsar ner den
(jfr v. 8). Men just som han är vill Jesus kalla
honom till sin tjänst. En underbar bekräftelse
som återkom och förstärktes när Jesus som
den uppståndne upprepade fångstundret vid
samma sjö och försäkrade Petrus att hans
kallelse som herde får fåren stod orubbligt fast
– trots hans misstag (Joh 21: 15f). En liknande
bekräftelse får var och en av oss i bikten.

Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de
lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn (Matt 11:25)
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FREDAGEN I 22 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 1:15-20
(Allt är skapat genom honom och till honom)
Kristus kan inte jämföras med, eller ställas
vid sidan av eller under övriga ”andliga
makter” så som villolärare i Kolossai trodde
(se introduktionen till detta brev s. 216). Kristi
betydelse är unik, ja, universell, kosmisk.
Paulus verkar i denna läsning citera en
urkristen liturgisk hymn: Jesus är verkligen
av samma väsen som Fadern själv, hans avbild

och förstfödde (v. 15), genom Jesus skapades
allt som finns (jfr Joh 1:1 f) och allt skapades
till honom (v. 16). Så kan genom honom allt
försonas med Gud, allt hållas ihop, både
världsalltet och kyrkan. Allt har min fader
anförtrott åt mig, säger Jesus (Matt 11:27; jfr
28:18). Trons inre öga ser att detta är sant –
och jublar.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 4:1-5
(Gud skall avslöja allt som människorna har i sinnet)
Vi människor lever i partiell blindhet och kan
inte ens bedöma oss själva säkert (v. 4). Vi
måste invänta Guds dom. Här på jorden är
de flesta domar bokstavligen för-domar. Som
diakon förvaltar jag Guds hemligheter, d.v.s.
trons skatter och kyrkans sakrament (v. 1). Jag

kan tycka att jag gör det dåligt eller bra men
det finns ingen garanti för att Gud dömer på
samma sätt som jag ser på mig själv. Är du en
bra medarbetare, maka, förälder? Vad har du i
sinnet (v. 5)? Låt Kristi sinnelag råda (jfr Fil
2:5), då blir allt du gör välsignat.

Evangelium: Luk 5:33-39 (När brudgummen tas ifrån dem kommer de att fasta)
Jesu budskap är inte bara en ny rabbinsk lära
bland andra utan en ny sorts lära. En avgrund
skiljer: kristendom är nytt, annorlunda vin (v.
37), en ny dräkt (Jes 61:10).
Vi är här på fest med tullindrivare och syndare
(Luk 5:27-32), fariseerna och deras teologer
står skeptiska i dörröppningen. Dofter av vin,
oliver, frukter, nybakt bröd och kryddor slår
emot dem. Deras ögon och Jesu ögon ser samma
verklighet, men vilken skillnad i tolkning. De
ser en självutnämnd profet göra sig kultiskt
oren genom frosseri med exkommunicerade
syndare. Jesus ser Guds innerligaste löften från

Gamla testamentet uppfyllda: Välkomna på
bankett. Varför träder ni inte in och smakar på
maten? Jag är brudgummen som Gud talade
om när han lovade att förena sig med sitt folk.
(jfr Hos 2:14f; Hes 16:59f; Jes 54:5-8; 62:5; Jer
2:2). Hälsa på dessa fina människor - början på
det himmelska Jerusalem!
Men Jesus gör sig inga illusioner: Det här
budskapet går inte ihop med ert tankesätt. Ni
behöver en ny hjärna. Här börjar något helt
nytt, en ny kärlek, omsorg, glädje, ett helt nytt
liv. Fariseerna går bort, förstår vi. Scenen
är talande: de går hungriga därifrån men
syndarna mättas.

Förslag till fredagsoffer: tänk på Långfredagen då denne brudgum togs ifrån oss (jfr v. 35).
Vilken förlust för världen! Bär med dig sorgen över detta under dagen i dag.
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LÖRDAGEN I 22 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 1:21-23
(Gud har försonat er med sig genom Kristus)
Den kosmiske Kristus (se läsningen i går)
är även den som bryr sig om de enskilda
nyomvända hedningar som Paulus här skriver
till. Kristus har gått i döden för alla. Det vore

ofattbart tragiskt att förlora denna nådegåva
genom att följa de nya villolärorna (Kol 2:823). Den som vill ingå i Jesu rike ska hålla sig
till Paulus lära (v. 23).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 4:6b-15
(Vi hungrar och törstar och saknar kläder)
”Håll er till Skriften!” (v. 6) var kanske det
slogan som korinthierna använde när de ville
räknas som visa och få rätt i sina teologiska
bråk. Paulus har precis citerat Skriften (se
läsningen i förrgår) som säger att Gud avslöjar
människors ”vishet” som tomt prat. Här slår
han om till bitter ironi (som när han spelar

dåre i 2 Kor kap. 11:18 – 12:11):
Så trevligt att ni är rika på andliga gåvor. Ni är
redan uppståndna som kungar i himlen - ”den
vise är kung” säger man ju. Vi idiotiska apostlar
är till åtlöje för hela världen. Men vi duger nog
som föda för lejonen på cirkus. Gratulerar!

Evangelium: Luk 6:1-5 (Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?)
Varför går Guds Son inte fram lite mer
försiktigt och pedagogiskt när han förklarar
för fariseerna vem han är? Vem vet - han
kanske hade försökt göra det men misslyckats,
och evangelisterna valde då att beskriva
debatterna så att motsättningarna, poängarna,
skulle framträda tydligare. Att Jesus tar
avstånd från det fariseiska partiets petnoga
sabbatsregler är en sak, att han tar fram kung
David, bilden av den kommande Messias,
som argument är allvarligare, det är en kritik
av hela deras sätt att förstå Skrifterna. Men
det kunde de kanske stå ut med. Att nämna
Människosonen, den himmelske gestalt som
enligt profeten Daniel ska få makt, ära och
herravälde av Gud (Dan 7:14) placerar Jesus i

närheten av det esseiska partiet (se s. 153ff),
som föreställde sig den kommande Messias
så. Allt detta rymdes till nöds inom de vanliga
tolkningstvisternas sfär. Det skandalösa
kommer här: ingen kunde få för sig att påstå
att Messias eller Människosonen skulle vara
herre över sabbaten (v. 5). Sabbatsvilan är ju ett
Guds bud, tecknet på folkets trohet mot Gud,
en identitetsmarkör som anger gränsen mellan
Guds folk och hedningarna. Ingen utom Gud
själv skulle kunna ändra detta bud (2 Mos
20:8-11; 34:21; 5 Mos 5:12-15). Men det var
vad Jesus sa. Man förstod att han såg sig själv
som denne Människoson och antydde sin egen
gudomlighet. Det var bortom absolut allt som
fick sägas. Outhärdligt är bara förnamnet.

Herren kallade mig redan i moderlivet… Han gjorde min tunga till ett skarpt svärd
och gömde mig under sin skyddande hand (ur Jes 49:1-2)
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TJUGOTREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Hes 33:7-9
(Om du inte varnat den gudlöse, skall jag utkräva av dig vedergällning för hans blod)
Observera att profeten här får en enbart varnande funktion i Gudsfolket, han ska bli moralens väktare, men han ska inte bli moralpolis,
han har inte resurser att gå omkring i Jerusalems gator och fånga alla som vägrar följa Guds
bud. Det går sällan att fysiskt stoppa dem som
med öppna ögon vill köra rakt ner i syndens
avgrund. Syndarna som menas här är vuxna,
de har sin frihet och väljer själva sin väg (v. 9).
Kyrkans profetiska roll i vårt sekulariserade

samhälle liknar Hesekiels, vi skulle t.ex. kunna
ockupera eller spärra av sjukhus där aborter
utförs. Frågan är om det skulle omvända
någon, få dem att besinna sig, såsom samhället
är just nu? Skulle inte snarare de som hatar oss
snabbt kunna använda det för att skada oss?
Som kristna är vi alltid profeter med ansvar.
Gud ger alla en viss tid att omvända sig (jfr 2
Pet 3:9), men under den tiden ska du och jag
vädja till att de gör det. Vi får inte fega ur.

Andra läsningen: Rom 13:8-10 (Kärleken är lagen i dess fullhet)
Stå inte i skuld till någon säger Paulus innan
han utlägger det kristna kärleksbudet (v. 8).
Precis innan dessa verser har han förklarat att
vi redligen ska betala skatter och respektera
den offentliga ordningen. En kristen människa
ska göra rätt för sig och försöka hålla sig väl
med alla, allra mest med sina medkristna,
det ger frihet, ett sunt oberoende och ett stort

handlingsutrymme. Men Kristi kärlek tillhör
inte bara dig, den är inte privat. Liksom du
har funnit nåd hos Gud ska även du vara
nådig, framför allt vilja skänka förlåtelse (jfr
Matt 18:23-35). Har du ekonomiskt överskott
och inga skulder på banken? Vilken tur. Men
inför din medmänniska har du en gigantisk
kärleksskuld.

Evangelium: Matt 18:15-20 (Lyssnar han på dig har du vunnit tillbaka din broder)
Kapitel 18 hos Matteus handlar om att framföra
kritik. Vi får Jesu regler för correctio fraterna,
broderlig tillrättavisning, ett av de sju andliga
barmhärtighetsverken (de omtalas i Katolska
kyrkans katekes, nr. 1829; 2447; 1032). Kristen
tillrättavisning ska vara en kärleksgärning
som ska utföras ödmjukt och för att hjälpa
den andre, inte för att tjata, få rätt, dominera
eller hämnas (som när man med ett påklistrat,
iskallt leende säger ”men jag menar det ju
kärleksfullt”).

Om någon gör ett allvarligt fel och varken
vill höra på din, flera vittnens eller kyrkans,
d.v.s. prästens eller biskopens förmaning,
då ska du släppa konflikten och betrakta
personen som en hedning eller en tullindrivare
(v. 17). Jesus bemötte sådana personer med
kärlek och empati så som man bemöter en
patient. Matteus är den ende evangelist som
ger oss dessa föreskrifter från Jesus. Han vet
vad han talar om. Han var själv en syndig
tullindrivare då han mötte blicken hos Jesus,
barmhärtighetens läkare (Matt 9:9-13).

871

TJUGOTREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jes 35:4-7a (Då skall de blindas ögon öppnas och dövas öron höra)
I Mariasången Salve Regina sjunger vi om
det jordiska livet som en dal full av tårar
(lacrimarum valle). På livsvandringen ser vi
inte vägen framför oss (blindhet), begriper
inte Guds ord (dövhet), känner inte för att
prisa Gud (stumhet) och rör oss knappt
framåt i syndens träsk (lamhet). Därför gråter
vi. Gamla testamentets profeter gav folket

hopp i svåra tider. Den messianska framtid
de fick se i visioner var mer än en befrielse
från fångenskap i Babylon och från politiskt
förtryck: Guds ”vedergällning” (v. 4) riktar sig
mot blindhet, förlamning, torka, ja, allt som
inskränker mänskligt liv. Gud ska ”hämnas”
på dödens mörka krafter. Han vill återge oss
Paradiset. Han lovar det.

Andra läsningen: Jak 2:1-5 (Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon?)
Denna text gör oss pinsamt tysta, vi tänker
omedelbart på vår egen församling (i Jakobs
urkyrkliga judekristna miljö kallades den
ännu för synagoga, v. 2). För Kristus är det
motbjudande att se på när vi fjäskar för dem
som är stora i världen, en chefredaktör för en
inflytelserik tidning, en kändis med guldringar
på händerna (v. 2), en välklädd främling vid
kyrkkaffet. Jesus Kristus, vår förhärligade
herre, (v. 1) dog, offentligt förtalad, i skam och
förnedring på korset, berövad sina kläder och
med spikar genom sina bleka händer. Detta

är hans hus, hur vågar vi att i hans namn
diskriminera de fattiga som han har dött för?
Har vi glömt vad saligprisningarna handlade
om (v. 5; jfr Matt 5:3; Luk 6:20)? Att nästla
sig in i överklassen om det sker för att skaffa
fördelar åt kyrkan är väl inte totalt fel men man
riskerar kyrkans själ. Visst - även rika bjuds in
av Gud, men de fattiga borde vara hedersgäster.
De rika smyckar konstfärdigt sina privata hem
- våra kyrkor är stora smyckade salar, men för
alla: de har i alla tider varit de fattigas palats
där de fich komma och gå som de vill.

Evangelium: Mark 7:31-37 (De döva får han att höra och de stumma att tala)
Av fuktad jord formade Gud människan och
blåste sin ande, sitt liv i henne (1 Mos 2:6-7).
Med sitt eget spott återställde Guds Son här en
människa som inte längre kunde höra hans
ord.
Jesus andades djupt (v. 34): Öppna dig.
Livsflödet strömmar ut i alla sinnen. Den
andliga betydelsen är djup: han talar till oss,.
Effata-ordet ingår därför i dopritualen, det är
Jesu ord till var och en som han kallar. Jesus
använde spott som behandlingsmedel, det var
normalt.
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Men Jesu framgångar var bortom allt
normalt, de riskerade att dra bort uppmärksamheten från hans förkunnelse, därför
var han restriktiv med vad som fick sägas om
honom (v. 36). Men miraklen gick inte att dölja,
de var uppenbara tecken på att Messiasriket,
som Jesaja (se ovan) och de övriga profeterna
hade talat om, nu var här (jfr Matt 11:2-6).
Ja, än mer: I Jesus handlar Gud själv. Han
öppnar våra sinnen så vi inser vem han är (jfr
Luk 24:45).

TJUGOTREDJE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Vish 9:13-18 (Vem kan tänka ut vad Herren vill?)
Denna läsning är en del av Salomos stora bön
om visdom (Vish, kap. 9), en sentida utveckling
av kungens bön såsom den förelåg i 1 Kung
3:6-9 / 2 Krön 1:8-10. Bönen kläds i en elegant
form, motsvarande den grekiska filosofins stil

i århundradena före Kristus. Sokrates sa de
kända orden att han visste att han inget visste.
En liknande ödmjukhet får vi här: vi vet nästan
inget, medger författaren, ty sann vishet är
alltid en gåva från Gud.

Andra läsningen: Filem v. 9b-10, 12-17
(Ta tillbaka honom inte som slav utan som en kär broder)
Paulus korta, personliga brev till slavägaren
Filemon, där han satsar allt för att rädda
slaven Onesimos, är djupt rörande. Det togs

med i Bibeln fast det var ett rent privat brev.
Läs introduktionen till brevet på s. 221 – och
sedan det korta brevet i sin helhet.

Evangelium: Luk 14:25-33
(Ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger)
Jesus är på väg till Jerusalem till den avgörande
konfrontationen med sina motståndare. Stora
skaror (v. 25) följer honom, men fattar de hur
svår kampen blir? Här ska man kämpa mot sig
själv också. Är de redo att sätta Jesu sak högre
än allt annat, högre än familjen, äktenskapet,
ja, högre än sina egna liv, riskera att tvingas
gå hack i häl med Jesus, släpande sina kors på
axeln, ut ur staden, upp till Golgata?
Bättre att återvända hem nu än att påbörja
något de inte klarar av. Enligt Guds krigslagar
i 5 Mos kap. 20 skulle de soldater som precis
hade gift sig, anlagt en trädgård eller som var
rädda och saknade mod slippa gå i krig. Segern
beror på Gud. Så kunde Gud säga till Gideon
inför ett slag: Du har för mycket folk med dig
(Dom 7:2). Tänkte Jesus här på detta? Hur som
helst klarade ingen av lärjungarna att leva upp
till Jesus, alla flydde redan i Getsemane (Mark
14:50).

Kravet om att ”hata” sig själv och sin familj
(v. 26) återges hos Matteus lite mer försiktigt
som en varning mot att älska familjen mer än
Jesus (Matt 10:37). Lukas vill framhäva hur
radikal Jesus var. Ordet ”hata” betyder här
att ta avstånd, distansera sig. Kanske ställer
din familj sig i vägen för att du konverterar?
Eller de hotar dig med utstötning ifall du går i
kloster och därmed avstår från allt du äger (jfr
v. 33)? Den helige Teresia Benedicta (filosofen
Edith Stein, se s. 1301) fick se sin judiska mor
gråta mer bittert än någonsin tidigare då Edith
meddelade att hon blivit kristen. Sedan blev
Edith nunna. 1942 fördes hon av Gestapo till
gaskammaren i Auschwitz och försvann.
Vi är inte alla kallade till martyriet, men vi ska
prioritera Jesus i allt och framför allt. Om det
skulle kosta oss allt vi äger - hellre det än att
förneka honom.
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MÅNDAGEN I 23 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 1:24 – 2:3
(Jag förkunnar den hemlighet som har varit fördold i alla tider)
Att sitta i romerskt fängelse i antiken med en
möjlig dödsdom framför sig var inget nöje,
och det var det absolut inte heller för Paulus.
Men tanken på att han gjorde det för kyrkans,
för läsarnas, för vår skull gladde hans själ. Det
var en bekräftelse på hans gemenskap med
Kristus i liv och död. Vad som ännu fattas i
Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött, för
hans kropp, som är kyrkan (v. 24). Det var inte
Paulus som korsfästes för oss (1 Kor 1:13) men
Paulus i järnbojor vet att hans plågor blir till
nytta för kyrkans medlemmar. Hur? Genom
att kyrkan är en enda kropp, med Kristus som
sitt huvud (jfr 1 Kor 12:12-27). Gör en del av
kroppen något som behagar Gud så blir det
alla kroppsdelarnas gemensamma egendom. I
de heligas samfund som vi bekänner i vår tro
är allt gemensamt, också det förtjänstfulla.

Därför uppoffrar vi katoliker våra lidanden i
förening med Jesu korsoffer, som botgöring för
oss själva eller avlidna. Att lida i andras ställe
är just vad Jesus gjorde och alla helgon följer
honom, de som kommer ur det stora lidandet
(Upp 7:14), martyrerna och bekännarna.
Paulus ber oss i Rom 12:1 att frambära er själva
(ordagrant: våra kroppar) som ett levande och
heligt offer som behagar Gud. Så bar han själv
i sin kropp Jesu död (jfr 2 Kor 4:10-11). Den
yttersta kärleken är att bli lik Jesus i en död som
hans (Fil 3:10; Joh 15:13). Paulus påstår inte att
något ”fattas” i Jesu frälsningsverk, men precis
som Jesus tog emot stöd av Simon från Kyrene
(Mark 15:21) för att bära korset, så låter han
oss, sina händer och fötter på jorden i dag, vara
med och genomborras för att låta Guds ord nå
sin fullbordan (v. 25).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 5:1-8
(Rensa bort den gamla surdegen för vårt påskalamm, Kristus, är slaktat)
Den kristne mannen lever ihop med en kvinna
som har varit gift med hans egen far (v. 1)
(hon är hans styvmor, och hon är nog inte
själv kristen för hon berörs inte av domen i v.
3f). Sådant förbjöds strikt av både Moselagen
(3 Mos 20:11; 5 Mos 27:20) och romersk lag
(incestuösa äktenskap tolererades dock i
Egypten). Bakgrunden i 1 Kor kap. 4 låter oss
ana att denna lokalkyrkas ledning hade tappat
greppet. Gnostiska villoläror fick fäste (se s.
184) och introduktionen till Korinthierbreven
s. 207). Enligt dem kunde ”andligt fullkomna”
inte synda oavsett vad kroppen gjorde. Man
skröt med sin frigjordhet, sin ”frihet från
lagen” (jfr Rom kap. 7) och kunde rentav
beundra den mannen som med sin kropp
levde i den skamlösa relationen och samtidigt
- påstod man - förblev ”ren i anden” (v. 2 och
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6). Och ja, säkert hade vi också tyckt att han
var både trevlig och snäll om vi mött honom.
Här märks en djupt omogen andlighet: Paulus
ser korinthierna som barnsliga (1 Kor 3:1).
Aposteln är besviken och upprörd.
Vi möter här fornkyrkans procedur för
exkommunikation (kanske övertagen från
judendomen, se Joh 9:22). Den skyldige ska
”överlämnas åt Satan” (samma tekniska term
som i 1 Tim 1:20). Tanken är att mannens
”köttslighet” (förmodligen menas hans
attityd) ska ”dö” (1 Kor 5:1-5). Det sker utanför
kyrkans bönegemenskap, där den onde härjar
ohämmat. V. 5 får inte missuppfattas som att
mannens kropp skulle försvinna och bara hans
”ande” frälses; alla ska ju uppstå med kroppen
(jfr 1 Kor 15:44). Tanken är: han ska genom
denne åtgärd tvingas ompröva sin hållning

så att han till slut kan stå som rättfärdig på
domedagen. Som kristen borde han av sig själv
ha ”dödat kroppens gärningar” (jfr Rom 8:13),
nu låter Gud det ske genom Satan (jfr 2 Kor
12:7). Om Gud vill så drabbas syndaren av
sjukdom (Luk 13:16; Apg 13:11; 1 Kor 11:30).
Observera att Gud tillåter detta onda bara för
att vända det till något gott (såsom med Job
i Gamla testamentet, se Jobs bok; jfr Katolska
kyrkan katekes, nr. 312; 412). Målet är alltid
den enskildes omvändelse och frälsning
precis som vid exkommunikation i dag (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).

Den här regleringen är inte så dramatisk som
den låter. Mannen har i praktiken själv redan
bestämt sig för att gå emot Guds bud, nu
utesluts han tills han kommer till besinning
(han verkar för övrigt ha omvänt sig efter detta
brev, se 2 Kor 7:9, 12).
Paulus ”andliga närvaro” i v. 3-4 (jfr Kol 2:5)
ska rimligtvis uppfattas symboliskt, han
närvarar på distans med apostolisk auktoritet
genom sitt brev och sin förbön.
V. 7-8 refererar till det judiska bruket (än i
dag) att rensa bort allt surdeg i hemmen innan
påskmåltiden äts (2 Mos 12:15). Surdegen är
här symbol för syndens smitta.

Evangelium: Luk 6:6-11 (De ville se om han skulle bota någon på sabbaten)
Innan vi allt för snabbt dömer ut de skriftlärda
och fariseerna här i dagens avsnitt ur evangeliet
kan vi fundera över om vi inte själva ignorerar
mänsklig nöd. Vi har liknande argument för
att inte hjälpa nödställda: ”Den där mannen är
inte döende – det är knappast frågan om att
rädda liv eller att utsläcka liv (v. 9), han kan
vänta tills i morgon, varför störa vilan”. Men vi
är hycklare: om vi själva vill ha något ordnar vi
det också på vilodagen (Matt 12:11-12).
Jesus frågar efter Guds syfte med vilodagen,
men spionerna vill leta fel på Jesus och har
ingen lust att agera med i hans dialogpredikan.

De säger inget men tänker säkert: ”Vilken
provocerande dum fråga. Sabbaten är till för
att respekteras. Gott är att vila då, ont är att
bryta mot budet genom att arbeta, även om
det rör sig om en läkares arbete. Detta vet
Jesus mycket väl. Han gör narr av både oss
och Guds lag för Israel!” Deras förhärdelse
är stum, den kan bara hata. Då ger Jesus själv
svaret, en enkel gest: han sätter den sjuke i
centrum. Patientens hand räcks mot Jesus,
som en stilla trosbekännelse - och den blir
frisk. Motståndarna rasar och börjar göra upp
planer mot Jesus. Vilken ironi: Sådant får man
tydligen göra på sabbaten.

Min fader verkar ännu i denna stund, och därför verkar också jag (Joh 5:17)
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TISDAGEN I 23 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 2:6-15
(Gud har gjort er levande tillsammans med Kristus)
Paulus framhåller korsets vishet (jfr 1 Kor 1:18
- 2:16). Inga andra religioner kan frälsa från

vårt skuldebrev. Bara Jesus kunde det, i Guds
namn. Skulden är nu spikad på korset (v. 14).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 6:1-11
(Finns det ingen bland er som är klok nog att döma mellan två kristna bröder?)
Paulus fortsätter här att kritisera de
självgoda korinthiska kristna. Hur är det
med broderskärleken? Kristna utgör en enda
kropp. Ni processar mot varandra. Det blir
ju som att kämpa mot sig själv. Vi är ämnade
att bli så heliga att vi kan döma världen, med
Kristus (jfr Dan 7:27; Vish 3:8; Matt 19:28) och
så kan vi inte ens reglera våra egna jordiska
småsaker? Ge er nu, släpp egoismen (Matt
5:39). Religiösa minoriteter reglerade (som i
dag i Mellanöstern) interna rättsfall själva. För
Paulus är det pinsamt att hans lärjungar inte
klarar av det utan måste hämta hjälp utifrån.

Romerska myndigheter var dessutom korrupta
och mutor vanliga (jfr Apg 24:26).
Rättsfrågor inom katolska kyrkan (som
t.ex. tvister mellan kloster och stift eller
äktenskapsjuridik) regleras i dag genom
kanoniska lagen (Codex Iuris Canonici) inför
våra egna domstolar. Men processer inför civila
myndigheter tillåts givetvis också, det är inget
moraliskt problem där det finns rättssäkerhet
och den likhet inför lagen, som är så viktig i
Bibeln (2 Mos 23:6). V. 9-11 vill motverka den
gnostiska villfarelsen (se s. 184ff) att de kristna
var så ”fria” att moralen inte förpliktade längre.

Evangelium: Luk 6:12-19 (Jesus bad natten igenom och valde ut sina tolv apostlar)
En ny etapp i Jesu strategi. Det går inte att
komma tillrätta med de religiösa ledarna,
Guds folk ska återuppbyggas från grunden.
Patriarken Jakob, som också hette Israel (1
Mos 32:28), var fader till de 12 stammarna
som först utgjorde detta folk. Det nya Israel ska
också byggas på tolv män. Men vilka? Inför det
viktiga beslutet drar sig Jesus undan. Hans bön
är mycket personlig (Jesus ber nästan alltid
ensam), ja, inget kan ersätta den personliga
bönen där vi själva står inför Gud.

De utvalda apostlarna listas i v. 14-16, Petrus
först och Judas sist, som vanligt. Den andre
Judas (den gode) måste vara brodern till
aposteln Jakob den yngre (se s. 1441), ordet
”son” i v. 16 kan också läses som ”bror”. Matteus
och Markus kallar honom för Taddaios (är det
för att skilja honom från den onde Judas?) det var vanligt att ha både ett judiskt och ett
grekiskt namn (som t.ex. Saulus/Paulus). Den
nya organisationen välkomnar folk överallt
ifrån. Nyfikna kommer ända från Tyrus och
Sidon (utanför Palestina, v. 17).

Var inte rädd … Jag har gett dig ditt namn, du är min (Jes 43:1)
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ONSDAGEN I 23 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 3:1-11
(Ni har dött med Kristus: döda därför det jordiska hos er)
Är du svensk? Möjligen, men du är först och
främst kristen. I urkyrkans gemenskaper var
det likgiltigt vad man var, slavar var som fria

(v. 11; jfr Brevet till Filemon). Vi lever redan
nu osynligt hos Gud (v. 3). Lika bra att dö bort
från allt som försvårar detta liv (v. 5-9).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 7:25-31
(Den värld som nu är går mot sitt slut)
Paulus svarar här på en fråga han har fått om
det kristna celibatet. V. 27-28 visar att han
tänker på båda könen. Han har inget utöver
Kristi ord att ge (Matt 19:11-12) men anser att
han i kraft av det apostlaämbete Gud har gett
honom (1 Tim 1:12 f) kan tala med Andens
röst (jfr 1 Kor 7:40). Paulus rekommenderar
i princip fullständig avhållsamhet för alla.
Aposteln vet om att tiden för Kristi återkomst
är oviss (2 Thess 2:1 f), men ser kring sig
växande förföljelse, inte bara från judiskt utan
även hedniskt håll. För varje dag kommer
världens sista stund närmare – den plågade

förkunnaren bär på en levande längtan efter
det – eller så kommer den egna döden. Varför
binda sig vid jordiska saker som man kanske
inte kan lösa sig ifrån när läget kräver flykt
eller martyrium? Inget fel att gifta sig och få
barn, men kommer ni få se barnen växa upp?
En sak är att ta martyriet på sig själv, en annan
att se sin partner eller sina barn stenas eller
brännas på bål.
Försumma inte den jordiska vardagens
praktiska förpliktelser, men ha hjärtat riktat
uppåt mot himlen varifrån kyrkans sanne
brudgum ska komma (Ef 5:29-32; Upp 22:17).

Evangelium: Luk 6:20-26 (Saliga ni som är fattiga, ve er ni som är rika)
Här börjar ett tal som motsvarar Matteus
bergspredikan (Matt kap. 5-7). Hos Lukas äger
det rum vid foten av det berg som Jesus har
bett på under natten innan (se läsningen i
går). Det finns inga sakliga motsatser mellan
Lukas kortare och Matteus längre version.
Det går inte heller att avgöra om Matteus
har lagt till något eller Lukas kortat en längre
text (läs om källfrågorna s. 147ff). Lukas
fyra saligprisningar lämnar inga tvivel om
vilka de är som uppsöker Jesus: de fattiga,
hungrande, sörjande och utstötta i samhället.

Men stämningen på slätten är säkert god. Jesus
uppmanar till dans (v. 23). Allt ska vändas
upp och ner, lovar han den hoppfulla skaran.
Samma omvälvning proklamerade hans mor
(Luk 1:52). De rika som retoriskt anropas
(varnas) i v. 24-26 (jfr Jak 2:5-7; 5:1-5) var
knappast närvarande bland åhörarna.
Men några rika läser kanske Lukas rader just
nu och känner sig obehaglig adresserade. Jesus
ser på oss. Välj honom - eller stäng Lukas bok,
låtsas som inget - och mist din själ.

Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig (Ps 23:4)
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TORSDAGEN I 23 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Kol 3:12-17
(Ni skall ha kärleken, det band som ger fullkomlighet)
Du som är kristen är en präst som ska förrätta
en andlig gudstjänst (Rom 12:1; Katolska
kyrkans katekes, nr. 1546). I din sakristia
(prästens omklädningsrum) hänger liturgiska
dräkter i vackra färger. Vilka ska du ta på
dig? Först klär du dig i innerlig medkänsla,

ödmjukhet, mildhet och tålamod. Sedan i
en mantel av överseende och förlåtelse. Du
binder ihop dräkten med ett bälte, kärleken,
fullkomlighetens band. Så träder du ut i kyrkan,
tacksam i hjärtat, med Kristi ord och hymner
på dina läppar.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 8:1b-7, 11-13
(Om ni våldför er på era bröders samveten, syndar ni mot Kristus)
Paulus vill här säga: Du äter kött som offrats
till Zeus. Det stör inte dig - du struntar i Zeus.
Men kanske din nykristna vän då får för sig att
det inte gör något om man också deltar i stadens

Zeuskult (”vi kristna är ju toleranta”). Avstå då
hellre från köttet.
Apostelkonciliets beslut (Apg 15:20) i frågan
var ännu strängare: Ät aldrig sådant kött.

Evangelium: Luk 6:27-38 (Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig)
Här får ett nytt folk en ny lag. Budet att
älska sina fiender är redan antytt i Gamla
testamentet (2 Mos 23:2-9; jfr Ords 24:17;
25:21) men framförs här med helt ny emfas.
Jesu kärleksbudskap är gränslöst, han vill
inte ens skydda sig mot utnyttjande, den som
mister både manteln och skjortan står naken
kvar (v. 29). Helgon som Franciskus av Assisi
(se s. 1426) och Johannes av Kety (Krakow) (se
s. 1546) levde upp till det, men är detta inte
långt mer än Den gyllene regeln (v. 31) kräver?
Jublar de förtryckta massorna när Jesus säger
att de ska besvara misshandel och rofferi med
godhet? Att de ska låna ut till de ännu fattigare
som inte kan betala tillbaka? Gud är god mot
de otacksamma och onda (v. 35; jfr Hos 11:9;
Ps 103:8 f; Mik 7:18-19), Jesus vill säga: bli som
Gud. Vi ser framför oss hur alla blir undrande

tysta, ett allvar sänker sig över slätten. Vilka
fiender ska vi älska? Lukas texter nämner ofta
samarierna som alla såg ner på (Luk 9:51-56;
10:25-37; 17:11-17; Apg 8:4-25), han betonar
även att kärlek är att dela ägodelar med utsatta
(t.ex. i Luk 6:35). Men observera en viktig sak:
Jesus vill inte ta rättvisan ifrån oss: en kvinna
som misshandlas av sin man ska inte vända
andra kinden till, rövare ska inte få härja fritt.
Men ondskans kretslopp ska brytas och det
gör man inte genom ännu mer ondska. Jesus
vill se ett nytt konstruktivt sätt att ta hand om
konflikter där man inte vill förinta motparten.
Man måste bli god för att kunna göra gott.
Sluta döma och fördöma, inse hur vi alla levar
av förlåtelse. Jesu bud är djupt förnuftiga. När
allt kommer omkring finns inga alternativ till
kärleken, den goda viljan bakom det vi gör.

Han handlar inte mot oss som vi förtjänat… ger oss inte våra synders lön (Ps 103:10)
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FREDAGEN I 23 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 1:1-2, 12-14
(Jag var en hädare men mötte förbarmande)
Fram till tisdag i nästa vecka läser vi ur Paulus
första brev till sin nära medarbetare Timotheos
(läs introduktionen på s. 219). Detta och det
andra brevet skrevs väl från fängelset i Rom.
Det kan vara de två allra sista breven från
Paulus hand.

Paulus ser tillbaka. Som ung var han den
hänsynslöse kyrkoförföljaren, Saulus, ja, i
grunden en hädare (v. 13), d.v.s. blasfemisk,
ty att förakta Jesus är att förakta Gud. Messias
är verkligen Gud, det har blivit självklart för
honom (jfr Rom 9:5; 2 Thess 1:12; Tit 2:13).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 9:16-19, 22b-27
(Allt har jag varit inför alla, för att åtminstone rädda några)
Paulus är mån om sin ”frihet från lagen” (Rom
kap. 7) men följer ändå lagen (Apg 16:3; 18:18;
21:23 f). Det enda tvånget han accepterar är
lydnad mot det uppdrag Gud har gett honom
(v. 16-17). Att förkunna kostnadsfritt är hans
stolthet, det är lön nog (v. 18). Han anpassar
sig frivilligt efter alla – kanske finns det en

chans att nå deras hjärta? Idrottsbilderna i v.
24-27 är exempel på det. I Korinth anordnades
varannat år de isthmiska spelen, endast
överglänsta av de olympiska. Paulus läsare i
Korinth fattar genast: ni ska träna, boxas, tävla,
springa – andligen.

Evangelium: Luk 6:39-42 (Kan väl en blind leda en blind?)
Övermod är ett tacksamt ämne för komik. En
blind som tror han är guide och trillar i ett
hål... Eleven som menar att han alltid vet mer
än läraren - hur ska det bli med den lektionen?
En läkare vill ta bort en träflisa som flugit in i
ett öga vid en arbetsolycka, men - vad groteskt
- doktorn står själv där med en bjälke i ögat...
Detta är pedagogiskt teater i ren form. Jesu
undervisning väckte säkert både tårar och
skratt.
Inget skoj utan allvar. Flisan och bjälken: det
gäller att vara seende i andlig bemärkelse om
man vill vara andlig vägledare. Jesus syftar på

de religiösa ledarna som nu redan har avvisat
honom (jfr de ”blinda” skriftlärda och fariseer
i Matt 15:14; 23:16-19). För att se sig själv rätt
måste man släppa illusioner, vilket kostar.
Lukas tolkar antagligen bjälken i ögat som
fastklängande vid rikedom. Du uppfattar dina
materiella privilegier som ett mindre moraliskt
bekymmer men förstorar upp andras små
svagheter. Lär dig att avstå från det du har
innan du gör dig till lärare i Guds vilja (jfr Luk
5:11; 14:33; 18:28; Apg 2:41-47; 4:32-37).
Man måste alltid börja med sig själv. Med lite
självironi behöver det inte bli tråkigt.

Förslag till fredagsoffer: Be för alla oss som förklarar Bibeln att vi må leva som vi lär.
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LÖRDAGEN I 23 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 1:15-17
(Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare)
Vi är inte alla som Paulus, han var ett extremfall.
Gud omvände honom som i en blixt mitt i
hans razzia mot Jesu kyrka. Hur många kristna
liv han hade på sitt samvete från tiden som
förföljaren Saulus vet bara Gud (Apg 26:9-10).
När han ser sig som den största syndaren (v.
15) är det inte falsk ödmjukhet, här talar en
djup smärta, men också tacksamhet.

Svårt att inte tänka på hymnen: Amazing grace /
How sweet the sound / That saved a wretch like me
/ I once was lost, but now am found, / Was
blind, but now I see. Paulus vet att just han
valdes ut för att alla andra, ska inse hur stort
Kristi tålamod är och så också kunna hoppas
på att vinna evigt liv (v. 16).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 10:14-22
(Eftersom brödet är ett enda, är vi – fast många – en enda kropp)
Du ska inte buga inför en Buddhafigur, tända
rökelse vid ett hinduiskt tempel och helst inte
heller äta i en Govindarestaurang, för maten
där är offrat till Krishna innan serveringen.
Vår eukaristi förenar oss med Kristus. Offren
i Jerusalem knöt ett band mellan de offrande
och ”altaret”, d.v.s. Gud (man åt ofta offerköttet

efteråt, 3 Mos kap. 7; 1 Sam 9:10-24). Hedniska
offer knyter dig till demonerna, förstår vi. Det
är nästan samma resonemang som vid ämnet
otukt i 1 Kor 6:12-20, där krävdes det samma
beslutsamhet. På gatan, på jobbet, i familjelivet
i Korinth fanns ständigt båda sakerna.

Evangelium: Luk 6:43-49 (Varför säger ni ”Herre, herre” om ni inte gör som jag säger?)
Jesus predikar med humor, som vi också såg
igår. En tistel vill få dig att tro att den har burit
fikon. Precis så kommer de falska kristna att
stå inför Gud på domens dag, sucka fromt och
framföra sitt nonsens. Eller likt en törnbuske
som försäkrar om att det snart ska växa härliga
druvor på dess grenar.
De stickande växterna här syftade på
människor som ingav falska förhoppningar.
Möjligtvis kände folket igen ledande figurer
och skrattade gott (Herodes? Jfr Matt 11:8).

Men vad är viktigast i ett fruktträd? Det inre,
roten. Ja, hjärtat ska rotas i Gud. Munnen
visar vad som finns i människan (v. 45),
men trots det finns också alltid en risk för
ytlig entusiasm. Jesus ser vinkande massor
vars applåder inte vill ta slut. ”Herre, herre”
skallrar över slätten. Jesus gläds säkert åt det
men passar på att påminna alla om orden hos
profeten Jesaja (Jes 29:13) om folkets läppar
som ärar Gud med hjärtan som dock är långt
ifrån honom (v. 46). Det finns två vägar (v. 4747): att förändra sitt liv konkret, nu, eller att bli
avslöjad i slutakten som en falsk kristen.

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen (Matt 3:8)
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TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Syr 27:30 – 28:7
(Förlåt din nästa den orätt han har gjort, så utplånas dina egna synder när du ber)
Söndagarnas första läsningar är alltid utvalda
som en sorts passande ”kuliss” bakom
evangelieläsningarna. I dag syns det tydligt:
vi har inte rätt att vredgas, bli hätska (v. 30)

eller hämnas (Ords 20:22; Rom 12:19) som
Petrus verkade vilja göra (se nedan). Syndaren
fasthåller sin vrede (v. 30), den rättfärdige
fasthåller Guds bud (v. 6)

Andra läsningen: Rom 14:7-9 (Vare sig vi lever eller dör tillhör vi Herren)
Paulus ord handlar om att inte förhäva sig över
medkristna för att de tjänar Gud på sitt eget
sätt. Gör ditt samvete dig till vegetarian? Se då

inte ner på prästen som älskar kött. Ja, vi tjänar
Herren på olika sätt. Var för sig ställs vi inför
Guds dom.

Evangelium: Matt 18:21-35 (Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger)
Urmannen Lemek ville hämnas sjuttiosju
gånger för minsta lilla oförrätt (se 1 Mos 4:24).
Jesus varnar här Petrus mot att bli som Lemek,
han bör vara tvärtom. Förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro - detta
säger vi varje gång vi ber Fader Vår. Kristus
förlåter oss om och om igen och önskar att
även vi ska förlåta. I Guds rike ska kärleken till
och med vara viktigare än rättvisan. Du själv
behöver mer än rättvisa, nämligen förlåtelse.
Botens Sakrament är i dag platsen där skulder
efterskänks, stora och små. Tjänaren i liknelsen
var kanske skatteindrivare, han hade förlorat
10 000 talenter, vilket motsvarar ofattbara 350
ton silver. Man häpnar när man ser kungens
(Guds) reaktion: allt blir efterskänkt. Och
sedan ser vi tjänaren gripa sin medtjänare om
strupen - vilken kontrast till den gode kungen!.
Kan man förlåta precis allt? Det finns ju
handlingar som är så fasansfulla och onda att
man nästan inte kan prata om dem. Men finns
det när allt kommer omkring ett alternativ

till förlåtelse om vi ska leva med varandra på
denna jord? Hur lyckliga blir vi om vi ständigt
tillämpar strategierna Hämnas, Förinta eller
Undvika? Det kan verka omöjligt att börja
men vi får inte sluta hoppas, människor kan
ju förvandlas. Det finns förstås helt vansinniga
fall där kontakt inte fungerar, då kan vi
åtminstone mentalt önska den andra väl och
be att Gud ska förlåta honom eller henne –
även om magkänslan säger motsatsen och vi
inte klarar att förlåta rent känslomässigt.
Tron på skärselden (v. 34-35) kan sätta fart på
oss så att vi åtminstone försöker ta första steget
mot våra fiender innan livets slut. Enligt Jesus
(v. 35) håller Fadern en sådan plats redo. Det är
uppenbarligen inte samma plats som helvetet
eftersom straffet tydligen är tidsbegränsat
(ordet ”tills” i v. 34 visar det). Där väntar
bödelsdrängar (straffande änglar) på alla som
inte åtminstone någon gång försökt att från sin
sida uppnå försoning.
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TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jes 50:5-9a (Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig)
Profeten Jesajas bok är full av löften om det
kommande messiasriket. I ”sångerna om Guds
tjänare” (Jes 42:1-9; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 –
53:12) utlovas något ”helt nytt” (Jes 42:9; jfr
65:17; 66:22): en mild och kraftfull laglärare
som samlar och tröstar Gudsfolket. Denne
Gudstjänare misshandlas och skymfas, ja,
dödas för att sona allas skuld. Han verkar stå
delvis för folket Israel, men ännu mer för en
enskild person: han bär nämligen hela folkets
kollektiva straff, i ”vårt ställe”, heter det, vi
”friköps” (Jes 52:3, 9; jfr 63:9). Vem är han?
Det undrade man på Jesu tid (jfr Apg 8:30-35).
Jesus visste att han själv var den som Jesajas ord
syftade på. Jesus förknippade orden med Män-

niskosonen från profeten Daniels vision (Dan
7:13-14) som skulle komma med himlens
skyar och få makt, ära och herravälde, så att
människor av alla folk, nationer och språk skulle
tjäna honom. Detta är Messias, ”Davids son”
som Gud sänder för att frälsa sitt folk. Jesus
avtäcker dolda mönster i Gamla testamentets
textvävnad: den lidande Gudstjänaren, Människosonen från himlen och så Messias, den
utlovade kungen, är samme Frälsare. Jesus
visste att dessa kopplingar var överraskande,
det skulle ta tid för människorna att ta dem
till sig. Lärjungarna chockades när Jesus första
gången sa detta helt öppet, som vi ser i dagens
evangelium (se nedan).

Andra läsningen: Jak 2:14-18 (Tron i sig själv, utan gärningar, är död)
Din tro kan liknas vid ett ruttet lik om den inte
visar sig i solidaritetsgärningar och omsorg
om de fattiga. Äkta tro handlar om kläder
och mat (v. 15). Jakob skriver möjligtvis detta
inför rykten om att Paulus påstår att vi blir
rättfärdiggjorda ”genom tron, inte genom
gärningar” (jfr Rom 3:21-28; Gal 2:15-16),
och att Paulus missbrukar Abraham som
”bevis” (Gal 3:6 f). I versen precis efter denna
läsning vill Jakob med just Abraham bevisa
motsatsen, nämligen att tron utan gärningar är
död (Jak 2:26). Men Paulus tänker i grunden
likadant: kärlekens gärningar är oskiljaktiga
från tron (Gal 5:6; jfr 1 Kor 13:2). Martin
Luther som pressade Paulus ord i Rom 3:28
till det yttersta genom att lägga ordet ”allena”
till ”tron” (det blev till frälsning genom ”tron
allena”), föraktade Jakobs brev (han övervägde
en tid att egenmäktigt avlägsna denna
”halm-epistel” ur ”sin” Bibel). Konflikten om
rättfärdiggörelse genom tro ”eller” gärningar
som reformationsrörelserna på 1500-talet drev
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upp var olycklig. Frågan verkade inte vara ett
problem i fornkyrkan. De kyrkofäder vilkas
kommentarer till Jakobsbrevet är bevarade ser
i Jakobs ord ingen motsats till Paulus.
Polarisering av begreppen tro och gärningar är
obiblisk, de två motsatta ”Abrahamsbevisen”
utesluter inte utan balanserar just varandra.
Judiska skriftlärda – och det var Paulus
och Jakob i sanning – rör sig ofta fritt i ett
tolkningsfält mellan olika utläggningar.
Paulus och Jakob skulle snabbt kunna komma
överens om att tron som handling frälser, men
inte ”tron allena”, d.v.s. utan kärleksgärningar.
En tro som stannar upp vid ren teori (= vid ett
formulerat innehåll som man enbart med sin
mun bekänner, jfr Rom 10:9) är meningslös.
Det blir som när man spänner en båge utan att
låta pilen flyga iväg. Kristen tro är en oförtjänt
gåva, helt given av Gud, men samtidigt till
sitt väsen också en handling som vill mera, ett
samverkande med Guds nåd (Katolska kyrkans
katekes, nr. 154-155).

Evangelium: Mark 8:27-35 (Du är Messias. Människosonen måste lida mycket)
Petrus Messiasbekännelse är mittpunkt och
vändpunkt i Markusevangeliets komposition
(se s. 171). Från och med nu går vägen mot
Golgata, där Jesus ska segra över döden. Petrus
inser vad Herodes (Mark 6:14) och folket (v.
28) inte förstår: Mästaren är mer än någon av
profeterna var, han är Messias, d.v.s. den av
Gud och profeterna utlovade kungen. Detta är
mer än en trosbekännelse, orden innebär att
Petrus binder sig till sin herre i liv och död.
En andlig ledare kan man byta ut, men inte
Messias, honom håller man sig till: Herre, till
vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och
vi tror och vi förstår att du är Guds helige, säger
Petrus i Joh 6:68-69.
Att Messias har kommit är en farlig nyhet.
Oroas inte Petrus av det? År 4 f.Kr. lät
romarnas legat Quintilius Varus korsfästa två
tusen judar när det blev oroligheter i landet
i protest mot att Archelaos, Herodes son,
skulle efterträda sin far i Jerusalem. Det var
just vid den tiden (och på grund av Archelaos)
som den heliga familjen undvek Judeen när
den återvände från Egypten (Matt 2:22).
Landet surrade då av messiasrykten, minst tre
kandidater tävlade om titeln (i romarnas ögon
var de terrorister): Simon, Athronges och Judas,
son till Hesekias (jfr den judiske historikern
Josefus Flavius, Ant 17:272 f; Bell 2). Detta
måste Jesu fosterfader Josef ha berättat om
för den uppväxande Jesus. År 6 e.Kr. fanns det
oroligheter kring en viss revolutionär Judas

från Galileen, denne ”messias” (om han nu såg
sig själv så) miste också livet. Sådana uppror
har den unge Jesus bevittnat och han tog utan
tvivel intryck av dem (jfr Matt 26:52).
Få månader innan Jesus här talar med Petrus
anordnade Pilatus massaker på pilgrimer från
Galileen, så rädd var man för oroligheter (Luk
13:1f). Många på Jesu tid ruvade på messianska
planer: År 44 e.Kr. gjorde Judas från Galileens
två söner uppror (enligt Josefus, Ant 20:102).
De korsfästes precis som Jesus 14 år tidigare.
Kort tid därefter gör en viss Theudas uppror
(se Apg 5:36-37 där ovannämnde Judas väl
förväxlas med sina söner). De följande 20 åren
tills judiska kriget, år 66-70 e.Kr. (och därefter),
producerades ännu fler messiaskandidater
(hela listan finns på s. 164-165).
Ja, det här blir farligt. Jesus talar helt öppet nu
(v. 32, d.v.s. inte längre i liknelser, Mark 4:34),
han förutsäger sitt lidande, ja, att alla ska vara
redo för korset. Det är stötande för Petrus, så
ska Hans Majestät inte tala, det tar ju modet
från männen.
Jesu tillrättavisning av apostlarnas ledare
är hård. Messias död kan inte begripas på
människors vis, i Jesu efterföljd mister man
allt, men vinner allt. Apostlarna får absolut
inte sprida rykten om att Jesus är Messias, det
kan tända en brand i hela landet. Inte än. Först
under korset kommer man att rätt förstå vem
Jesus är (Mark 15:39).
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TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 2 Mos 32:7-11, 13-14
(Herren avstod från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk)
Lagen på Sinai som Israels barn fick (2 Mos
kap. 20) har inte gjort dem rättfärdiga (Rom

3:20). De är kroniskt otrogna. Bara Guds nåd
(v. 14) kan rädda dem – och oss.

Andra läsningen: 1 Tim 1:12-17 (Kristus Jesus har kommit till världen för att rädda syndare)
Paulus vill säga att efter det som har hänt med
honom – han minns sin tid som stor syndare
och Guds överflödande förlåtelse - behöver
ingen längre tvivla på att Gud är god.

Ett ord att lita på och helt ta till sig (v. 15):
om du så glömmer allt som står i Bibeln men
bara kommer ihåg detta att Kristus räddar
syndare, så räcker det fint.

Evangelium: Luk 15:1-32
(Det blir stor glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig)
(Alternativ, kortare läsning: Luk 15:1-10)
Alla syndare sökte sig till Jesus (v. 1), det vill
vi också gärna när vi tar till oss Lukas 15:e
kapitel. Det handlar om att vara förlorad (i
synd) men efterlängtad av Gud och att hittas
av hans godhet och så bli orsak till hela himlens
glädje. Två tullindrivare, två ”förlorade söner”,
känner vi namnen på: Levi och Sackaios (Luk
5:27;19:1-10).
Ett barn förstår dessa tre liknelser – barnet
inom oss. När de framfördes första gången
tror jag att det blev helt tyst, man var berörd
ända in i livsnerven – detta hade man alltid
längtat efter. Gud är kärlek och inbjuder alla
till glädjefest (v. 32), äkta omvändelse och bot
är svaret på denna kärlek (läs om den förlorade
sonen i Katolska kyrkans katekes, nr. 1439).
Jesus bekräftar Guds löfte hos profeten
Hesekiel: Jag skall leta efter de vilsegångna
och hämta hem de bortsprungna (Hes 34:16).
Gud söker mig om jag har gått vilse som ett
bortsprunget får (Ps 119,176).
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Jesus är den gode herden (Joh 10:1-18)
som lägger mig, fåret, på sina axlar. Så här
sammanfattar den helige Ambrosius (se s.
1513) detta kapitel: Kristus bär dig på sina
axlar då han tar dina synder på sig, kyrkan
söker efter dig, Fadern tar emot dig.
Fåret, myntet och den yngste sonen blir funna.
Men den äldre sonen, d.v.s. de förargade
teologerna i v. 2, vill inte hittas. Tycker de att
den gode fadern gör fel? Vi hör protesterna:

Han ger bort arvet innan sin död, men i Syr
33:20-22 varnas ju för sånt. Den där fadern har
uppfostrat pojken fel, han återvänder hem efter
att han horat bort halva familjeförmögenheten,
och först när han blir hungrig duger familjen
(v. 16-17). Fadern springer emot honom som
en liten hund, var är den mannens stolthet?
Ja, så tänkte nog en del.
Vi får inte veta hur det gick sedan. En ond,
oförsonad tragik avslutar detta goda kapitel.

MÅNDAGEN I 24 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 2:1-8
(Jag uppmanar er att be för alla människor)
Gud vill frälsa alla (v. 4, jfr 1 Tim 4:10; Tit
2:11: 3:1-2). Därför ber vi för alla, inte bara för
kristna. Paulus vänder sig i v. 4 mot gnostikernas
elitism (se s. 184f). Han skulle även ha avvisat
kalvinisternas predestinationslära (se s. 1011).
Vi ber för makthavare och för fred så att vi kan

dyrka Gud och bygga upp en kristen kultur
(Paulus märkte nog att orostider var nära).
V. 5: Kristus är förmedlaren mellan oss och
Gud, även om andra (Gal 3:19-20) kan kallas
så (helgon som ”förmedlar” vår bön).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 11:17-26, 33
(Vid era sammankomster går det inte att hålla Herrens måltid)
Paulus flätar mitt i sina förmaningar in
lärosatser (v. 23-25) som han själv har fått
traderade via apostlarna. Urkyrkans agápe,
kärleksmåltiden, var en direkt förlängning
av Jesu egen praxis bland fattiga och syndare
men den höll på att överskugga Herrens måltid
(eukaristin) som var något särskilt. Det brödet
och den bägaren förkunnar Herrens död (v. 26),
säger aposteln, det är något annat än medhavd
matsäck (v. 22).

Att markera sociala skillnader i mässan (jfr
Jak kap. 2) är att förakta Herren som dog
för alla. Paulus skulle ha gillat våra mässor i
dag: kyrkkaffe serveras först efteråt, rika och
fattiga sitter på samma bänk, inga är berusade
(”Föredömligt, mina bröder” skulle han säga).
V. 19 betyder inte att Paulus tycker det är bra
med splittringar, men de är en prövning som
visar vilka som är trogna och vilka som är
oseriösa – och det är bra.

Evangelium: Luk 7:1-10 (Inte ens bland israeliter har jag funnit en så stark tro)
Romerska soldater förväntades inte umgås
med lokalbefolkningen. Den här officeraren
har dock sinne för judendomen och är generös
(v. 5). Under ruinerna av det antika Kafarnaum
har murar från Jesu tid avtäckts som kan vara
från den synagogan officeraren lät uppföra.
Mannen är mycket respektfull: Jesus kontaktas
indirekt genom judarnas äldste (v. 3) – liksom
när vi närmar oss Jesus genom helgonen.
Jesus ska slippa gå till hans förläggning (där
avgudabilder syntes och Jesus enligt judisk tro
kunde bli kultiskt ”oren”). Romaren känner sig
ovärdig i Jesu sällskap (v. 6-7, ord som upprepas

innan vi tar emot Kristus i kommunionen).
Officerarens tro överträffar alla andras tro
(d.v.s. även apostlarnas tro, de måste ha ryckt
till när Jesus sa det). Poängen är: det går
utmärkt att stå under romarrikets ordning och
ändå erkänna Jesu andliga auktoritet (v. 7-8).
En annan officer tar steget fullt ut och blir
medlem av kyrkan i Apg kap. 10, och det var i
övrigt just en officer som bekände Jesus som en
rättfärdig man under korset (Luk 23:47).
Så vill Lukas visa sina läsare att kyrkan och
romarriket kan harmoniera fint tillsammans.

Gör alla folk till lärjungar (Matt 28:19)
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TISDAGEN I 24 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 3:1-13
(En församlingsledare skall vara värdig och uppriktig)
Paulus känner till det tredelade, vigda ämbetet
inom kyrkan: biskop (epískopos), präst
(presbyt´eros) och diakon (diákonos) som i
Bibel 2000 återges med ”församlingsledare”
(1 Tim 3:1), ”äldste” (1 Tim 5:17) och
”medhjälpare” (1 Tim 3:8). Vigningens heliga
sakrament firas än i dag vid handpåläggning,

liksom det gjordes då (1 Tim 4:14; 2 Tim 1:6).
Kvinnor hörde till medarbetarskaran (ovanligt
i dåtiden), en ämbetsvigning av kvinnor hör vi
dock aldrig talas om. V. 2f: Paulus krav på dem
som eftersträvar ett viktigt arbete (v. 1) (biskop)
kan vi tillämpa på alla uppdrag i kyrkan, och
på båda könen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 12:12-14, 27-31a
(Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den)
Bra ledarskap är att främja enhet med respekt
för mångfald. Bilden av kyrkan som en kropp
grundar sig på eukaristin där vi förenas med
Kristi kropp och blod, men den är också ett
erkännande av att alla lemmar (med-lemmar)
i kyrkan får vara olika och behövs på var sitt

värdefulla sätt. Paulus kallar i v. 12 kyrkan helt
enkelt för Kristus, vi är ju Kristi kropp (1 Kor
12:12f). Kristus från himlen kallade Paulus då
han ännu var Saulus, kyrkoförföljaren, med
orden: Varför förföljer du mig (Apg 9:4)? Jesus
identifierar sig med sin flock på jorden.

Evangelium: Luk 7:11-17 (Unge man, jag säger dig: Stig upp!)
Liv och död möts – två processioner vid
stadsporten. Den ena skaran bär på sorg och
fattigdom (änkor och faderlösa står i Mose lag
för alla socialt utsatta, se t.ex. 2 Mos 22:2123), den andra skaran kommer med Jesus
och Det glada budskapet (evangelium). Livet
besegrar döden – Jesus väcker pojken till liv.
En viktig poäng är att änkan därmed åter har
ekonomisk försörjning (utan man eller söner
hotades kvinnor av djup fattigdom, jfr Noomi
i Ruts bok).
Jesus hyllas som ”profet” (v. 16) för att det han
gör påminner om vad profeten Elisha gjorde
- i övrigt i samma trakt som denna stad (se 2
Kung kap. 4; jfr även Elia i 1 Kung 17:10-24
och Paulus i Apg 20:10).

Jesu medlidande är gripande. För den som har
mist en son eller dotter kan denna läsning göra
ont: ”Varför gav inte Jesus mig tillbaka mitt
barn?” Vi står där utan svar. Det enda vi vet är
att Jesus känner med oss i sorgen, allt blir bra
till sist. Det ser inte ut så nu som att allt ska
bli bra och vi kan kanske inte känna annat än
förtvivlan, men Gud kräver inget av den som
står där med ögon fulla av tårar. Han hjälper
att torka bort dem (jfr Upp 7:17; 21:4).
En död bärs fram här av folket - kyrkan bär
ständigt fram våra avlidna i förbön, inte minst
i mässan. Då satte sig den döde upp (v. 15):
Jesus skänker uppståndelsen.

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar (Ps 23:3)
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ONSDAGEN I 24 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 3:14-16
(Vår religions hemlighet är stor)
Kyrkan kallas i v. 15 för Guds hushåll och
sanningens pelare och grundval: Guds Ande
regerar där och garanterar så kyrkans

ofelbarhet i trosfrågor (Matt 18:18). V. 16
är en urkristen poetisk hymn/dikt som kan
översättas och tolkas på ganska olika sätt.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 12:31 – 13:13
(Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken)
Förbluffande att Paulus i ett brev med så
allvarliga förmaningar ändå kan svinga sig
upp till sådana höjder. Denna läsning kallas
med rätta för Kärlekens lovsång. Utan kärleken
dör allt: tungotalet (”änglars språk”, som
korinthierna överbetonade, se 1 Kor kap.
14) blir då bara kakafoni. Retoriken och den
imponerande expertisen, den klippfasta tron,
den frivilliga fattigdomen och till och med
martyriet på bålet är inget (v. 1-3). Ja, gör allt
rätt – det blir ändå fel, om kärleken saknas.
Samtliga helgon som nämns i slutet av denna

bok vore utan kärlek bara vilseledda fanatiker
och uppblåsta självplågare (men kyrkan vet att
de var fulla av kärlek).
V. 4-7 är ett porträtt av denna kärlek, det är
som att se rakt in i Jesu och Marias ansikten.
Korinthierna var ännu som små barn (v. 11; jfr
1 Kor 3:1 f), de såg sig själva men lika dåligt
som i en spegel (v. 12, antikens speglar var av
metall och gav en suddig bild). Kärleken som
gör oss seende finns i Kristus, vi ska sträva efter
den (1 Kor 14:1), d.v.s. vandra i hans ansiktes
ljus (Ps 89:16).

Evangelium: Luk 7:31-35
(Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte gråta)
Barnen på torget som inte kunde komma
överens om vilka sånglekar de skulle leka
påminner om när vi i dag blir oense om vilka
sånger som ska sjungas i mässan (”För tråkigt”,
”För modernt”). Ni vill inte göra som vi vill, ja,
då blir det inget – denna omogna attityd kan
också finnas hos vuxna. Resultat: allt står stilla
eller blir genomsnittligt och trist. Det finns
dock andra sorters ”barn” – Vishetens barn, v.
35 – det är de som fokuserar på Guds vishet
i Jesu ord (jfr Ords 1:20 ff; 8:1 ff; Vish 6:16),
här hos Lukas är det oftast fattiga och syndare.
Dessa har ibland en egen sorts vishet som vi

ska se i läsningen i morgon.
Jesus använder torgscenen för att beskriva
fariseerna och de laglärda: de förkastar
envist Guds budskap hur det än förpackas:
”Den stränge asketen är galen, syndarnas
livsnjutande vän (v. 33-34) är någon som
bara festar och super (5 Mos 21:20)”. Den ene
predikanten ville få dem att gråta över sina
synder (”sorgesånger”), den andra vill fira
förlåtelsens glädjefest med dem (”dansa”). De
irriteras över vad de ser hos Döparen och Jesus
men hör inte vad dessa säger. Precis som ytliga
kristna i dag!

Den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig (Joh 13:20)
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TORSDAGEN I 24 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 4:12-16
(Var en förebild för de troende i allt du säger och gör)
Anden skapar många begåvningar i kyrkan
(1 Kor kap. 12) men ämbetsvigningen (till
diakon/präst/biskop) genom handpåläggning
ger en särskild nådegåva (2 Tim 1:6) som gör
den vigde till ”representant för Kristus”…
”vars tjänare han blir” (Katolska kyrkans
katekes, nr. 1581 och 1585). Timotheos
är vigd till biskop av Paulus (2 Tim 1:6).

Prästernas handpåläggningar (v. 14) här är
bara efterföljande välsignelser (jfr Apg 13:3).
”Profetiorna” i v. 14 är andliga bedömningar
genom andra (ingen kan själv avgöra om han
ska vigas).
Timotheos är ung (v. 12, jfr 1 Kor 16:11) men
det var även t.ex. Samuel, David och Jeremia (1
Sam kap. 3; 16:4 f; Jer 1:6).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 15:1-11
(Det jag förkunnar, det har ni lärt er att tro)
Paulus traderar en fast kyrklig tradition (”detta
som jag själv hade tagit emot… ”) och gör
det ordagrant (grekiskan i v. 3f avviker från
Paulus vanliga stil). Alla andra förkunnar
samma budskap (v. 11). Mycket här skiljer
sig från evangelierna (se s. 567ff): kronologin
börjar med Kefas (= Petrus, jfr Luk 24:34).

Vilka är de 500 bröderna (v. 6)? Kvinnorna
i evangelierna, t.ex. Maria från Magdala (Joh
20:11-18; Mark 16:9-11), är inte med i listan.
Enligt judisk vittnesrätt var kvinnor inte lika
vittnesgilla som män (jfr apostlarnas misstro i
Luk 24:10-11). Evangelisterna ändrade på det:
kvinnor vittnade om uppståndelsen för män.

Evangelium: Luk 7:36-50 (Hon har fått förlåtelse för sina många synder)
Vad vi ser här är pinsamt. Dörrarna stod öppna
vid en sådan debattmiddag som den Jesus är
bjuden på i dagens evangelium, man kunde stå och lyssna. En känd prostituerad kvinna
smyger sig in till männen som ligger till bords.
Där står hon och gråter bakom Jesus, hans
fötter blöts rentav ner av hennes tårar. Det
fattas en handduk – lite tafatt löser hon upp
sitt hår inför alla (en handling som uppfattades
som mycket oanständig), hon torkar fötterna
och kysser dem. Genom denna beröring gör
hon Jesus kultiskt oren och han kan i princip
inte fortsätta måltiden utan att därmed

”smitta” de övriga, hans värdar inklusive. Hela
föreställningen är förstörd – av tacksam glädje
över Guds nåd. Denna kvinna vet vem Gud är.
Jesus är inte sur på Simon för att han har glömt
att tvätta hans fötter (v. 44). Jesus är den som
vill tvätta våra fötter (Joh kap. 13), rena oss från
synd. Precis det har kvinnan fått uppleva. Nu
tackar hon. Hon är en syndare men en förlåten
syndare. Varför blir Simon inte glad? Kvinnan
är en bild av kyrkan, d.v.s. oss. Vi går inte till
Kristus i mässan för att vi tror vi är bättre än
andra utan för att vi vet att vi inte är det.

Jag jublar över min Gud, han har skrudat mig i rättfärdighetens mantel (jfr Jes 61:10)
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FREDAGEN I 24 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 6:2c-12
(Du som tillhör Gud skall sträva efter rättfärdighet)
Lusten att strida för få rätt har samma rot
som begäret efter pengar: egoismen. Den ska
kyrkoledaren Timotheos se upp för. I grunden
är den självdestruktiv (v. 10). Villolärarna (1
Tim 1:3-10) anser att religionen ska löna sig
(v. 5; jfr Tit 1:11). Men en boxare kämpar inte

bra på full mage! (v. 12; jfr 1 Kor 9:26; 2 Tim
4:7). Med munnen full av mat kan man inte
predika.
En kristen existens kostar på. Fredagen är en
dag för bot: vad kan du ta bort i dag för att
bättre kunna kämpa trons goda kamp (v. 12)?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 15:12-20
(Om Kristus inte har uppstått, ja, då är er tro tom)
Paulus läsare påverkades av gnostiker (se s.
184ff). De gjorde tron abstrakt, uppståndelsen
blev bara en ”andlig sak”. Men Messias uppstod
kroppsligen (v. 19). Hans lidanden var verkliga,

de sonade våra synder. Vi har nu korsfäst vårt
kött med alla dess lidelser och begär (Gal 5:24):
våra kroppar är heliga, gjorda för Paradiset (jfr
1 Kor 15:32).

Evangelium: Luk 8:1-3 (Alla hjälpte dem med sina tillgångar)
Bara Lukas berättar om dessa kända kvinnor
med ekonomiska resurser som gav bidrag
till och deltog i den allra tidigaste kristna
missionsrörelsen (säkert inte bara med
matlagning och tvätt).
Det lilla vi får insyn i här är uppenbart
skandalöst: kvinnor skulle inte beblanda sig
med fromma män (Joh 4:27), än mindre vandra
omkring med dem. Ännu värre: Johanna (v. 3)
är gift med en man vars omedelbara chef av
Jesus kallas för ”räv” och som vill döda Jesus
liksom hans far en gång hade försökt (Luk
13:31-32; jfr Mark 8:15; Matt 2:16). Jesus har
botat henne men den mäktige hovmannen
kan inte ha gillat att frun turnerade med detta
sällskap – och senare gick till Jesu grav på
Påskmorgonen (Luk 24:10).
Är Johanna änka? Det kunde möjligen vara lite

mindre skandalöst, men så tycks Lukas inte
mena här.
Fanns det trots allt en sorts öppenhet vid
hovet i Galileen? Herodes själv stod tvekande
inför Johannes Döparen (Mark 6:20) och
skräckslagen inför Jesus (Matt 14:1-2) som
han väl främst såg som en mirakelman (Luk
23:8-11). En ”fosterbroder” till Herodes hittar
vi senare bland ledarna i kyrkan i Antiokia
(Apg 13:1). Vi skulle vilja veta mer. Fanns
det andra sponsorer i överklassen? Var det
Judas, kassören (Joh 12:6), som organiserade
kontakterna? Vi får inga svar. Allt vi inser är att
dessa figurer nämns för att uppmana oss, män
och kvinnor i dag, som fått hjälp av Jesus, att på
samma sätt stödja kyrkan med våra tillgångar
och talanger (v. 3; jfr Apg 4:32 f).

Förslag till fredagsoffer: I dag vill jag göra en uppoffring som verkligen känns.
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LÖRDAGEN I 24 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Tim 6:13-16
(Håll ditt uppdrag obefläckat till vår herre Jesu Kristi ankomst)
Vi ska stå för den rätta bekännelsen och inte
skrämmas av villolärarna, tänk på Jesus som
vågade tala rakt fram inför Pilatus, trots
dödshot (v. 13; jfr Joh 19:10). Jesu bekännelse
var att han var Kristus, kungen som kommit

med sanningen. Han stod högre än den
”gudomlige” kejsaren som Pilatus tjänade
(Jesus var dock inte ett politiskt hot, Joh 18:3637). Hans återkomst (v. 14-16) kommer att
bevisa allt.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 1 Kor 15:35-37, 42-49
(Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt)
Paulus långa undervisning i Korinth (Apg
18:11) verkar ha såtts vid vägkanten (se
evangelieläsningen nedan). Uppståndelsetron
var en svår bit för många judar (jfr Luk
20:27f) och för nästan alla greker (Apg
17:32). ”HUR skulle kroppen kunna uppstå?
Det kan (och bör) väl bara själen!?” Paulus
argumenterar ivrigt, han vill säga: I vardagen
ser vi förvandlingar, allt förgås och blir till nya

livsformer, växten har en kropp både före och
efter sin ”begravning” i marken (frö/blomma).
På båda sidor om döden måste man ha en
kropp, ty både den förste Adam och den siste
(Kristus) hade kroppar. Paulus ber oss tänka
till: Vet larven hur den blir fjäril? Inte visste
väl du som foster hur det skulle bli att träda
ut i livet som född bebis… Detta är urkyrklig
katekes, vi får smaka på Paulus pedagogik.

Evangelium: Luk 8:4-15 (De hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta)
Detta är en av Lukas 50 (!) liknelser. Den finns
lite mer utbroderad hos Matteus (Matt 13:19). Hos Markus (Mark 4:1-9) spelar den en
central roll. Tanken går till Hos 2:23 och Jer
31:27 där det talas om att Gud vill ”plantera”
ut människor. Men här menas att Guds ord sås
ut (v. 11).
Liknelsen ger oss smakprov på Jesu egen och
den tidiga kyrkans besvikelse över misslyckad
mission men också jublet över framgångarna.
När människorna inte tar till sig Jesu ord kan
hans medarbetare få för sig att det är deras
eget fel. Men Jesus tröstar: Gud har redan

hos profeten Jesaja förutsagt att människorna
kommer att blunda och inte vilja förstå hans
budskap (jfr Jes 6:9). Det är så v. 10 ska tolkas,
knappast som om att Jesus inte ville att de
skulle förstå, tvärtom: liknelser skapas ju för
att man ska förstå. Öronen fick vi för att höra
Guds ord och Jesus inte bara sa utan ropade
detta (v. 8).
Orden i v. 15 om ”den goda jorden” är påfallande
lika Lukas beskrivningar av Jungfru Maria
som person (Luk 1:26-39; 2:19; 2:51; jfr 11:2728). Hans evangelium är det mest marianska
av alla fyra. Rosenkransens mysterier bygger
övervägande på Lukas.

Trofasthet spirar ur jorden, rättvisa blickar ner från himlen (Ps 85:12)
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TJUGOFEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 55:6-9 (Mina planer är inte era planer)
Det finns särskilda stunder av nåd (v. 6), då Gud
känns nära – såsom i ögonblicket då vi tar emot
förlåtelsen i Botens sakrament. Gud gläds åt
att vi bekänner våra synder men skulle glädjas
ännu mer om vi verkligen försökte gottgöra
dem, d.v.s. reparera vad som blev fel och göra
äkta bot efter bikten. Vi rusar ut, förlåtna och
nöjda, men den väg Gud vill gå vidare med oss

missar vi, hans helgonambitioner för oss ligger
himmelshögt över våra. Det är inte så att vi
inte förstår vad Gud vill, men vi dras ständigt
ner i själv-sökandet och det medelmåttiga.
Denna läsning står som kuliss till
evangelieläsningen (se nedan), där Guds
vägar visas i ett exempel – och vår svårighet
att gilla dem.

Andra läsningen: Fil 1:20c-24, 27a (För mig är livet Kristus)
Paulus vet att en belöning för hans arbete
väntar i himlen, den kan bli större eller mindre
(extra ”vinst” i v. 22). Men man ska inte känna
sig för säker på frälsningen (Fil 3:10-14), vi är

inte i himlen förrän vi är där. V. 23 lär oss att
det finns ett omedelbart möte med Jesus efter
döden (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 1021).
Då får vi veta hur vi liggar till inför Herren.

Evangelium: Matt 20:1-16 (Ser du med onda ögon på att jag är god?)
Missunnsamhet, rivalitet och girighet är
viktiga teman i Matteus evangelium (den
här liknelsen finns bara hos honom, liksom
t.ex. Matt 13:24-30, 36-52; 18:23-35; 21:2832). Här överskuggas dock all avundsjuka av
arbetsgivarens (Guds) strålande generositet.
Godheten vill provocera: att förmannen ska
börja med att betala ut lön till de sist anställda
(v. 8) betyder att de första får lov att vänta,
det är uppenbart att de hålls tillbaka för att de
ska lära sig något. Vissa av dem har jobbat på
sedan första timmen (kl. 6 på morgonen) och
är trötta. Främst i kön står de som började kl.
17 (elfte timmen), dessa ser överraskade på
varandra: ”Titta. Vi får en hel dagslön.”
Gemensamt för alla männen är att de stod till
disposition för arbetsmarknaden hela dagen
(v. 6) och att de ville komma hem på kvällen
med en dagslön som kunde försörja familjen.
Det kunde de alla nu, tack vare arbetsgivaren,
han tänkte på att alla ville jobba och satte

lönen utifrån vad de behövde. Detta sätt att
beräkna lön är främmande för dagens svenska
samhälle, men mycket kristet: varje lön borde
ta hänsyn till den enskildes och de anhörigas
behov (jfr Katolska kyrkans katekes, nr. 2434).
Liknelsen är också en bild av domedagen:
den ”födde” katoliken som tjänat Gud hela
sitt liv ligger inte automatiskt bättre till än
konvertiten som lät sig döpas i hög ålder. Men
liknelsen betyder inte att ”alla får exakt samma
lön i himlen” – det finns skillnader (jfr Matt
16:27; 1 Kor 3:8). Så är det också här. De sist
ankomna fick faktiskt mest: en denar plus
nåden att belönas mer än man förtjänat plus
glädjen över detta.
Liknelsen ger oss hopp: vi kan gå in i himlen,
festklädda och sida vid sida med de största
helgonen, inte för att vi matchar dem utan för
att Gud vill glädja oss!
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TJUGOFEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Vish 2:12, 17-20 (Vi skall döma honom till en neslig död)
Denna läsnings ord från Gamla testamentet
är som ett eko av översteprästernas, de
skriftlärdas och fariseernas komplott mot
Jesus. De som stod under Jesu kors ville se hur
det blir vid hans död (v. 17; jfr Matt 27:39-42,
49), då kunde de efteråt intyga att Gud inte
ingrep för att hjälpa honom – ”alltså var han
inte Messias.” Här är en direkt förutsägelse av

Jesu korsväg (liksom Vish 4:7 - 5:7).
Denna bok kan ha hjälpt Paulus inse att Guds
Messias skulle lida, och även att Jesus är Guds
Ord (Vish 9:1) d.v.s. den som tillsammans med
Guds Ande (Vish 1:7; 9:17) har del i Faderns
gudomlighet (Den heliga Treenigheten, jfr
t.ex. Vish 7:26 med Heb 1:3).

Andra läsningen: Jak 3:16 – 4:3
(Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid)
Avund och självhävdelse (v. 16) kommer från
djävulen och närs av rädsla. När vi behandlar
andra kärlekslöst kan vi tyvärr bidra till att
sådant får fotfäste i dem som omger oss.

Min Gud, så mycket elände som vi orsaker
genom vårt kärlekslösa sätt. Visheten från ovan
däremot är fridsam och foglig som ett barn (v.
17, jfr nedan).

Evangelium: Mark 9:30-37
(Människosonen skall överlämnas i människors händer.
Om någon vill vara den främste
måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare)
”Människosonen” är den gåtfulla himmelskea
härskargestalten från profeten Daniels bok
(Dan 7:13 f) som Jesus ofta identifierar sig
med. Det visste lärjungarna. De visste också
att många, t.ex. esseerna (se s. 153ff), ansåg att
”Människosonen” var den utlovade Frälsaren,
Messias. ”Men ska han lida och dö? Vad ger det
för mening? Skulle Gud svika sin Messias och
överlämna honom i onda människors händer?”
Tanken var lika oacceptabel för lärjungarna
som den är för judar och muslimer än i dag.
Lärjungarna förstod inte vad Jesus menade,
skriver Markus, ja, de vågade inte ens fråga
(v. 32). Men något har de nog fattat. De börjar
diskutera rangordning och håller tydligen Jesus
utanför samtalet (v. 34). Varför? Spekulerar de i
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Jesu möjliga död? ”Om Jesus går bort vem är då
den störste av oss (v. 34)?” Jesus vet att han ska
lämna dem, i alla fall i synlig bemärkelse, men
vill inte att gemenskapen ska utvecklas till en
vargflock där man bits och rivs för att stå högst
i hierarkin. Kristi ställföreträdare utnämns av
Kristus, inte av sig själv (Matt 16:18 f)! Men
den mannen, och alla andra som vill ta ansvar
i Jesu namn, ska vara allas tjänare.
Barnet i v. 36 illustrerar detta: barn var alltid
till tjänst och hade låg status i antiken. Jesus
passar på att samtidigt mana oss att ta väl hand
om och välkomna barn (v. 37; jfr Matt 18:6, 10,
14; 19:13 f.). Kristna hem för föräldralösa barn
världen över praktiserar detta i dag.

TJUGOFEMTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Am 8:4-7
(Herrens ord till dem som ”vill köpa de fattiga för pengar”)
Amos ord från 700-talet f. Kr. är ohyggligt
aktuella. ”Varför ska vi butiksägare tvingas
hålla stängt och gå miste om intäkter för att
kyrkan firar Kristi himmelsfärds dag?” (jfr v. 5).
Med sådana argument har Sverige långsamt
avkristnats. Den otyglade kapitalismen vill ha
vinst framför allt, ibland även på bekostnad av

ärligheten (v. 5): varor framställs bättre än de är.
Värst drabbas alltid de svagaste när pengarna
regerar (v. 6). Men Amos förkunnelse handlar
inte bara om ekonomi utan även om tro: när
vi reducerar Gud till en coach för personliga
intressen, när vi söker spiritual wellness och
inte sanning utmanas vi av Amos ord.

Andra läsningen: 1 Tim 2:1-8
(Jag uppmanar till bön för alla människor till Gud
som vill att alla människor skall räddas)
Paulus önskar att kristna lugnt och stilla verkar
för att alla människor skall räddas (v. 3). Hade
han skrivit samma sak i v. 2 om han vetat att
den kejsare som regerade just då – Nero –

skulle döma honom till döden? V. 8: rätt bön
beror inte på yttre hållning (”lyfta händer”)
utan på inre: upplyft era hjärtan uppmanar
prästen oss i mässan.

Evangelium: Luk 16:1-13 (Ni kan inte tjäna både Gud och mammon)
(alternativ, kortare läsning: Luk 16:10-13)
Omedelbart får vi här intrycket av en slug
bedragare som fuskar till sig privilegier hos
sin arbetsgivares låntagare för att rädda sin
framtid. I så fall är det inte utan en viss humor
som Jesus berömde den ohederliga förvaltaren
(v. 8). Poängen är då: ”Tänk om ni som vill vara
hederligare än han kunde vara lika snabba och
beslutsamma med att förbereda er för domens
dag genom att dela med er åt behövande.” Det
är i den andan som Lukas ger oss berättelsen.
Men liknelsen kan från början ha haft fler
undertoner: det var vanligt på Jesu tid att rika
arrendatorer kringgick förbudet mot ränta
(5 Mos 23:20) genom at låta sina debitorer
kvittera för mer än de hade lånat. På så sätt
gjorde de vinst utan att krocka med Moses
lag. Men se här: förvaltaren, vars jobb var

att skyffla in pengar åt sin frånvarande chef,
låter skriva om kvittona så att de nu stämmer
med verkligheten. Han är därmed trogen i
fråga om andras egendom (v. 12), nämligen
de skuldsattas. Så är han förebild för den som
väljer Gud i stället för pengarnas och profitens
avguderi (”mammon” i v. 13).
Många kristna arbetar i lägen där vinstintressen går före allt och mår dåligt. Katolska
kyrkan framhåller det allmänna bästa mot
marknadskrafternas tyranni, dock utan att
förespråka en centraliserad totalstyrning av
ekonomin (Katolska kyrkans katekes, nr. 24242425). Det är upp till varje kristen att hitta på
kloka sätt att begränsa mammons agenda och
främja Guds. Som den här helige Robin Hood
eller hur vi ska kalla förvaltaren i liknelsen.
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MÅNDAGEN I 25 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Esr 1:1-6
(Ni skall dra upp till Jerusalem för att bygga Herrens hus)
Vi ska nu under tre veckor höra om tiden
kring återuppbyggnaden av templet i
Jerusalem (ca år 515 f.Kr.). Vi börjar med Esras
bok (se introduktionen till den på s. 108).
Persernas plötsligt framkomna militära styrka
överrumplade babylonierna, men den blev
en befrielse för judarna i exil i Babylon, och
för andra förtryckta religioner. Perserkungen
Kyros (Kores) utnyttjade skickligt splittringar

hos sina fiender. Så öppnade avguden Marduks
präster, som låg i strid med sin frånvarande
kung Nabonid, år 539 f.Kr., Babylons portar
för ”befriaren”. Judarnas profeter förutsåg detta
(se t.ex. Jer kap. 50 och 51; Jes 21:9). Kyros ord:
Alla jordens riken har Herren, himlens Gud,
givit mig (v. 2) upprepas i Matt 28:18 av vår
befriare, Jesus. I hans namn byggs kyrkor i
dag, liksom man då byggde Jerusalems tempel.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ords 3:27-35
(En styggelse för Herren är den falske)
Vi får nu tre dagar med Ordspråksboken.
Dagens råd är enkla att förstå. De säger vad
vi inte ska göra, är alltså formulerade i den
negativa form vi känner igen från t.ex. Tio

Guds bud (2 Mos kap. 20, ”Du skall inte…”).
Vishetsböckerna bereder oss liksom lagen för
Kristi lära där allt sammanfattas positivt: Du
skall älska… (t.ex. Luk 10:27).

Evangelium: Luk 8:16-18 (Lampan sätts på en hållare, så att de som kommer in ser ljuset)
Medan Matteus använder Jesusordet om
lampan under kärlet som en uppmaning att
låta alla se våra goda gärningar (Matt 5:1516) så handlar det hos Lukas (jfr Mark 4:2125) om att ta till sig Guds budskap. Jesus kan
mycket väl ha använt den roande bilden i olika
sammanhang. Liknelsen är härligt absurd –
bara en clown tänder ett ljus och sätter en hink
över det (och sedan sätter han sig kanske på
hinken som blivit glödhet).
V. 17: allt i Jesu undervisning skall komma till
synes. Jesus talade öppet och dolde inget (Joh
18:20-21). Detta var viktigt att framhålla mot

gnostiska sekter (se s. 184f) som påstod sig ha
en ”hemlig kunskap” som Jesus enligt dem
hade förmedlat till en sluten elit (jfr Luk 8:9 f).
V. 18: varje ord av Jesus är viktigt och vi ska
lyssna noga. De som har rätt förståelse (och tro)
kommer att få mer (Am 8:11). De som lyssnar
dåligt och därför bara fattar delvis kommer
att mista den tro de har (eller som de trodde
de hade). En ytlig och felaktig kristendom
blir livlös (exempel: ”apartheid-teologin” i det
gamla, rasistiska Sydafrika som trivdes inom
vissa samfund). Falsk tro dunstar bort som ett
unket barndomsminne man skakar av sig.

Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte (Ps 90:1)
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TISDAGEN I 25 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Esr 6:7-8, 12b, 14-20
(De byggde Herrens hus färdigt och firade påskhögtiden)
Med stor möda återbyggs Guds hus på
ruinerna av det strålande bygget från kung
Salomos tid. Några av de äldsta i folket hade
med egna ögon sett det gamla (Esra 3:12; Hagg
2:4). Drygt 70 år efter katastrofen år 587/586 f.
Kr., då babylonierna förstörde Jerusalem, stod
huset nu där igen - en liten och fattig version
för ett litet fattigt folk. Att kung Dareios i
v. 8 anordnar att bygget finansieras med
statsbidrag betyder inte att det fanns gott om

pengar: tvärtom – att kungen måste upprepa
sin föregångare Kyros dekret (se läsningen i
går) visar att det gick trögt att driva in pengar.
Profeterna Haggaj och Sakarja (vars böcker
vi läser fr.o.m. i övermorgon) var drivkrafter
bakom bygget (v.14) - lite som vår biskop
Hubertus när nya katolska kyrkor byggdes
och invigdes på löpande band i Sverige under
1980-talet.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ords 21:1-6, 10-13 (Några ordspråk)
Gud är med i allt vi gör, och hans Ande
genomskådar alla våra motiv. Flit, ärlighet och
social generositet är äkta vishet. V. 13: vägrar

du höra de fattigas rop ska Gud inte höra din
bön. Himlen väntar dem men på dig väntar
lågorna i så fall (Luk 16:19-31).

Evangelium: Luk 8:19-21 (Min mor och mina bröder är alla som handlar efter Guds ord)
Jungfru Maria var för Lukas förebilden,
prototypen för den som lyssnar till Guds ord,
bevarar det i sitt hjärta och prompt handlar
efter det (v. 21; jfr Luk 1:26-38; 2:19; 2:51;
1:39). Men Jesu släkt stod inte bakom honom:
Inte heller hans bröder trodde på honom (Joh
7:5, även det en kontrast till Maria: Joh 2:1 f).
Det är fräckt, ja, pinsamt att de stör Jesus mitt
i hans undervisning. De drar väl Maria med
sig för ”då måste Jesus komma ut och höra på
oss.” Man kan som jämförelse föreställa sig
att en biskop står och predikar i kyrkan, då
anländer släkten och vill träffa honom utanför,
genast. Det är samma sak som att säga att han
är galen och ska tas omhand (jfr Mark 3:21).

Men senare kom Jesu ”bröder” (släkten i
vidare bemärkelse, se s. 409) till tro. Ja, kyrkan
i Jerusalem leddes av dem under minst två
generationer (först Jakob den Yngre, se s. 1141
och sedan Symeon, Kleopas son, Luk 24:18;
Joh 19:25; Eusebios: Kyrkohistoria, III:11; IV:5,
Artos förlag). Det är fullt möjligt att Jesu ord i
dagens läsning avser att varna för risken av en
framtida ”familjedynasti” (Lukas, den resande
reportern från de grekiska kristnas värld såg
kanske denna risk med egna ögon).
Hela kyrkan är en verklig familj av bröder
och systrar. Den är mer familj för oss än vår
biologiska familj ifall denna drar bort oss från
Gud. Då får vi avvisa den direkt.

Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud (Ps 143:10)
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ONSDAGEN I 25 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Esr 9:5-9 (Gud har inte övergett oss)
Den judiske skriftlärde Esra växte upp i exilen i
Babylon och hade tydligen goda kontakter nära
perserkungen Kyros (se läsningen igår). Esra
utverkade att Moses lag upphöjdes till persisk
lag i Jerusalem dit många judar hade återvänt
och där det nya templet nu stod klart. Därmed
började en tid då tillhörigheten till det judiska
folket allt mer blev en fråga om trohet mot den

religiösa lagen och mindre en etnisk fråga.
Esra anlände till Jerusalem och förfärades över
blandäktenskapen som hotade den religiösa
identiteten. Därav den förtvivlade bönen här.
Vi överlever inte om vi bildar familjeband till
andra religioner - en svår fråga även i dag för
många katoliker. I alla fall får vi räkna med
allvarliga problem.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ordsp 30:5-9
(Ge mig inte fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få det bröd mig tillkommer)
Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda, säger
Paulus (1 Tim 6:8). Aposteln Jakob påminner
oss om att många, även i kyrkan, inte har
det (Jak 2:15). Den vise kung Salomo som
traditionellt har setts som författaren till den

här boken var omåttligt rik (1 Kung 10:14 f).
Den första farhågan i v. 9 blev sann i hans fall:
i sin lyx glömde han Herrens bud (1 Kung kap.
11). Vishet blir alltid dårskap när överdrifter
slår rot.

Evangelium: Luk 9:1-6 (Jesus sände ut dem för att förkunna Guds rike och bota sjuka)
Den här kampanjen handlar inte om att föra
valkamp så att Jesus kommer till makten. Jesus
HAR makten. Guds efterlängtade kungarike
är nu här och det ska basuneras ut i varje
avkrok av Galileen. Jesu makt är andlig, men är
mer verklig än politisk makt: Jesus kunde kuva
sjukdomar och demoner och även delegera
denna myndighet till apostlarna (v. 1). Nu blir
de utvalda tolv verkligen apostlar (= ombud
med fullmakt). Resereglerna i v. 3-6 ska
förmodligen förstås så här: Ta inte med bagage,
man kommer att välkomna och förse er. Spill
inte tid på att leta upp de mest inflytelserika
byborna att övernatta hos utan stanna på det
första stället ni hittar. Vill man inte lyssna i byn,
så bara gå iväg. Men visa dem först att de nu

missar Guds rike (judar brukade skaka av sig
damm från fötterna när de lämnade hedniska
områden).
Kyrkan fick modifiera dessa regler. Det gjorde
redan Jesus (Luk 22:35-38). Kristen mission
kan inte räkna med goodwill överallt, man
får ha med sig pengar, ja, ibland svärd som
försvar mot rövare. Men arbetet är likadant
i alla tider: 1) förkunna, 2) bota sjuka och
3) lösa från ondskans makt. Själasorg, vård
och undervisning hänger ihop. I Afrika och
Mellanöstern ser man vid varje katolsk kyrka
ofta både vård och skola. Så var det även t.ex.
i Danmark, dit kyrkan återvände i början av
1900-talet. Och även på sina håll i Sverige.

Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka…(Matt 10:16)
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TORSDAGEN I 25 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Hagg 1:1-8
(Bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det)
Stora stenblock låg huller om buller i Jerusalem
år 520 f. Kr. Ingen trodde längre på att Guds
hus kunde återuppbyggas. Då framträdde
Haggaj. Tillsammans med profeten Sakarja
fick han fart på bygget (jfr Esr kap. 5 och 6:14).
Serubbabel, en Davidsättling som perserna
insatt till guvernör, översteprästen Jeshua samt
folket övertygades om projektet. Fem år senare
stod det nya templet där (Esr 6:14-15).

De motvilliga i v. 2 vågade kanske inte tro att
straffets tid var över. ”Gud tillåter inte att vi
tar detta initiativ än” Men Haggaj trodde på
nåden. ”NU är det dags. Bygg, era latmaskar!”
Haggajs ord svider även oss: Tänk på hur ni
har det (v. 5,7). Vi bygger åt oss själva, inte åt
kyrkan. V. 6 tolkas bäst som vår självömkan.
Den helige Franciskus av Assisi (se s. 1426)
reparerade skadade kapell. Skaffa virke, bygg
upp mitt hus! (v. 8).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Pred 1:2-11 (Inget nytt sker under solen)
Denna vishetsbok är lätt att misstolka (läs
inledningen på s. 123). Predikaren vill visa att
mänsklig strävan är full av illusioner, ”tomhet”
(ordagrant: vindfläkt, d.v.s. förgänglighet,
absurditet). Han beundrar Guds skapelse:
jorden, solen, vinden, floderna (v. 4-7), de

består men människan förgår. Det gör ont
att veta, anser han. Varje ny generation ser
sig själva som genier (v. 10) men de är redan
vissnande blommor. Vi är här ganska nära Jesu
kritiska syn på arbetsnarkomani (Matt 6:2534; Joh 6:27).

Evangelium: Luk 9:7-9 (Vem är han som jag hör allt detta om?)
Drygt tre decennier tidigare darrade Herodes
den store, och hela Jerusalem med honom,
inför Jesu födelse (jfr Matt 2:3). Nu darrar
kungens son, Herodes Antipas, som bara är
”tetrark”, en romersk småfurste. Hans agenter
är väl informerade om folkopinionen (v. 7).
Där kokar vreden över mordet på Johannes
Döparen: enligt den judiske historieskrivaren
Josefus Flavius (Ant 18:116-119) ansåg många
att Herodes nederlag i ett krig mot grannfolket
(nabateerna) år 36 e.Kr. var ett straff för
denna ogärning några år tidigare. Tanken att
Döparen kunde hämnas genom att bli levande
igen föreföll rimlig.

Matteus och Markus vet att fursten faktiskt
trodde att Jesus var den återuppståndne
Johannes (Matt 14:2; Mark 6:16). Vi får
hos dem även diversa makabra detaljer om
födelsesdagsavrättningen (Matt 14:3-12; Mark
6:17-29). Herodes försökte få träffa Jesus (v.
9), därmed menas mörda (se Luk 13:31). När
de två slutligen möts är Jesu rörelse sprängd.
Mästaren står i bojor framför sin furste.
Då är rädslan borta: Herodes gör narr av
Gudsmannen, sveper en lyxmantel kring sin
fånge och slänger ut honom (Luk 23:11) till
hånskrattande romerska soldater.
Om han bara hade vetat vem fången var...

Rädda mig, Herre, från onda människor (Ps 140:2)
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FREDAGEN I 25 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Hagg 2:1b-10
(Inom en liten tid skall jag fylla detta hus med härlighet)
Profeten Haggajs exakta datering i v. 1 visar
att han fick detta ord från Gud den 17 oktober
år 520 f.Kr. enligt vår tideräkning. Bygget av
det andra templet i Jerusalem mötte många
problem (se läsningen i går och introduktionen
till Haggajs bok s. 142). De gamla som i sin
ungdom sett det första templet skakade på
huvudet: det nya verkade i deras ögon bli
ingenting (v. 4).

Men jag är med er, säger Gud (v. 5; se
betydelsen av Gudsnamnet Jahve i 2 Mos
3:14). Med Gud vågar man hoppas. Det nya
templet ska en gång upplysas av sin Herres
besök – Jesusbarnet på Marias arm (Luk 2:22
f; Mal 3:1). Det starka hoppet smittar av sig på
oss: sörjer du när du ser en kyrkoruin? Våga
tro. Härligheten hos detta hus ska bli större än
den var förut (v. 10).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Pred 3:1-11 (Varje företag under himlen har sin stund)
”Det får ta sin tid” brukar vi säga tröstande
till någon som stressar upp sig, ”Vi tar det där
senare”. Men Predikaren menar nog motsatsen:
eftersom livet är förgängligt (se läsningen
igår) gäller det att inte missa rätt tid för rätt

handlande. Det handlar om sinnesnärvaro:
NU är det tid att plantera: plantera alltså. NU
är det tid att skörda: skörda alltså. Mindfulness
är inte en buddhistisk uppfinning. Predikaren
lär oss den. Ögonblickets gåva är dyrbar.

Evangelium: Luk 9:18-22 (Du är Guds Messias. Människosonen måste lida mycket)
Lukas betonar att Jesus vid detta tillfälle drog
sig undan för att be (v. 18). Hans evangelium är
en böneskola, full av liknelser och förklaringar
om bön och även böner i Jesu egen mun. De
tre hymnerna i Kyrkans dagliga bön är från
hans penna: Sakarias lovsång (Luk 1:68-79, i
morgonbönen laudes), Marias lovsång (Luk
1:46-55, i kvällsbönen vesper) och Simeons
lovsång (Luk 2:29-32, i bönen inför natten,
completorium).

och försökte få honom att sluta prata om att
han skulle lida. Lukas nämner inte denna för
Petrus så pinsamma incident. I Markus version
bildar Petrus bekännelse mittpunkten i hela
evangeliet (och avser möjligtvis att visa Jesus
som en kontrast till den romerske kejsaren,
se s. 167). Hos Matteus får vi den högtidliga
installationen av ”ståthållaren” i kyrkan, Petrus
(Matt 16:18-19), alltså påveämbetet. Men här
hos Lukas ges berättelsen närmast i förbifarten.

Petrus svar på Jesu fråga i v. 20 låter som i
Joh 6:69 men annars är allt här en parallell till
Matt 16:13-23 och Mark 8:27-33. Matteus och
Markus kan tillägga att Petrus tog Jesus åt sidan

Vi noterar att lärjungarna har samma bild
av folkopinionen som Herodes agenter (se
läsningen i går) och att Jesus förkunnar sitt
lidande och sin död. Ingen kommenterar det.

Förslag till fredagsoffer: Ta itu med det ansvar jag ofta undviker och be Gud om TRO
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LÖRDAGEN I 25 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Sak 2:1-5, 10-11a
(Se, jag kommer för att ta min boning i dig)
Profeten Sakarja deltog i kampanjen för
återuppbyggandet av det nya templet i
Jerusalem med bl.a. Haggaj (se introduktionen
till de två profeterna, s. 142-143 och
läsningarna i går och i förrgår). År 519 f. Kr.
får Sakarja, som är full av tro på Jerusalems
framtid, en vision: en ängel mäter upp mark
så att en ny skyddande mur kan byggas i
stället för den som babylonierna raserade år

587/586 f. Kr. En annan ängel har dock en
långt större nyhet att komma med: Jerusalem
ska bli så folkrik att ingen mur kan omsluta
staden. Herren själv ska bli en mur av eld (v.
5) liksom det ljungande svärdet vid ingången
till Paradiset (1 Mos 3:24), eller molnpelaren
som en gång skyddade folket (2 Mos 14:1920). Vi inser: Sakarja anar här det himmelska
Jerusalem (Upp kap. 21).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Pred 11:9 – 12:8 (Tänk på din Skapare i din ungdom)
Predikaren är inte pessimist utan realist.
Ungdomens glädje är välsignad av Gud – men
den unga människan ska alltid hålla Guds dom
och sin grav för ögonen. V. 2-5 är poetiska
bilder av åldrandets besvär: livets vinter

kommer, armar och ben blir svaga, man ser
dåligt, vågar inte gå ut, blir som ett mandelträd
(v. 5: trädet bär vita blommor = vitt hår). V. 7-8
är dödsbilder: Adam blir till stoft, som Gud
har bestämt det (1 Mos 3:19).

Evangelium: Luk 9:43b-45 (Människosonen skall överlämnas i människors händer)
”Han har häpnadsväckande framgångar” – så
beskrevs nog den nye galileiske undergöraren
och predikanten bland folket. Lärjungarna
måste ha berusats av medvinden och tagit den
som ett säkert tecken på att nu blir det seger
för Guds kungarike – bara en fråga om dagar
innan världen förvandlas till Paradiset.
Jesus korrigerar tvärt denna förväntan. Han ber
- i ovanligt tydliga ord - om uppmärksamhet:
Lyssna noga på vad jag nu säger till er (v. 44).
I v. 45 visar Lukas med lika stor tydlighet att
lärjungarna blev rädda och inte fattade vad
Jesus menade.

”Ska Människosonen från himlen dödas?
Vansinne! Skulle denna gestalt som ska få
makt, ära och herravälde av Gud (Dan 7:13-14)
vara svagare än människor?”
Jesu ord om sitt kommande lidande verkade stå
i skriande kontrast till alla hans mäktiga under,
men lärjungarna glömde inte dessa störande
och märkliga ord. De måste ha grubblat mycket
över dem. Vid uppståndelsen avslöjades
meningen (Luk 24:6-8): uppståndelsen är
poängen. Den firar vi – än en gång – i morgon,
liksom varje söndag, och det tröttnar vi aldrig
på ty den ger oss ett hopp som är större än allt.

Min andel är Herren, jag lovar att lyda dina ord (Ps 119:57)
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TJUGOSJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Hes 18:25-28 (När den gudlöse upphör med sina brott skall han leva)
Judarnas nederlag och fångenskapen i Babylon
på 500-talet f. Kr. förklarades av profeterna
som ett straff för folkets synder. Efter exilen
skulle befrielsen komma. De som föddes i
exilen drabbades alltså av sina fäders brott som
Gud hade sagt i 2 Mos 34:7. Det kändes hårt,
ja, orättvist. Klagomålen växte: ”Varför ska vi
straffas för vad andra har gjort? Gud är orättvis
- och varför ska vi då omvända oss?” Svaret är:

Var och en ansvarar personligt för sin egen
synd (5 Mos 24:16; Jer 31:29f; Hes 18:19-23),
och det är både rätt, rimligt och möjligt att
frigöra sig från sina förfäders ogudaktighet
även om man lider under följderna av den.
Dina föräldrars synder har skadat dig men du
har inte rätt att vägra omvända dig. Andras
synder fritar dig aldrig från plikten att göra det
goda. Då tar du efter dem. Synden fördubblas.

Andra läsningen: Fil 2:1-11
(Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus)
(alternativ, kortare läsning: Fil 2:1-5)
Gamla testamentet lär oss ödmjukhet mot
Gud, men se: Guds Son var ödmjuk mot oss.
Han ägde Guds gestalt (v. 6) – d.v.s. redan före
all tid var han hos Fadern och det fanns ingen
väsensskillnad mellan Fadern och Sonen (Joh
1:1; jfr Kol 1:15; Heb 1:3). Likt en kungason
som väljer att leva bland sina undersåtar under
cover så ville han gå in under samma villkor
som vi, av kärlek till oss människor.

Han hade haft all rätt att komma i bländande
gudomlig majestät men avstod från allt (v. 7).
Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud (v.
6). Det betyder: sin Faders makts spira hade
han i handen men han valde att släppa den
och lägga den åt sidan fast han visste att detta
skulle kosta honom livet. När Gud går oss så
långt till mötes, hur mycket måste då inte vi
vara ödmjuka mot varandra (v. 3)?

Evangelium: Matt 21:28-32 (Liknelsen om de båda sönerna)
Att pengautpressare (tullindrivare) och
prostituerade (horor) ska ingå i Guds rike
före anständiga, respektabla religiösa personer
är en skarp provokation, ett skorrande oljud
som skapar oro än i dag när orden ekar ut
över kyrkbänkarna. Bara Matteus har med
denna berättelse (möjligtvis har de andra
evangelisterna undvikit den av rädsla för att den
kunde missuppfattas eller verka frånstötande).
Lukas liknelse om den förlorade sonen (Luk
15:11-32) har vissa likheter med den här, och
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Lukas nämner också tullindrivarna (Luk 7:29),
men de prostituerades omvändelse nämns
inte. Sonen i liknelsen här som först säger nej
till Gud men sedan gör Guds vilja står för de
omoraliska människor som ångrade sig (v.
29) vid Döparens predikan. Vi möter samma
sak i vår tid, det är en gåva att få bevittna en
syndares omvändelse, friden, glädjen, blicken i
ansiktet. Då förstår man Jesu ord. De som lyfts
upp från träsket genom Den helige andes fasta
grepp, de går inte utan springer in i Guds rike.

TJUGOSJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 4 Mos 11:25-29 (Om ändå hela Herrens folk vore profeter)
Josua hade ett ledande ämbete i Gudsfolket (4
Mos 27:12-23). Han ser nu hur Mose delegerar
den andliga auktoriteten till de sjuttio äldsta
(motsvarande vår kyrkas präster). Två av dem
hade inte kommit till uppenbarelsetältet som
de skulle utan stannat kvar hos folket inne
i lägret. De fick ändå samma gåva och det

oroade Josua. Var det verkligen rätt?
Men Guds präster och diakoner ska just
vara hos folket, de ska verka för att alla (inte
bara fromma eller duktiga) ska bli ett rike
av präster (2 Mos 19:6; jfr 1 Pet 2:9), stärkta
av Andens pingstgåvor genom dopets och
konfirmationens sakrament.

Andra läsningen: Jak 5:1-6 (Er rikedom förmultnar)
Guld rostar väl inte - eller? (v. 1). Vilken chock
att se det hända ändå. Och vilken fasa att inse
att min rikedom blev till på grund av andras
fattigdom (v. 4). Varor var billiga därför att
arbetare fick svältlöner i regimer som var
bästa vänner med Sverige. De som ville ändra

på orättvisorna mördades (jfr Ps 10; 37:1214; Vish 2:10-20). Och jag brydde mig inte.
”Slaktdagen” i v. 5 tolkas bäst som domens
dag (2 Pet 2:12; Jer 12:3; 25:34; 46:21). Med
”den rättfärdige” i v. 6 menas varenda värnlös
förkämpe för rättvisa, särskilt Jesus.

Evangelium: Mark 9:38-43, 45, 47-48
(Den som inte är mot oss, han är för oss. Om din hand förleder dig, så hugg av den)
Även människor som inte lever i full
gemenskap med katolska kyrkan eller som har
en ofullständig uppfattning om den kristna
tron kan förvisso göra gott i Jesu namn (v. 3849) - ibland bättre än en rättrogen, lat och sur
katolik. Den som inte är emot oss, han är för
oss (v. 40; jfr Luk 9:50): Raka motsatsen sägs
i Matt 12:30 och Luk 11:23 men där handlar
det om sådana som sprider onda ord om Jesus.
Anvisningarna i resten av läsningen måste
självklart tolkas bildligt. Jesus botade lama,
blinda och en man med en förtvinad hand
och kan omöjligt vilja att kroppar skadas (som
när man i vissa länder hugger av en hand som
straff för stöld, eller när någon skadar magen
genom överdriven fasta). Vi kristna ska vara
lemmar på Kristi kropp och kroppen får inte
skadas. Den är ett tempel åt Guds Ande.

Apostlarna irriteras när andra utanför kretsen
lyckas med imponerande gärningar bättre än
de själva. Jesus däremot framhäver värdet av
små och vardagliga gärningar som när någon
bara räcker apostlarna ett glas vatten (v. 41).
Tjänaren är en extra hand, en extra fot, ett
extra öga åt den som betjänas. Så ska du som
kristen helga din hand, din fot och ditt öga.
Men du behöver en andlig yxa: du räcker ju ut
handen efter varor som du borde veta bara är
billiga för att arbetare långt borta lever under
slavliknande förhållanden. Du låter ditt öga
frossa i filmer, spel eller böcker som förhärligar
våld och oanständighet. Dina fötter går på
vägar som du vet är fel. Det är inte handens,
ögats eller fötternas fel utan ditt hjärtas. Hugg
till med yxan i själen - innan hjärtats begär
drar ner hela dig i helvetet!
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TJUGOSJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Am 6:1a, 4-7 (Ni som skrålar till harpa skall gå främst i fångtransporten)
Profeten Amos från 700-talet f. Kr. (se s. 136)
fick befallning från Gud att profetera mot
överklassen och kungahuset. Nordriket Israels
huvudstad Samaria var byggd på en kulle och
var nästan ointaglig. De arkeologiska fynden
där vittnar om de rikas lyxliv och stark militär

närvaro (stallar för krigshästar, elfenbensutsmyckningar, jfr v. 4). Amos levererar skarp
kritik av sociala missförhållanden och förutser
i v. 7 Samarias och Nordrikets undergång. Den
kom också, nämligen genom assyrierna år
722/721 f. Kr.

Andra läsningen: 1 Tim 6:11-16 (Håll ditt uppdrag till vår herre Jesu Kristi ankomst)
Timotheos har avlagt den rätta bekännelsen
inför många vittnen (v. 12). Menas hans dop?
Eller ämbetsvigning? Handlingen jämförs
med Jesu ord inför Pilatus (v. 13). Paulus syftar

nog på att Timotheos har vågat att offentligt
bekänna tron på Jesus med risk för sitt liv.
De som gjorde så kallades i fornkyrkan för
bekännare och aktades högt.

Evangelium: Luk 16:19-31
(Du fick ut ditt goda medan du levde, liksom Lasaros sitt onda.
Nu har han funnit tröst här, medan du plågas)
I söndags hörde vi Jesu ord om pengar: Använd
den ohederlige mammon till att skaffa er
vänner som tar emot er i evighetens hyddor när
mammon lämnar er i sticket (Luk 16:9). Den
rike mannen i dagens evangelium kunde lätt
ha gjort så. Dag ut och dag in låg den fattige
tiggaren vid hans dörr. Lasaros är symbol för
alla hjälplösa och sjuka – från hans namn
kommer ordet ”lasarett”, alltså sjukhus. Den
rike vaknar i dödsriket (skärselden är det nog,
jfr Matt 5:26; 18:34-35). Hur kunde han vara så
hård och hjärtlös när han levde? Gud krävde
aldrig att han skulle ge de fattiga all sin lyx eller
ens sluta festa. Den helige Hieronymus (se s.
47) talar i sin kommentar direkt till den rike
mannen: Jag säger inte att du ska kasta bort din
rikedom. Men det som du kastar bort - resterna
från ditt bord - ge det som allmosa. Men nej,
inte ens smulorna unnade han Lasaros.
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Tänk vad den rike mannen var fattig i sitt
hjärta. Hans frågande, stirrande blick möter
oss i lågorna, är han vår spegelbild? Den rike
– vi själva – borde veta bättre. Vi har Bibeln
med Mose och profeterna (v. 29). Vad står det
i Mose lag? Om det finns någon fattig hos dig,
en av dina landsmän, i någon av städerna i det
land som Herren, din Gud vill ge dig, skall du
inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten
för din fattige broder (5 Mos 15:7). Vad sägs
hos profeterna? Hör detta, ni som trampar på
de fattiga och utrotar de svaga i landet... Jag
vänder era fester i sorg och alla era sånger i
klagan... jag sänder sorg… och låter slutet bli en
bitter dag (ur Am 8:4-10).
Dagens liknelse visar att vi behöver varandra,
rika som fattiga. Lasaros kommer en gång
att öppna himlens dörr för oss om vi hjälper
honom nu på jorden.

MÅNDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Sak 8:1-8
(Jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland)
Gudsnamnet ”Sebaot” betyder skaror. Himlen
har skaror av stjärnor och en kung har skaror
av soldater. Så omger Gud sig med änglar.
”Härskarornas Herre” inleder alla de lösa
profetord som sammanställts i detta kapitel.
Gud lovar det lilla folket en stor framtid.

Vad de inte av egen kraft kan skapa, det kan
han: ett tryggt samhälle där man varken dör
ung eller barnlös (v. 4-5). Gud har visat i forna
dagar att han kan hämta hem folket från exil,
ge dem landet och ingå förbund med dem (v.
7-8). Så blir det igen, lovar profeten Sakarja.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Job 1:6-22
(Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens namn)
Jobs bok ger oss det s.k. teodicé-problemet:
”Hur kan en allsmäktig och god Gud tillåta
att det finns oskyldigt lidande?” (se s. 115 och
inledningen till denna bok på s. 81 och Katolska
kyrkans katekes, nr. 309-314; jfr Ps 10:3f, 14:1;
36; Vish 1:16-2:22; 12:12-14). Job var en
man som gjorde allt rätt, t.o.m. förebyggande
bot för andra (1:5). Satan (namnet betyder
”Åklagaren” eller ”Motståndaren) träder fram

bland ”gudasönerna”, d.v.s. änglarna. Han letar
fel på människor. Vad han har för avsikter vet
vi ju (2 Kor 2:11). Han kan dock inget göra
utan Guds medgivande (v. 12), och Gud är
både vår försvarsadvokat och domare (jfr Rom
kap. 8).
Jobs accepterande av sitt Getsemane visar att
Satan hade fel (v. 9-11). Job är i grunden en
Kristusbild.

Evangelium: Luk 9:46-50 (Den som är minst av er alla, han är stor)
Varför denna maktkonflikt mellan lärjungarna
(se även Luk 22:24f)? Är de missnöjda
med att Petrus fått en särställning (Matt
16:18 f)? Tycker de att Jesus är för svag som
ledare (”han är som ett barn”; jfr v. 47-48)?
Hur som helst: Guds rike kommer och det
behövs nu en ordentlig ministerlista, tycker
lärjungarna. De observerar även att någon
utanför deras ”elitgrupp” har del av Jesu makt
över demonerna. ”Men är den där mannen
legitimerad?” (”har andra än vi anspråk på att
representera Jesus?”). Jesus verkar inte ha helt
grepp om rörelsen, risken för fördärv låg nära
(som i kyrkan i åren innan reformationen).

Vi förstår lärjungarnas frustration. ”Är Jesus
försvagad? Han talar om barn och grubblar
över kommande lidanden” (jfr Mark 10:3940). En överraskande tolerant utsaga (v. 50;
jfr Mark 9:39) avslutar Lukas långa version av
Jesu verksamhet i Galileen (motsatsen sägs i
Matt 12:30; Luk 11:23 om dem som talar illa
om Jesus). Nu går vi mot Jerusalem. V. 50
låter som den romerska härföraren Pompejus
slogan i romerska inbördeskriget bara några få
decennier tidigare (han intog Jerusalem år 63
f.Kr och mördades år 48 f.Kr.). Kanske Jesus
anspelar på honom: Pompejus miste livet till
sist. Samma väg går jag.

Vi tar emot det goda från Gud, skall vi då inte också ta emot det onda? (Job 2:10)
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TISDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Sak 8:20-23
(Många folk skall komma och söka Herren Sebaot i Jerusalem)
Sakarja såg en framtid som vida överträffade
hans samtidas hopp. Israel ska växa ihop med
alla folk, det ska strömma konvertiter till
Jerusalem från alla håll, inte för att stödja folkets
nationalistiska strävan utan av rena religiösa

skäl. Därmed ska Gud ”hela” splittringen från
tornbygget i Babel då folken skingrades (1
Mos 11:1-9). Alla folk ska förenas i Jerusalem.
Urkyrkans pingstunder (Apg kap. 2) uppfyllde
detta löfte då KYRKAN blev en realitet.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Job 3:1-3, 11-17, 20-23
(Varför skulle den olycklige skåda ljuset?)
Dödslängtan möter vi när någon belastas av
ohanterlig förlust, kränkning eller sorg. Job
säger: ”Jag vill inte leva” men menar: ”Jag vill
inte leva så här längre”. Han behövde närvaro
och att bli sedd, inte döden. Läget kan ofta

ändras så att en sådan person vill leva igen, det
kan aldrig uteslutas. Gud kan vända allt ont
till gott. Jobs vänner däremot var som Satan.
Snart nog letade de fel på Job och ”förklarade”
hans olycka. Det var elakt.

Evangelium: Luk 9:51-56 (Jesus vände sina steg mot Jerusalem)
Här börjar Jesu väg till Jerusalem och till
lidandet. Jesus går med beslutsam min (det
är ansiktet hårt som flinta i Jes 50:5-9 som vi
ska tänka på) till Den heliga staden där hans
himmelsfärd väntar (v. 51; Luk 24:50 f och Apg
1:9). Den ska bli hans ”exodus” (Luk 9:31),
hans uttåg ur världen. Därefter sprids kyrkan
ut till alla folk.
Samaria var inte ofarligt att vandra igenom
för en jude på väg mot Jerusalem. Samarierna
godtog inte templet i Jerusalem, tvärtom hade
de haft ett eget tempel på sitt berg Gerisim.
Detta folk, som i dag är reducerat till ca 700
personer, accepterar bara Moseböckerna som
helig skrift. Judarna ser dem som kättare, men
observera att Jesus sände sina budbärare också
till dem. De ville dock inte ta emot juden Jesus.
Lärjungarnas vrede liknar profeten Elias vrede
mot Baalsdyrkarna, de har fantasier om att

kalla ner eld från himlen så som Elia gjorde
(2 Kung 1:10 ff; Mal 3:1; 4:5; jfr Upp 11:5).
Jesus stoppar dem (v. 55, ordagrant står det
att han ”hotade” dem; jfr Luk 9:42). Vissa
Lukashandskrifter har ett tillägg i v. 55, där
Jesus säger ”Förstår ni inte vilken ande ni har (i
er)? Människosonen har ju inte kommit för att
förgöra människors liv utan för att rädda dem”.
Jesus vill alltid få oss att gå på förlåtelsens väg
men lätt är det inte. Vi förstår de hetlevrade
apostelbrödernas frustration (v. 54). Jesus
kallade dessa två ”åskans söner” (Mark 3:17).
Kanske gav dem detta namn just efter det här
tillfället.
Vi ska inte förgöra någon men vi får försvara
oss. Medan jag skriver detta brinner det
troligen kyrkor någonstans, överallt försvagas
den politiska viljan att skydda kristna.
Hur ska vi agera?

Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk (Jes 25:6)
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ONSDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Neh 2:1-8
(Låt mig fara till mina fäders stad och åter bygga upp den)
Vissa av oss har politiskt inflytande. Våga
använda det för Guds syften. Juden Nehemja
var inget ringare än vinskänk åt perserkungen
vars rike inkluderade det ödelagda Jerusalem.
Han visar sin sorg för kungen – ett farligt
etikettbrott vid hovet (Est 4:2). Sedan tillåter
han sig att be kungen om något som kungen
har förbjudit (Esr 4:7-23), nämligen att åter-

uppbygga Jerusalem. Och när han nu ändå är
i gång så passar han på att också skaffa sig fria
händer och medel att sätta igång.
Det är våren år 445 f.Kr. (v. 1) och Nehemja
kommer att ta ledigt för detta under tolv år –
och på betalt arbetstid. Ha! tänker han. Detta
är ett under och Gud står bakom (v. 8).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Job 9:1-12, 14-16
(Hur skulle en människa kunna ha rätt mot Gud?)
Jobs förlust av allt blir till en troskris. Han
ser sig tvungen att bejaka Guds allmakt
men förneka Guds rättvisa. Vi får en mäktig
poesi: stjärnbildernas orubbliga plats i v. 8-10

avbildar rättvisan, att man tryggt kan lita på
Gud. Men vulkanutbrott och jordbävningar
(v. 5-6) säger motsatsen. Job suckar - vi är
chanslösa mot Gud, vi kan aldrig få rätt…

Evangelium: Luk 9:57-62 (Jag skall följa dig vart du än går)
Det var – och är – svårt för Jesus att hitta
hängivna, kompetenta medarbetare. Vissa
inser inte hur hårt ett liv i hans efterföljelse
kan bli – det kan bli som att leva under djurens
nivå (v. 58). Men så är Jesu krav också höga.
Kallelsen i v. 61 låter som i 1 Kung 19:20,
men i det fallet verkade det gå bra att först
ta avsked med familjen. Inte så nu: här gäller
ett hemlöst vandrande liv, som om man inte
hade familj att ta hänsyn till. I ett samhälle
där familjeförpliktelser var helt fundamentala
(Guds bud) är Jesu ord i v. 60 kanske det mest
upprörande han har sagt. De döda skulle
begravas värdigt (Tob 4:3; 6:15; Syr 38:1617). Det var odiskutabelt. Jesus verkar torrt
konstatera att det finns tillräckligt många
”andligt döda” (likgiltiga inför Guds rike) som

kan ordna med begravningar där hemma.
Den som följer Jesus har hittat något som
ska prioriteras över allt annat. Vi vet inte om
den fader som nämns är döende eller redan
död, kanske handlar det helt egoistiskt om
att vara med därhemma när arvet delas. Men
Jesus säger: ”NEJ, KOM”. Det är som med den
tidens plogarbete (v. 62). Plogen var liten och
lätt. Ville man lyckas med fina raka fåror fick
man från början vara fullt koncentrerad, ena
handen på plogen, andra handen dirigerar
oxarna, och blicken på målet längst borta. Ja,
så är det att verka för Guds rike. Det duger
inte att se sig om eller se tillbaka. Den som
förkunnar Guds rike måste vara redo att göra
det i varje ögonblick.

Om du närmar dig Herren för att tjäna honom, bered dig då för prövningar (Syr 2:1)
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TORSDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12
(Esra öppnade boken och lovade Herren Gud)
Ett litet, luttrat folk vill här förnya förbundet
med Gud från Sinai. Man samlas bäst man kan,
”på torget framför Vattenporten” (v. 1). Folket
ber om att få höra läsningar ur Moseböckerna.
En predikstol ställs upp (v. 4). Leviter (den
tidens diakoner) samlar grupper och förklarar

buden. Guds lag ger glädje (i kontrast till 2
Kung 22:11; 2 Krön 34:19) och fest. Alla delar
mat med varandra (v. 10f).
Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde Esra
har gjort det bra: nu vilar folkets existens helt
på lagen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Job 19:21-27
(Jag vet att min förlossare lever)
Det gör ont att få veta att allt är ens eget fel
när man lider. Job tigger sina ”vänner” om att
sluta plåga honom (v. 21-22). Job önskar att
hans meningslösa lidande skrevs ner (v. 23-24),
d.v.s. erkändes som viktigt (och så blev det ju

verkligen!). Livet är absurt och alla ni kloka
huvuden borde medge det, vill han säga. Men
mitt i allt detta växer trons under fram: Gud
är Frälsaren. Job ska se honom. De berömda
orden i v. 25 använder vi vid bön för döda.

Evangelium: Luk 10:1-12 (Den frid ni kommer med skall bli kvar hos honom)
Vi ser (v. 1) att Jesus hade en genomtänkt,
geografisk missionsplan. Han har i övrigt
organiserat rörelsen med det gamla Israel
som modell: 12 apostlar liksom folket hade
12 stamfäder, och nu 72 lärjungar precis som
Mose fick 70 ”äldsta”, d.v.s. medhjälpare (4 Mos
11:16 f), plus två som tillkom (4 Mos 11:26).
Lukas vill nog också få oss att tänka på de 70
folken som fanns i världen enligt folklistan i 1
Mos kap. 10 (i den hebreiska Bibeln var de 72):
Jesus gav oss så på förhand en bild av missionen
till alla folk som kyrkan skulle förverkliga (Jes
42:6; 49:6). I vissa gamla Lukashandskrifter är
lärjungarnas antal 70 – vilket som är rätt vet vi
inte. V. 3: att skickas som lamm bland vargar
är en skrämmande tanke, men Den gode
herden skyddar och leder kyrkan (Joh 10:1-16)

och den messianska tiden är nära då vargen
ska bo med lammet (Jes 11:6; jfr 65:25). Äkta
missionärer är själva lamm som följer Lammet
vart det än går (Upp 14:4). Ta bort lammets
ödmjukhet och du får missionärer som blir till
kolonisatörer, rena vargar. Deras arbete håller
inte vilket kyrkohistorien bevisar med råge.
Förbudet mot att hälsa på någon på vägen
(v. 4; jfr 2 Kung 4:29) är ett profetiskt tecken:
”Ur vägen, vårt budskap brådskar!” V. 12:
sodomiternas synd var vidrig och fick ett
vidrigt straff (1 Mos kap. 18-19) men de kände
inte till Jesu godhet såsom människorna på
Jesu tid gjorde. Jesu samtida hånade honom
men ingen ragnarök föll över dem, därför
väntar dem en långt hårdare dom i evigheten.

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära (Ps 23:3)
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FREDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Bar 1:15-22
(Vi har syndat mot Herren och varit olydiga mot honom)
Baruk var profeten Jeremias trogne sekreterare
(Jer 32:13; 36:4). När kung Jojakim rev sönder
och brände Jeremias bokrulle (Jer 36:21-32) fick
Baruk skriva om alltihop. Efter Jerusalems fall
år 587/586 f.Kr. mördades den av babylonierna
insatte ståthållaren i Juda (Jer 41:16-18). Läget
blev farligt. En grupp judar tog då Baruk och
Jeremia, förmodligen under tvång, med sig till

Egypten (Jer 43:5-7). Vad som hände sedan
där vet vi inte. Baruk måste ha rest vidare till
de deporterade judarna i Babylon. Enligt Bar
1:1-10 skrev han där den här boken och drog
sedan (år 581 f.Kr.) till Jerusalem. Dagens
läsning är en massiv syndabekännelse, värdigt
ett folk som litar på Guds nåd. Den förtjänar
att läsas långsamt i dag fredag, vår dag för bot.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Job 38:1, 12-21; 40:36-38
(Har du stigit ned till havets källor?)
Den danske filosofen Sören Kierkegaard skrev
att det är saligt att veta att mot Gud har vi alltid
orätt. Vore vi klokare än Gud så vilade världen
verkligen inte i trygga händer. Se, hur en rad
enkla frågor från Gud sätter Job på plats (Job

kap. 38-40 som sammandras här). Han vet inte
hur Gud tar hand om skapelsen, hur skulle han
då kunna förstå Skaparen och hans planer (jfr
Jes 55:8-9)? Job kan inte få rätt mot Gud. Inte
vi heller. Som tur är.

Evangelium: Luk 10:13-16 (Den som avvisar mig, han avvisar honom som har sänt mig)
Gamla testamentets profeter talade hårt mot
de högmodiga utländska storstäderna Tyros
och Sidon (Jes 23:8-12; Hes 28:1-23) men Jesus
försäkrar att hade dessa två städer fått samma
gåvor som han gett åt de galileiska städerna
så hade hedningarna där lagt aska på sina
huvuden som tecken på bot (såsom vi gör på
Askonsdagen). Kafarnaum ska inte tro att bara
för att Jesus verkat länge där så ska det gå dem
bättre vid domen (v. 15). Nej, de drabbas av
Babylons öde (jfr Jes 14:12-15).
Jesus talar här till människor som har fått
mycket och som han därför väntar sig mycket

av men som inte vill lyssna till honom. Även
om det låter fördömande så syftar orden
ännu till omvändelse. Men den måste i så fall
komma NU.
Så är det: det finns avgörande ögonblick då
människor möter det kristna budskapet i klar
form och måste säga ja eller nej i sina hjärtan.
Den utmanande inbjudan fortsätter ju genom
de lärjungar Jesus sänder ut (se läsningen
i går). Kyrkans ämbetsbärare är i dag de
tydligaste exemplen på utsända lärjungar. Om
jag föraktar eller förkastar de gåvor från Gud
som de ger mig (förkunnelse och sakrament)
då drar jag domen över mig.

Förslag till fredagsoffer: tänka på synder som Gud har förlåtit dig och tacka honom.
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LÖRDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Bar 4:5-12, 27-29
(Han som har lagt olyckorna på er skall ge er den eviga glädjen)
Gud vill inte utplåna någon, men han låter oss
känna följderna av vår avgudadyrkan (v. 6).
Att leva under ”Guds vrede” betyder inte att
Gud är ”på dåligt humör” utan att man inte
längre lever under Guds nåd. Man har ställt
sig utanför gemenskapen med honom och
står nu därute och fryser. Gud hade fött upp er,
och Jerusalem (en bild av kyrkan) hade vårdat

er (v. 8). Den heliga staden blir här poetiskt
presenterad som en moder, full av sorg (inte
vrede) över sina barns elände. Hon tröstar
(jfr Jes 66:10-14) och talar till syndarna om
den eviga glädjen (v. 29). En sådan kärlek vill
kyrkan ge oss. Den låter oss leva upp. Då vill vi
tjäna Gud igen med tiofaldig iver (v. 28).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Job 42:1-3, 5-6, 12-16
(Nu har jag fått se dig med egna ögon)
Under fem dagar har vi nu fått huvudpunkterna
i Jobs bok. Den plågade mannen ville ställa Gud
till svars för alla sina olyckor, men Gud lät Job
inse att han inte kunde förstå himlens vägar.
Job släppte sina bittra ord mot Gud och valde
att ödmjukt tiga. Bokens slut ger Job nya barn
och därtill hans jordiska rikedom åter i dubbel
form (jfr med Job 1:2-3). De vackra döttrarnas

namn översätts i Bibel 2000 med ”Lillduvan”,
”Kanelblomman” och ”Sminkdosan”. De
jämställs med sina bröder, tvärtemot den
tidens sed, vilket ska visa hur tacksam Job är
för dem. Jobs argbigga till hustru som hånade
hans trohet mot Gud (Job 2:9; jfr 19:17) hör vi
inget om. Hon lärde sig nog också att tiga.

Evangelium: Luk 10:17-24 (Gläd er över att era namn är upptecknade i himlen)
Det är bara Lukas som berättar för oss om
lärjungarnas lyckliga återkomst och Satans
snabba fall från himlen. Vi får här också teman
som är typiska för Lukas: glädje och Den helige
ande (v. 21). Satans makt är bruten, även om
den krossas helt först vid Kristi återkomst i
härlighet (Upp 12:8). Det beskrivs som att
hans position ”i himlen” är avskaffad (vi ska
tänka oss en domstolsliknande situation där
djävulen var åklagare och ständigt letade fel på
människorna inför Gud såsom vi ser honom
göra i Jobs bok, kap. 1) – hans stol är nu
omkullkastad.

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner,
vem kan då fälla? skriver Paulus, jublande
(Rom 8:33-34).
Demonutdrivningarna visar att Gudsriket har
börjat, nu kan inget hindra oss att bygga upp
en bättre värld enligt Guds sinne. Jesu glädje
är ett triumferande som behagar Gud, den är
kraftfull och äkta som ett barns. Barn kan ta
emot Gudsriket bättre än vuxna (v. 21), de ser
med öppnare ögon, därför är de är minst lika
kvalificerade som vuxna (ja, i grunden mer än
de!) att ta emot dopets sakrament.

Gud, du har gjort himlen och jorden… Ingenting är omöjligt för dig (Jer 32:17)
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TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 5:1-7 (Herren Sebaots vingård är Israel)
Jesajas ”älskade vän” (v. 1), vingårdsägaren, är
Israels Gud, folket är Guds ”plantering” (ett
motiv vi ofta möter: jfr Jes 27:2-5; Jer 12:10;
Hes 15:1-8; 19:10-14; Ps 80:9). Gud har gett
folket frihet, land och lag men är besviken
över dess ringa trohet och drar tillbaka sin
skyddande hand (jfr Ps 53:3f).

Den politiska bakgrunden är krisen år 734732 f. Kr. då arameerna och Nordriket Israel
angrep Sydriket Juda för att tvinga det med i
uppror mot assyriska imperiet. Jerusalems
kung bad assyrierna om hjälp, emot Jesajas
råd. Dessa utplånade sedan Nordriket (år
702/701 f. Kr.).

Andra läsningen: Fil 4:6-9 (Fridens Gud skall vara med er)
Paulus brev till hans favoritkyrka i Filippi är
fyllt av glädje och hopp. Vi ska inte oroa oss,
mörka tankar drivs bort av Guds frid (v. 7).
Vi ska hålla fast vid den läromässiga
traditionen (v. 9) men också vara öppna för

allt ädelt och gott utanför kyrkan (v. 8). En
förbluffande optimism med tanke på att den
gamle mannen skriver i bojor, övervakad,
samt med en möjlig avrättning framför sig (Fil
2:17). Så var Paulus - tacksam i allt.

Evangelium: Matt 21:33-43 (Han skall arrendera ut vingården till andra)
Översteprästerna och fariseerna vet självklart
att Jesus här citerar Jesajas ord (se ovan). Jesus
riktar kritiken mot dem själva, folkets odugliga
andliga ledare som har orsakat ett religiöst
förfall. Jesus talar här precis som profeter före
honom (t.ex. Hes kap. 34; Sak kap. 11) men
han skärper tonen: ledarna är i Jesu liknelse
enbart ”arrendatorer” (jfr den lejde herden i
Joh 10:12-13 som inte bryr sig om fåren – allt
han bryr sig om är lönen - i motsats till den
gode herden som ger sitt liv får fåren). De (och
vi) påminns om att all makt hos Guds folk är
uppdrag som vi ska avlägga räkenskap för.
De utskickade tjänarna som krävde in sin
Herres skörd är profeterna (jfr Mark 12:1f)
som ständigt förföljdes. ”Sonen” (v. 37f) är
den Messias som alla väntade på. Han ska
bli en hörnsten (d.v.s. grundstenen i Guds
nya tempel) även om han först avvisas av
byggherrarna, alltså arrendatorerna som
regerade i Guds vingård (Ps 118:22; Jes 8:13-

14; 28:16; jfr 1 Pet 2:4ff; Apg 4:11; Rom 9:33;
Ef 2:20). Precis som Gamla testamentets Josef
förråddes av sina bröder (jfr v.38 med 1 Mos
37:20) så kommer Messias att slås ihjäl utanför
vingården, d.v.s. utanför Jerusalem (Joh 19:17;
Heb 13:12).
Mördarna inbillar sig i ofattbar dårskap att de
kommer att ärva vingården (v. 38). Men icke.
Gudsriket ska tas ifrån dessa ledare (= de som
lyssnar på Jesus i denna stund). Den dödsdom
som de oförsiktigt föreslog i v. 41 kommer
över dem själva, de blir krossade av den nya
grundstenen (v. 44, tanken går till stenen som
Guds hand slungade mot Nebukadnessars
staty i Dan 2:34; jfr Jungfru Marias ord i Luk
1:51-52).
Var och en som har makt och ansvar i Guds
kyrka ska komma ihåg denna varning, den
hänger också över oss (jfr Matt 24:48f; Upp
2:5).
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TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: 1 Mos 2:18-24 (De blir ett)
I paradiset skapades äktenskapet. Därmed säger
Bibeln att denna unika sociala relation är helt
primär. Den är den fundamentalaste relationen
som finns: samhället bygger på familjer, men
familjen bygger på det förpliktande löftet
mellan man och kvinna att ge sig åt varandra.
En doft från Paradiset drar genom kyrkan när
ja-ordet sägs vid altaret. Både han och hon
tar emot ett ”revben”, en komplettering, båda
två vinner allt och riskerar allt. I ingen annan
relation kan vi göra varandra så lyckliga (eller
olyckliga). Därför behöver vi här moral, hög
moral, mer än någon annanstans. Det är svårt,
ty vi människor är svaga. Därför behövs Gud.
Därför behövs bön. Äktenskapet är en skola i
helighet, där alla svårigheter leder oss tillbaka
till Gud som förde ihop oss.
Djuren, som här skapas av jord liksom Adam
får inte stå över honom: de underkastas hans
makt genom att han får klassificera dem (v. 1920). Men detta att härska och dominera lindrar
inte Adams grundensamhet, ty djuren blir
aldrig hans jämlikar. Därför skapas kvinnan
ur honom själv, ur hans sida, hon och han hör
ihop, de ska komplettera varandra och aldrig
bli varandras konkurrenter.
En sinnrik detalj är att Adam behöver ”sövas
ner” inför denna operation (v. 21), här antyds
att mannen i viss mån måste ”dö” för att kunna
klara det nya livets krav. Adam måste avstå
från en hel del för att kunna leva med henne,
men belöningen blir fantastisk: hennes kärlek.
Där står mänsklighetens föräldrar, sida vid
sida, i strålande ursprunglig skamfrihet, här
behövs ingen dominans. Adam är jublande
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nöjd med denna gåva - en stor, indirekt
komplimang till Eva (v. 23). Adam vill dela allt
med henne, t.o.m. sitt namn (som när makar i
dag tar samma efternamn). Hebreiskan leker
här med orden: ”Man” heter ish och ”kvinna”
isjá (en likhet som i engelskans ”man/woman”). Det vore fel att tolka denna text som att
mannen utövar ”makt” över kvinnan genom
att ge henne namn. Hon är inget djur utan
hans eget kött. Att Adam ska få någon som
”kan vara honom till hjälp” (v. 18) betyder att
kvinnan motsvarar honom på ett harmoniskt
sätt, inte att hon får reduceras till ”hjälpreda”.
Ordet ”hjälpare” (som används om Eva i
denna vers) heter på hebreiska ezer, detta ord
används i Bibeln också om Gud själv. Katolska
kyrkans katekes (nr. 1605) talar därför om
kvinnan som en gåva till mannen, som på sätt
och vis representerar ”Gud som är vår hjälp”
(jfr Ps 121:2). Eva, Guds representant, är en
hjälp som ska lindra Adams ensamhet.
Nec domina, nec ancilla, sed socia (inte
härskarinna, inte tjänsteflicka utan ledsagare)
- denna teologiska lärosats från 1100-talet
behöver upprepas i alla tider. Kvinnoförtryck
i kristendomens namn har funnits men det
beror inte på Bibeln och den kyrkliga läran i
sig. Man och kvinna skapades för varandra,
som varandras hjälp. Just så liknar de Gud,
vars avbild de tillsammans är, se 1 Mos 1:27.
V. 24 stämmer dåligt på Adam och Eva som
båda saknar jordiska föräldrar. Vi inser att
berättelsen är tänkt som en modell för våra
äktenskap: bandet till föräldrarna och deras
dominans måste brytas, man måste vara
frigjord, vuxen, för att kunna gifta sig.

Andra läsningen: Heb 2:9-11 (Han som helgar och de som blir helgade har alla samme fader)
De kristna som Hebreerbrevet skrevs till hade
blivit osäkra i sin tro (se inledningen till detta
svåra brev på s. 223). Hur accepterar man att
Jesus, Frälsaren, skulle dö så förnedrad på ett
kors, som en terrorist eller en dödsdömd slav?
Ingen ängel har drabbats så.

Författaren svarar med att det tvärtom var
högst passande! Jesus blev ”fullkomnad”
genom lidandet (v. 10). Det betyder inte att
han var ofullkomlig innan, nej, korset skulle
på fullkomligt sätt visa vad Jesus lärde oss: så
långt, i döden, vill Gud gå för vår skull.

Evangelium: Mark 10:2-16 (Vad Gud har fogat samman får människan inte åtskilja)
Jesus tillåter separation (i nödfall) men inte
upplösning av äktenskap och omgifte. Så
balanserar man bäst de olika utsagorna i Nya
testamentet (Matt 5:32; 19:6, 9; Luk 16:18; 1 Kor
7:10-11, 39; observera dock det s.k. paulinska
privilegiet i 1 Kor 7:15). När katolska kyrkan
efter noggrann prövning kan ogiltigförklara
ett äktenskap (för att parterna inte visste vad
de gav sig in på/ var omogna/ gifte sig på grund
av fruktan m.m.) så motsäger vi inte Jesus. Vi
förklarar då att ett verkligt kristet äktenskap
från början aldrig kom till stånd (Katolska
kyrkans katekes, nr. 1625-1629).
Vad säger vi till den svikna vars före detta
partner går och gifter om sig? En svår fråga.
Ofta vill man bara gråta... I tron på Kristus kan
detta kors dock få mening. Den som väljer att
bära tomheten – utan att själv bryta mot det
förbund som ingåtts – liknar Gud själv, som
förblir trogen mot en bristfällig mänsklighet.
Gud sviker ingen, inte ens dem som lönade
hans kärlek med iskallt avvisande och hans
godhet med korsets pina, han bryr sig särskilt
om den som övergivits. Hans nåd består –
varje morgon är den ny (Klag 3:23). Herren är

nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa (Ps
34:19). Är vi trolösa förblir han ändå trogen
(2 Tim 2:13). Vi kristna är kallade att försöka
likna Gud även på denna punkt. Det kan
kännas hårt och inte alla klarar det, det går
inte utan en verklig heroisk inställning. Men
det tillhör den trohet vi lovade varandra inför
Gud. Kyrkans gemenskap hjälper oss vidare,
steg för steg.
Till det som Gud har fogat samman (v. 9) hör
även barnen – en central del av äktenskapets
syfte. Dagens läsning inkluderar även Jesu
välkomnande av dem. Vi ska också ta dem i
famnen, de lär oss mycket om hur vi ska ta
emot Guds rike (v. 15).
Fariseerna i v. 2 brydde sig inte ett dugg om
äktenskapsfrågan, de ville sätta dit Jesus för att
kunna intyga att han förvrängde Moses lag (5
Mos 13:1f; 18:20) - liksom många i dag vill sätta
dit katolska kristna med ensidiga ”bibelbevis”.
Fariseerna hörde Jesus egenmäktigt upphäva
”dispensen” i 5 Mos 24:1 och kan gå hem nöjda.
De fick vad de kom för.
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TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Hab 1:2-3; 2:2-4 (Troheten räddar den rättfärdiges liv)
Vi är i slutet av 600-talet f. Kr. Habackuk ser
ett alltmer våldsamt och rättslöst samhälle
kring sig, man glömmer Guds lag. Gud lovar
att ingripa: Troheten räddar den rättfärdiges
liv (v. 4). d.v.s. den som är trogen mot Moses
lag räddas. Så heter det i den hebreiska Bibeln
och så uppfattade antagligen Habackuk detta
budskap från Gud. Men samma vers återgavs
i grekiska Bibeln (Septuaginta, se s. 18) med
att den rättfärdige skall leva genom min trohet.
Betoningen ligger där på Guds trofasthet.
Paulus i sin tur lät orden handla om vår tro på

Gud (se Rom 1:17; Gal 3:11). Denna tro gör oss
rättfärdiga vilket Moselagen inte kunde, vill
han säga. De orden gav senare Martin Luther
en befriande känsla, ”tron allena” blev hans
slogan mot de botövningar han tidigare utövat,
driven av sin ångest. Så kan ett bibelord växa
till och få nya grenar. Luthers tolkning var
dock extrem (varken Paulus eller Habackuk
skulle ha känt igen sig i den, se s. 201). Varje
kristen speglar sitt eget hjärta i Bibelns ord .
De är ofta mångtydiga, men öppnar just så nya
horisonter. Man får inte läsa på ett stelbent sätt.

Andra läsningen: 2 Tim 1:6-8, 13-14 (Skäms inte för vittnesbördet om vår Herre)
Katolska kyrkans ämbeten ges vidare sedan
apostlarnas tid genom handpåläggning (v. 6).
I Bibel 2000 översätts biskopar lite platt med
”församlingsledare” (se 1 Tim 3:1), präster

med ”äldste” (1 Tim 5:17) och diakoner
med ”medhjälpare” (1 Tim 3:8). Paulus
ber Timotheos att ”blåsa liv” i sin vignings
nådegåva. Vi ska alla be för biskoparna.

Evangelium: Luk 17:5-10 (Om ni bara hade tro!)
”Herre, ge oss större tro” säger apostlarna. De
kanske tänker på när de en gång misslyckades
med att bota en sjuk pojke. I Matt 17:20 läser
vi hur Jesus då förebrådde dem deras brist på
tro och sa: ”… om ni har tro så stor som ett
senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta
dig dit bort, och det kommer att flytta sig.”
En sådan mirakelduglig mega-tro skulle
apostlarna gärna vilja ha - därför ber de om
den nu. Men de har missuppfattat det där med
proportioner. Många kristna tycks mena att
om de bara ”ansträngde” sig mera för att tro,
med ”mental kraft”, så skulle de kunna utföra
mäktiga under. Det döljer kanske en annan,
mindre from önskan: ”Herre, gör MIG stor!”
Men Jesus sa att den som ville vara störst skulle
bli allas tjänare, likt barnet som hjälper till
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men inte bestämmer i hemmet (Mark 9:33-37;
jfr Matt 18:2-5). Att bli så liten är stort, ja - ett
under.
Vi behöver inte en ”större” tro. En tro så stor
som ett senapskorn räcker fint. Vad vi behöver
är den sorts tro som är trohet (jfr Guds ord
till Habackuk ovan). Tjänaren i v. 7f är trogen.
Herrens vilja. Inte han själv är central. Kärleken
bor i trohetens hus, säger man. Ja, sök trohet
– resten ordnar Gud Till alla som vill leva så
säger Jesus: ”Var som tjänare som väntar på att
deras herre ska komma hem från ett bröllop…
Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner
dem vakna när han kommer. Sannerligen, han
skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga
sig till bords och själv gå och passa upp dem.”
(Luk 12:35–37). De blir herrar med honom.

MÅNDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Jon 1:1 – 2:1,11
(Jona stod upp och ville fly undan Herrens ansikte)
Den motsträvige profeten sänds ut av Gud för
att omvända de assyriska hedningarna i Ninive,
så att Gud kan förlåta dem allt ont de gjort.
Assyrierna var ansvariga för 10 av Israels 12
stammars undergång. ”Ska de få nåd? Aldrig!”
– Jona vill fly bort till Tarshish (Spanien), som
om Gud bara fanns i östra medelhavet! Men
överallt lyder vinden och sjön Gud (jfr Mark

4:35-41). Jona är arg: hellre drunkna än bli
redskap för Guds godhet.
Sjömännen kommer till tro på Israels Gud
när havet lugnar sig. Vi ser: hedningar kan
omvända sig. Jona fastnar i valens buk – en bild
av oss alla när vi flyr från samvetets röst. Inuti
valen ger Jona upp sin passiva aggressivitet.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 1:6-12
(Det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund)
Vi läser fram tills onsdag i nästa vecka ur
Paulus brev till galaterna (läs inledningen
till detta tuffa brev, s. 212). Paulus går rakt
på sak och fjäskar inte för någon: de som
vill få de nyomvända att förplikta sig på hela

Moses lag förfalskar evangeliet! Paulus vill
ta strid för detta – med vem som helst (v. 8).
Den uppenbarelse (v. 12) Paulus fått avser
förmodligen det som nämns i Gal 2:2, inte
hans omvändelse i Gal 1:16 och Apg 9:1-30.

Evangelium: Luk 10:25-37 (Vem är min nästa?)
Det är ironiskt att Jesus måste påminna en
laglärd (jfr Joh 3:10) om lagens basala bud (5
Mos 6:5; 3 Mos 19:18). Någon fnissar säkert i
bakgrunden, mannen är kränkt och vill då ha
svar på vilken ”nästa” Jesus anser att man är
skyldig att bry sig om (en stridsfråga i dåtiden).
Svaret svider: Jesus låter en samarier – en
person som judarna föraktade och såg som
kättare – vara en förebild i att uppfylla lagen.
Judarna diskuterade om man skulle hjälpa
en samarier, men här hjälper en samarier en
jude. Prästen och leviten (v. 31-32) kom precis
från templet i Jerusalem. Nu hade de bråttom
hem (det bodde många präster och leviter i
Jeriko). Möjligen tänkte de att den överfallne
mannen nog var död och ville inte ”orena” sig

genom beröring med ett lik (3 Mos 21:1f; 4
Mos 19:11;) när de nu precis hade ”helgats” i
Guds hus. Vad Jesus här demaskerar är en syn
på helighet som är omänsklig. Vi ska alltid
hjälpa en människa i nöd, även om vi missar
en mässa.
Vägen ifråga är full av klippor och idealisk för
rövare i bakhåll, det var farligt att stanna upp.
Men samariern vågade. Liknande hjältar finns
i dag i områden med krig. Ordet ”samarit”
(sjukvårdare) kommer från denna liknelse.
I djupare mening är Jesus samariern som
riskerar allt för att hitta oss som ligger fallna på
vägen bort från Paradiset (Jerusalem), skadade
av synden. Värdshuset (v. 34) är då kyrkan. Så
ska kyrkan vara, vill Lukas säga.

Från öster till väster är mitt namn stort bland folken… säger Herren (Mal 1:11)
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TISDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Jon 3:1-10 (De vände om från sin onda väg)
Jona vill inte det här. Assyrierna som en
gång nästan utrotade folket Israel ska inte få
förlåtelse - basta! Han lyder Guds befallning
att predika omvändelse men gör det mot
sin vilja och med så få ord som möjligt (v.
4). Hedningarna reagerar med förbluffande
allvar, de lägger inte bara aska på huvudet,
som vi gör på Askonsdagen, utan klär sig i
botdräkt och fastar, både barn och vuxna, ja,

även djuren. Kontrasten till Guds folk och
dess ovillighet till omvändelse är slående (jfr
Jesu ord i Matt 12:41). Vi inser: hedningarna
lyssnar men Israels barn lyssnar inte. För Paulus
måste denna bok ha varit viktig, den visar
hedningarnas möjlighet till frälsning. Jesus gör
profetens tre dygn i fisken till en bild av sin
egen grav (Matt 12:40). Många tidiga kristna
gravar bar en bild av Jona i valen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 1:13-24
(Jag skulle förkunna evangeliet för hedningarna)
Vi får ytterst värdefulla historiska detaljer
här. Vi anar indirekt vilken nidbild Paulus
motståndare spred om honom: Paulus var
enligt dem en lat farisé som ville slippa lagens

krav, som först ville utrota kyrkan och sedan
fegt fjäskade in sig hos apostlarna för att
plagiera deras lära och göra ett eget hopkok.
Lyssna aldrig till ont förtal om kyrkans ledare.

Evangelium: Luk 10:38-42 (Maria har valt det som är bäst)
Jesus (och hans vänner) tas emot av två
helgonsystrar som han älskade mycket (Joh
11:5). Martha och Maria från Betania firar vi
27:e juli (se s. 1242) tillsammans med deras
broder Lasaros. Martha verkar äga ett hus
och bjuder hem sällskapet. Att gå hem till
en kvinna ansågs opassande för en dåtida
judisk lärare, men Jesus gör det. Martha är
som en diakon ska vara: hon tar hand om
kyrkomedlemmarnas jordiska behov (jfr Apg
6:2f). Möjligtvis överdriver hon lite. Bara en
sak behövs, säger Jesus (v. 42), kanske menar
han att en maträtt, inte tre, räcker fint – hans
mat är att göra Guds vilja (Joh 4:34; jfr Matt
6:31). Helst skulle Martha också vilja vara med
och lyssna till Jesus. Irritationen, svartsjukan,
går ut över systern som hon ställer sig i vägen

för (v. 40) då hon avbryter Jesu predikan.
Maria har (provocerande nog) satt sig bland
männen vid Jesu fötter, en gång kommer hon
att vördnadsfullt smörja samma fötter med
dyrbar balsam (Joh 12:3). Maria har valt det
som är bäst (v. 42): mat behöver vi livet ut men
Herrens ord består i evighet (1 Pet 1:25; jfr Luk
21:33). Martha har dock en poäng med sin
kritik av systern: man ska inte bara vara Ordets
hörare utan även dess görare (Jak 1:22; Rom
2:13). Å andra sidan: diakoni (tjänst) lever
av Guds ord. Ska jag gå i kloster och ständigt
sitta vid Herrens fötter eller bilda familj? Men
i klostret finns också diskberg och en familj
måste också ha bönerutiner. Jungfru Maria
med sitt barn i knät förenade det kontemplativa
med det aktiva livet, det ska vi alla försöka.

Hör, min dotter, lyssna och lär! Glöm ditt folk och din släkt! (Ps 45:11)
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ONSDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Jon 4:1-11
(Skulle jag inte ha medlidande med Ninive?)
Gud skonar den stora staden Ninive från straff
för att han bryr sig om djuren och barnen
(= de ”som inte ens kan skilja på höger och
vänster”, v. 11). Alla räddas, precis som djur
och människor engång i Noas ark. Jona blir
barnsligt vred när Gud förlåter dem han hatar,
han blir missnöjd och gnällig. En så nådig Gud
vill han inte ha att göra med. Jonas dödsönskan
i v. 3 och 8 påminner om den trötte profeten
Elias (1 Kung 19:4-5), men Elia önskade sig
döden för att han misslyckats med sin mission,
Jona därför att han lyckats. Ja, lyckats har han

verkligen. Aldrig har någon predikant haft
framgångar som Jona.
Profeten är en förebild för oss i bön: med ett
barns tillit säger han öppet till Gud vad han
känner. Gud fördömer oss inte för våra känslor
utan talar till vårt förnuft och vill väcka empati
(v. 10-11). Guds godhet gäller alla människor,
även de värsta och även dina fiender. Gud styr
allt och önskar att skona alla (jfr Vish 12:16).
Han kan göra så att även ovilliga människor
gör det rätta, såsom niniviterna.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 2:1-2, 7-14
(De förstod vilken nåd jag hade fått)
Paulus vet att kyrkans högsta läroämbete,
”pelarna” i v. 9, äger rätt att avgöra trosstrider.
Så är det ju i katolska kyrkan. Han tolkade
apostelkonciliets beslut (se Apg kap. 15) som

att hans förkunnelse bland hedningar blev
totalt godkänd. V. 11-14 visar att inte alla
tänkte så. Petrus försökte vara alla till lags men
det duger inte när det rör sig om sanningen!

Evangelium: Luk 11:1-4 (Herre, lär oss att be)
Märkligt att Lukas vars bok säger så mycket om
bön har ett kortare Fader vår än evangelisten
Matteus har (Matt 6:9f). Fornkyrkan valde att
göra Matteus version till liturgins standardform
som det är den dag i dag. Johannes Döparens
böneskola (v. 1) vet vi inget om. Självklart har
hans grupp haft sin egen ”spiritualitet” liksom
varje ordensgemenskap inom kyrkan i vår tid
har. Kanske bad man hos honom med lika
drastiska ord som i esseersekten i Qumran vid
Döda havet (se s. 54ff).
Ordet ”Fader” är centralt i Jesu bön: att kalla

Gud så är att hylla hans närhet och omsorg,
det är det namn som ska helgas (v. 2). Att be
om Gudsrikets ankomst är att be om det vi bäst
behöver (se evangeliet i går). Det är också att be
om att själv bli helig, d.v.s. få tillhöra detta rike.
Bönen om brödet för dagen saknar mening
ifall magen ständigt är full (Lukas betonar ofta
fattigdomen som andligt ideal). Ordet ”oss” i v.
3 syftar på att bröd ska delas med andra (i andlig
mening är brödet Kristus själv, eukaristin). V.4:
Vi behöver skydd i prövningens stund (Lukas
tänker nog pörvningarna som risk för apostasi,
avfall från tron på Jesus).

Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden (Ps 8:2)
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TORSDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Mal 3:13 – 4:2a (i vissa biblar = 3:13-20a)
(Dagen kommer och den skall brinna som en ugn)
Tiden efter templets återuppbyggande år 515
f.Kr. blev desillusionerande. Messias kom inte.
Många blev utleda på religionen och frågade
om det lönade sig att följa Herrens vägar (v.
14). Men profeten Malaki försäkrar: Herrens

dag är nära. Den ska dra över jorden som en
skogsbrand. De som fruktar Gud är skrivna
i en bok och ska skonas (v. 16; jfr Upp 3:5;
21:27). Rättfärdighetens sol (v. 2) är Messias
(Luk 1:79).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 3:1-5
(Var det genom att fullgöra lagen som ni fick Anden
eller genom att tro på vad ni fick höra?)
Paulus tålamod är slut, vi hör honom nästan
stöna och banka i bordet. Vart han än har rest
med sitt budskap om frälsning genom tro och
dop så har han haft judaiserande predikanter
i hälarna som dök upp och ropade ”Lagen!
Lagen!” Nu skriver han i vrede. Dessa dumma
galater, dessa barbarer, fattar de inte att det var
med lagen i handen som man utlämnade Guds

Son, världens frälsare, till tortyr och avrättning?
Kunde Moses lag hindra att Messias dödades?
NEJ! Utgjöts Anden över alla folk som
profeterna förutsagt därför att dessa folk
”förtjänade” det? NEJ! (se Joels bok, 2:28-32
- i vissa Biblar = 3:1-5; jfr Apg 2:17). Hittade
galaterna Guds nåd genom att läsa i lagen?
NEJ! Varför, varför, varför överger ni tron ....

Evangelium: Luk 11:5-13 (Be, så skall ni få)
Lukas evangelium är en böneskola. Fattiga
människor har inte alltid det dagliga brödet
hemma men vill ändå vara gästfria (v. 5-6).
Gästen är helig (Heb 13:2). Om vi kan bör vi
alltid ha något hemma som vi kan bjuda på
eller låna ut. Tre bröd behövs det här, det är
väl ett till gästen, ett till mannen själv och ett
till hustru och barn. Grannen är lika fattig:
alla bor i ett enda rum och sover i samma
säng. Dörren är reglad mot nattens tjuvar, det
är krångligt att få upp den, det knarrar och
barnen börjar skrika. Vår gode Fader är inte
så motvillig, han är vår närmste granne och
håller alltid nattöppet (därför ska vi be när vi
ligger sömnlösa, ty han är där för oss).

Vi får gärna vara påträngande. Du behöver
inte buga och skrapa med foten och slå knut på
dig själv. Säg som det är: Pappa, jag är hungrig.
Liknelsen har humor: den sure grannen ger
de tre bröden för att få vara i fred. Gud ger
Den helige ande, betonar Lukas (v. 13) och
han ger gärna! Vi behöver Anden om vi ska
klara av livets värsta prövningar, som inte är
hunger utan lockelser till synd. Söker vi först
Guds rike så ordnar sig resten (Matt 6:33).
Miljoner fattiga i världen tröstar sig med dessa
ord medan de väntar på att vi rika grannar –
kristna till namnet - ska vara som Gud och
öppna vår dörr och dela med oss.

Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria (Ps 130:7)
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FREDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Joel 1:13-15; 2:1-2 (Herrens dag är nära)
Joel var nog samtida med Malaki (se läsningen
igår). Han uppmanar till botgöring, ty Herrens
dag kommer – vem kan uthärda den? (Joel
2:11). Likt förödande gräshoppssvärmar (jfr

2 Mos kap. 10; Upp kap. 9) ser han soldater
norrifrån (= perserna?) komma och förstöra
allt. Folket behöver nu mer än någonsin vända
sig till Gud.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 3:7-14
(Alla som tror blir välsignade tillsammans med Abraham, som trodde)
Vilka är det sanna Israel? De som tror. Många
hedningar är förebilder i tro: t.ex. Rut (Rut
1:16), skökan Rachav (Jos 2:11), sjömännen
i Jonas båt och folket i Ninive (Jon 1:14-16;
3:5f). V. 13-14 är ett drastiskt resonemang:
Moses lag har mist sin funktion. Enligt den
skulle Jesus vara förbannad av Gud för att
han korsfästes (jfr 5 Mos 21:22-23), men han
är tvärtom insatt som Guds son i makt och
välde vid sin uppståndelse från de döda (Rom
1:4). Lagen har nu kommit till korta, den
är omkörd av nåden. Lagens avgränsningar
mot hedningarna (med omskärelsen som

avgörande markör) faller därför också bort.
Nu uppfylls löftet till Abraham om att alla folk
ska få hans välsignelse, d.v.s. bli som en familj,
ett enda heligt folk (v. 14, jfr 1 Mos 12:3). Vi
är nu alla friköpta slavar, ty Messias blodiga
död på träpålen, hans uttåg ur syndens värld,
var en ny exodus, den orsakade lagens kollaps
(v. 11). I honom fick vi förlåtelse för allt. Gud
frikänner, vem kan då fälla? (Rom 8:33-34).
Allt är nu nåd. Gud har åter friköpt sig ett folk
(Ps 74:2), ja, skapat det (Jes 43:21) och gjort det
till sin egendom (2 Mos 19:5-6). Paulus djärva
teologi förklaras mer ingående i Romarbrevet.

Evangelium: Luk 11:15-26 (Det är med Guds finger som jag driver ut demonerna)
Jesus anklagas för svartkonst. Det är djupt
sårande. Ändå svarar han med lugna argument:
Satan brukar väl inte förstöra Satans verk
såsom ni ser mig göra (tanken är att mänsklig
nöd orsakas av demoner) då skulle han ju vara
i strid med sig själv, och det vore ju faktiskt
en bra nyhet (v. 18). ”Guds finger” (v. 20)
syftar på 2 Mos 8:19 då Egyptens trollkarlar
tvingades erkänna Guds makt, liksom Jesu
arga motståndare nu. Beelsebul (”flugornas
herre”) var på Jesu tid ett namn för djävulen
(se 2 Kung 1:2). Orden om demonen i v. 24-

26 bygger på bilden av människan som ett hus.
Ett hus behöver någon som bor i det. Demoner
som flytt i fasa från Jesus gömmer sig i torra
trakter (de ansågs annars hålla till vid fuktiga
platser såsom brunnar och latriner). Men det
räcker inte att jaga bort det onda. Ondskan
återkommer objuden men Guds Ande ska
aktivt bjudas in att bo i oss, i det städade
huset. Så även med bikten: synden fördrivs
men vad hjälper det om vi inte börjar ett nytt
liv med Gud? Då är själen som ett tomt, öppet
hus. Snart flyttar djävlarna in där igen.

Förslag till fredagsoffer: se inåt, i vilka ”rum” inom mig lämnas Guds nåd ännu utanför?
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LÖRDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Joel 3:12-21
(i vissa biblar = 4:12-21)
(Låt lien gå, ty skörden är mogen)
”Joshafats dal” (v. 12) och ”Akaciedalen” (v. 18)
kan inte lokaliseras. Möjligen rör det sig om
rent symboliska platser där Guds dom tänkas
äga rum. Herren ska ryta som ett lejon (v. 16).
Liksom hos andra profeter får vi bilder av
överströmmande frodighet (bergen dryper av

saft, kullarna flödar av mjölk, v. 18). Med tanke
på Andens utgjutande i Joel 2:28 (i vissa biblar
= 3:1) måste detta förstås andligt. Pingstundret
(Apg kap. 2) uppfyllde löftena. Då gavs Andens
nio frukter (Gal 5:22-23). Dem ber vi om under
nio dagar innan Pingst (s. 632-642).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 3:22-29
(Ni är alla Guds söner genom tron)
Det nya förbundet (”testamentet”) som vi har
genom Kristus är inte som det gamla. Guds
nya löfte om nåd rubbas inte, ty det är ensidigt
förankrat i Gud och inte i två parter där allt
försvagas och förverkas när den ena parten,
den mänskliga, sviker (v. 22). Lagen var som
den slav som ledde en pojke till och från

skolan och övervakade hans läxläsande, ibland
med riset. Nu är vi Guds barn, vuxna, andligt
mogna, som kan ta över vårt arv och inte
behöver övervakas. Vi har iklätt oss Kristus
som ett nytt plagg (Luk 5:36; jfr Kol 3:9). I
Messias blir vi Abrahams arvingar, vem vi än
är och vad vi än var innan (v. 28-29).

Evangelium: Luk 11:27-28 (Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det)
Som predikant räknar man inte med att
avbrytas, men det händer. Jesus avbröts av
Martha (se läsningen i tisdags) och nu av en
annan kvinna som jublande utbrister att Jesu
mamma måste vara stolt över att ha fått en
sådan son. Maria själv är kanske närvarande
och nickar vänligt – hon visste själv från
början att hon skulle prisas salig (Luk 1:48).
Det är bara Lukas som har bevarat denna scen
åt oss (kvinnor och välsignelser är typiska
”lukanska” ämnen). Maria är här kontrast till
det tomma huset i läsningen från igår, för hon
var ständigt uppfylld av Guds Ande (”full av
nåd”, jfr Luk 1:28).

Medeltidens vördnad för Maria var hängiven
och känslostark som när man förvarade reliker
med påstådda rester av hennes bröstmjölk.
Vi behöver inte se ned på sådant – Jesus
själv avvisar inte den entusiastiska kvinnan
som vördar Maria för att hon ammade Jesus,
däremot visar han att Marias salighet beror på
något helt annat som alla kan ha del av: hon är
ju den främsta förebilden i att lyssna till Guds
ord, begrunda det, bevara det och handla
efter det (Luk 1:26-38; 2:19; 2:51; 1:39).
Lukas gör med dessa ord sin mariologi (läran
om Maria) till en modell för oss alla.

Gläds med Jerusalem, jubla över henne… Då kan ni dia er mätta och finna tröst i hennes
famn, suga och njuta hennes tunga bröst (Jes 66:10-11)
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TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång A

Första läsningen: Jes 25:6-10a
(Herren Sebaot skall hålla gästabud för alla folk, och torka tårarna från alla kinder)
Det som förutsägs här överträffar alla jordiska
mått. Det är en högtid där hela världen
inbjuds, den tar bort den slöja som höljer
alla folk (v. 7) och utplånar döden. Den
stora måltidsgemenskapen med Gud skulle
förverkligas i kyrkans eukaristi där alla
förenas med Gud genom Messias som har
övervunnit döden. Jesajas ord uppfylls nu
bland oss i mässan även om det fortsatt gäller
att Guds rike först fulländas vid tidens slut
(Upp 7:17; 21:4).

Ännu skyler folken sig i en ”slöja”, ett tecken på
sorg (man saknar hopp), men också ett tecken
på att man inte ser verkligheten, likt lärjungarna
som inte kände igen den Uppståndne på vägen
till Emmaus (Luk 24:16). Det finns, säger
Paulus, en slöja mellan Gamla testamentets
löften och många som nu läser dem. Slöjan
är okunskapen om evangeliet - och den lyfts
inte bort eftersom det är genom Kristus den
försvinner (2 Kor 3:14). Tron på honom botar
hjärtats blindhet så att Skriften kan läsas rätt.

Andra läsningen: Fil 4:12-14, 19-20 (Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft)
Brevet är skrivet från ett fängelse, kanske i
Rom (Fil 1:13 och 4:22 kan tydas så), kanske
våren 63 e.Kr. Paulus tackar för en pengagåva.

Vad skulle han med pengar till i sitt svåra läge
(v. 14)? Mutor, troligen. Fängelsemeny och
permission var knappast gratis.

Evangelium: Matt 22:1-14 (Bjud alla ni ser till bröllopet)
(Alternativ, kortare läsning: Matt 22:1-10)
Att få en personlig inbjudan till kungligt bröllop
är ytterst hedrande. Skam den som tackar nej.
I Jesu värld som behärskades av nyckfulla
despoter (tänk på kung Herodes) var det rent
livsfarligt att inte dyka upp. Kränkningen av
kungen i Jesu liknelse är grotesk: festklädda
kurirer som med glädje i blicken kommer
ridande med vänliga inbjudningar grips,
förnedras och mördas brutalt av de tilltänkta
gästerna som tydligen rasar av hat mot deras
intet ont anande kung.
Vilket är väl det riket där en sådan avgrund
av hat skiljer ett folk från sin kung? Frågan är
outhärdlig, ty alla vet att Jesus med kungen
menar Gud. Så illa står det till i Guds folk.

Alla föraktar ni Gud men fjäskar för jordiska
makthavare. Men om ni behandlade dessa lika
dåligt som ni behandlar Gud så skulle ni snabbt
få smaka deras vrede (jfr Mal 1:8).
Dock, Gud är trots allt obegripligt god, han
är ingen Herodes. Han välkomnar både onda
och goda vid sitt bord (v. 10; Matt 5:45). Varje
förlorad son ska kläs i Guds finaste dräkt (Luk
15:22). Gästen i v. 11 som kom i vardagskläder
är en kontrastfigur. Han förkroppsligar en
attityd av likgiltighet mot Guds överväldigande
godhet. Han bryr sig egentligen inte om festen,
då hör han hemma ute på gatan (v. 11f). Det
är som när vi tar emot kommunionen av ren
tråkig vana, utan omvändelse och tack, utan
hjärtats festdräkt. Vi är där men inte där.
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TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång B

Första läsningen: Vish 7:7-11 (Jag höll rikedom för intet i jämförelse med visheten)
Salomo – eller vem som nu skrev detta i hans
namn (se s. 125) – har evigt rätt: vilken glädje
har vi av makt, rikedom, hälsa och skönhet, ja,
till och med av ögats ljus om vi saknar vishet?
En hel värld jagar jordiska njutningar, som
dock förgår och lämnar oss svaga, fattiga, sjuka
och vissnade, till sist när allting slocknar.

Sann kristen världsflykt är en dygd, den leder
oss till Gud och därifrån tillbaka till världen,
hans gåva, som vi nu tacksamt gläds åt men
inte avgudar. Observera att Salomo får sin
vishet genom bön (v. 7; jfr 1 Kung kap. 3; 2
Krön kap.1). Jesus sa: Be, så skall ni få (Matt
7:7). Jag äger mer vishet än alla mina lärare, ty
jag begrundar dina lagbud (Ps 119:99).

Andra läsningen: Heb 4:12-13 (Guds ord blottlägger hjärtats uppsåt och tankar)
Guds ord är ett svärd och hans öga ser allt.
Vi förknippar typiskt dessa symboler med
ordningsmakt och kontroll (t.ex. polis). Gud
känner till all vår bluff, därför fruktar vi Ögat
inför vilket allt ligger naket och blottat (v. 13).
Men ärliga, glömda eller förtryckta människor

längtar efter Guds blick: de vill bli sedda
och upprättade. Jesus, Guds Ord, avslöjade
människors onda tankar (v. 12). Maria visste
att hennes landsmän en dag skulle vända sina
ögon och svärd mot Jesus och indirekt mot
henne själv (Luk 2:34-35).

Evangelium: Mark 10:17-30 (Gå och sälj allt du har, kom sedan och följ mig)
(Alternativ, kortare läsning: Mark 10:17-27)
Den unge mannen är rädd om sin frälsning.
Han vet inte vem Jesus verkligen är liksom så
många sökare i vår tid. Han kallar Jesus ”god”
men får ett abrupt svar. Varför? Det är ungefär
som om en kung lever inkognito bland sina
undersåtar. Någon imponeras av hans ädla ord
och utbrister ”Du talar majestätisk”. Då svarar
han: ”Varför kallar du mig så? Bara kungen är
ett majestät”. Ett svar som manar till eftertanke.
Men varför är den unge mannen så orolig?
Lever han enligt Guds bud, så blir han ju frälst.
Jesus citerar ett axplock av Tio Guds bud, han
börjar - av oviss anledning - med det femte
(inte döda), avslutar med det fjärde (hedra
föräldrar) och upprepar det sjunde två gånger
(inte stjäla). Men mannen vill mer. Tyvärr - han
blir ingen jublande fattig Franciskus av Assisi
(se s. 1426). Han går ifrån Jesus med tunga
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steg, hem till världsliga bekymmer, rikedomens
lockelser och alla möjliga begär (Mark 4:19).
V. 25 är en drastisk bild, ett nålsöga var den
minsta öppningen och kamelen det största
djuret man hade att göra med. Nålsögat är
en variation av temat den trånga porten och
den smala vägen (Matt 7:13-14). Kameler är
lastdjur, en karikatyr av oss med våra onödiga
rikedomar på ryggen. Apostlarna är chockade,
de är annars vana vid tuffa ord (jfr Mark 9:42;
Matt 8:22). Jesus går tvärt emot det vi kallar
”framgångsteologi” i dag (= föreställningen att
välstånd är tecken på Guds speciella gillande).
Gud kan dock också frälsa de rika (v. 27).
Apostlarna har gett upp allt och utstår
förföljelser men kyrkans gemenskap blir deras
kompensation, på jorden och i himlen (v. 2930).

TJUGOÅTTONDE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång C

Första läsningen: 2 Kung 5:14-17 (Naaman återvände till Elisha och bekände Herren)
En hedning – en syrisk general – kommer
till tro på Israels Gud efter att ha badat sin
sjuka kropp i Jordans vatten. Tanken går till
livsfloden från Gud i Hes 47:12 (jfr Upp 22:12) och till vattnet i det kristna dopet (Apg 8:2640). Elisha tar inte emot någon avskedspresent.
Gud, inte han, har gjort undret. Likaså vore det
en vidrig synd om en präst i dag skulle vilja ta

betalt för sakramenten. Det vore en grov synd.
Naaman vill ha med sig jord från Israel. Många
av oss gör så vid heliga platser, en from känsla
driver oss: ”Jag skulle vilja ha denna plats med
mig hem.” Katolska kyrkan accepterar folklig
fromhet, men inte vidskeplighet. Gud finns ju
även hemma i Syrien (jfr Ps 24:1).

Andra läsningen: 2 Tim 2:8-13 (Härdar vi ut, skall vi också härska med honom)
Paulus ord är otroligt starka, de förklarar sig
själva. Observera det ”ologiska språnget” i
v. 13: det vore rättvist om Gud lönade vår
trolöshet med samma mynt men Gud är inte

sådan. Gud vänder sin berättigade vrede ”inåt”
(jfr Hos 11:5-11). Vredens bägare (Jes 51:17-23;
jfr Upp 14:10; 15:7) dricks av Guds Son i vårt
ställe (Joh 18:11).

Evangelium: Luk 17:11-19
(Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?)
De spetälska förväntades hålla sig långt ifrån
andra människor (v. 12; 3 Mos 13:45 f). Dessa
tio höll ihop, de hade inga andra som hjälpte
dem (fram till modern tid isolerades spetälska
och fick ta hand om varandra, som på den så
kallade Djävulsön, se s. 1101).
De tio ropar samma bön som vi gör i mässan:
Herre, förbarma dig! (Kyrie eleison!) Även vi
är ”spetälska”, d.v.s. isolerade och skadade av
syndens smitta. Jesus uppmanar de sjuka att
handla som vore de redan friska (skynda iväg
och skaffa hälsointyg, 3 Mos kap. 13). De litar
på hans ord och blir botade medan de går dit
(jfr Jesu löfte om bönhörelse i Mark 11:24).
Vi ser här hur nåden som utgår från Gud
sätter oss i rörelse och samverkar med oss
(Katolska kyrkans katekes, nr. 2002; jfr 154155).

Mannen, den ende som återkommer, är en
”främling” (v. 18) liksom syriern Naaman (se
ovan). Judarna såg ner på samarierna men
dessa spelar oftast en positiv roll i Lukas texter
(jfr t.ex. Luk 10:33; Apg 8:4-17).
Men bara en av tio, alltså. Är det inte likadant
i kyrkan? Vi är glada om en av tio vi döper
tar emot konfirmationen, och om en av tio
vi konfirmerar engagerar sig för tron. Så illa
har det blivit. De nio botade spetälska prisade
visserligen Gud efteråt - det ingick i ritualen
(i form av offer) efter att de visat upp sig för
prästen (3 Mos kap. 14) - men poängen är
här: Gud är i Jesus, där är platsen där Gud ska
tackas. Den som tackar Jesus tackar Gud. De
nio förstår inte att Gudsriket har kommit (jfr
Luk 7:22). De är friska och nöjer sig med det.
Må vi aldrig tillfriskna från sjukdom eller bli
förlåtna i bikten utan att tacka och ge Gud ära
- i Jesus (v. 18)!
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MÅNDAGEN I 28 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 1:1-7
(Ni är kallade att tillhöra Jesus Kristus)
I dag påbörjas en vandring med Romarbrevet,
den är lång och varar ända fram tills veckan
före advent (läs gärna min långa introduktion
till detta brev, s. 201ff, så att du är förberedd).
Paulus skrev till de kristna i miljonstaden
Rom. Kyrkan fanns redan där. Det fanns upp
emot 50.000 judar i Rom och det var väl i
deras kvarter som de flesta kristna fanns, de
var en blandning av jude- och hednakristna.
Paulus kände några av dem (se kap. 16). Han
presenterar sig inför ett planerat besök som
ska föra honom vidare till Spanien, den kända
världens yttersta gräns (jfr Apg 1:8).
Paulus medger att det här är ett ”vågat” brev (jfr
15:15). Han har rätt: än i dag ger det upphov
till heta diskussioner. Aposteln gör det inte lätt
för oss med sin spontana, djärva och kreativa

stil, sina infall och perspektivförflyttningar.
Man kan bruka och missbruka detta brev,
lägga tyngdpunkten nästan var som helst
och få fram olika poänger. Luther drog t.ex.
slutsatsen att Paulus ville säga att du är och
förblir slav under synden (Rom 7:14). Men
var det brevets poäng? Det skrevs inte som
underlag till 1500-talets reformationsfrågor.
Syftet var främst att verka för sammanhållning
mellan judiska och hednakristna i Rom på
60-talet efter Kristus.
V. 3-4 syftar på Kristi två naturer, Gud och
människa. Som människa ”insattes” Jesus till
Guds Son vid uppståndelsen (likt en kung som
sätter sig på sin tron), men Guds Son var han
redan innan den tid kom då han avstod från
allt och … blev som en av oss (Fil 2:7).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 4:22-24, 26-27, 31 – 5:1
(Vi är inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan)
Abrahams två söner Ismael och Isak jämförs
djärvt med Gamla och Nya förbundet. Det
nuvarande Jerusalem (v. 25) är som slavinnan
Hagar. Kyrkan på jorden och i himlen är som

Sara, den fria modern till Isak, löftets barn (v.
28). Paulus var troligen själv son till frigivna
slavar. Det påverkade kanske hans val av
allegorier…

Evangelium: Luk 11:29-32 (De skall inte få något annat än Jona-tecknet)
Kravet på ett mirakulöst tecken (v. 16 i detta
kapitel) får ett klart nej. Jesus vill här säga:
Vilka ”bevis” fick folket i Ninive av profeten
Jona? Inga andra ”bevis” än hans ord som
talade om för dem att de måste omvända
sig. Det räckte för dessa hedningar men inte
för er fromma judar (jfr Matt 12:38-42 där

profetens tre dygn i valen är ”tecken” på Jesu
uppståndelse, här hos Lukas ses bara Jonas
straffpredikan som ”tecknet”). V. 31: Söderns
drottning uppskattade visdomen hos Davids
son Salomo (1 Kung 10:1-10), men denne
Davidsson (Jesus) är större. Guds eget folk ser
inte, hör inte, fattar inte. Men andra folk gör.

Mitt namn är stort bland folken, säger Herren Sebaot (Mal 1:11)
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TISDAGEN I 28 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 1:16-25
(De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud)
Guds existens framgår klart ur betraktelsen
av världen som är Guds verk (jfr Vish kap. 1314; Syr 17:8-10). Paulus ord motsvarar vad vi i
dag kallar för den naturliga teologin: förnuftet
kan, oberoende av Bibeln, inse att det finns
en Skapare (Katolska kyrkans katekes, nr. 3149). Den helige Thomas av Aquino (se s. 1017)
skissade på ”fem vägar” som leder till insikt
om Guds existens : 1) Bakom all förändring
måste det stå en oföränderlig Kraft. 2) Bakom
allt som fått sin existens genom något annat
måste det finnas Den som ger existens åt allt
och själv inte behöver få existens av någon. 3)
Bakom allt detta som kan uppstå och försvinna
(= det ”icke-nödvändiga”) måste det finnas
Den som behövs med absolut nödvändighet
så att allt blir möjligt. 4) Allt i världen vittnar

indirekt om Den i allt fullkomlige, som det
självt är en mer eller mindre fullkomligt
förverkligat avglans av. 5) Naturens underbara
sammanhang och ändamålsenlighet avslöjar
Intelligensen bakom skapelsen.
Den rättfärdige lever av tron på Gud, vill
Paulus säga (v. 17). Människor avvisar insikten
om Gud mot bättre vetande – det är deras
orättfärdighet (v. 18; jfr Ps 53:2). De vill då
bara dyrka sådant de känner till från sin egen
värld. Därför gör de avgudabilder (Paulus
har det judiska bildförbudet i ryggmärgen,
2 Mos 20:4-5). Det förvridna tänket får dem
att dessutom begära sexualpartners av samma
kön. De ogudaktiga söker i både religion och
samliv sig själva, sin spegelbild, inte Gud.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 5:1-6 (Tron får sitt uttryck i kärlek)
I antikens värld var risken att förslavas eller ännu värre – att återfalla i slaveri efter att man
en gång uppnått sin frihet, verklig. Paulus vill
varna: man kan mista friheten från lagen som

nåden ger och återfalla i ”lagens slaveri”. Se upp!
Ni tappar bort både Kristus och nåden om ni
följer de judaiserande kristna och underkastar
er deras regler. Vi står för något alldeles NYTT.

Evangelium: Luk 11:37-41 (Ge åt de fattiga, så blir allt rent för er)
Befolkningen i Galileen (Jesu hemtrakt) var
ökänd för att ta lätt på renhetslagarna. Jesus
passar in i bilden, men svarar skarpt på sin
värds kritik. Fariseerna beräknade tionde av
allt (jfr 3 Mos 27:30). Jesus vill här säga:
Ni snåla dårar! Ni diskar faten rena från
matrester. Varför ger ni inte era matrester till

fattiga? Det vore ett ”diskande” som behagade
Gud (jfr Luk 16:21; Mark 7:28).
Att dela med sig till de fattiga gläder Gud mer
än något annat (Dan 4:24; Syr 3:30; Tob 4:510). Allmosor förekom nästan inte utanför
judendomen, i Lukas läsares grekiska värld.
Därför betonar han det här.

Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum (Jes 58:7)
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ONSDAGEN I 28 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 2:1-11
(Gud skall löna var och en efter hans gärningar)
Att inte döma är ett eko av Jesu egen
undervisning (Matt 7:1-5). Du handlar likadant
som den du dömer (v. 1): precis som Jesus vill
Paulus peka på den giftiga risken för hyckleri
som hotar oss alla, judar som hedningar. Det
vore dock orimligt att tolka dessa ord som
att det skulle finnas ett universellt tvång i allt
vi gör, så att vi aldrig skulle kunna annat än
synda. Paulus vill att vi ska medge att vi är
arma syndare men inte stanna kvar i synden.
Guds Ande befriar oss från slaveriet under

synden så som Israels barn befriades från
Egypten. Det går att med Guds Andes hjälp
bli en bättre människa (Paulus omvändelse
är bästa exemplet). Annars vore det orimligt
av Gud att belöna och straffa (vilket resten av
dagens läsning handlar om). Att i självömkan
ge upp kampen mot synden (”jag kan inte
annat”) vore som om Mose skulle säga till
Israels barn i Egypten: ”Stanna i slaveriet, ni
når ändå aldrig fram till ett bättre liv.”

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Gal 5:18-25
(De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär)
Vad innebär det att leva ”i Anden”? Paulus ger en
drastisk bild: att korsfästa sitt kött med alla dess
lidelser och begär (jfr v. 24). På köttets Golgata
växer då ett träd med Andens nio frukter (v. 22

-23). Dödas inte köttet växer i stället det
ogräs som nämns i v. 19-21. ”Köttet” betyder
inte utan vidare ”kroppen”. Det betecknar
självdyrkandet som ständigt reser sig mot Gud.

Evangelium: Luk 11:42-46 (Ve er fariseer och laglärda)
Fariseernas noggranna observans av matregler
får här hård kritik. Vi vet från judiska källor
utanför Bibeln att vinruta (v. 42) var undantaget
från listan över växter man skulle beräkna
tionde av. Fariseerna överdriver alltså, vill
Jesus säga. Men vi ska inte tvivla på fariseernas
goda vilja, de drömde om ett Gudsfolk som
i alla detaljer levde upp till Guds bud och så
visade honom sin kärlek och sin trohet mot
förbundet. Det är väl bara mänskligt att gilla
att bli hälsad på torgen? Söka en bra plats i
synagogan gör man väl för att man vill vara
nära Gud? Jesu anklagelser svider rejält. I

grunden påstår han att den rituella orenhet
som fariseerna gjorde allt för att undvika (ett
tillstånd som uteslöt dem från gemenskapen
med Gud) sitter inne i hjärtat på dem. Gravar
som inte syns (v. 44) blev man oren av om
man trampade på. Ni är orena inuti. Ni är som
döda utan att ni vet om det! Att komma nära
ER är att bli oren! En laglärd (en professionell
teolog) känner sig kränkt (v. 45). Hans grupp
anklagas då av Jesus för att göra livet hårt för
människor utan att vilja hjälpa dem. Det är
ren chockterapi, omkullkastande kritik. Man
undrar vad Jesus skulle säga om oss i dag?

Rannsaka mig, Gud… och led mig på den eviga vägen (Ps 139:23-24)
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TORSDAGEN I 28 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 3:21-30
(Människan blir rättfärdig på grund av tro, oberoende av laggärningar)
Avgörande för frälsningen är Guds rättfärdighet, inte människans. Därför är den kristnes
trohet inte längre en trohet mot kraven i Moses
lag (som Paulus motståndare, de judaiserande
kristna, ville ha det till) utan mot Messias som
dog för oss medan vi ännu var syndare (Rom
5:8). Guds rättfärdighet är hans barmhärtighet,
vilket den förlåtande Jesus på korset bevisar
(jfr Luk 23:34).
V. 25: den blodiga vägen till Golgata var Jesu
fria val, inte något Gud ”behövde” i ”juridisk”
mening för att kunna förlåta. Men Jesu offer
behövdes i den meningen att det visade
syndens allvar: synd leder till död. Denna vår
dödsdom drog Jesus över sig för att vi skulle
få stå upprätta, likt friköpta slavar som med
uppsträckta händer tackar Gud för att bojorna
tagits av dem. Gud kräver inte vår rättfärdighet
utan ger oss den (v.26). Vi görs verkligen
rättfärdiga, vill Paulus säga (det är inte bara

tal om att Gud ”räknar” oss som rättfärdiga).
Ja, synden utplånas, vi upprättas, helgas och
blir en ny skapelse (jfr 2 Kor 5:17f; Gal 6:15;),
genom Anden blir vi delaktiga av gudomlig
natur (jfr 2 Pet 1:4; jfr Katolska kyrkans katekes,
nr. 1988; 1992; 1996).
Tron på detta är den nödvändiga och enda
förutsättningen från vår sida. Paulus uttryck
”trons lag” i v. 27 är kreativt. Kontrasten,
”gärningarnas lag”, står för en illusorisk logik:
att man utan Guds nåd, på egen hand, kan
göra rätt för sig. Allt beror på Gud, men tron
är inte ”allena”, den innebär ju i alla fall den
”gärning” att man bestämmer sig för ett nytt
liv. Läran om rättfärdiggörelse genom tro skiljer
inte katoliker och lutheraner längre. Enigheten
i sakfrågan fastslogs högtidligt år 1999 i ett
gemensamt dokument mellan katolska kyrkan
och Lutherska världsförbundet, efter 30 år av
ekumeniska studier.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 1:1-10
(Före världens skapelse har Gud utvalt oss i Kristus)
Vi ska nu i ett par veckor läsa ur Paulus brev
till Efesierna (läs introduktionen på s. 214).
Brevets grundtema är kyrkan. Det verkar vara

ett rundbrev till olika kyrkor (inledningen i
dagens läsning är högtidlig) – vi får se det som
att det har skickats till oss.

Evangelium: Luk 11:47-54 (Detta släkte skall få betala för alla profeters blod)
Jesu tonläge här är inte diplomatiskt. Med
frätande sarkasm vill han säga: Så snyggt att
ni ärar döda profeter! De levande som står
framför er förföljer ni, precis som era fäder.
I Jesus brinner Guds besvikelse över sitt

folks blindhet (Jes 42:19). Efter Jesu utfall är
dialogen död. Man antecknar allt Jesus säger
(v. 53-54) liksom en gång kommunistpartiets
spioner i Östeuropas diktaturer gjorde mot
kyrkans predikanter som vågade tala rakt ut.

Ett folk utan insikt går det illa (Hos 4:14)
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FREDAGEN I 28 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 4:1-8
(Abraham trodde på Gud och därför räknades han som rättfärdig)
Här talar Paulus till de judekristna (jfr ”vårt
folk” i v. 1). Det handlar om den farliga och
stolta villfarelsen att man tror sig kunna ha
anspråk inför Gud. Gud är så att säga ”skyldig
oss något för att vi håller lagen”. Sådan var inte
Abraham. Den gamle mannen kunde inte få
barn av egen kraft, och vi kan inte förtjäna
himlen av egen kraft. Allt Abraham kom med
var tillit till Gud som kan ge allt och som även vi
får förvänta allt gott av. Paulus insåg: denna tro,
inte omskärelsen, gjorde Abraham rättfärdig

(1 Mos 15:6). Därför ska de judekristna i Rom
veta: Abraham är också far till alla oomskurna
som tror (Rom 4:11). Abrahams namn betyder
ju ”far till de många” (jfr 1 Mos 17:5). Paulus
”Abrahamsbevis” (jfr även Gal 3:6 f) motsägs
till synes av Jakobsbrevet (Jak 2:20-26) som vill
visa att tron utan gärningar är död. Men Jakobs
ord är bara en nyans som Paulus omgående
skulle skriva under på, han betonade ju själv
kärlekens gärningar som oskiljaktiga ifrån
tron (Gal 5:6; jfr 1 Kor 13:2).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 1:11-14
(I Jesus har ni fått den utlovade heliga Anden som ett sigill)
Läsningen här är en enda lång mening i
grekiskan. Den började redan i v. 3. Arvslotten
i v. 11 är den utlovade Helige anden. Anden
är ett sigill och en borgen för den himmelska
saligheten (v. 13-14; jfr Kol 1:12). Att vi är
förutbestämda därtill (v. 11) innebär inte att
”vissa redan nu är dömda till himmel eller

helvete” (katolska kyrkan avvisar en sådan syn,
se Katolska kyrkans katekes, nr. 1037; 1058;
jfr 2 Pet 3:9). Nej, det betyder att Gud har
förberett allt för oss, och nu inbjuder han alla
folk genom kyrkans röst:
Allt är färdigt. Kom till bröllopet (Matt 22:4).

Evangelium: Luk 12:1-7 (Till och med hårstråna på ert huvud är räknade)
Efter avhyvlingen av fariseerna vänder Jesus
sig till sina egna – och de är nu rätt så många.
Stora skaror trängs kring den frispråkige
predikanten. De får nu veta att fariseernas
parti är genomsyrat (”surdeg”) av hyckleri.
Lukas använder här ordet om det gömda
som ska fram i ljuset med syfte på fariseernas
falskhet (jfr Matt 10:26 f, Mark 4:22; Luk 8:17).
Inför Gud kan vi inte dölja vår inre ruttenhet,
tvärtom: den ska en gång bli känd av alla!

Det blir nu livsfarligt att följa Jesus, som jagas
alltmer av makthavarna, men det är värre att
mista Gud. Lukas vill säga: Välj Gud, han är
god. Han som inte glömmer en enda fågel
har räknat varje hårstrå på vårt huvud (v. 7).
Vi är viktiga, han vill bevara oss. Låt oss inte
välja lögnen, självgodheten, pengabegäret - då
avvisar vi Gud mot bättre vetande. Vad gör vi
oss då till? Skräp, moget för helvetets soptunna
(v. 5).

Förslag till fredagsoffer: finns det en rutten ”surdeg” i mitt liv som ska bort?
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LÖRDAGEN I 28 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 4:13, 16-18
(Abraham höll fast vid hoppet och trodde)
”Abrahamsbeviset” från läsningen igår
fortsätter i dag. Vilka är Abrahams arvingar?
De som tror (jfr Matt 3:9). Tron är ett och
samma fundament för dem som håller alla
Moselagens bud och för dem som inte gör
det. Samma sak sägs (i ett vassare tonläge) i
Gal kap. 3-5. Förvånas de judekristna (v. 17)
över att hednakristna som inte håller lagen
jämställs med dem? Gud kan väcka döda till

liv (liksom han kan skapa allt ur inget). Dessa
judar har glömt Hoseas ord: Där det nu heter
om dem ”Ni är inte mitt folk”, där skall de kallas
”Den levande Gudens barn” (Hos 1:10) – ett
citat som Paulus återvänder till senare i detta
brev (Rom 9:24 f).
I v. 18 får vi ett av Paulus härligt paradoxala
tankesprång (han har många): tro är att våga
hoppas när allt hopp är ute (jfr Rom 8:24).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 1:15-23
(Gud gjorde Jesus till huvud för kyrkan, som är hans kropp)
Paulus - nu en gammal man - kan sina
formuleringar. Så är v. 15-16 mycket snarlika
Fil 1:3 och liknar också Kol 1:3-4; 9-10. Jag
upprepar också saker i denna bok. Temat
Kristus som kyrkans huvud (v. 22) utvecklar
läran om Kristi kropp från 1 Kor 12:12-17.
”Huvudet” måste inte absolut tolkas som

”dominans” (det hebreiska ordet för ”huvud”
har samma rot som ordet för ”begynnelse”,
man kan se det så att Kristus är kyrkans början
och källa). Guds rike är ingen diktatur (jfr
Luk 22:27; Matt 20:25-28). Paulus ber för sina
läsare, säger han kärleksfullt i v. 16. Då gör han
det också för oss som läser honom i dag.

Evangelium: Luk 12: 8-12 (Den heliga anden skall låta er veta vad som behöver sägas)
Med Människosonen (Dan 7:13 f) menar Jesus
sig själv, inte någon annan (tydligt i v. 10).
Att inte skämmas för att tillhöra Jesus ger
en stor lön: Jesus ska omtala oss med glädje
inför änglarna (v. 8; jfr Matt 25:31f och Sankt
Martins dröm, s. 1486). Under hatkampanjer
mot tron gäller det att förbli bekännare.
Petrus förnekade Herren men fick förlåtelse
(Joh 18:16-27; 21:15-17). Varje förnekelse
av tron måste biktas. Varningen om den
oförlåtliga hädelsen mot Den helige anden (v.
10; se Katolska kyrkans katekes, nr. 1864) är

viktig, men den skrämmer många goda kristna
i onödan: de ska veta att redan deras önskan att
inte begå denna synd bevisar att de inte begår
den. Varningen handlar om ondsint, medveten
förhärdelse: att avvisa Jesus och kyrkan även
när man ser något uppenbart gott som Jesus
gör, t.ex. att Jesus botar en blind (Matt 12:2232). Eller man spottar – trots tydliga tecken
från himlen - när kyrkan vid pingstundret fylls
av Anden (Apg kap 2:13). Det är den attityd
som menas. Men alla synder – också sådana kan förlåtas i bikten så länge som vi är vid liv.

Var inte rädd, jag har friköpt dig, jag har gett dig ditt namn, du är min (Jes 43:1f)
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TJUGONIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: Jes 45:1, 4-6
(Jag har fattat Kyros högra hand för att lägga folken under honom)
Den persiske kungen Kyros (Kores) erövrade
år 539 f.Kr. Babylon, dit judarna hade
bortförts ett halvsekel tidigare. Hans toleranta
välde betydde frihet för dem och för andra
minoriteter (se slutet av Andra Krönikeboken
och början av Esras bok). Vi ser: alla ting –
även storpolitiken – samverkar till fördel för
dem som älskar Gud (jfr Rom 8:28). I v. 5-6 får
vi en otvetydig bekännelse till monoteismen –
tron på att det bara finns en enda Gud (Israels
Gud). ”Kyros egna gudar har inte hjälpt honom.

Det är vår Gud som svänger Kyros svärd och
för hans hand” (jfr v. 1). Kunde folket i äldre
tider få för sig att Gud måste kämpa mot andra
folks gudar (jfr t.ex. 2 Mos 12:12) så står det nu
klart att avgudarna är ett intet, eller högst bara
demoner (1 Kor 8:4-5; 10:19-20).
V. 5: även om världens mäktiga inte vet om det
så är det Herren som ger dem makt eller störtar
dem från deras troner, som Jungfru Maria
sjöng (Luk 1:52).

Andra läsningen: 1 Thess 1:1-5a (Vi tänker på er tro, er kärlek och ert hopp)
Här inleds vad som troligen är det äldsta
Paulusbrevet vi har. I Apg kap. 17 läser vi
hur Paulus under dramatiska omständigheter
grundade kyrkan i Thessaloniki, ca år 50/51.
Vi får Paulus typiska triad Tro-hopp-kärlek (jfr
t.ex. 1 Kor 13:13; Kol 1:4-5). V. 3: Tron är mer
än ett passivt accepterande av bekännelsen.

Att ”uträtta” något i tron innebär en enhet
mellan tro och gärningar (Jak 2:26). Hoppet
är mer än glad förväntan, det är seg uthållighet.
Kärleken är mer än ett sorts gillande, den är
beredskapen att göra uppoffringar. Gud älskar
oss (v. 4) - Paulus ber för oss (v. 2).

Evangelium: Matt 22:15-21
(Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud)
Samvetsfrågan om skatt till den romerske
kejsaren var politiskt sprängstoff, den utlöste
i nästa generation det judiska kriget (år 66-70
e.Kr.). Vad Jesus än svarar här kan det leda till
hans död. Jesu motståndare avslöjar ironiskt
nog sig själva: de bär i fickan en denar med
bilden av kejsaren Tiberius. Myntets textrad
kallade denne för ”son till den gudomlige
Augustus”. Erkänner de inte därmed en
hednisk makt över Guds folk? Hur får de
bildförbudet i 2 Mos 20:4-5 att gå ihop med
imperatorns anspråk på att vara en gudason?
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Myntet vittnar om statsabsolutism – makten
vill göra sig gudomlig och stå över allt annat,
men den blir just så despotisk och demonisk.
Myntet bär Tiberius avbild men varje människa
är skapad till Guds avbild (1 Mos 1:26-27).
Jesus uppmanar oss att söka Guds närhet, inte
”kejsar-avguden” och allt vad han står för.
Som kristna lever vi i politiska gemenskaper
med icke-kristna och bär medansvar för det
allmänna bästa, betalar skatt och följer lagar.
Men vi måste i allt få sätta Guds vilja högst.
Annars har vi ingen verklig religions- och
samvetsfrihet.

TJUGONIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jes 53:10-11 (När hans elände är över skall han se ljuset)
Profeten Jesaja förutsåg Kristi lidanden. I
”sångerna om Herrens tjänare” (Jes 42:1-9;
49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12) såg han något
”helt nytt” komma (Jes 42:9; jfr 65:17; 66:22):
en mild och kraftfull lärare som samlar
och tröstar Gudsfolket. Han kommer att
misshandlas och skymfas, ja, dödas för att sona
allas skuld. ”Tjänaren” bär folkets straff, i ”vårt
ställe”, vi ”friköps”, säger Jesaja (Jes 52:3, 9; jfr
63:9). Gestalten var och är en gåta för judarna,
han stämde inte in på någon de kände.
Diakonen Filip förklarade för en etiopisk
hovman att profetian syftade på Jesus (Apg
8:26-39).

Att tvingas bära någon annans skuld brukar
vi uppfatta som gravt orättvist, men Jesus
gör sig frivilligt till ett skuldoffer (v. 10, d.v.s.
dödas). Denne Gudstjänare ”ger rättfärdighet
åt många” (v. 11).
Hur går det till? Blir vi goda bara av att han
straffas för att vi varit onda? Ja, om vi ser
kärleken bakom och välkomnar den. Då fylls
vi av tacksamhet och görs rättfärdiga, vi blir
en ny skapelse (2 Kor 5:17), ser honom sådan
han är (1 Joh 3:2) och förvandlas till en och
samma avbild (2 Kor 3:18).

Andra läsningen: Heb 4:14-16 (Låt oss frimodigt träda fram till nådens tron)
Hebreerbrevet är en mäktig redogörelse för
varför Jesus kan kallas för vår överstepräst (läs
om brevet, s. 223). En översteprästs förnämsta
privilegium var att en enda gång om året (på
Stora försoningsdagen) träda in i templets
allraheligaste rum där Guds Närvaro vilade
över ”nådens tron” (v. 16), d.v.s. det gyllene
locket över Förbundsarken (2 Mos 25:22; jfr
30:6; 4 Mos 7:89).

Han stänkte blod från offerdjur på locket
och försonade så folket med Gud. Den
överstepräst vi har, Jesus, är full av empati (v.
15). Han känner våra svagheter, han uthärdade
motgångar som vi.
Så var inte rädd. Du får med Jesus träda in i det
allraheligaste, ”förbjudna” rummet, d.v.s. be till
din Fader, utan rädsla, utan inskränkningar,
och när som helst du behöver hjälp.

Evangelium: Mark 10:35-45
(Människosonen har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många)
(Alternativ, kortare läsning: Mark 10:42-45)
Apostlarna Johannes och Jakob (den äldre,
se s. 1244) träder fram till Jesus som till en
kung. Förstår de vad de ber om? Dessa två
bröders vrede flammar så lätt upp (Luk 9:54,
Jesus kallade dem ”Åskans söner” i Mark 3:17).
Kan de följa Gud när han bromsar sig själv
och vänder sin berättigade vrede inåt (jfr Hos
11:5-11)? Kan de dricka Vredens bägare (Jes
51:17-23; jfr Upp 14:10; 15:7) som Jesus ska

dricka i syndares ställe (Joh 18:11)? ”Ja, det
kan vi”, svarar de ivrigt. Jesus förutser deras
apostoliska lidanden (v. 39): Jakob halshöggs
(Apg 12:2) och Johannes torterades (enligt
legenden, se s. 1551).
Men även om man lider för tron står man
inte automatiskt över andra (v. 42f). I Jesu
rike tjänar man. Påven kallas ”Guds tjänares
tjänare”.
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TJUGONIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: 2 Mos 17:8-13
(Så länge Mose höll upp sina händer hade israeliterna övertaget)
Den som blir för trött av att stå länge och be i
mässan får sätta sig. Mose fick också sitta till
sist (v. 12). Denna läsnings poäng är inte att
man måste inta en speciell position för att bli
bönhörd, det är Moses tro vi ska efterlikna.
Gud vill ge sitt folk framgångar men han vill
att vi ska be om dem, vi ska samverka med
hans godhet. Biskoparna har precis som
Mose ett särskilt ansvar. Deras förbön är
stark, varje troende kan fritt vända sig till sin

biskop i livets kamp och anförtro honom sitt
böneämne. Bönevakor är utmärkta andliga
vapen, kombineras de med bibelläsning blir
de ännu bättre - en äkta dialog med Guds ord.
Den helige Hieronymus (se s. 47) skrev så här
om bibelstudier:
Läs ofta och lär dig så mycket du kan.
Låt sömnen överraska dig medan du håller
boken, och låt den heliga Skrift ta emot ditt
ansikte när det faller.

Andra läsningen: 2 Tim 3:14 – 4:2
(Den som tillhör Gud blir rustad för alla slags goda gärningar)
Timotheos var vad vi kallar för biskop i dag och
denna läsning talar om hans ansvar att stå upp
för tron. Men vi har alla denna ”biskopliga”
uppgift. Observera att Paulus ser det som
viktigt att barn lär känna Bibeln (v. 15). Bjuden
eller objuden: Gud är alltid närvarande.

Därför ska vi inte frukta att när som helst
leda samtalet på Gud, argumentera, påverka
vår nästa, ja, kritisera om det nyttar – med
tålamod. Vi kan bli motsagda men även
överraskas positivt: människor vill gärna tala
om Gud.

Evangelium: Luk 18:1-8
(Gud skall låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom)
Lukas evangelium kallas med rätta för en
böneskola. Vi ska aldrig ge oss, alltid be. Gud
önskar ständig bön, oförtröttlig bön (1 Thess
5:17). Men hur lätt blir vi inte uppgivna när vi
ber (v. 1).
Det är en rolig förebild för bön som Jesus ger
oss här: en envis tant hänger efter en gudlös
domare som inte får vara i fred en enda stund
(jfr Syr 35:17). Till sist tröttnar han och ger
henne rätt så att hon inte pinar livet ur honom
(i grekiska grundtexten står det ungefär ”ger
mig på käften”). Så käckt brukar vi inte tala
om Gud, men Jesus gör det alltså. Han lockar
fram leenden och banar väg för barnets tillit
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i oss. Vi får störa Gud dag och natt (v. 7).
Uthålligheten kommer speciellt att behövas
i de sista tiderna när allt blir svårt, det visar
slutet av denna läsning. Då ska vi vaka och
be. Må Gud inte låta oss duka under för de
frestelser mot tron som då kommer att torna
upp sig. Vi ska förbli upprätta, bedjande, fulla
av tillit! (Det är innebörden av den näst sista
bönen i Fader vår).
V. 8: kanske är alla Gudshus rivna när Jesus
återkommer, kyrkan illegal, all religiös känsla
sjukförklarad och tron elegant ”motbevisad”,
men Guds kyrka är kvar, det har han lovat
(Matt 16:18).

MÅNDAGEN I 29 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 4:20-25
(Vi skall räknas som rättfärdiga)
Observera att det sägs i v. 25 att vi görs rättfärdiga. Därför kan Paulus ord i denna läsning
om att vi ”räknas” som rättfärdiga inte tolkas
förminskande som att Gud nu bara inte låtsas
om att vi är orättfärdiga. Gud låtsas inte.
Paulus poäng är att Abraham blev rättfärdig

utan att det berodde på Moses lag (som ju inte
heller fanns på Abrahams tid, jfr Gal 3:17-18).
Tillitsfull tro på Guds löften är allt som behövs
för att bli en ny skapelse (2 Kor 5:17). Livet
segrar då: Sara fick barn, Kristus uppstod.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 2:1-10
(Gud har uppväckt oss med Jesus och gett oss en plats i himlen)
Djävulen härskar i ”luftens rike” (v. 2): i en
fysiskt ren miljö kan atmosfären ändå vara
andligt kvävande. Där egoism, begär och
olydnad mot Gud härskar går allt bokstavligt

åt helvete, också i ett välstädad hem. V. 6: att vi
redan är ”uppståndna” och ”i himlen” betyder:
vi gläds åt hoppet om det. Vi gör goda, inte
högmodiga, gärningar på vägen dit (v. 9-10).

Evangelium: Luk 12:13-21 (Allt du har lagt på hög. Vem skall få det?)
Jesus vägrar vara familjejurist (v. 14), det fanns
gott om skriftlärda man kunde vända sig till
med dylikt. Jesus lyfter fram habegäret som
splittrar familjer (inte minst vid arvstvister).
Den girige blir ensam. Observera den rike
dåren: Gud ger honom stora gåvor och han
gratulerar sig själv. Han tackar inte Gud, och
ingen annan människa är med i bilden. En
otypisk scen: annars vimlar det av aktörer i
Jesu liknelser, den här storbonden är bara med
sig själv och ser bara sitt. Var är familjen, de
fattiga, alla andra? Han river lador enbart för att
bygga större – men hos grannen är det kanske
tomma lador och barn med tomma magar?
Invaggad i falsk säkerhet tror han att han
ska leva länge och njuta av ”sina” rikedomar.
Han ser inte mörkret bakom sig, döden som
flåsar honom i nacken. Som när någon precis

har nått pensionsåldern, glad, spänstig och
rik och ska njuta sitt otium – och så kommer
chockbeskedet om framskriden cancer. Gud
frågar i v. 20: ”allt som du har samlat på hög,
vem skall få det?” Frågan talar till mannens
samvete: ännu hinner han göra gott. ”Snabba
dig”, hör vi Gud säga, ”din skörd ruttnar snart,
och tjuvar bryter sig in och tar allt av värde.
Vill du dö och tvingas höra Herrens röst: Jag
var hungrig och ni gav mig inget att äta” (Matt
25:42)?
Vem känner inte oro vid denna text? Men Gud
är god och generös mot alla. Att äta, dricka och
vara glad unnar han oss gärna (v. 19; jfr Pred
2:24). Samla gärna en liten förmögenhet så att
du klarar en eventuell ålderdom, men har du
alltför trygga marginaler, dela då vad du inte
behöver med dem som inte fick ut lika bra
livsskörd som du.

Håll falskhet och lögn ifrån mig, och gör mig varken fattig eller rik (Ords 30:8)
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TISDAGEN I 29 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21
(Där synden blev större, där överflödade nåden än mer)
Vilken djärv och storslagen jämförelse
Paulus här gör mellan Adam och Kristus.
Resonemangen är helt beroende av Gamla
testamentets syn på 1) sambandet mellan synd
och död (vår förgänglighet är Guds dom över
synden) och 2) sambandet mellan nu levande
och förfäderna (vi var så att säga inneslutna i
dem, framgick ur dem och ”ärver” därför vad
de var och gjorde). Miljöförstöring, orättvisa
samhällsstrukturer och den sociala pressen att
härma ondskan – allt detta illustrerar kyrkans
och Paulus lära om arvsynden, eller bättre:
arvskulden (Katolska kyrkans katekes, nr. 396-

421). Vi bidrar tyvärr alla till eländet och visar
därmed av vilken rot vi är sprungna.
Läran om det skuldfria, harmoniska tillståndet
innan syndafallet vill säga att vi i grunden är
ämnade för ett syndfritt liv i glad gemenskap
med Gud. Vi kan inte själva återställa det, Gud
gör det åt oss. Han ansluter oss till den nye
Adam, ger en ny chans, en ny början. Lagen
får oss att inse våra synders omfattning, men
den ska inte skrämma oss (v. 20): Guds nåd
triumferar över all synd. Ju sjukare patient,
desto starkare medicin.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 2:12-22
(Kristus är vår fred och han har gjort de två lägren till ett)
Paulus talar här till hednakristna, de som
många judar föraktade såsom ”oomskurna”
(v. 11). Vid den tiden höll de till i Jerusalem
utanför tempelområdet på ”hedningarnas
förgård”. Anslag hotade med dödsstraff

om någon av dem överskred ”skiljemuren”
(jfr v. 14). Kyrkan är ett nytt tempel som
öppet välkomnar judar och hedningar. Dess
skyddande murar hålls ihop av Messias Jesus,
hörnstenen (jfr v. 20; Jes 28:16; 1 Pet 2:4-6).

Evangelium: Luk 12:35-38 (Saliga de tjänarna, när han finner dem beredda)
Man fäste upp kläderna när man skulle
gå ut eller börja arbeta (som prästen och
ministranten gör med sitt cingulum, det
rep eller band som håller samman den vita
långskjortan, alban). Man lät kläderna hänga
löst när man blev ledig och vilade sig.
Denna liknelse handlar om att troget vaka och
invänta Kristi återkomst. Herren kan dröja
länge. Man kommer inte tidigt hem från ett
bröllop, utan sent (v. 36). Husets tjänare kunde
rimligen gå och lägga sig och kanske turas

om att vakta porten, men i denna liknelse är
de alla uppe, och facklorna är tända. De vill
inte bara tjäna utan glädja sin herre så att
han kan känna sig riktigt välkommen hem.
Därför blir han så rörd och tacksam att han
spontant anordnar festmiddag åt dem. Han
tar så att säga bröllopsglädjen med sig hem
och inbjuder hela personalen på efterfest. Gud
betjänar sina trogna. (Joh 13:2f; Luk 22:27).
När vi lever för honom får vi inte alltid vad vi
kräver eller förväntar eller är vana vid - utan vi
får något mycket större. Vi får del av hans liv.

Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38)
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ONSDAGEN I 29 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 6:12-18
(Låt Herren använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten)
Paulus bildspråk ska antagligen förstås militärt:
våra lemmar ska inte bli orättfärdighetens
vapen utan tjäna rättfärdigheten (jfr Jes 11:45; 59:17). Lag, synd och död för inte längre
befäl över oss, det gör nådens general, Messias.
I v. 15 tillbakavisar Paulus bestämt en tänkt
invändning: ”Om vi är fria från lagen så kan
vi väl synda?” (förmodligen var det vad de

så kallade gnostikerna sa, se s. 184). På inga
villkor! Då är vi tillbaka i slaveriet under
synden. Det leder till död (v. 16). Vi är slavar
under rättfärdigheten (v. 18) - Paulus medger
att detta uttryck låter klumpigt (Rom 6:19). Vi
fattar poängen: att vara en sådan ”slav” är att
vara fri. Till den friheten har Kristus befriat oss
(Gal 5:1)

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 3:2-12
(Kristi hemlighet har nu uppenbarats)
Jesus hade redan antytt den hemlighet
Paulus här nämner: att evangeliet skulle nå
ut till jordens yttersta gräns (Apg 1:8), hans
kyrka skulle göra alla folk till lärjungar (Matt

28:19). Att inse att detta innebar verklig enhet
mellan judar och hedningar, utan att lagens
ok skulle läggas på alla, tog tid. Ända tills
Apostelkonciliet, ca år 49 (v. 5; jfr Apg 15:7 f).

Evangelium: Luk 12:39-48 (Av den som har fått mycket skall det krävas mycket)
Igår jämförde Jesus sin återkomst med en
gladlynt och generös husbonde som kommer
hem efter en bröllopsfest. I dag är det tal om
en smygande, ovälkommen förbrytare (v. 3940). Bilden av tjuven är överraskande och har
en lätt skrämmande underton (som i Upp
16:15), men det är också meningen, för Kristi
återkomst är räkenskapens dag.

trogen i sin tjänst, och vilka straff han får om
han utnyttjar sin position i kyrkan till ett liv
i lyx och maktfullkomlighet. Petrus (och efter
honom varje påve) är i sanning den som har
anförtrotts mycket (v. 48 – ja, nycklarna till
himmelriket, Matt 16:19). Vi har alla på var
vårt sätt fått mycket, t.ex. kunskap, som vi ska
bruka rätt (därför skriver jag denna bok).

Naturligtvis blir Petrus orolig och vill veta
om han själv tillhör dem som ska överraskas
eller kanske får tid att förbereda sig (v. 41). I
skaran av tjänare har Petrus störst ansvar (som
talesperson och huvud för apostlakollegiet,
jfr t.ex. Matt 16:16-19; Luk 22:32; Joh 21:15f).
Den särskilt betrodde aposteln får nu veta
vilken belöning som väntar ifall han förblir

Spöstraffen i v. 47-48 är symboliska: chefen
för tjänarstaben ska få märka hur det kändes
att bli misshandlad (v. 45). Den förmildrande
omständighet (okunskap) som nämns vid
utmätandet av straff påminner om skillnaden
mellan ”lätta” och ”allvarliga” synder, beroende
på graden av subjektiv insikt (Katolska kyrkans
katekes, nr. 1860; jfr 1 Joh 5:16-17)).

Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren (Rom 12:11)
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TORSDAGEN I 29 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 6:19-23
(Ni har blivit fria från synden, men är slavar under Gud)
Temat från igår förs vidare: att bli ”slav under
Gud” är ren frihet. Föreställ dig antikens
slavmarknad: någon köpte dig. Du valde inte
din nya ägare, han valde dig, men se, genast
gav han dig din frihet. På samma sätt ”ägs”
du nu inte av synden längre utan är fri till att

kunna göra gott genom Kristi Ande. Innan
detta gav vårt slaveri under synd, död och lag
oss en ond frihet: vi var vi fria från att göra gott
(v. 20), vi gjorde saker som vi i dag skäms över.
Nu är vi som paradisets träd, vilkas frukter ger
helighet och evigt liv (v. 22).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 3:14-21
(Var stadigt rotade i Jesus tills hela Guds fullhet uppfyller er)
Allt kommer från Gud och går till Gud.
Tron (och dopet) förnyar oss till att alltmer
bli en bild av Skaparen. Vi är planterade och
har våra rötter i kärleken från Gud (v. 17).

Dimensionerna i v. 18 syftar antingen på det
nya templet i Hes kap 42; 47; 48 (jfr Upp 21:927) - vi är Guds nya tempel – eller på Messias
överflödande kärlek (v. 19-20).

Evangelium: Luk 12:49-53 (Jag är här inte för att skapa fred utan splittring)
Johannes Döparen förkunnade att Frälsaren
skulle komma ”med eld” (Luk 3:16; jfr Mal
3:2-3). Här bekräftar Jesus detta (v. 49). Vad
menas? Eld som kastas över jorden är en
ohygglig bild. Den påminner om prövningar
(1 Pet 4:12) och dom (Luk 3:17), ja, världens
undergång (jfr 2 Pet 3:10).
Det fanns eld i Jesu ord. Många fick för sig
att han var Elia (Mark 8:28), profeten på
vars bön Gud sände ned eld från himlen på
Karmelberget (1 Kung 18:16-40). Även Mose
kändes nära i Jesu ord, han som kallades vid
berget Sinai genom den brinnande törnbusken
som inte släcktes (2 Mos kap. 3) – likt
evighetslampan i kyrkan i dag. Mose var den
som vid samma berg under eld och dån från
himmelen fick ta emot Tio Guds bud (2 Mos
19:16 f).

Kring dessa två hjältar från forntiden fanns
det alltid konflikt, och Jesus förutser att det
blir så med hans lärjungar också. ”Räkna med
problem. Tror ni att Messias ska komma med
ett fredsrike? Inte i första hand. Alla relationer,
även inom familjen, kommer att belastas av att
ni tillhör mig”.
Men eld renar också (Sak 13:9; Mal 3:2 f), och
den lyser och värmer. Så säger lärjungarna
efter mötet med den Uppståndne vid Emmaus:
”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss
på vägen…?” (Luk 24:32). Den helige Andes
ankomst över urkyrkan vid pingsten ledsagades
av något som liknade eld (Apg kap. 2). Anden
hade eldens ”form” - som Jesu ord. Kärlekens
Ande fick Herren att gå korsets väg för oss (=
”dopet” som nämns i v. 50; jfr Mark 10:38). Vi
ska bli ljus som han, som i påsknatten. Jesus
säger: Håll lamporna brinnande (Luk 12:35).

Elden skall ständigt hållas brinnande på altaret, den får aldrig slockna (3 Mos 6:12)
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FREDAGEN I 29 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 7:18-25a
(Vem skall befria mig från denna dödens kropp?)
Observera: perspektivet här är inte utan vidare
den kristna människans, hon som ju genom
Guds Ande är befriad från lagens och köttets
diktatur (henne möter vi i nästa kapitel, kap. 8).
Bäst förstår man texten om man ser den som
en bild av det allmänjordiska tillståndet innan
tron på Kristus. Köttet och döden härskar,
ständigt jagad av lagens hot. Människan -

textens ”jag” - är splittrad så att hon inte ens
kan göra det goda hon med förnuftet inser är
rätt, endast nödropet i v. 24 har hon kvar. I v. 25
blir Paulus i en kort sekund sitt nuvarande jag
igen och tackar Gud – och sammanfattar sedan
det som var den ännu oförlösta människans
tillstånd (samma vers). Sådana perspektivryck
gör Paulus svår att läsa - och lätt att missförstå.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 4:1-6
(En är Herren, en är tron, ett är dopet)
Mänsklighetens nya enhet som Kristus har
skänkt världen genom sin död (Ef 2:14-17) är
kyrkan. Det känns nästan hur Paulus gråter
och darrar på rösten. Han vill säga: Förstör inte
Jesu verk, undvik splittring i kyrkorna! V. 1: han

understryker att han är fånge för Herrens skull
(”därför ska ni lyssna till mig”).
De sju gånger ”en” eller ”ett” i v. 4-5 förstås bäst
som ”samma”, d.v.s. samma tro, samma dop
o.s.v. Paulus måste läsas lite kreativt.

Evangelium: Luk 12:54-59 (Varför kan ni inte tyda vilken tid det är?)
Vilket väder blir det? Det kan SMHI svara på.
Hur gottgör vi våra synder? Det vet vi inte, och
vi vill oftast inte veta.
Johannes Döparen och Jesus har predikat klart
och tydligt om bot men vi vill inte ta till oss
deras ord. Jesus lärde oss Fader vår och i den
bönen medger vi att vi står i skuld till Gud
(Matt 6:12). Skuld är en ekonomisk term: Gud
är kreditor, vi är debitorer, i juridiska termer
blir det att Gud är kärande eller målsägande
och vi är svarande. Vi ligger illa till ty Gud
är också domaren och indrivaren (v. 58). Om
den jordiska kronofogden ringer på dörren
blir vi genast inställsamma och lovar bot och
bättring, men Gud som vill att vi ska förlika

oss med honom låtsas vi inte om. Vi riskerar
att hamna i hans fängelse där man sitter tills
sista öret är betalt (v. 58-59). Jesus talar här
(som i Matt 18:34) om ett tidsbegränsat straff
efter döden (till skillnad från helvetet som är
evigt, se Mark 9:44; Matt 25:41) en smärtsam
botgöring i efterhand, det som vi katoliker
kallar för purgatorium (reningsorten) eller
skärselden (Katolska kyrkans katekes, nr. 10301032). Där ska alla halvhjärtade, obotfärdiga
kristna gråta. De ska visserligen bli frälsta
sedan, men som ur eld (1 Kor 3:15).
Gud tar synden på allvar. Vår ovilja att göra
bot har följder. ”Det där är inte min bild av
Gud” säger några. Okej. Men det är Jesu bild.

Förslag till fredagsoffer: göra en extra, frivillig bot för de synder jag biktade senast
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LÖRDAGEN I 29 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 8:1-11
(Anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er)
Paulus penna (d.v.s. sekreteraren Tertius
penna, Rom 16:22) fortsätter från texten
igår, men aposteln byter perspektiv: till den
troende, befriade människans läge. Vi måste
inte vara kvar i den köttsliga naturen, vi kan
vara som ”döda” ifrån den. Det går att leva
efter Anden och vägra lyda den ”köttsliga”
sidan, d.v.s. de impulser som vill få oss att göra
uppror mot Guds vilja. Ordet blev människa,
blev kött (Joh 1:14) men utan att lyda köttets

uppror mot Gud, genom Anden gjorde Jesus
vad köttet inte kunde: underordnade sig Guds
vilja. Han tog makten från synden genom att
lida straffet för synden, och det utan att han
själv förtjänade detta straff. Därmed blev lagen
svarslös, och döden miste sin ”rätt” över oss.
Paulus beskriver ett maktskifte: Guds rike är
upprättat trots världens motstånd. Ande, liv,
fred och rättfärdighet strömmar ner över oss.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 4:7-16
(Genom Kristus, kyrkans huvud, växer hela kroppen till)
Den gamle aposteln hade i sitt fängelse
knappast några böcker, han citerar i v. 8 Ps
68:19 ur minnet, inte exakt. Han tänker på
Kristi triumferande himmelsfärd som har låtit
gåvor regna över jorden (= Den helige ande,

eller kyrkans olika ämbeten och uppdrag, v.
11). Kungens byte (”fångar”) är tillfångatagna
fiender (död, synd) och de befriade vänner
(= rättfärdiga i dödsriket från forna tider som
väntat länge på Frälsarens ankomst).

Evangelium: Luk 13:1-9 (Om ni inte omvänder er, skall ni alla mista livet som de)
Här får vi två dagsaktuella nyheter från
Jesu värld. Den romerske prefekten Pilatus
massaker mot pilgrimer från Jesu hemtrakter
var ren terror. ”Hur kunde Gud tillåta detta?”
frågar fromma judar, liksom efter rasolyckan i
Jerusalems dåvarande södra mur (Siloatornet).
I vår tid undrar vi varför Gud tillåter att kyrkor
bränns ner och många dödas och jagas på
flykt. Barn dör i cancer – är det rättvist? Guds
agerande är vi dock inte herrar över, hans
hand är med i allt som sker (Matt 10:29f),
men vi kan inte veta varför saker sker, och vi
kan aldrig döma Gud (Jes 55:8-9; Job 42:3; Syr
42:21; Rom 11:33f). Kanske sker det för att
förhindra något ännu värre? Vad vet vi?

Även vårt jämförande med andra människors
andliga tillstånd (på gott och ont) är
meningslöst (v. 2 och 4). Vilka syndare är
värst? Vilka helgon är störst? Allt vi kan se är
att vi själva behöver omvändelse.
Den milde trädgårdsmästarens förbön i v. 7 har
förebilder i Gamla testamentet (t.ex. Abraham,
1 Mos 18:16 ff, eller Mose, 2 Mos 32:9f). Han
står antagligen här för Jesus (eller kanske
menas påven, eller kyrkan?). Vår omvändelse
brådskar, tiden är knapp. Men varför väntar
Gud med att svinga yxan (jfr Matt 3:10)? Alla
skall få tid att omvända sig (2 Pet 3:9). Räkna
ändå med en plötslig dom.

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen (Ps 130:6)
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TRETTIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång A

Första läsningen: 2 Mos 22:21-27
(Om du behandlar änkor och faderlösa illa skall min vrede väckas)
Moses lag är relativt ”mild” jämfört med dåtida
kulturers lagsamlingar (egyptiska, kananeiska,
babyloniska). Den betonar omsorg om socialt
utsatta såsom slavar. Israels Gud vill väcka
empati: ”Har du aldrig känt dig utanför i
främmande land? Hur vore det om dina barn
skulle bli föräldralösa och din make/maka
utan försörjning? Skulle du vilja frysa på
natten för att någon tagit ditt täcke i pant?”
Världsdomaren Jesus talar här till oss (jfr Matt

25:45), Skaparens röst, sanningen, som ingen
kan gömma sig för. Gud ropar: Var är du? (1
Mos 3:9). Var är din bror? (1 Mos 4:9). Guds
ord är levande och verksamt. Det är skarpare
än något tveeggat svärd och tränger så djupt
att det skiljer själ och ande, led och märg och
blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting
kan döljas för honom, allt skapat ligger naket
och blottat för hans öga. Och inför honom är det
vi skall avlägga räkenskap (Heb 4:12-13).

Andra läsningen: 1 Thess 1:5b-10
(Ni vände er från avgudarna för att tjäna Gud och väntar nu på hans son)
Att följa Paulus i hans lidande för evangeliet,
och i hans glädje, är som att följa Jesus (v. 6).
Paulus är stolt över sina vänner i Thessaloniki
(vår tids Saloniki). Paulus vet om att hans kyrka
där har förföljts (1 Thess 2:14). Vi märker här
att det fanns ett levande informationsflöde
mellan kyrkorna, det bidrog också till att så
många av Paulus brev kopierades, spreds och

bevarades åt eftervärlden efter hans död.
Den stundande vreden (v. 10) är domens dag.
”Vreden” är inte en ”känsla hos Gud” utan
Bibelns standardterm för tillståndet för dem
som ställer sig själva utanför nådens ”sfär”. Det
är de som motverkar Guds godhet och plågar
de andra, dem som litar på honom.

Evangelium: Matt 22:34-40
(Du skall älska Herren, din Gud, och din nästa som dig själv)
Den laglärde ville få Jesus på fall. Hur tänkte
han att Jesus skulle göra bort sig, genom vilket
bud? Jesus har 248 påbud och 365 förbud att
välja på, han tar buden från 5 Mos 6:5 och 3
Mos 19:18.
Men varför svarar Jesus alls dessa personer?
För att han vill ge sin undervisning åt alla, både
onda och goda. Så talade han även kärleksfullt
till oss genom sin kyrka då vi ännu inte förstod
att vi behövde omvändelse, han älskade oss
medan vi ännu var syndare (Rom 5:8). Kyrkan

hoppas att hennes ord ska göra sin verkan, att
de som förkunnar inte ska tala för döva öron,
kasta pärlor åt svinen (Matt 7:6; jfr Joh 8:25).
Jesu tålamod är gränslöst och förblir så ända
tills Domedagen. Han spanar ständigt oroligt
efter varje själ, varje bortsprunget lamm (Matt
18:12). Så gör hans kyrka tillsammans med
honom än i dag. Budet om kärleken till Gud
– hur uppfyller vi det? Inte genom känslosvall
utan genom att beslutsamt hålla oss till Guds
nåd och kärlek. Vi ska göra allt för att aldrig
skilja oss ifrån honom genom en allvarlig synd.
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TRETTIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång B

Första läsningen: Jer 31:7-9 (Jag tröstar blinda och halta och leder dem)
I början av sin förkunnelse (mot slutet av
600-talet f.Kr.) varnade profeten Jeremia
för ett land i norr (Jer 6:22; det måste vara
babylonierna). Nu – efter babyloniernas seger
över Jerusalem (år 597 f.Kr. respektive år
587/586 då templet förstördes) - ser framtiden
hopplös ut. Men profeten vet att Gud kommer
att befria de deporterade från landet i norr (v.
8). Folket är försvagat (”blinda” och ”halta”, v.
8) men ska stödjas av Herren som gör en jämn

väg där de inte snavar (v. 9). De gråter men
tröstas av Gud (v. 9). De bär framtiden inom
sig (= de gravida kvinnorna i v. 8). Gud själv
ska vara en fader för Israel (v. 9): tanken går
till den förste som hette ”Israel” (patriarken
Jakob) som bedrog sin far (1 Mos 27:15f).
En ny ”Jakob” (Jesus) ska bana väg för ett nytt
folk som varken vill bedra människor eller
Gud utan troget ber Fader Vår i ande och
sanning (Joh 4:23).

Andra läsningen: Heb 5:1-6 (Du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek)
Urkyrkans motståndare sa troligen: ”Ni påstår att er Jesus bevisade att han var den sanne
översteprästen från Gud – men ingen kan ge
sig själv ett sådant ämbete” Svaret blev: Jesus
fick sitt ämbete av Fadern. Det var utlovat
i Gamla förbundet (Ps 2:7; jfr Heb 1:5f) och
proklamerades högtidligt av Fadern själv vid
Jesu dop i Jordan (Luk 3:22).

Jesus dog för oss, han är uppstånden och
upphöjd till himlen och överträffar så alla
jordiska överstepräster, både i medkänsla
(Heb 4:15) och på alla sätt (Heb kap. 7-9).
Hebreerbrevets argument tillhör antikens
judiska debattmiljö som kyrkan var en
del av. De är solida och håller än i dag (läs
introduktionen till detta svåra brev s. 223).

Evangelium: Mark 10:46-52 (Rabbouni, gör så att jag kan se igen)
Ett långt avsnitt i Markus evangelium (Mark
8:27 – 10:52) handlar om Jesu väg till lidandet
i Jerusalem. Det inramas av två berättelser
om blinda som botas. I den första (Mark
8:22-26) fick vi inte patientens namn, han
försvann ur berättelsen. Den andre blinde (i
dagens läsning) är känd vid namn och han
följer beslutsamt Jesus (d.v.s. blir lärjunge).
Härifrån börjar Markus sin passionsberättelse.
Meningen är: det räcker inte att komma till tro
(= bli ”seende”) och sedan säga tack och adjö.
Markus läsare ska beslutsamt följa Jesus in i
Jerusalem - om så behövs ända till korset: Om
någon vill gå i mina spår måste han förneka sig
själv och ta sitt kors och följa mig (Mark 8:34).
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Bartimaios ropade ut sin tro på Jesus som
Messias (”Davids son”, v. 47-48) fastän
omgivningen hyssjade ner honom. Han
motsvarar dem som Markus antagligen skrev
sin bok för: romerska kyrkans martyrer som
släpades ur sina hus till avrättning medan de
öppet bekände sin tro på Jesus och ropade till
honom.
Så stark den blindes Bartimaios tro är! Han ser
inget men har öron att höra med (Mark 4:23).
Han och alla sanna kristna följer den gode
herden därför att de känner igen hans röst (Joh
10:4). Må vi vara blinda och döva för världen
men lyhörda för Guds ord.

TRETTIONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”

Årgång C

Första läsningen: Syr 35:15b-17, 20-22a (Genom molnen stiger den ringes bönerop)
Ett av Moselagens viktigaste ärenden var att
domstolar skulle vara rättvisa och opartiska
(2 Mos 23:3-8). Det var nog ont om sådant
i dåtidens värld, så vittnar texter från det
gamla Egypten om hur chanslösa de fattiga
målsägarna var inför domarna. Gud är särskilt
uppmärksam på de fattigas bön: Om de ropar
till mig skall jag lyssna till deras klagorop, lovar
han (jfr 2 Mos 22:23, 27).

Inte minst ekonomisk diskriminering är
vidrig i Gudss ögon (Jak 5:4-5). Gud gör inte
skillnad på människor (Rom 2:11). Människor
i nöd, som trots sitt svåra läge strävar efter
att vara rättfärdiga, är mer än välkomna hos
Gud. Skulle då inte Gud låta sina utvalda
få sin rätt…? (Luk 18:7). De får rentav vara
påträngande säger Jesus (Luk 11:5-13; 18:1-7).

Andra läsningen: 2 Tim 4:6-8, 16-18 (Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans)
Paulus vet att han ännu inte är frälst, d.v.s. i
himlen, han säger i Fil 3:11 att han kanske
uppnår det. Men han litar på Jesus som led för
honom. Nu lider han själv för tron på Jesus (i
romerskt fängelse med risk för dödsdom). Gud
ger segerkransen åt alla som längtar efter hans

ankomst (v. 8) - de som håller fast vid hoppet
och inte förnekar tron.
Rädslan var stor bland kristna i Rom, Paulus
övergavs av alla vänner inför domstolen (v.
16). Sveket måste ha gjort ont, men för Kristus
var det likadant.

Evangelium: Luk 18:9-14 (Det var tullindrivaren som gick hem rättfärdig, snarare än farisén)
Den här farisén var en hedersman. En from
jude skulle ge 10 % av sina jordbruksprodukter
som ”kyrkoskatt” (5 Mos 14:22) men denne
jude ger även ”tionde av allt jag köper” (v.
12). Han fuskar inte i affärer, stjäl inte och
undviker sexuella synder, han är tacksam och
ger Gud äran (v. 11). Vem liknar han i vår tid?
Kanske en miljömedveten, ”utsläppsneutral”,
engagerad samhällsmedborgare som även tar
sitt demokratiska ansvar i kyrkan och sitter i
något råd.
Tullindrivaren var av annat slag, han
drev in avgifter åt den girige romerska
ockupationsmakten och kunde därtill fritt
plundra människor och så berika sig själv.
Med rätta sågs han av anständigt folk som

landsförrädare och var ovälkommen i synagogan. Skulle Gud göra en sådan usling rättfärdig
i stället för den ansvarsfulle farisén? (v. 14). Är
det rättvist av Gud att inte erkänna fariséns
ädelhet? Varför bryr sig Gud om någon som
har brytt sig så litet om rätt och fel? Svaret
är att tullindrivaren ödmjukar sig inför Gud,
men farisén träder i Guds ställe och gör sig till
domare över sin nästa.
När vi går fram till den heliga kommunionen
får vi inte se ner på andra. Kön fram till Kristus
är inte en stolt parad av präktiga individer med
rätt att synas och applåderas. Vi är patienter
som går till själens läkare. Vi behöver honom,
vi förtjänar honom inte, varför inbilla sig något
annat? Alla vill döma men vem känner sina fel?
(Ps. 19:13)
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MÅNDAGEN I 30 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 8:12-17
(Ni har fått en ande som ger söners rätt)
Paulus talar i Romarbrevet om ”död” på
(minst) tre olika sätt. 1) Vi är ”döda med
Kristus” genom vårt dop och därmed frigjorda
från den köttsliga naturen (logiken är: döda
personer syndar inte). Det sägs i Rom 6:8-11;
jfr Gal 2:19-20. Vi har alltså inga skyldigheter
mot köttet längre (v. 12), en avliden kvinna är
inte skyldig sin man något. 2) Då vi ännu levde
syndigt, ”i köttet”, var vi på väg mot vår eviga
död (helvetet), men vi fick den Ande som reste

Jesus från graven. 3) Den kristne välkomnar
detta nya genom att trotsigt överge köttet, att
vägra att åter lyda köttet som sin herre, ja,
sabotera, ”döda” dess gärningar (v. 13, jfr Gal
5:24). Paulus tänker nog på askes (1 Kor 9:27;
Rom 13:14; Gal 5:24) som revolt mot synden.
Vi går aktivt in under Andens sfär, får söners
rätt, blir Guds barn och arvingar till himlen (v.
15-17).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 4:32 – 5:8
(Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss)
Vi ska sträva efter att likna Gud, som hans
älskade barn (v. 1). Orenheten – d.v.s. allt som
skiljer oss från det heliga, Guds ”sfär” - kommer
inte till oss utifrån, i form av t.ex. vissa djurs
kött eller kontakt med kroppsvätskor, som en
bokstavlig tolkning av lagen lär oss (3 Mos kap.
11-15).

Jesus betonade att den äkta orenheten kommer
inifrån (Mark 7:21-22). Vi behöver en spärr
för munnen: tänka först och tala sedan. Vår
själviskhet ska kuvas, annars tar synden över
kommandot: då hör vi oss själva vräka ur oss
snusk, svordomar, eller vi talar illa om någon.

Evangelium: Luk 13:10-17 (Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten?)
Ännu en händelse som bara finns hos Lukas
och som ska understryka Jesu engagemang
för socialt utsatta, inte minst för kvinnor.
Jesus befriar denna bokstavligt talat knäckta
kvinnan (och det innan hon ens har bett om
hjälp). Hon kan nu efter många år räta på
sig (v. 13) – en stark bild för självkänsla. Då
prisar hon Gud - mitt i synagogan där bara
männen fick be högt. Kontrasten här mellan
den troende kvinnan (= ”Abrahams dotter”,
v. 16) och maktens avvisande män är tydlig.

Synagogföreståndaren vågar inte kritisera Jesus
direkt, han förebrår i stället folket att de inte
respekterar sabbatsvilan – så skuldbelägger
han indirekt kvinnan för att hon blivit fri, och
varnar för Jesus. Jesu svar är indignerat och
avslöjande: hans motståndare värderar sina
djur högre än en medmänniska i nöd (v. 15).
Moses lag föreskriver att lastdjur ska vila på
sabbaten, d.v.s. slippa bära oket (2 Mos 23:12).
Varför ska då inte denna kvinna få slippa sina
bojor? De blir svarslösa.

Jag ropar till Gud, och Herren skall rädda mig (Ps 55:17)
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TISDAGEN I 30 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 8:18-25
(Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras)
Allt i världen är vigt till död och förgänglighet.
Han som vållade det (v. 20) – vem är det?
Adam? Djävulen? Gud? Vi vet inte vem Paulus
menar. Den kristna tron tolkar existensens

lidanden som födslovåndor (v. 22). Vi är foster,
allt mer trängda, snart ska vi födas fram. Gud
ska befria vår kropp (v.23). En ny värld av ljus,
plats och liv väntar därute - himlen.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 5:21-33
(Detta rymmer en stor hemlighet, som syftar på Kristus och kyrkan)
Man och kvinna är skapade för varandra, som
varandras hjälp. Just så liknar de Gud, vars
avbild de tillsammans är (1 Mos 1:27). Paulus
skriver (v. 21): Underordna er varandra i
vördnad för Kristus, dessa ord är nyckel till det
följande om den kristna familjen. Att Paulus
kort nämner kvinnans ”lydnad” återspeglar
tidens moral (hade han sagt något annat hade
alla spottat, se Tit 2:5) Att männen ska älska
sina hustrur (v.25f) är dock unikt i antikens

litteratur, det offrar Paulus många fler ord
på, han brinner för frågan. Mannen ska älska
kvinnan som Kristus älskar kyrkan och ger
henne allt. Här gick Paulus tvärt emot sin tid,
han betonade könens lika värde inför Gud (jfr
Gal 3:28; läs även artikeln om hans och Bibelns
syn på män och kvinnor s. 215). Paulus hade
många kvinnor bland sina medhjälpare (jfr
t.ex. Rom 16:1, 3, 12; Fil 4:2f; 2 Tim 4:19). Det
hade Jesus också (se t.ex. Luk 8:2f).

Evangelium: Luk 13:18-21 (Senapskornet växer och blir till ett träd)
Ett pyttelitet senapskorn kan bli ett mäktigt
träd (jfr Dan 4:7-9,18; Hes 17:23; 31:3-6 –
Lukas ser folken som ”fåglar” som kan känna
sig hemma i Guds nya ”träd”, kyrkan).
En liten surdeg kan genomsyra en formidabel
deg på 40 liter (= ”tre mått”). Det är samma
stora mängd mjöl som Abrahams hustru Sara
hällde upp när de tre männen, varav en var
Gud, kom på besök (1 Mos 18:6): Eukaristin
är Guds besök, Jesu närvaro, då han blir livets
bröd som mättar en mycket stor värld (Joh
6:35ff). Surdeg stod vanligtvis som symbol för
något negativt eller anstötligt som fördärvar
(jfr Matt 16:6f och Luk 12:1). Surdegen skulle

avlägsnas innan påskmåltiden (2 Mos 12:15
f). Men Jesus ger ordet en positiv betydelse
(var det menat som ett provocerande svar till
anklagelser om att hans rörelse ”fördärvade”
folket?). Vi ser även här att Guds rike
främjas lika mycket av män som av kvinnor:
trädgårdsmästaren och bagerskan, han och
hon, är symboler för likvärdiga insatser, de
balanserar varandra.
Lärjungarna ska häpna, inte över naturens
under och över osannolikt stora bröd utan
över det gigantiska Gudsfolket som Jesu lilla
skara ska växa till. I vår tid flockas ungdomar
till kyrkans Världsungdomsdagar. Det bådar
gott: surdegen lever och verkar.

Var inte rädd, du lilla hjord, er fader har beslutat att ge er riket (Luk 12:32)
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ONSDAGEN I 30 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 8:26-30
(Gud hjälper dem som älskar honom att nå det goda)
Kardinal Anders Arborelius har ofta talat
om att en djup inre dialog med Gud pågår i
varje person, även i den värsta, även om det
inte märks. Anden ber Fader Vår i oss. Att be
är att ansluta till Anden. V. 28: vi tror inte på

”ödet”. Att Gud i förväg har utvalt dem som
älskar honom betyder: initiativet är Guds. Han
älskade oss medan vi ännu var syndare (Rom
5:8; jfr Joh 6:44; jfr Katolska kyrkans katekes,
nr. 1037; 1058).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 6:1-9
(Var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja)
Jordiska auktoritetsförhållanden gäller också
för de kristna, de ger möjlighet att tjäna
Kristus i vår nästa (våra överordnade). V. 4:
Det är tyvärr oklart vad Paulus här vill säga
till kristna fäder. Ordet som Bibel 2000 återger
med att ”reta upp” barnen betydde nog att vara
alltför sträng - barnen blev då rädda eller arga.
Slaveriet som institution var självklart för
antikens och Bibelns människor. Paulus starka
vädjan för en brottslig slav i Filemonbrevet
(se inledningen till det s. 221) gick tvärt

emot tidsandan och angav en riktning för
framtiden: när allt kommer omkring drar
kristendom och slaveri åt motsatta håll, vi är
kallade till frihet (jfr Gal 5:1). Men Paulus ville
inte omstörta samhället (antikens slavuppror
drunknade i blod). Han förväntade världens
snara undergång (Kristi återkomst), då skulle
allt ändå kastas omkull. Paulus såg de sociala
skillnaderna som oviktiga i kyrkans gemenskap
(Gal 3:28; 1 Kor 7:22; Kol 3:11). Vi är bröder
och systrar, i Jesu rike råder bara kärlek.

Evangelium: Luk 13:22-30 (De skall komma och ligga till bords i Guds rike)
Denna läsning är en skrämmande påminnelse
för oss som ofta tar emot eukaristin (= ”äter
och dricker med Jesus”, v. 26) och studerar Jesu
ord ivrigt (= ”på våra gator”, samma vers). Vi
söker Guds närhet genom reträtter och utsökta
botövningar, vi tror att husets herre (v. 25) en
gång ska resa sig och springa oss tillmötes som
den förlorade sonens fader (Luk 15:20). Men
se, han reser sig och låser porten framför oss
medan vi förgäves bultar på (v. 25). Nu släpps i
stället underliga människor in som vi aldrig har
gillat, från alla håll. Vilka är de? Det är de som

på allvar tog strid, mot sig själva och andra,
för en rättvisare livsstil. Änglarna välkomnar
dem. ”De där kverulanterna” tänker vi, ”gick
de ens någonsin i kyrkan?”
Vi får veta att vi har varit orättens hantlangare
(v. 27). Vad? Varför? Vårt sätt att vara
kristna störde inte världens förtryckare och
blodsugare. Våra ord var rentav bekväm musik
i deras öron. Vi ska må dåligt av denna läsning.
Besk medicin är det. Rätt så.
Må vi nu vakna och börja bli kristna.

Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor… (Jes 58:6)
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TORSDAGEN I 30 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 8:31b-39
(Inget skall skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus)
Inget är så mäktigt att det kan stoppa Kristi
kärlek till oss som tror på honom och får lida
för det (”räknas som slaktfår”, v. 36). Jesus är
anklagad än i dag – och vi med honom.

”Din katolska kyrka har orsakat allt ont i
historien” slänger man mot oss. Vi klarar allt
detta genom att aldrig glömma honom som har
visat oss sin kärlek (v. 37).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Ef 6:10-20 (Ta på er Guds rustning)
Paulus ställer en komplett rustad romersk
fotsoldat framför oss. Rustningens delar
symboliserar kristna dygder (jfr Jes 11:5;
59:17; Vish 5:17-20; Rom 13:11-14; 1 Thess
5:8), de tjänar alla till försvar – förutom Guds
ord, Andens svärd som är ett attackvapen (v.
17). Som kristen ska du känna till Bibeln, eller
är du kanske så dum att du drar i fält utan ditt

svärd? Brinnande pilar som nämns i v. 16 var
fruktade vapen i antiken, deras förstörelsekraft
var enorm när de regnade över husens lätt
antändbara tak. Så regnar den ondes brinnande
frestelser över oss men trons sköld släcker dem.
Man vill inte synda när man är fast förvissad
om Frälsarens kärlek.

Evangelium: Luk 13:31-35 (En profet får inte mista livet någon annanstans än i Jerusalem)
Jesus är jagad, ja, redan dödsdömd av
myndigheterna. En möjlighet vore att gömma
sig i Egypten (omkring en miljon judar bodde
där på Jesu tid), men för Jesus är Jerusalem
en helig och symbolladdad stad. Där ska han
tillträda sitt kungadöme, dock inte i politisk
mening (som den politiska räven Herodes
säkerligen misstänker att Jesus vill) utan
genom att upphöjas på korset. Fariseerna i
v. 31 verkar vara på Jesu sida, det fanns flera
sådana (Joh 19:38-39), eller så är de utskickade
av Herodes för att driva Jesus på flykten. Jesus
ignorerar Herodes. Gud har för alla dagar (”i
dag, i morgon och i övermorgon”, v. 32-33) ett
program för honom.

Det fanns en tro hos folket på att äkta profeter
alltid förföljs och dödas (se t.ex. Neh 9:26; Jer
2:30; 26:20-23; 38:1-13; 2 Krön 24:20f; 1 Kung
19:10; Apg 7:52). Messias går samma väg, säger
Jesus. Hönan som vill samla kycklingarna
(v. 34) är en bild som visar Jesu kärlek till
Jerusalem. I denna stad darrade Herodes far,
som också hette Herodes, inför Jesusbarnet och
ville döda det (Mat kap. 2). Kungen fruktade
barnet, nu fruktar räven hönan. Varningen i v.
35 är ett eko av profeten Jeremias ord 500 år
tidigare (Jer 22:5). Kanske ska Jesu ord i slutet
av samma vers, om sitt intåg i Jerusalem, läsas
så att folket då kommer att få en sista chans att
omvända sig. Vi välsignar Jesus som kommer i
Herrens namn i varje mässa (i sången Sanctus).

Ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig (Hos 11:2)
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FREDAGEN I 30 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 9:1-5
(Jag skulle önska att jag själv fördömdes om det kunde hjälpa er)
Paulus älskade sitt judiska folk, men många
avvisade tron på Jesus som Gud (v. 5). Paulus –
som stenats av judar (Apg 14:19; 2 Kor 11:25)
- skulle vilja hamna i helvetet om det kunde

rädda dem. Det var en försmådd, förtvivlad
kärlek. I en bitter stund kunde juden Paulus
slänga ur sig iskalla ord om sitt eget folk (1
Thess 2:15).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 1:1-11
(Han som har börjat ett gott verk hos er skall fullborda det)
Under sju vardagar läser vi nu ur Paulus
brev till sin favoritkyrka i Filippi (läs
introduktionen till brevet på s. 216). Filippi låg
i Makedonien. Paulus grundade kyrkan där ca
år 50/51 e.Kr. (Apg 16:12-40). Brevet är skrivet
från ett fängelse, väl i Rom (Fil 1:13 och 4:22
kan tydas så), år 63 e.Kr. Brevet visar glädjen
mitt i lidandena med Kristus. V. 1 nämner
ordagrant ”biskoparna” och ”diakonerna” (jfr
Apg 6:1-6; 1 Tim 3:1,8) som Bibeln 2000 kallar

”församlingsledarna” och ”medhjälparna”.
Paulus skriver tacksamt och känslostarkt (v. 8).
Han skrev flera brev till Filippi – det vet vi från
kyrkofadern Polykarpos (se s. 1052) epistel till
samma kyrka hundra år senare (Pol. Fil. 3:2, se
De apostoliska fäderna, Artos förlag). En annan
kristen författare, Tertullianus, skrev ca år 200
att kyrkan i Filippi var en av de platser som
hade en bevarad (fysisk) apostelstol och där
man ännu läste apostelbrev i originaltexterna.

Evangelium: Luk 14:1-6 (Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten?)
Det är typiskt för Lukas att ”jämställa” könen
genom att låta manliga figurer matchas av
parallella kvinnor och tvärtom (t.ex. Luk
2:25/2:36), han är där påverkad av Paulus (Gal
3:28). Så motsvarar den manlige patienten i
denna läsning det vi läste i måndags om den
krokryggiga kvinnan (Luk 13:10-17), scenen
är nästan likadan. Lukas, läkaren, antecknar
sjukdomen, vatten i kroppen (v. 2). Vi talar i
dag om ödem, vätskeansamlingar som kan
orsakas av t.ex. hjärtsvikt. En beröring av
Jesus gör mannen frisk. Ingen jublar. Mannen
lämnar lokalen lika plötsligt som han kom.

Jesus gör åter sina motståndare svarslösa (v. 4,6).
Husdjurens välmående var tydligen viktigare
för dem än en lidande medmänniskas. Det
tysta hatet mot Jesus motsvarar det som David
talar om i Psaltaren: De hatar mig utan grund
(Ps 69:5; jfr Joh 15:25). Det här händer vid en
middag hemma hos en farisé som är medlem
av Sanhedrin, Stora rådet (v. 1). Kanske lutade
vissa fariseer mot att Jesus kunde vara Messias.
Att Jesus här ”arbetar” på sabbaten var dock
graverande, det går knappast att samla folket
kring en kandidat som provocerar så öppet.
Politiskt sett är Jesus död. Det inser de nog nu.
Jesus vet det.

Förslag till fredagsoffer: be om Andens ljus att inse mina egna hycklerier.
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LÖRDAGEN I 30 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 11:1-2, 11-12, 25-29
(Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse)
Paulus berättar här en ”hemlighet”: en gång
ska ”hela Israel bli räddat” (v. 25-27). Att judar
avvisade Jesus användes av Gud till att föra ut
evangeliet till hedningarna. Det ska ”sporra
deras egen avund” (v. 11), d.v.s. få dem att inse
att de också behöver Jesus.

Paulus betonar att även om judar har motverkat
evangeliet, så förblir de Guds älskade (v. 2829). Gud tar inte tillbaka sina gåvor. Katolska
kyrkans katekes lyfter ofta fram det gamla
Gudsfolket med positiva ord (se t.ex. nr. 63;
597-598; 674; 839).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 1:18b-26
(För mig är livet Kristus och döden en vinning)
Paulus tror att han snart ska frisläppas (v.
25-26). Men även en dödsdom skulle vara en
vinning (v. 21), den skulle föra honom direkt
till Kristus (v. 23). Hur en sådan direkt närvaro
”hos Kristus” efter döden förhåller sig till vår
kommande, allmänna uppståndelse förklaras
inte (jfr 1 Thess 4:14-17; 1 Kor 15:51f; 2 Kor
5:1-10). Katolska kyrkans katekes talar på båda
sätt: 1) Vi kan omedelbart träda in i himlens
salighet efter döden (nr. 1021-1022), och 2)
det finns en yttersta dom vid Kristi återkomst

där det avgörs om vi ska vara med honom
eller inte (nr. 1038 f). Hur går det ihop?
Svaret är förmodligen: på ”andra sidan” är
den omedelbara individuella domen och den
yttersta dagen knappast en fråga om ”före” och
”efter”, man är ju bortom tiden! Antagligen
blir alltihop subjektivt sett en enda upplevelse.
Bara Gud vet. Och bara Gud avgör vid vilken
ålder vi hemkallas från kyrkans tjänst. Vad han
avgör är bäst.

Evangelium: Luk 14:1, 7-11 (Den som ödmjukar sig skal bli upphöjd)
När du kommer till katolska kyrkan kan du fritt
sätta dig mitt på första bänken även om andra
sitter längre bak. Vi har ingen ”bordsplacering”
med markerade platser (förutom när barnen
ska gå till sin första heliga kommunion o.likn.).
Jesu liknelse om gästernas statusordning (jfr
Matt 23:6; Mark 12:38; Luk 11:43; Ords 25:67) handlar inte om kyrkbänken utan om vår
överdrivna hunger efter att andra ska se upp till
oss, ett tecken på vår inre tomhet: vi är ännu
inte trygga i Guds kärlek. Det är en andlig
sjukdom som kan ta över vår självbild och bli

en sorts teater så att vi till sist inbillar oss att
Gud också går med på leken (likt farisén som
ser ned på den förkrossade tullindrivaren i Luk
18:10-14 och räknar med att ha Gud på sin
sida). Lukas, de bildade grekernas evangelist,
tänker kanske på samhällselitens banketter
med strikta hierarkier, eller på judekristna
som inte ville dela bord med hednakristna
(Gal 2:11-14). Han varnar kyrkans ledare: så
får det inte gå till hos oss. Gud upphöjer de
ringa, som Jungfru Maria sa (Luk 1:52).

Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon…? (Jak 2:5)
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TRETTIOFÖRSTA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång A

Första läsningen: Mal 1:14b – 2:2b, 8-10
(Ni vek av från vägen, er undervisning har fört många vilse)
Guds ord i dag talar till dåliga präster. Att
helga Guds namn, att tala rätt om Gud, att leva
upp till sina doplöften, att inte diskriminera
människor, att vara trogen mot sin nästa, det

är att vara kristen. När prästerna inte gör så,
hur ska då folket bli? Men vi är alla präster
(1 Pet 2:9), vi kommer inte undan Guds dom
vilka vi än är.

Andra läsningen: 1 Thess 2:7b-9, 13
(Vi ville ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv)
När man läser thessalonikerbreven får man en
känsla av att Paulus måsta ha dröjt längre i den
staden än vad Apostlagärningarna berättar
(Apg kap. 17).
Paulus är djupt förbundet med de troende där,
som en ammande mor med sina barn (jfr 1

Kor 3:1f; Gal 4:19). De första kristna var inte
låsta i könsstereotyper, även Jesus talade om
sina känslor såsom moderliga (jfr hönan i Matt
23:37). Gud är vår fader, ja, han är ännu mer,
en moder, sa den helige påven Johannes Paulus
II en gång (jfr Jes 49:15).

Evangelium: Matt 23:1-12 (De säger ett och gör ett annat)
Det måste vara svårt att vara ansvarig för
nya präst- eller diakonkandidater och avgöra
vilka som ska vigas och vilka som ska skickas
hem. Jesus ger oss här kriterier för att urskilja
alla som är ute i fel ärende när de eftersträvar
kyrkans ämbeten: sådana som i grunden inte
bryr sig om fåren i flocken utan bara gör livet
tyngre för människor som redan är belastade
av mycket – raka motsatsen till den moderliga
kärleken vi ser hos Paulus (se ovan). De
olämliga kandidaterna vill njuta av att vara
i centrum, betjänas, vara störst, synas och
hedras, och därför vill de bli predikanter och
tjäna vid altaret. Påven Franciskus kallar detta
för klerikalism.
Lyckligtvis är de flesta av oss inte belastade med
ansvaret att bedöma andra, vi har tillräckligt
att göra med oss själva. Speglar vi oss i Jesu ord
inser vi nog att det är en bit kvar tills vi själva
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blir verkliga tjänare som av hjärtat ödmjukar
sig (v. 11-12). Varför kritiserar man präster
vars situation man ändå inte förstår? De är
ständigt utställda, måltavlor för människors
påhopp, man snackar om dem bakom ryggen.
Vi ska sätta stopp för dumma rykten om
präster när vi hör dem. Kyrkan litar på dem.
Vi katoliker kritiseras ibland av s.k. ”bibeltrogna kristna” för att vi kallar prästen ”fader”
– det får man inte enligt Jesus (v. 9). Men vi
sätter inte prästen i Gud Faders ställe. Man
säger ”pappa” till sin jordiska far. Prästen är vår
jordiska andliga far (jfr 1 Thess 2:11). Jesu ord
ska inte alltid tolkas bokstavligt. Hur gör våra
kritiker med bibelordet om att bara den som
avstår från allt han äger kan vara Jesu lärjunge?
(Luk 14:33). Ger de bort allt? Hos oss gör vissa
det genom att gå i kloster. Men det är inget
man måste, ty alla klarar inte av det. Paulus (se
ovan) tolkade det ordet på sitt eget sätt.

TRETTIOFÖRSTA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång B

Första läsningen: 5 Mos 6:2-6
(Hör, Israel! Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta)
I varje ögonblick borde vi stanna upp och
höra dessa heliga ord eka inom oss. De
korrigerar vår kurs, hjälper oss att göra om
våra prioriteringar så att vi har Guds ära
och lov som mål för allt vi gör. Vi ska även
korrigera varandra med dessa ord (”barn och
barnbarn” v. 2). Det finns ingen situation då
dessa ord vore opassande att säga. Känns de
opassande, då är det situationen som gått galet,
inte Gudsordet.
Vissa uttryck upprepas här flera gånger: Vi
ska följa och lyssna till Gud, och detta med
hela vårt jag. Att älska Gud är att aktivt hålla

hans bud (1 Joh 5:2). V. 4 inleder den judiska
trosbekännelsen, Shema, som även måste ha
varit Jesu dagliga bön, de orden som utgör
fundamentet för allt i Femte Moseboken. Att
”frukta Gud” (v. 2) är att prioritera hans vilja,
inte något med att leva i rädsla för Gud. Den
fullkomliga kärleken fördriver rädslan (1 Joh
4:18; jfr Rom 8:15). Den som fruktar Herren är
inte rädd för något, hans mod sviktar aldrig, ty
Herren är hans hopp (Syr 34:16). Att älska Gud
av ”hela” sitt hjärta betyder att ha bara Gud
som gud, att inte lämna minsta lilla utrymme
åt avgudar som vidskeplighet, pengar och
makt, inte ens öppna dörren ”lite grann”.

Andra läsningen: Heb 7:23-28
(Eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete)
Jesus gjorde sig själv till en offergåva. Gåvan
är utan brist eftersom han är utan synd (Heb
4:15) och evig (v. 24). Guds Son gav sig helt och
hållet hän för oss. Så älskade han oss av hela
sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och
av hela sin kraft, och han visade till det yttersta
vad det vill säga att älska sin nästa som sig

själv, ja, mer än sig själv (jfr dagens två övriga
läsningar; jfr 3 Mos 19:18). Tar vi denna kärlek
till oss växer en klippa av trygghet inom oss.
”Hans kors är mitt hjärtas glädje” – så sa den
helige Paulus av korset (se s. 1462). Mina kära,
om Gud har älskat oss så, måste också vi älska
varandra (1 Joh 4:11).

Evangelium: Mark 12:28b-34 (Du skall älska Herren, du skall älska din nästa)
Markus låter oss förstå att den skriftlärda
frågar för att han märker att Jesus ger bra svar.
Mannen är positiv till Jesus och inte ute efter
att lägga fällor (motsatt dem i Matt 22:34 och
Luk 10:25).

Det finns inget annat sätt att komma till tro på
att Jesus är SANNINGEN än genom att aktivt
söka svar hos honom. Då som nu sker det i
äkta, öppen dialog, och i Jesu sällskap, bland
hans vänner, d.v.s. i kyrkan.

Mannen är inte långt från Guds rike (v. 34), ja,
han kommer allt närmare riket just för att han
vill lyssna med öppna öron och ställa frågor.

Denne skriftlärde, som vi tyvärr bara möter
i Markus evangelium, inser så att kärleken är
lagen i dess fullhet (Rom 13:10).
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TRETTIOFÖRSTA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång C

Första läsningen: Vish 11:22 – 12:2
(Du är barmhärtig mot alla, ty du älskar allt som finns till)
Det är i sanning vishet att inse sin litenhet
inför Skaparen. Är väl något eller någon större,
viktigare eller mäktigare än Gud? Därför är
också hans barmhärtighet så avgörande och
så glädjande: den äger gudomlig styrka, det är
gott att veta att våra misstag och fel aldrig kan
överträffa Guds godhet. Gud älskar allt som
finns till (v. 24). Därför skapade han det och
såg att det var mycket gott (1 Mos 1:31).

Gud skonar allt (v. 26) och tillrättavisar syndare
för att hjälpa dem (v. 2; Ps 25:8). Insikten om
en sådan allgodhet får oss att stanna upp och
förundras. Vi som ville synda vill inte synda
längre, tanken att kränka en så god Fader
bjuder oss innerligt emot. Syndaren vid vår
sida fördömer vi inte utan vi tar honom vid
handen. Vi är vänner, vi förlåter gärna.

Andra läsningen: 2 Thess 1:11 – 2:2
(Må vår herre Jesu namn förhärligas genom er och ni genom honom)
Man kan ge sig hän åt spekulationer om Jesu
återkomst, grubbla över bibelcitat eller vad
någon ”karismatisk” person anser om den
frågan. Det leder ingenstans, ty det är endast
Fadern i himlen som känner dagen och stun-

den (Matt 24:36). Däremot ska vi ständigt, i
allt som vi gör, försöka leva upp till vår kallelse
(v. 11), att vara Guds barn på jorden, Jesu
representanter, hans ombud som handlar med
den kraft och nåd han ger oss.

Evangelium: Luk 19:1-10
(Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det)
Vid Jesu intåg i Jeriko fanns det två utstötta och
föraktade människor som var så ivriga att få
möta Jesus att de inte brydde sig om vad andra
kring dem tänkte: en ropande blind tiggare
(Luk 18:35-43) och en föraktad syndare,
tullindrivaren Sackaios. När folkmassan tog
emot Jesus ropade många säkert: ”Rabbi, låt
mig få äran att välkomna dig i mitt hem”.
Den lille utpressaren Sackaios, stadens
fruktade man, vågade knappt öppna munnen
däruppe i trädet. Jesus väljer att vara gäst hos
honom, att äta med honom, liksom han i dag
bjuder oss syndare till bords i eukaristins
sakrament.
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Den avskydde Sackaios är medvetet utvald,
inför andra och framför andra – en öppen
provokation. Många känner sig besvikna och
åsidosatta, de blir bittert förargade över denne
Jesus som de har gått ut för att hylla eller se.
Guds nåd är märkligt ovälkommen. Vi vet
inte hur Jesus lämnade Jeriko, han kanske
drevs bort, under hån och skratt. Möjligtvis
tillsammans med den här förlorade sonen, det
förlorade fåret som ingen utom Jesus ville veta
av (jfr Luk kap. 15). Men hur många av Jerikos
stolta invånare – eller av oss i dag – skulle ens
komma på tanken att göra en så grundlig bot
för sina synder som Sakaios gjorde (v. 8)?

MÅNDAGEN I 31 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 11:29-36
(Gud har gjort alla till fångar för att kunna förbarma sig över alla)
Gud förblir trogen mot sitt utvalde folk fast det
inte tog emot hans son. Men varför blev det
så? Paulus anar Guds pedagogik bakom: han
ser en glänta av hans vishet och kunskap (v.
33). Gud använde Israels avvisande av Messias
till att göra denne till en gåva för hednafolken
som alltid varit ”olydiga” mot Gud (d.v.s.
avgudadyrkare).

Så är judar och hedningar lika illa ute, de blir
föremål för samma förlåtelse (jfr Gal 3:22).
Alla är i samma båt och båten blir liksom Noas
ark en räddningsbåt, kyrkan (jfr i övrigt hur
det som sägs i v. 36 relateras till just kyrkan i Ef
4:4-5). V. 34-35 är en kombination av Jes 40:13,
Vish 9:13 och Job 41:2-3 eller 35:7 - formulerad
med Paulus egna ord.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 2:1-4
(Gör min glädje fullkomlig genom att visa enighet)
Paulus poäng här är ganska lätt att förstå, men
som det ofta är fallet med denne apostel så
kan uttryckssättet ställa till problem. ”Om det
finns…” (tröst, ömhet, medkänsla m.m.), säger
han i v. 1. Tvivlar han på att dessa nådegåvor
finns hos de kristna i Filippi, hans favoritkyrka?
Varför inleder han sina förmaningar på detta
sätt? Svaret är att det ska läsas lite tvärtom.
Formuleringen ska förstås så här: Eftersom det
alltså finns… (tröst, ömhet, medkänsla) i så
riklig mängd (hos filipperna), så ska (och kan)

läsarna också leva i den enighet och ödmjukhet
som anstår dem som vill efterfölja Kristus,
han som avstod från allt och antog en tjänares
gestalt (som det heter omedelbart efter denna
läsning, Fil 2:7). Den kristna gemenskapen är
”från Anden” (v. 1), d.v.s. den ger delaktighet
i Anden, gemenskap kring och med Jesus.
Med honom som förebild uppkommer inte
splittringar och självhävdelse. Anden ger i
stället glädje trots och mitt i alla svårigheter
(= ett grundtema i detta brev).

Evangelium: Luk 14:12-14 (Bjud inte dina vänner utan fattiga och krymplingar)
Vi bjuder hem andra människor. Varför? Av
strategiska skäl (det ska löna sig)? För att glädja
dem? Vid släktmiddagar går tiggaren förbi på
gatan därute, han hör skratt och märker doften
av god mad men får inte komma in. Så är inte
Guds rike, tvärtom: där kommer kanske du
att stå ute på gatan och tiggaren vara inne i
festlokalen.

”Älska din nästa som dig själv” - innebär det
att älska din släkt mer än din nästas släkt?
De flesta tycker ju det, och sant är det att ditt
ansvar för din familj går före annat. Men bjud
ändå tiggaren och hela hans flock på mat. Gör
något gott för dem, bara så där, utan beräkning.
Då liknar du Gud som är givmild mot alla,
även mot dem som aldrig bjuder in honom till
sig utan lever som om han inte fanns (jfr Luk
6:32f).

Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid (Upp 19:9)
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TISDAGEN I 31 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 12:5-16a
(Vi är lemmar som är till för varandra)
Kapitlen 12-16 är Romarbrevets största
sammanhållna avsnitt, där dras slutsatserna
av den nåd och rättfärdighet som Gud har
skänkt judar och hedningar genom Jesus.
Den som tagit emot tron kan inte leva som
innan, ett nytt, bättre liv måste ta vid. Kyrkan
som Kristi konkreta kropp i världen (v. 4-5)
är ett tema som fördjupas i bl.a. 1 Kor 12:1231; Kol 1:24; Ef 1:22; 4:1-16. Paulus listar i v.
6-8 upp sju karismer, d.v.s. ”nådegåvor” (jfr
liknande listor i 1 Kor 12:7-11 och Ef 4:11f).
Gåvorna är förmågor som enskilda kristna fått

av Anden, till gagn för kyrkan. Med ”ledaren”
(v. 8) och ”den som tjänar” (v. 7) menas nog
dem med vigda ämbeten, här: biskopen och
diakonen (jfr 1 Tim 3:1, 8). Vilken verksamhet
motsvarade de övriga karismerna? Kanske
sådana som växer fram i din församling i
dag. Inte allt som Jesus sa kunde få plats i
evangelierna (jfr Joh 21:25; Apg 20:35). Vi vet
inte hur mycket i apostelbreven som i själva
verket är rena citat från Jesus, men här i v. 14
(och sedan i v. 17) har vi bevisligen ett sådant
Jesusord (jfr Matt 5:44; Luk 6:27-28).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 2:5-11
(Jesus gjorde sig ödmjuk men Gud har upphöjt honom)
Guds Son blev människa, han blev vad han
inte var från början. Innan allt blev till (Joh
1:1-3) ägde han Guds ”gestalt” (v. 6). d.v.s. han
var av samma väsen som Fadern, han var den
osynlige Gudens avbild (Kol 1:15), utstrålningen
av Guds härlighet och en avbild av hans väsen

(Heb 1:3). V. 6: Jesus försökte inte som Adam
att ”röva” gudomlighet (= syndafallet). Som en
ädel kung kan lägga ifrån sig sin mantel och
ta på sig en tiggares lott så avstod han från sin
härlighet för att vara som vi, vara med oss.

Evangelium: Luk 14:15-24 (Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit)
Att vara bjuden eller inte bjuden på fest är
alltid en känslig fråga. För dem som bjuds (vill
vi, vill vi inte?) men ännu mer för den som
bjuder in (kommer de, eller inte?).
”Som din söndag, så blir din dödsdag” säger
ett gammalt talesätt. Varje söndag bjuds vi till
Guds måltid, eukaristin. Hur många kommer?
När vi döptes fick vi var sin plats i Guds rike,
rum förbereddes för oss (”Välkomna, allt är

färdigt”, v. 17). Dopet är som en bordsplacering
i himlen, ditt namn skrevs där vid en fin plats.
Vill du se en annan få din plats och dig själv
kastas ut i mörkret? Du kan ännu förhindra
det! Du som så ofta sagt nej till Gud: ställ dig
nu bland de fattiga och blinda (v. 21), d.v.s. i
kön av ofullkomliga personer vid biktstolen.
Då tas du med i andra rundan, i nådens kvot.

Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla folk (Jes 25:6)

950

ONSDAGEN I 31 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 13:8-10
(Kärleken är lagen i dess fullhet)
Vi hör här ett eko av Jesu sammanfattning
av Moses lag i det dubbla kärleksbudet (Matt
22:37-40; jfr Gal 5:14). Vi är ”skyldiga” at älska
varandra (v. 8) därför att vi vet hur Gud har
älskat oss (1 Joh 4:11f), nämligen genom Jesus
(Joh 13:34f). Att älska som Gud är att göra som
Jesus gjorde, då han på skärtorsdagskvällen
blev sina vänners tjänare genom att tvätta
deras fötter. Så ska vi tjäna varandra i kyrkan

(Joh 13:14-17). Det är vad Paulus vill ha sagt
här i Romarbrevets sista del.
Observera att Paulus på inget sätt vill
”avskaffa” Guds bud, även om han tidigare här
i Romarbrevet har förklarat att människan inte
genom Mose lag kan bli rättfärdig inför Gud.
Lagen behåller sin mening, ty genom Kristi
Ande får den liv och kan uppfyllas (jfr Matt
5:17).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 2:12-18 (Arbeta på er frälsning)
Tanken att man kan ”arbeta” på sin frälsning (v.
12) får inte misstolkas i fariseisk mening som
att frälsningen säkras genom att utåt följa Mose
lag (Rom 3:27). Det som menas är Imitatio
Christi – Kristi efterföljelse – att man genom
ödmjuk lydnad, inställd på uppoffringar och
lidanden, går i Herrens spår dag för dag, ”med
fruktan och bävan” (v. 12), d.v.s. medveten om
att frälsningen alltid kan förspillas, jfr 1 Kor
9:27. Vi ska även frukta det goda vi gör, d.v.s.
inte låta det fresta oss att tro att det är vår egen

förtjänst, ty det är Gud som verkar i er (v. 13).
Att Gud verkar i oss är ett centralt tema i
katolsk tro, inte minst i läran om liturgin (jfr
Katolska kyrkans katekes, nr. 1069-1071; 308).
Kristus utgjöt sitt blod för oss, Paulus dricker
av det när han firar eukaristin. Han anar att
hans eget blod snart ska blandas med Herrens,
han ska bekänna Kristus inför kejsaren Nero.
Ett sådant martyrium bär han med glädje, med
tanke på läsarna (v. 17; jfr Kol 1:24).

Evangelium: Luk 14:25-33 (Ingen kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger)
Sista meningen (v. 33) är i sanning radikal.
Den avser t.ex. dem som väljer klosterlivet,
den gäller inte i sin bokstavliga innebörd för
alla kristna. Versen får inte heller ses som en
sammanfattning av läsningen. Det som sades
innan, om att hata familjen, bära korset, bygga
torn och dra i krig, det handlar om att Jesu
efterföljelse har ett pris, men priset kan se ut
på olika sätt.

Hur vi än väljer att anstränga oss som hans
lärjungar så ska det ske på förnuftiga sätt. Det
är oansvarigt att starta orealistiska projekt.
Vissa helgon tog riskabla lån utan säkerhet för
att bygga sjukhus, allt ordnade sedan upp sig
mirakulöst. Utmärkt. Eller kanske inte. Man
ska lita på Guds försyn men också ha koll och
kontroll, hjärnan är ju också döpt, inte bara
hjärtat!

Behåll ditt oberoende i allt vad du gör (Syr 33:23)
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TORSDAGEN I 31 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 14:7-12
(Vare sig vi lever eller dör tillhör vi Herren)
Kristna tjänar Gud var och en på sitt sätt.
Varför döma om andras tjänst? En dag ligger
DU i kistan, och andra står där och tänker sitt
om dig. Vem ska då tala väl om dig inför Gud?
Tänk positivt om andra redan nu, be för dem,
ursäkta deras brister och misstag, visa att du
bryr dig om dem, då kommer kanske deras
böner att följa dig den dagen.

Frikänn, så skall ni bli frikända, sa Jesus (Luk
6:37). Paulus liv var ständigt i fara (1 Kor
15:32; 2 Kor 1:8-9), att ”dö för Herren” (v. 8)
kunde drabba honom när som helst. Citatet i v.
11 blandar Jes 49:18 med 45:23. Hos profeten
talas där om Gud, Paulus använder citatet igen
i Fil 2:10-11, om Jesus – han är sann Gud.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 3:3-8a
(Allt är en förlust jämfört med kunskapen om Kristus Jesus)
Med ”omskärelsen” i v. 3 menas egentligen
judarna som folkgrupp – Paulus tillhör dem
och har överträffat dem i allt som hos dem
räknas som korrekt beteende. Nu – efter att han
lärt känna Kristus – har hans härstammande,
de yttre kännetecken och handlingarna han
stoltserade med, tappat sin fascination.

Aposteln är som en före detta gängkriminell
som ser på sin gamla hoj, sin läderjacka med
dödskallemärkena, som han en gång försökte
imponera med, och tänker: ”Vilken dåre jag
var” (det grekiska ordet i v. 8 som i Bibel 2000
översättas med ”förlust” har också betydelsen
”avföring” - Paulus språk är ibland övertydligt).

Evangelium: Luk 15:1-10
(Det blir stor glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig)
Lukas 15:e kapitel är en källa till tröst för
syndare i alla tider. Om endast detta kapitel i
Bibeln hade överlevt tills i dag så hade vi ändå
vetat vad kristendom är.
Vi får här de inledande liknelserna om att vara
förlorad och hittad av Gud. Har du hittat
Gud? Nej, han hittade dig! Det är Guds verk,
inte ditt. När du hoppar från trampolinen ner
i sjön så är det gravitationskraften, inte du,
som verkar. Så drar Fadern dig till Jesus fast
du upplever det som ditt eget sökande (jfr Joh
6:44, 65).

Han vill förlåta. Därför blev Sonen människa
och bar dig, det förlorade fåret, på sina axlar –
de axlar som sträcktes ut på korsets armar för
att bära din synd (jfr Ps 119:176; Hes 34:11f).
Herden är alltid beredd att söka tålmodigt
efter dig i syndens bittra ödemark dit du har
förirrat dig. Därför finns kyrkan med alla sina
nådemedel, all personal, all konst, alla skrifter,
allt vi har. Så viktig är du för Gud. Han är god
och allsmäktig. Vad kan han inte åstadkomma?
Han skapar en värld ur intet och förvandlar
syndare till helgon. Vilket av dessa två under
som är störst är svårt att säga.

Inse, o kristenmänniska, din värdighet! (Den helige påven Leo den Store, se s. 1481)
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FREDAGEN I 31 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 15:14-21
(Hedningarna ska bli ett offer som Gud tar emot)
Judarnas tempel förstördes av romarna år 70
e.Kr. Sedan dess har de ingen prästerlig tjänst.
Paulus var aldrig präst vid templet i Jerusalem
men kan ändå kalla sig för ”tempelpräst” (v.
16). I den kristna kyrkan har prästerskap
och offer bevarats, i ny form, under den nye
översteprästen från Gud, Jesus Kristus (Heb
4:14ff). Han är även offergåvan på våra altaren
och med honom gör vi oss själva – även vi

som kommer från hednafolken (v. 16, 18) –
till offergåvor åt Gud. Därför är offertoriet i
mässan så viktigt, ögonblicket då bröd och vin
bärs fram: just då ska vi alla, Guds prästerliga
folk (jfr 2 Mos 19:6; 1 Pet 2:9), erbjuda det vi
är, har och gör som offergåvor. Vi ber om att
bli helgade och mottagna av Gud (jfr v. 16). V.
21 är ett eko av Jes 52:15, förutsägelsen om Jesu
lidanden, som Paulus i sin tjänst fick smaka på.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 3:17 – 4:1
(Vi väntar den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus)
Paulus gråter över alla de som är ”fiender
till Kristi kors” (v. 18). Några som lyssnade
till hans ord förblev hedningar, andra ansåg
Moses lag (omskärelse, lagobservans; jfr
Gal 2:21) viktigare än Kristi försoningsdöd

för världen. V. 19: vissa valde ”buken” (mat,
dricka, utsvävningar, jfr Rom 16:18: 2 Kor 4:4)
framför trons strid och risker (jfr Fil 3:10) eller
underkastade sig judiska matregler i tron att
Gud fortfarande krävde det (1 Kor 8:8).

Evangelium: Luk 16:1-8
(Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör)
Jesus uppskattar praktiskt förnuft som vi
också såg i evangelieläsningen i förrgår (om
tornbyggaren och om krigarkungen). Dagens
huvudperson, som tillhör denna världens
människor (v. 8), är listig och snabb som en
räv. Han handlar smart men inte rätt. Trolöshet
mot huvudman borde han fällas för - så här
får man inte göra med anförtrodda tillgångar
(om det nu inte handlar om gottgörelser i
arbetsgivarens namn för gammal orätt mot
andra, vilket inte är otänkbart i hans fall).
Jesus ger oss fuskaren som ett föredöme, det
är givetvis hans klokhet som beröms, inte hans

dokumentförfalskning. Jesus undrar varför
vi – ”ljusets människor” (v. 8) - inte är lika
måna om vårt eviga väl som skurken är om sitt
jordiska väl.
Även vi är på väg mot ”uppsägning” (död)
och ”räkenskap” (dom), varför ser vi inte
till att skaffa oss förebedjare (fromma, arma
människor på jorden och helgon i himlen)?
Få bryr sig om att anropa sina namnhelgon
eller änglarnas hjälp. Man reser numera bara
som turist, men sällan på pilgrimsresor och
vallfärder. Så osmart att missa dessa nådemedel.

Förslag till fredagsoffer: Tänk på advent, den är nära. Blir den en ny början för dig?
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LÖRDAGEN I 31 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Rom 16:3-9, 16, 22-27
(Hälsa varandra med en helig kyss)
Romarbrevets sista kapitel är en kaskad av
personliga hälsningar. Två av dem som Paulus
hälsar till är i fängelse (v. 7), de kallas för
”apostlar” (evangelierna däremot reserverar
ordet apostel bara för de tolv kring Jesus). I
modern tid har det spekulerats i att ”aposteln”
Junias kunde stå för kvinnonamnet Junia
(man vill bevisa att ”kvinnor kunde bli präster
i urkyrkan”). Men även om det vore en kvinna
(Andronikos hustru?) så finns inga belägg
för att kvinnor insattes i det vigda ämbetet.
Så även med kvinnan Foibe i Rom 16:1 som
sägs ”tjäna” kyrkan, och Prisca (= Priscilla i
Apg 18:1f) i v. 3 som med sin man Aquila nu

tydligen hyser en församling i Rom.
Många namn här i kap. 16 är typiska slavnamn
(t.ex. Ampliatus i v. 8). Paulus sekreterare
Tertius (annars okänd) hälsar (v. 22), liksom
Gajus i Korinth som gav husrum åt Paulus
och kyrkan (= Gajus från 1 Kor 1:14?).
Stadskassören Erastos (v. 23) kan vara Erastos
från Apg 19:21. Maria i v. 6 är inte Jungfru
Maria. Aposteln Petrus nämns inte. Underligt.
Var relationen till Petrus ännu ansträngd (jfr
Gal 2:11f)? Var han inte i Rom just då? Eller
skyddade Paulus kyrkans högste ledare genom
att inte nämna hans namn…?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Fil 4:10-19
(Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft)
Filipperna var Paulus favoritkyrka. De och
inga andra fick bistå honom med pengar (v.
15-16; jfr 2 Kor 11:9-10; Apg 20:33-35).

Här tackar han för en pengagåva. Den
behövdes i fängelset. Sund mat, permissioner
och andra fördelar var knappast gratis.

Evangelium: Luk 16:9-15 (Den som är trogen i smått är trogen också i stort)
De fattiga du hjälpar i dag kanske kommer
att tala din sak inför Gud och välkomna dig
i Paradiset. Kristna som är ”trogna i fråga om
den ohederliga mammon” (v. 11) är sådana
som fått en bra lott i livet och ivrigt använder
den till att göra gott. Mammon (rikedomarna)
kallas här ”ohederliga”: det finns ju ingen
”rättvisa” i att just du föddes rik. Vad menas
med ”andras egendom” i v. 12? Den helige
Johannes Chrystomos (se s. 1365) sa: ”Att inte
låta de fattiga få del av det man själv äger är att

stjäla det och beröva dem livet. Det är inte våra
ting vi behåller för oss själva utan deras” (se
Katolska kyrkans katekes, nr. 2446).
V. 13: På Jesu tid fanns det slavar som delades
mellan olika ägare. Ett hårt liv dt måste ha
varit. Så slits du i bitar av krav från olika håll
om du vill behaga både världen och Gud. En
dag ska vi ångra om vi satte status och rikedom
över rättvisan, ty det som människor sätter högt
är skändligt i Guds ögon (v. 15).

Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt
hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? (1 Joh 3:17)
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TRETTIOANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång A

Första läsningen: Vish 6:12-16 (Man finner henne om man bara vill söka)
En vänlig, klok, uppmärksam kvinna som
gärna söker sin mans blick och älskar att
vara tillsammans med honom – är det inte
drömhustrun för varje man? Precis så är
Visheten, vill denna läsning säga oss. Vishet
är inte att vara ett geni som Salomo, professor
i filosofi eller stormästare i schack, utan att
kunna se sig omkring och tänka sig för, vara

empatisk, fair, att känna till konsten att skynda
långsamt. Gud vill komma oss till mötes i
vår goda vilja och skänka nyttiga insikter.
Morgonen (v. 14) är en nykter tid då man får
ordning på tankarna, den bästa stunden för
bön. Att vakna tidigt för att man oroar sig
inför ett svårt möte är utmärkt. Det ger tillfälle
att tänka ut en strategi i förväg – med Gud.

Andra läsningen: 1 Thess 4:13-18
(Jesus skall föra till sig de avlidna tillsammans med honom)
(Alternativ, kortare läsning: 1 Thess 4:13-14)
”Din död förkunnar vi, Herre, och din
uppståndelse bekänner vi, till dess du
återkommer i härlighet” – så ber vi i mässan.
Paulus och de första kristna levde i ett
brinnande hopp om Jesu snarliga återkomst.
När den ska ske vet ingen (1 Thess 5:1 ff; jfr
Matt 24:37-44; Mark 13:35; 2 Pet 3:10; Upp 3:3;
16:15).

Jesu återkomst dröjer men den kommer.
Paulus konkreta föreställningar om hur det
ska gå till bygger på vad Jesus har sagt (v.
15 – här får vi ett Jesusord som inte finns i
evangelierna). Beskrivningen vill understryka
att återkomsten blir verklig, ingen kommer att
missuppfatta den.

Evangelium: Matt 25:1-13 (Brudgummen är här, kom ut och möt honom!)
Jesus varnar här mot halvhjärtad fromhet.
Sanningen är ju att de oförståndiga flickorna
inte brydde sig om hans sak, därför tänkte de
sig inte för och satsade inte på att det kunde
bli jobbigt och ta tid innan han kom. Om
de förståndiga flickorna hade delat sin olja
med de dåraktiga av ren ”snällhet”, hade det
knappast ökat deras motivation. De hade nog
tappat tålamodet redan vid 22-tiden: ”Vill den
där brudgummen låta oss vänta halva natten?
Vad är det för stil? Han kan hålla sin fest för
sig själv!”

ganska förståndigt gjort av de förståndiga
flickorna att inte dela sin olja med dem.
Frälsningen beror på hjärtats inriktning, trons
val har en personlig sida som inte kan delas
med andra. Du ska inte bli delaktig i deras slarv
och så komma för sent till festen med dem. Bli
inte medberoende i synd. Herren lär oss här en
viss ”obarmhärtighet” som är berättigad. Jesus
visste att återkomsten skulle dröja. Därför, sa
han, kommer kärleken att kallna hos de flesta.
Men den som håller ut till slutet skall bli räddad
(Matt 24:12-13).

Om man bärs av en sådan attityd mot Gud i
botten missar man himlen. Därför var det

Oh when the saints go marching in…
Lord I want to be in that number.

955

TRETTIOANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång B

Första läsningen: 1 Kung 17:10-16
(Änkan bakade en liten brödkaka och gav den till Elia)
Tre utsatta troende möts i en ond tid, när de
Gudstrogna förföljs och torka och hungersnöd
härjar landet. Den fattiga icke-judiska änkan
med sin son vet tydligen vem Elia är. ”Änkor
och faderlösa” var synonymt med de fattigaste
i samhället. Mitt i sin hopplösa förtvivlan visar
hon sin tro på att Israels Gud lever (v. 12,15).
Och verkligen: Guds straffande vrede över

landet drabbar inte denna lilla gemenskap av
tre troende. Guds livgivande omsorg verkar –
Elia och änkan är en bild av samspelet mellan
Kristus och kyrkan. Änkan hjälper med det
lilla hon har, Gud gör resten.
Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så
skall ni få allt det andra också (Matt 6:33).

Andra läsningen: Heb 9:24-28
(Han har trätt fram, en gång för alla, för att utplåna synden genom att offra sig själv)
Offerhandlingar var centrala i det gamla Israel,
exakt reglerade i Moses lag. Översteprästen
var en nyckelfigur, en gång om året kunde han
gå in i templets Allraheligaste och genom offer
försona folket med Gud. Hebreerbrevet visar
hur denne försoningstjänst fullkomnades av
Jesus. Av kärlek offrade han sig själv för våra
synder på korset.

Detta offer är ojämförbart mäktigare än alla
andra offer, Guds Son frambär det ända
upp till det allraheligaste i den himmelska
helgedomen. Jesu död är i världens ögon ett
tragiskt misslyckande, i Guds ögon är den
priset som betalar allt. Jesus ger allt - och
utplånar synden.
Vem kan nu tvivla på Guds kärlek?

Evangelium: Mark 12:38-44 (Den där fattiga änkan har lagt mer än alla de andra)
(Alternativ, kortare läsning: Mark 12:41– 44)
Denna scen utspelar sig i templet, d.v.s. i
det som kallades för kvinnornas förgård.
Där fanns det 13 kollektkistor med långa,
basunliknande rör som man la ner pengar i.
Ett av rören var för frivilliga bidrag och det
måste vara det som används här. Precis som
änkan i Sarepta (se ovan) gav denna änkan det
sista hon hade och visade så sin förtröstan på
Gud. Det grekiska originaluttrycket säger att
hon var utfattig (kontrast till de rika). Markus
förklarar att mynten motsvarar två lepta, vilket
var romerska småmynt (att han förklarar
beloppet för sina läsare med romerska mynt
stärkar förresten den traditionella synen att
han skrev sin bok i Rom).
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Jesus brukade kritisera de ytligt sett fromma
ledarna för att de lät stöta i basun för sig när
de gav allmosor (Matt 6:2), alla skulle se hur
goda de var. Nu anklagar han dem för att leva
på fattigas bekostnad (v. 40), något som lagen
såg strängt på (2 Mos 22:22-24). Antagligen
förvaltade de änkors förmögenhet mot feta
avgifter. De satte sig på extra fina platser i
synagogan (= ”Moses stol” i Matt 23:2? – de
gjorde tydligen anspråk på läromyndighet).
Kanske såg de till och med sig själva i profeten
Elias roll, genom att trösta och utlova de
givmilda änkorna lön från Gud med ord som
”Mjölet i krukan ska inte ta slut, om du betalar”.
Religion som business är vad Jesus avslöjar här.

TRETTIOANDRA SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång C

Första läsningen: 2 Mack 7:1-2, 9-14
(Världens konung skall låta oss uppstå igen till evigt liv)
De båda Mackabeerböckerna i Det gamla
testamentet skrevs för att berätta om judarnas
modiga kamp för att få behålla sin tro och sin
religion under de fruktansvärda förföljelserna
på 160-talet f.Kr. (se inledningen till dessa
böcker på s. 113). Så har de sju brödernas
martyrium bevarats åt eftervärlden. De visar
oss att inför den yttersta prövningen kan tron
inte hålla stånd om den bara räknar med det

jordiska. Tron på uppståndelsen efter döden
ger oss den moraliska styrkan att fasthålla det
sanna och det rätta när vi hotas och lockas att
gå emot vårt samvete och förneka Gud.
Att förbli moralisk under omoraliska
förhållanden går i längden inte utan en
förankring i det osynliga, i hoppet om att allt
ska återställas, att rättvisan vinner till sist, att
sanningen segrar.

Andra läsningen: 2 Thess 2:16 – 3:5
(Må Herren uppmuntra och styrka er till allt gott i gärning och ord)
Evig tröst och säkert hopp (v. 16) har Gud gett
oss genom Jesu uppståndelse som bekräftar
att gemenskapen med Gud överträffar och
övervinner döden. Förföljelser, plågor och
lidanden är inget vi kan önska oss – Paulus
önskar att läsarna ska be för att han slipper det

(v. 1-2) – men om vi måste drabbas av sådant
stärks vi av Guds kärlek och Kristi uthållighet
(v. 5). Paulus tänker på sina lärjungar med stor
förtröstan och tillit: Gud kommer att skydda
dem och han vet att de kommer att hålla
Herrens bud (v. 3-4).

Evangelium: Luk 20:27-38 (Gud är inte en gud för döda utan för levande)
Den fallbeskrivning som de skeptiska
saddukeerna ger här är osmaklig av flera skäl.
I grunden vill dessa präster bara förlöjliga Jesu
lära om uppståndelsen. De roar sig vid tanken
om en konflikt i himlen mellan sju män om
samma kvinna, och de vill få de kringstående
åhörarna att gapskratta åt den absurda
situationen att en kvinna där skulle dras med
sju makar på en gång.
Intressant nog tänker ingen av herrarna på vad
kvinnan själv vill, hon är reducerad till objekt.
Det rör sig om en brutal utläggning av Gamla
testamentets lära om leviratsäktenskapet (se 1
Mos 38:8; 5 Mos 25:5-10).

Jesu argument från 2 Mos 3:6 känns lite
främmande för vår logik men är klockrent
rabbinskt. Det tvingar dessa saddukeer att
erkänna tanken att alla döda är levande inför
Gud (och därför räknar vi katoliker förresten
med att de går i förbön för oss).
Men Herrens svar ifrågasätter också de
självkloka herrarnas allt för jordiska tänkesätt.
Guds rike är inte en fortsättning av deras
lilla borgerliga värld där man gifter sig för att
skaffa arvingar som ska bevara namnet och
ägodelarna inom släkten. Riket blir en absolut
ny, odödlig verklighet som överträffar allt.
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MÅNDAGEN I 32 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Vish 1:1-7 (Herrens ande uppfyller världen)
Denna vecka ska vi ägna oss åt Vishetsboken
(läs introduktionen till den på s. 125).
Boken vill visa att Israels tro inte är underlägsen
den hellenistiska (grekiska) filosofin. Gud ger
den sanna visheten åt dem som inte genom att
”sälja sig åt synden” (jfr v. 4) dåraktigt förkastar
sina liv. Vishet går inte ihop med svek eftersom
Gud hör och ser allt vad människor har i

sinnet. Den gör människan moraliskt god,
ty den är en ande som älskar människan (v.
6) – författaren personifierar visheten på ett
poetiskt sätt och gör den till en bild av Gud.
De politiskt mäktiga (v. 1) behöver framför allt
lyssna till Guds röst (därför ber vi så ofta för
dem i mässans förböner).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Tit 1:1-9
(Tillsätta äldste efter mina anvisningar)
Tre dagar ska vi nu ägna oss åt Paulus brev
till sin lärjunge Titus (se inledningen till
brevet s. 220). Titus var oomskuren och av
ren hednisk familj, därför var han intressant
för Paulus att ha med till Apostlakonciliet år
49 e.Kr. i Jerusalem som ”testfall” (jfr Apg
kap. 15; Gal 2:3-4). Denne nära medarbetare
nämns flera gånger i Andra Korinthierbrevet.

Titus ska insätta präster, skriver Paulus (v. 5,
Bibel 2000 översätter prebyteros med ”äldste”,
liksom i 1 Tim 5:17). Hur en biskop, episkopos
(”församlingsledare” i Bibel 2000), ska vara
sägs i v. 7-9.
Vi märker apostelns omsorg om det vigda,
apostoliska ämbetet och om den äkta
apostoliska traditionen.

Evangelium: Luk 17:1-6 (Om din broder ångrar sig, så förlåt honom)
Tre olika Jesusord utan omedelbart sammanhang radas upp här: en varning mot förförelse
av barn (att leda bort dem från tron, eller att
förgripa sig på dem), en uppmaning att alltid
vara beredd att förlåta en ångrande medkristen
samt ett optimistiskt ord om att även den
minsta gnutta av äkta tro kan förvandla
världen. En gemensam nämnare finns inte här,
predikanten får välja ett av dessa teman och
lämna de andra åt sidan.
Det rör sig om omistligt traditionsgods som
Lukas känner sig förpliktad att ha med. Han
gör inga försök att utveckla orden närm-are

med anekdoter eller liknelser från Jesu övriga
undervisning (det hade han säkert kunnat som i kapitlen innan).
V. 2: att kastas i havet med en kvarnsten kring
halsen är en horribel bild (stenen som hade ett
hål i mitten och vreds runt av dragdjur vägde
många hundra kilo). Den är en av Jesu typiska,
effektfulla överdrifter (jfr t.ex. Luk 6:41f)
som ska skaka om lyssnarna och understryka
syndens allvar. Bilden ska så klart inte
tas bokstavligt. Vi dränker inte pedofila
sexualbrottslingar så här, även om vi möjligen
kokar av ilska över vad de gjort mot barn.

Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små.
Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte (Matt 18:10)
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TISDAGEN I 32 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Vish 2:23 – 3:9
(I dåraktiga människors ögon är de döda; men de är i frid)
Med hjälp av texter som den här blir de tidiga
kristnas och Jesu egen orädda inställning till
döden begriplig. Den rättfärdige som dödas
oskyldigt är en brännoffergåva, sägs det här.
Tanken att Jesus genom sin undergång kunde
sona andras synder (Jfr Jes 53:5) ligger nära,
liksom Paulus vilja att för kyrkans bästa, i
sitt eget kött, lida vad som ännu fattas i Kristi
lidanden (Kol 1:24). Kristna ska vara levande
och heliga tempeloffer som behagar Gud (jfr
Rom 12:1), säger han.

Om Jesus själv har känt till Vishetsboken
som skrevs på grekiska och användes i
diasporajudendomen i Egypten vet vi inte,
men Paulus måste ha känt den (jämför t.ex.
Vish 12:12 och 15:7 med Rom 9:19-23 och
särskilt insikten om Guds existens i Vish 13:19 med Rom 1:19-23). De tidiga kristna citerade
ofta denna bok - den helige Augustinus mer än
800 gånger – den var för dem som ett porträtt,
en förutsägelse av Jesus, den lidande och
uppståndne Messias. Det förstår man lätt.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Tit 2:1-8, 11-14
(Vår frälsare Kristus Jesus skall träda fram i sin härlighet)
Orsaken till att vi ska vara som goda reklampelare för den kristna tron är att andra människor har lika mycket rätt att kunna ta emot
tron som vi. Guds nåd är nämligen tänkt som
en räddning för alla människor (v. 11).

Genom att uppträda opassande skrämmer
du bort människor från den frälsning Kristus
tänkte ge dem genom dig. Kristus har offrat sig
själv för oss (v. 14). För oss alla – inklusive dem
du inte gillar.

Evangelium: Luk 17:7-10 (Vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra)
Vi som förstår att köra med dem som hjälper
oss, våra barn, våra anställda eller volontärer,
våra biträden och servicemedarbetare (i
församlingen eller ute i samhället), ska inte tro
att vi är i en högre position inför Gud än vad de
är (”Jag är kontorschef, varför ska jag anmäla
mig till församlingens adventsstädning?”).
Andra går runt med bittra tankar: ”Varför får
jag aldrig tack för mina insatser i kyrkan?” Alla
gillar vi beröm, men Jesus kom med Guds rike
och fick korset som tack. Med åren kommer

kanske insikten: jag var och är i sanning en
oduglig tjänare. Men eftersom Guds rike byggs
upp av Gud, inte av mig, så behövs ingen
förtvivlan. Bli inte bitter: i själva verket gläder
sig Gud över alla dina, även ofullkomliga,
insatser. TROHETEN, inte resultaten, räknas.
De trogna tjänarna som verkar tills sista
timmen, ska få se Herrens glada tacksamhet:
Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder
och låta dem lägga sig till bords och själv gå och
passa upp dem (Luk 12:37).

Du har varit god mot din tjänare, Herre, som du har sagt (Ps 119:65)
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ONSDAGEN I 32 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Vish 6:1-11
(Lyssna, konungar, och kom till insikt!)
Med makt följer ansvar. Varje ledarskap står
under Guds dom – domen blir hård över höga
herrar (v. 5). Det här är lite som medeltidens
kungaspegel – d.v.s. de kristna makthavarnas
kom-ihåg-listor för att verka för det allmänna
bästa, enligt Gud sinne. I vår tid anser vi inte
att en envåldshärskare (v. 9) kan ha lika stor
kompetens som en folkvald församling, därför

har vi demokrati. Men var är demokratins
kungaspeglar? Om folket – d.v.s. du och jag –
styr, då är denna läsnings ord personligt riktade
till oss. Då väntar oss en sträng granskning (v.
8) för vårt användande av rösträtten, vårt sätt
att hålla oss uppdaterade om samhällsfrågor
samt vårt samhällsengagemang (eller brist på
samhällsengagemang).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Tit 3:1-7
(Vi var vilsegångna men Gud räddade oss i sin barmhärtighet)
Förmaningarna till Titus ska ges vidare till
hans kyrka. De visar att det inte räcker med
att bli döpt för att vara en verklig kristen,
man ska ständigt sträva efter att bli kristen
och påminnas om det. Därför är det ett
villkor i katolska kyrkan att den vi ger dopets
sakrament – i alla fall när det rör sig om små
barn - också har en kristen social miljö kring
sig där man sedan kan växa i tron.

Vi döper inte på måfå. Meningen med dopet är
ju att vi skall bli rättfärdiga och, så som det är
vårt hopp, vinna evigt liv (v. 7).
Paulus säger i v. 1 att vi ska underordna oss
överheten (jfr Rom 13:1-7) men observera v.
4: där talas om Jesus med ord som kejsaren
hyllades med. Tanken är: Jesus, inte kejsaren,
är en ”gudomsuppenbarelse” (jfr Marias ord i
Luk 1:47). Jordiska herrar står under Jesus.

Evangelium: Luk 17:11-19
(Bara den här främlingen har vänt tillbaka för att ge Gud äran)
Som så ofta lyfter Lukas fram en samarier som
positiv gestalt (jfr t.ex. Luk 10:33; Apg 8:14f).
Judarna såg ner på detta folk och ansåg dem
vara kättare, ja, fiender. Så vill evangelisten
visa hur Jesus upplever tro och tacksamhet
utanför det judiska folket, vilket är ett av Lukas
(och Paulus) älsklingsteman. Jesus vandrar här
på gränsen mellan judiskt och samariskt land,
gruppen av spetälska kan mycket väl ha varit
blandad, en liten utsatt ”ekumenisk” grupp
där man hjälpte varandra med det dagliga

oavsett trostillhörighet. Alla tio botas av
Jesus - hans nåd begränsas inte heller i dag av
katolska kyrkans gränser. Vi ser att endast den
”heretiske” mannen återvänder till Jesus med
sitt tack. Det hjälper föga att man bekänner
den sanna tron om man glömmer att ge Gud
ära (v. 18).
Berör det dig inte när du ser frikyrkliga
protestanter jubla över Jesus med hög röst,
medan du själv knappt ”orkar” mumla med i
mässan?

Prisa honom med tamburin och dans… med strängaspel och flöjt (Ps 150:4)
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TORSDAGEN I 32 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Vish 7:22 – 8:1
(Visheten är ett återsken av det eviga ljuset)
Visheten, Guds gåva, kläds här i ett överdåd
av poetiska bilder: hon är en kvinna men
även en ande, ”av den tunnaste materia” (v.
23) – finare kan det inte bli. Bokens författare,
förtrogen med grekisk filosofi, som han inte
ser som en motsats till den judiska tron, är
övertygad om harmonin mellan det heliga
och det förnuftiga (v. 22). Det motsvarar den
katolska synen att det ”övernaturliga” (d.v.s.
det som överträffar den skapade naturen

och hör till Guds, nådens, ”sfär”) på inget
sätt ”konkurrerar ut” den mänskliga naturen
utan tvärtom fullkomnar och förädlar den.
Guds nåd, hans närvaro och kraft står aldrig
”i vägen” för vår självständighet utan gör vår
frihet möjlig, bär den och stärker den.
Enkelt sagt: ju mer Gud får plats, desto mer
får vi plats (ateismens grundmisstag är att se
Gud som en ”begränsning” av vår frihet, det är
tvärtom så att vi är fria tack vare Gud).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Filem v. 7-20
(Ta honom tillbaka inte längre som en slav utan som en kär broder)
Brevet till Filemon är gripande. En slav vid
namn Onesimos (= ”Den nyttige”, se ordleken
i v. 11 och 20) har stulit och rymt från sin
(kristne) herre Filemon och nu sökt tillflykt

hos Paulus genom vilken Filemon kom till tro.
En bortsprungen slav straffades hårt! Paulus
vädjan för Onesimos går emot dåtida förnuft,
men han tänker med Kristi sinnelag (Fil 2:4-7).

Evangelium: Luk 17:20-25 (Guds rike är inom er)
Både Jesus och apostlarna varnar mot dem
som anser att de kan beräkna tiden för hans
återkomst i härlighet (1 Thess 5:1 ff; jfr Mark
13:35; 2 Pet 3:10; Upp 3:3; 16:15). Vår tids
medier tar varenda jordbävning och varje
väpnat konflikt rakt in i våra vardagsrum.
Nyhetsunderhållningen skapar lätt apokalyptiska känslor. Men Människosonens återkomst
blir en så mäktig och kosmisk entré att ingen
kan missuppfatta den (v. 24). Vi ska överlåta
tidpunkten åt Gud, han ska återkomma för att
han lovat det, det ska ske när han vill. Hans
rike är inom er (v. 21), det kan även översättas:
mitt ibland er eller en dag plötsligt ibland er.

Vi ska inte heller ta våra sjukdomar och olyckor
eller hälsa och framgångar som ”tecken” på
att något är fel eller rätt i vår gemenskap med
Gud. Herren har inte ”bekräftat” min bön för
att solljuset råkar falla in genom kyrkfönstret
när jag ber. Han har inte ”avvisat” mig för att
jag råkar vricka på foten när jag går fram till
kommunionen. Allt vi vet är att han älskar
oss och leder allt till vårt bästa. Du behöver
inte ”känna” Andens närvaro för att lita på
att han är där. Känns inte det befriande? Att
tacka, hoppas och lova Jesus i lycka och olycka,
att göra hans vilja i regn och solsken – utan
grubbel – det är en äkta kristen inställning.

Herre… jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd (Ps 131:1)

961

FREDAGEN I 32 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Vish 13:1-9
(Varför har de då inte redan funnit tingens härskare?)
Människor (som vill) kan med det blotta
förnuftet inse Skaparens nödvändiga existens
genom att rätt betrakta de skapade tingen
och skapelsen i sin helhet (jfr Rom 1:19-23;
Katolska kyrkans katekes, nr. 31-35; 1147;
jfr s. 1017). Detta kallas för den naturliga
teologin. Naturens bok öppnar intellektets
blick för varats oändliga vidder, vi rätar på
oss och ser långt bort mot den horisont vi kan

ana bakom allt (men inte infånga i språkets
små kategorier). Själens lungor fylls med luft,
hjärtat slår snabbare – vi vill lära känna Den
som har gett oss allt och vänder oss med stor
nyfikenhet till religionens värld.
Varför gör inte alla det? (v. 9). Varför fokuserar
man enbart på de skapade tingen? Varför läser
man bara första akten i pjäsen?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Joh v. 4-9
(Den som förblir i Kristi lära, han har både Fadern och Sonen)
Gnostiska villolärare var ett stort hot inom
urkyrkan (se Kyrkan och ”gnosis” s. 184). I den
hellenistiska (grekiska) världen var läran om
inkarnationen, Guds människoblivande (Joh
1:14), svår att smälta. Det var lättare att tro
att det gudomliga ”Ordet” bara ”låtsades” bli
människa. Men Jesus är verkligen Gud som
har kommit ”i köttet”: Sann Gud och sann

människa, säger kyrkan.
Andra Johannesbrevet visar oss att gnostikerna
(= ”bedragarna” i v. 7) var väl organiserade
och hade propagandister som åkte ut till de
olika lokalkyrkorna. Brevet är skrivet till
”den utvalda frun och hennes barn” (v. 1)
som troligen betyder en lokalkyrka och dess
medlemmar.

Evangelium: Luk 17:26-37 (Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras)
Mera konkret kan Jesus inte beskriva sin
återkomst än han gör det här.
Allt sker plötsligt - mot alla förväntan.
En flickas bröllop avbryts som av en bomb.
Eller: företagskontraktet man förhandlat fram
med stora svårigheter ska underskrivas – en
akut hjärtinfarkt stoppar armen och pennan
trillar på golvet.
Eller: din stad står i lågor, du vill liksom Lots
hustru bara ett ögonblick se dig tillbaka och
begråta vad du mist, eller gå ner och hämta
dina tillhörigheter (jfr v. 31). Lots hustru blev

till en saltstod (1 Mos 19:26) och inte heller du
får tid att stanna upp.
Jesu ord vill skaka om, vi ser de skrämda
lärjungarnas ansikten framför oss, de frågar i v.
37 ”var” detta inferno ska äga rum (de menar
väl var någonstans det ska börja). De darrar
på läpparna, och vad kan vi göra annat, än
darra med? Jesu svar är gåtfullt, men betyder
väl: Guds straffande änglar (”gamarna”) slår
först till bland de andligt döda (”liket” - de
som lever som om Gud inte fanns). Ett torrt
konstaterande.

Förslag till fredagsoffer: tacka Gud för hans rättvisa och be om hans förbarmande

962

LÖRDAGEN I 32 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Vish 18:14-16; 19:6-9
(En framkomlig väg höjde sig ur Röda havet)
Vi är här mitt i Vishetsbokens avslutning,
en enda lång historisk exposé över avgudadyrkarnas straff. Förgöraren från 2 Mos 12:23
utförde Guds dom mot det förhärdade
egyptiska folket, men skonade de förslavade
hebreerna. Bilden av det befriade folket

som hoppade likt lössläppta lamm över en
grönskande havsbotten – när Röda havet
delade sig på Moses befallning – är unik i
Bibeln. Den nuddar vid framtiden: längtan
efter det messianska riket som är fyllt av glädje
och harmoni (jfr Jes 35:6).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 3 Joh v. 5-8
(Vi hjälper till att sprida sanningen)
Det korta Tredje Johannesbrevet är ett
annorlunda brev som handlar om konflikter
i en lokalkyrka (läs introduktionen till Andra
och Tredje Johannesbreven på s. 232). Läsningen i dag visar att det mot slutet av första
århundradet fanns ett kyrkligt gästsystem för
legitimerade predikanter, troligen elever till
olika apostlar. De erkändes dock inte överallt
(kyrkan skrämdes av villolärare som också

reste runt och gjorde anspråk på auktoritet).
De var väl lite som vår tids reträttledare andliga föredragshållare - eller som tidigare
generationers ”folkmissionärer”. Gaius (v. 5)
som detta (privat-)brev är adresserat till var
tydligen en högt betrodd medarbetare inom
kyrkan med ansvar för tillgångar. Mer vet vi
inte om honom.

Evangelium: Luk 18:1-8
(Gud skall låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom)
Lukas evangelium är en böneskola, vi får
många exempel på bön och även liknelser om
hur en kristen bör be. Denna liknelse manar
oss att be ihärdigt utan att ge upp (jfr Luk 11:58). Sista meningen kastar ett pessimistiskt,
dystert ljus över scenen. Tanken är: Gud bryr
sig självklart långt mer om våra behov än den
gudlöse domaren om änkans rätt… men bryr
människorna sig om Guds godhet? Vi förstår
vad Jesus menar: överallt i vår tid där de envisa
gummornas barnbarn har sekulariserats och
inte ber på sina knän längre om hjälp från

Gud, där drar en andlig skugga över jorden.
Förblir rättsordningen stabil utan Gud, när
ingen transcendent förankring för gott och
ont finns kvar? Vad hindrar då maktens damer
och herrar att i relativistisk anda vända upp
och ner på rätt och fel och lagstifta som de vill
(möjligen med folklig majoritet bakom sig)?
Om ingen rättskänsla är kvar, ingen fruktan för
Guds dom, då frestas åsidosatta minoriteter att
välja terror eller mutor. De nöjer sig inte med
att tjata, som änkan i liknelsen. Det är världen
utan Gud. Ser det ut så när Jesus återkommer?

Gång på gång har jag talat till er, men ni ville inte lyssna (Jer 25:3)
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TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång A

Första läsningen: Ords 31:10-13, 19-20, 30-31
(Att finna en driftig hustru, vem förunnas det)
Författaren till denna läsning har nog en
konkret kvinna, sannolikt sin hustru, i
tankarna. Tacksam över hennes dygder ser han
henne som en modell för andra, en idealbild
– hon är en inspiration för både kvinnor och
män. ”Gudsfruktan” (v. 30) – äkta fromhet –
visar sig i flit, möda och duktighet i vardagens
arbetsuppgifter samt i givmildhet mot

nödlidande. Överraskande nog nämns här
inte bön, fasta, offer och annat som vi skulle
förknippa med temat ”gudsfruktan”.
I detta kapitels v. 17 ser vi att även fysisk styrka
ingick i dåtidens kvinnoideal. Den goda,
starka, visa kvinnan i denna läsning avslutar
Ordspråksboken, en bok som Maria säkert
både kände till och älskade.

Andra läsningen: 1 Thess 5:1-6 (Låt inte Herrens dag överraska er som en tjuv)
Man ska alltid tänka sig för och planera för det
oväntade – så gör t.ex. den driftiga kvinnan i
läsningen ovan. Denna commonplace gäller
även för vårt förhållande till Gud. Innan vi vet
av det ska vi stå till räkenskap inför honom.
Varje ögonblick kan bli det sista - sjunker jag
ihop och utandas över datorn eller hinner jag
skriva klart min bok? Vissa människor spiller
sin tid eller hopar upp synder som de döljer
och tror aldrig ska dras fram i ljuset, de lever

som om allt vore nattmörkt och ingen dag
någonsin skulle komma. Men solen går upp,
morgonen kommer, det vet ”ljusets söner” (v.
5, d.v.s. vi kristna - ett uttryck som även Jesus
använder i Luk 16:8; Joh 12:36).
Vi ska utnyttja tiden, ta vara på våra
möjligheter att tjäna Gud mitt i vardagens alla
små och stora utmaningar, då samlar vi på oss
en inbrottssäker skatt i himlen (Luk 12:33).

Evangelium: Matt 25:14-30
(Du har varit trogen i det lilla. Gå in till glädjen hos din herre)
Många tror på ”det kristna kärleksbudskapet”
om ”alla människors lika värde” och det låter
ju också fint. Men i denna liknelse finns varken
kärlek eller jämlikhet. Här förekommer ingen
förlåtelse, ingen förståelse för den som missat
målet. De två som lyckats med sina affärer
belönas för sina prestationer, den tredje som
var passiv kastas ut i mörkret där han ska
gråta bittert. What a loser, tänker man. Sedan
blir man bekymrad: Är detta ”kristet”? Svaret
ligger i vår egen natur, vi är skapade till frihet
och ansvar – det är en del av vår kungliga
värdighet som människor. En sida av Guds
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kärlek till oss är att han vill göra oss till sina
medarbetare och att han litar på oss, därmed
respekterar han också vår möjlighet att vägra
samarbeta med hans goda vilja - i sådant fall
missar vi vad vi skapades för, vi väljer att inte
vara vi och krymper ihop till små illvilliga
kverulanter som den här tredje tjänaren.
Innan latmasken kastas utanför har han kastat
sig själv och sina möjligheter på sophögen.
Denna förfärande möjlighet står vi alla inför.
Den motsäger inte att Gud är kärlek. Den visar
att vi kan välja att vara motsatsen, likgiltiga.

TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång B

Första läsningen: Dan 12:1-3 (På den tiden skall ditt folk bli räddat)
Profeten Daniel talar här om de sista tiderna,
om förföljelser mot Guds folk och om de
rättfärdigas uppståndelse. Ärkeängeln Mikael
vars fest vi firar 29 september (se s. 1409) är
Gudsfolkets särskilda beskyddare, först Israels
och sedan kyrkans. Innan den slutgiltiga
uppståndelsen ska Mikael i ett mäktigt slag
störta Satan och dennes änglar till jorden

(Upp 12:7f). Den drakdödande Mikael-ängeln
avbildas på ikoner, statyer och målningar.
Motivet är populärt överallt i världen, inte
minst i Mellanösterns kyrkor och hem.
Daniels profetior är en viktig bakgrund till
Nya testamentet. Jesus och apostlarnas tänkte
likadant. Bildspråket i dagens läsning återfinns
i t.ex. Matt 24:21; 25:46f; Joh 5:29; Fil 4:3.

Andra läsningen: Heb 10:11-14, 18
(Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade)
Prästerna i Jerusalems heliga tempel frambar
syndoffer enligt Guds vilja såsom det krävdes
i Mose lag. Förlåtelsen orsakades dock inte
av den rituella handlingen i sig, utan genom
Guds nåd. Men om Gud nu har valt att ta bort
synderna på annat sätt, nämligen genom Jesu
död på korset, då bortfaller den gamla formen.
Hebreerbrevets författare skriver till läsare som
var frestade att ge upp sin tro på Jesus och bli

”normala judar”, eller en harmlös åsiktsklubb
i judendomens periferi. Dagens läsning är ett
led i en lång rad argument för att Jesus kan ses
som den sanne (messianske) översteprästen
(läs introduktionen till Hebreerbrevet, s. 223).
Brevet är fullt av hänvisningar till Gamla
testamentet. Så motsvarar v. 13 Messiasbilden
i Ps 110:1 som läses eller sjungs varje söndag i
kyrkans liturgiska kvällsbön (vesper).

Evangelium: Mark 13:24-32
(Han skall samla sina utvalda från de fyra väderstrecken)
Det är förunderligt hur Jesus kan använda sig
av de kosmiska och mäktiga, dystert-hårda
apokalyptiska bilderna från profeterna när han
talar om de sista tiderna (jfr Jes 13:10; 34:4;
Hes 32:7f; Joel 2:10,31; Hagg 2:7,22) – och så
på samma gång återge budskapet med hjälp av
en liten, fridfull observation från trädgården:
kvisten som blir mjuk innan bladen spricker,
för att sommaren är nära (v. 28). Ja, han är
nära, utanför dörren (v. 29).
Jesus är både den magnifike Människosonen
från Dan 7:13f, tronande som världshärskare
på himlens skyar, och vännen som varsamt

knackar på och visar dig ett spirande vårtecken,
bara för att glädja dig. Vi får en känsla av Jesus
som poet.
Men är det inte fel årstid för denna läsning?
Vi ser inga blomstrande grenar på träden. Här
i novembermörkret drar kylan in över vårt
land. För varje år som går känns det tyngre att
gå ut i mörkret därute. Men hoppet om Kristi
återkomst gör stegen lätta och håller allt grönt
och ljust inom oss. Jesu ord, d.v.s. hans löften,
vissnar aldrig (v. 31). De utvalda ska samlas till
en fest som aldrig tar slut (v. 27). Det vet vi
med säkerhet, och det värmer.
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TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Årgång C

Första läsningen: Mal 4:1-2a (OBS! I vissa biblar = 3:19-20a)
(För er skall rättfärdighetens sol gå upp)
De ”fräcka” som ”gör orätt” blir till ”halm” (v.
1). Det betyder: den gren som bryts av och
inte längre suger saft ur den levande källan,
Guds godhet, vissnar och hamnar i ugnen.
Men de som sätter Gud främst i allt ska möta
rättfärdighetens sol (v. 2), och de blir som en
levande växt som närs av ljuset och grönskar
(Jfr Ps 1). Vem är ”solen”? Malaki, den sista

profeten i Gamla testamentet, har redan ena
foten i Nya testamentet: Plötsligt skall han
komma till sitt tempel, den härskare som ni ber
om, den förbundets budbärare som ni begär. Se,
han kommer, säger Herren Sebaot (Mal 3:1).
Malaki ser Kristus i fjärran (jfr Luk 1:78-79).
Vi också: Om två veckor börjar vår adventstid.

Andra läsningen: 2 Thess 3:7-12 (Den som inte vill arbeta får inte heller äta)
Kristi återkomst och värdens undergång var en
central del av urkyrkans förkunnelse. Paulus
väntade sig att den skulle inträffa snart, det
var därför knappast lönt att satsa på att stifta
familj eller köpa sig något (1 Kor 7:29-31).
Vissa nykristna tog hans ord som en ursäkt
för att inte arbeta alls. Vi kan se dem framför
oss: unga män som lät sig försörjas på kyrkans

bekostnad, dagarna i ända satt de och yrade
om bibelställen, fruarna fick sköta det jordiska.
Det är sådana fromma latmaskar som Paulus
vill åt.
Du vet inte om Kristus återkommer i morgon
eller om tusen år. Så gå nu till din åker, slit
för ditt bröd, tills timmen är inne. Så gjorde
Paulus själv (v. 7-8).

Evangelium: Luk 21:5-19 (Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv)
Vi är inte på väg mot harmoniska tider, vill
Jesus säga här.
Templet stod ännu inte klart (ty Herodes
storslagna tempelombyggnad tog decennier
och avslutas först på 60-talet e.Kr.). Bygget
är förgäves, säger Herren till lärjungarna i
denna läsning, ty det ska komma att raseras
(detta uppfylldes bokstavligen år 70 e.Kr. vid
Jerusalems ödeläggelse genom romarna).
Kyrkans fredliga organisation kommer att bli
skakad av arresteringar, försvinnanden, förhör
och avrättningar, förutsäger Jesus också.
Templet och kyrkan går alltså åt samma håll.
Men Jesus ska ledsaga och stärka sin kyrka
(v. 14-15) när vissa judiska och hedniska
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myndigheter i ohelig allians vill krossa den (v.
12). Kyrkan kommer att klara sig. Krig, uppror,
naturkatastrofer, epidemier och svält (v. 9-10)
kommer inte heller att få sista ordet.
Lärjungarna imponerades av praktgåvorna i
templet (v. 5), votivgåvor, dvs. konstföremål
som rika troende hade donerat och satt upp
som tack för Guds hjälp i något ärende (jfr 2
Mack 9:16). På samma sätt beundrade de alla
de rikas frikostiga pengagåvor till tempelkistan
(Luk 21:1). Lukas, som berättar det här, var
inte jude utan grek. Han kände igen sådana
utsmyckningar från hedniska tempel. De
kunde lätt bli rena skrytgåvor som skulle visa
upp donatorernas rikedom. Därför citerar han
Jesus för att även de ska förgås.

MÅNDAGEN I 33 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mack 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-64
(Fruktansvärd var vreden som drabbade Israel)
Denna vecka läser vi ur Första och Andra
Mackabeerboken (se inledningen till dem på
s. 113). De berättar om religionsförföljelsen
som bröt ut efter att Antiochos IV Epifanes år
175 f.Kr. blev kung i det syriska-hellenistiska
riket som då även behärskade Judeen. Han
inledde en brutal tvångshellenisering som
skulle förinta judendomen som religion.
Under dödshot förbjöds omskärelse, sabbaten,
högtiderna och offren åt Gud. Bokrullar med
Mose lag brändes. Mitt i Jerusalems tempel
uppställdes den vanhelgande skändligheten

(v. 54; jfr 2 Mack 6:1-7, Dan 11:31), d.v.s. ett
offeraltare åt Zeus, en chockerande blasfemi
som ger eko ända in i Nya testamentets värld
(t.ex. Matt 24:15). Många judar fick betala
med sina liv för att de var så ”intoleranta” att
de inte ville anpassa sig till den nya hedniska
normen (v. 62-64). 1900-talet (kommunism,
nazism) bevisade att det också i vår tid snabbt
kan uppkomma nya förföljelser och dödliga
hot mot dem som är trogna mot Gud. I dag ser
vi en ny aggressiv ateism som vill tränga undan
offentliga religiösa uttryck. Hur ska det gå?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 1:1-4; 2:1-5a
(Tänk på varifrån du har fallit, och omvänd dig)
Under detta kyrkoårs sista två veckor ska vi
nu på vardagarna läsa ur Bibelns sista bok (läs
introduktionen till den på s. 233). Det är en
dramatisk bok som det har gjorts både politik

och sekter av. Dess syfte var att trösta förföljda
medkristna, men också, som vi ser i dagens
läsning, att mana till omvändelse. Boken är
aktuell i alla tider.

Evangelium: Luk 18:35-43 (Herre, gör så att jag kan se igen)
Många säger att de vill SE innan de kan TRO.
Denna läsning säger motsatsen: man måste tro
för att kunna se vem Jesus är. Hos Markus får
vi veta den blindes namn, Bartimaios (Mark
10:46-52), det tyder på att han blev medlem av
lärjungaskaran. Han var alltså en av dem som
anslöt sig till Jesus, här på den sista sträckan av
vägen mot lidandet i Jerusalem.
Berättelsen har hos Markus en nyckelfunktion,
den bildar övergång mellan Jesu vandring och
Jesu passion. Här hos Lukas står händelsen
som en bland många som visar Jesu omsorg

om människor, det är väl skälet till att Lukas
inte ansåg att Bartimaios namn behövde
tas med. Hans upprepade rop innehåller en
bekännelse till Jesus som Messias. Det är en
politiskt riskabel titel, Jesus har i Luk 9:21
förbjudit lärjungarna att använda den. Nu
tillåter han det tydligen: passionen kommer
ändå att avslöja allt. Dock: bara trons öga
kan se vem Jesus egentligen är. Bartimaios är
en av dem som är redo för det. På den hårda
korsvägen till Golgata ställs tron dock på prov.
För alla.

Herren öppnar blinda ögon, Herren rätar krökta ryggar (Ps 146:8)
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TISDAGEN I 33 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mack 6:18-31
(Jag skall ge dem ett ädelt exempel på hur man dör för den heliga lagen)
Den 90-årige Elasars martyrium påminner om
den gamle biskopen Polykarpos (se s.1052) och
många andra martyrer i kyrkans historia. Det
är genom samme Helige andes kraft som dessa

hjältar lyckades stå emot lockelsen att komma
undan döden genom att böja sig för avgudarna.
Elasar vill undvika alla missförstånd: han
vägrar blankt. En kompromiss är otänkbar.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 3:1-6, 14-22
(Om någon öppnar dörren skall jag gå in och äta med honom)
Den förhärligade Jesus dikterar från himlen
brev till sju kyrkor i Mindre Asien som
Johannes (författaren) har myndighet över.
”Ängeln” (v. 1) är nog lokalkyrkans biskop.
I Sardes är tron nästan död, endast några få
har bevarat dopdräkten ren (v. 4) vilket bör

betyda att de har vägrat att offra till avgudar.
Laodikeas kristna har blivit ljumma (v. 15) –
de sväver i fara att tappa tron helt. Herren står
dock ännu och bultar. Han vill bjuda på mat (v.
20, det som menas måste vara att Jesus vill att
de ska återgå till eukaristin, till mässan).

Evangelium: Luk 19:1-10
(Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat)
Den lille tullindrivaren kunde inte se Jesus –
men inte för att han var blind som Bartimaios
från läsningen igår utan för att människor
stod i vägen. Den blinde igår blev utskälld
för att han gjorde sig hörd, den kortväxte i
dag får säkert höra mängdens skratt när han
klättrar upp i trädet som en barnunge. Men
han får Guds Son till gäst i sitt hem. Vad de
två talade om vid middagen vet vi inte, men
det är en beslutsam och empatisk Sackaios
som vi sedan ser resa sig och hålla tal. Han
kommenterar inte de frommas förakt mötet med Jesus får deras hån att blekna
bort. Frivilligt ska han nu ge bort hälften av
sina tillgångar till fattiga, lovar han. Som bot
och gottgörelse för sin utpressarverksamhet
vill han ersätta de drabbade fyrfaldigt (en

femtedel hade räckt enligt Moselagen, 4 Mos
5:6f – jfr även kung Davids ord i 2 Sam 12:6).
I praktiken kunde alla nu ställa sig i kö framför
hans dörr och kräva ersättning och skadestånd,
antagligen tills hans kassa var tom. Sackaios
karriär bör vara över vid detta laget, och väl
också hans tid i Jeriko. Vi får tro att Sackaios
blev en ytterligare lärjunge som gick med i
Jesu rörelse liksom kollegan Levi Matteus (Luk
5:27f; Matt 9:9f).
Exemplet utmanar oss: nöjer vi oss med att
bara få Guds förlåtelse i bikten eller blir vi till
verkliga botgörare som också röjer upp i de
orättvisor som vi orsakat, och som ordnar med
restitution, gottgörelse, åt dem vi har begått
orätt emot?

Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen (Matt 3:8)
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ONSDAGEN I 33 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 2 Mack 7:1, 20-31
(Världens skapare skall ge er anden och livet tillbaka)
Av skildringen av de sju brödernas modiga
martyrium för Guds lag i Andra mackabeerbokens 7:e kapitel hör vi här om den
sjunde, den yngste av dem. Vi hör vad man
lockade med för att få honom att komma på fall
och hur han svarade, efter moderns råd. Man
förstummas inför denna mammas och denne

ynglings uppoffring. Att världen skapades ur
intet, ex nihilo, (v. 28) är kristen troslära (jfr
Heb 11:3). Här tjänar moderns ord till att
motsäga alla hellenistiska spekulationer om
världens uppkomst och alla religioners svar
som står i motsats till Bibelns tro. Förutom att
de är makalösa vittnesbörd om äkta tro.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 4:1-11
(Helig är Herren Gud, allhärskaren)
Visionerna i Upp kap. 4 väver ihop bilder från
Jes kap. 6 och Hes kap. 1, men de överträffar
dem: Rösten ropar: Kom hit upp (v. 1),
Johannes lyfts upp över det himmelsvalv som
Hesekiel såg upp på (Hes 1:22). Johannes
ser Gud, majestätisk och tyst. Han vågar inte
nämna Gud vid namn och beskriver allt i

dimmiga symboler. Den eviga, himmelska
liturgin tar vid (som även vi osynligt deltar i
under varje jordisk mässa). Du, vår Herre och
Gud, är värdig, ropar de äldsta (v. 11). Exakt
så hyllades den romerske kejsaren. Johannes
ser himlens, liturgins, helgonens protest mot
Rom: GUD, INTE KEJSAREN, ÄR HERRE.

Evangelium: Luk 19:11-28 (Varför lämnade du inte mina pengar till en bank?)
Denna liknelse skiljer sig från versionen hos
Matteus (Matt 25:14-30). Här hos Lukas hör
vi om otåliga anhängare som vill se Jesus
leverera Gudsriket snabbt (v. 11), och herren
i liknelsen är också annorlunda här, nämligen
en kung som vill tillträda sin tronstol trots
fiender som motverkar detta. Liknelsen lär
Jesu anhängare att vänta och förvalta rikets
tillgångar (budskapet, kyrkan) väl, och varnar
Jesu motståndare om att de kan huggas
ner när han (kungen) återkommer från sin
stora resa. Varifrån återkommer kungen?
Scenen påminner om när Herodes den Stores
son Archelaos år 4 f.Kr. reste till Rom och

godkändes som furste av romarna. Det utlöste
ett uppror i Judéen som nedslogs brutalt
– händelser som den heliga familjen sökte
undvika genom att flytta till Nasaret (Matt
2:22).
Jesus vill säga: när det nu redan här på jorden
är så att grymma härskare hämnas hårt på
upprorsmän, vore det då orimligt om den
rättfärdige Messias som Gud själv har insatt tar
itu med goda och onda när han återkommer
med sitt rike? Han ska självklart belöna dem
som troget förberett återkomsten men de som
intrigerat mot honom ska falla för hans muns
svärd (Upp 2:16), d.v.s. för sanningens ord.

Jag skall döma er, israeliter, var och en efter hans gärningar (Hes 33:20)
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TORSDAGEN I 33 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mack 2:15-29
(Vi skall hålla fast vid våra fäders förbund)
Mackabeerböckerna berättar om den fromma
familjen som startade ett uppror (med Pinechas
från 4 Mos 25:6-13 som förebild) mot den
syrisk-hellenistiska religionsförföljelsen som
ville förinta den judiska gudsdyrkan kring år
170 f.Kr. Den modige Mattathias fem söner (v.
28) – som vi kallar mackabeerna (”hamrarna”)
– ledde sitt folk steg för steg till frihet. Det blev
bara bättre och bättre. När den femte och siste
av bröderna – Simon – fick makten år 142 f.Kr.
var Judeen så gott som helt oberoende och i
vänskapsförbund med de nya stormakterna

Rom och Sparta.
Även vi kristna kan tvingas strida för rätten
att dyrka Gud. Det gör vi bäst med tålmodig
dialog, men i några fall har ateistiska diktaturer
resulterat i uppror, som t.ex. år 1926 i Mexico,
då folket efter tio års tvångssekularisering och
övergrepp mot katolska präster hade fått nog
(se s. 1160).
Men är våld rätt medel att använda om man
vill rädda religionen? Mackabeernas historia
slutade inte bra. På sikt korrumperades även
deras dynasti.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 5:1-10 (Lammet har blivit slaktad)
Detta är tempelliturgi i himlen (Heb 9:11-28)
med rökelse, guldskålar och harpor. Ingen kan
öppna bokrullen som Gud håller i handen
(den innehåller - och utlöser - världshistoriens
fulländning). Johannes är förtvivlad, han vill

inget hellre än att Gud ingriper och förkortar de
plågor hans medkristna på jorden genomgår.
Guds lamm som borttager världens synder kan
öppna boken. Han träder fram. Allt blir jubel.

Evangelium: Luk 19:41-44 (Om du hade förstått vad som ger dig fred!)
Sackaios från evangeliet i förrgår, Jungfru
Maria i Nasaret och många andra förstod
när tiden var inne för Guds besök (v. 44). Än
i dag står Frälsaren, osynlig och okänd, och
ser utöver våra städer. Han gråter för att han
ser människorna göra allt annat än att bry
sig om Gud och hans godhet. Konsekvensen
av att tappa bort Gud känner vi från många
håll i Bibeln: människor blir varandras
fiender, förstår inte varandra längre (som vid
tornbygget i Babel, 1 Mos 11:1-9). Kan religion
och Gudstro bidra till fred? Inte enligt vår tids

röster. Alla har det slappa talesättet om religion
som ”orsak till alla krig” på sina läppar. Men
när de sårar och förnedrar varandra, utnyttjar,
förtalar, lurar och förtrycker sin nästa så är
det inte Bibeln som har lärt dem det. Det är
människors egna begär och brist på empati
som styr. Man ser inte sina fel och kan det i
grunden inte heller förrän man lär känna Guds
godhet som upplyser vårt inre själsmörker.
Därför talar man som man gör om vår tro,
utan att veta vilken skatt man går miste om:
nådens, förlåtelsens, den nya börjans rike.

Lycklig den som inte följer de gudlösa… eller sitter bland hädare (Ps 1:1)
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FREDAGEN I 33 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mack 4:36-37, 52-59
(De firade altarets återinvigning med stor glädje)
År 164 f.Kr. lyckades mackabeerbröderna
(se läsningen igår) att inta Jerusalem. Judas
rensade och återinvigde templet med en åtta
dagar lång ljusfest, som judarna firar än idag
(Chanukka). Den judiska självkänslan stärktes
åter, från och med denna dag stod Guds
tempel redo att ta emot Messias. Vi vet: Guds
Son skulle komma till sin faders hus.

Nu är vi på väg mot adventstiden. Fyrtio
dagar efter jul ska vi fira vår kristna ljusfest,
kyndelsmässodagen. Kyrkan kommer då att
stråla av alla små ljus vi som håller i händerna.
Vi själva är det nya templet, upplysta av
barnet på Marias arm, av honom som är
världens ljus – ett ljus med uppenbarelse åt
hedningarna (Luk 2:32).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 10:8-11
(Jag tog bokrullen och åt upp den)
Vi får här en mini-vision om en liten öppen
bok (Upp 10:2), förmodligen är det en sorts
sammanfattning av de föregående kapitel med
vissa hänvisningar framåt mot de kommande.
Redan profeten Hesekiel på 500-talet f.Kr. fick
befallning att äta upp en bokrulle, d.v.s. göra
sig till ett med dess budskap, ta det till sig helt
och hållet. Han åt rullen och den smakade
sött som honung (Hes 3:3; jfr Joh 4:34). Guds
vishet, löften och bud fyllde honom med

behag. Johannes däremot får ont i magen
när han inser vilka fruktansvärda lidanden
budskapet medför, förföljelser mot kyrkan och
undergång för världen.
Vi i dag tar emot eukaristin, den smakar söt
i vår mun, men den ger oss gemenskap med
Kristi blodiga kropp som Paulus lär (1 Kor
10:16). Inser vi att även vi måste ta på oss den
bittra uppgiften att delta i Kristi profetuppdrag
(v. 11)?

Evangelium: Luk 19:45-48 (Ni har gjort Guds hus till ett rövarnäste)
Ännu tillhör initiativet Jesus. Han gör en
framstöt, och folkets korrupta ledare, vilkas
intäkter i stort sett härrör från templet, står
handfallna. Genom att Jesus citerar profeten
Jeremias hårda ord om rövarnästet (jfr Jer
7:11) kallar han indirekt dem för rövare och
kriminella (hans ord riktar sig självklart inte
bara till de försäljare och växlare som driver
affärer i templets förgård). Endast Lukas
berättar för oss att Jesus nu undervisar varje
dag i själva templet (d.v.s. på tempelplatsen)

och att han har alla folkets ledare emot sig (v.
47). Vid denna aktion hör vi att ”hela folket” (v.
48) står bakom Jesus. Utgången är alltså oviss.
Ska han bli kung? Överstepräst? Vill han? Ser
han sig som en profet? Framför allt: vad är
den politiska meningen med Jesu våldsamma
demonstration? Det vill romarna gärna veta.
De följer händelserna i bakgrunden. Tysta
observerar de läget, frågar nervöst sina tolkar,
antecknar, analyserar, diskuterar … Det är
deras frälsare som står där, men det vet de inte.

Förslag till fredagsoffer: Överväga: Jag är Guds tempel. Har jag ett inre rövarnäste?
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LÖRDAGEN I 33 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: 1 Mack 6:1-13
(Nu minns jag det onda jag gjorde i Jerusalem)
De mackabeiska brödernas segrar över den
syrisk-helleniska despotin gav inte bara
religionsfriheten tillbaka utan sammanföll
med den onde kung Antiochos IV. Epiphanes
undergång, både fysiskt (2 Mack kap. 9) och,
som vi ser här, mentalt och moraliskt. Han
gick under i förtvivlan över sitt egna brott
mot Guds hus i Jerusalem. Uppgiften om
förtryckarens samvetskval bekräftas av den
grekiska historikern Polybios från första

århundradet e.Kr. Den är trovärdig. Helgerån
(sacrilegium) kallar man det när någon
våldför sig på den eller det som är vigt åt Gud,
det kan vara personer (t.ex. präster), platser
(t.ex. kyrkorummet) eller handla om föremål
(det allvarligaste exempel är skändande eller
missbruk av Altarets sakrament, Kristi kropp).
En liknande synd är simoni, att bedriva handel
med det heliga (t.ex. sälja reliker eller försöka
muta sig till ett kyrkligt ämbete, jfr Apg 8:18f).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 11:4-12
(Dessa båda profeter hade varit en plåga för jordens invånare)
Vilka är de två vittnena? Troligen Petrus och
Paulus som dödades på 60-talet e.Kr. i Rom.
V. 8 pekar på Jerusalem (men kanske ses det
syndiga Jerusalem som en del av Rom). V. 6
vill säga att de två var som Elia (1 Kung 17:1)

och Mose (2 Mos 7:20). Båda dessa män från
Gamla testamentet ansågs ha upptagits till
himlen vid sin död. Att detta nu upprepas med
vittnena i v. 12 understryker än en gång att de
är som dem.

Evangelium: Luk 20:27-40 (Gud är inte en gud för döda, utan för levande)
Det saddukeiska prästpartiet i Jerusalem
hade en öppen inställning till den grekiskromerska kulturen (se s. 153ff). De förkastade
den för andra fromma judar viktiga tron på
uppståndelsen, som profeterna hade talat
om (saddukeerna avvisade förmodligen alla
profetböckerna). Jesu argument slår dem på
deras egen planhalva, eftersom han utgår från
Moseböckerna som de erkände. Att citatet
från 2 Mos 3:6 ska förstås så att Abraham,
Isak och Jakob av Gud förklaras vara levande
i det ögonblick Gud talar till Mose (många år
efter deras död) övertygar en del skriftlärda

(v. 39) och får saddukeerna att tiga. Det är ett
rabbinskt sätt att argumentera, fullt accepterat
i dåtiden.
Och det är sant, våra döda är levande inför
Gud. Kroppens funktionsstopp är inte döden
för en kristen. Döden sker i dopets sakrament.
Vi som är döpta är nu döda för världen och
lever för Gud (Rom 14:8). Allt framför oss är
evigt liv, nu på jorden och sedan i himlen.
Därför kan vi också obekymrat vända oss till
våra fysiskt avlidna, särskilt helgonen, och be
om deras förbön inför Herren – de lever, som
vi, inför honom.

Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att sitta till doms (Jud v.14)
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Fördjupning
OM KRISTUS KONUNGENS FEST
Kristus som vår kung firar vi i grunden alltid, ja, var gång vi håller gudstjänst (temat
framhävs särskilt tydligt på Trettondagen,
på Palmsöndagen, under korshyllningen på
Långfredagen samt på Kristi Himmelsfärds
dag). Jesu ”titel” av konung utgör grunden för
hela Det nya testamentet (se t.ex. Fil 2:6-11;
Kol 1:12-20; Upp 5:12 ff; 7:17; 15:3f; 21:5-8).
Varför då denna fest? Förklaringen ska
sökas i historien. Första Världskriget (19141918) vräkte omkull gamla kungahus i
Europa och banade väg för alltmer ateism
och sekularisering i stora delar av världen.
Men Kristus är och ska förbli kung över
oss, kung över våra familjer och över våra
samhällsinstitutioner. Det ville påven Pius XI
markera år 1925 genom att införa denna fest.
Festen gav inspiration åt många, den stärkte inte
minst de tyska katolska ungdomsrörelsernas
självkänsla under Hitlertiden när statsmakten
krävde absolut makt över medborgarna och
ville underkuva religionen. Så även i andra
länder där statsmakten i kommunismens eller
en diktatorisk liberalisms namn ville skada
katolska kyrkan (t.ex. i Mexico, se s. 1160).
Denna dag strålar som ett ljus vid ingången till
vintermörkret, den är en ständig påminnelse
om vår rätt som kristna till samvets- och
religionsfrihet: ingen makt i världen står över
Kristus, ingen lagstiftning kan ändra på det
eller får ställa sig i vägen för kyrkans uppdrag
att dyrka Gud, hjälpa människor och sprida
evangeliet.
Sedan 1970 firas festen på kyrkoårets sista
söndag och läsningarna betonar Kristi
återkomst. Därmed vidgas festdagens

budskap och blir både kosmiskt och personligt:
Kristus är kungen som till slut ska döma
mänsklighetens och var och ens historia. Detta
är ett tema i adventstiden vars gryning vi nu
anar – en vecka i förväg.
Kyrkoårets avslutning påminner oss om att
vårt eget liv har ett slut som innebär räkenskap
för alla våra prioriteringar, för allt vi gjort eller
låtit bli att göra, sagt eller förtigit. Satsade vi
verkligen på Kristus eller föredrog vi bekväma
kompromisser med denna världs ”kungar”,
deras tomma löften och illusoriska ideologier?
Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i
evighet (Heb 13:8). Han är vägen, sanningen
och livet (Joh 14:6), hans ord är måttstocken mot den ska vi mätas.
Dags att se tillbaka. Vilken kurs tog mitt liv
under det gångna kyrkoåret?
Var Kristus verkligen min konung? Även i
vardagens små frågor?
Sökte jag främst av allt hans vilja och hans
rättfärdighet? (Jfr Matt 6:33)
Skulle Kristus, min konung, beskriva mig som
en av sina trogna vänner?
Det vore dock synd om denna fests tema skulle
reduceras till enbart individuell självbesinning.
Vi har ett ansvar för att samhället förblir kristet
präglat! I några länder med katolsk majoritet
ser man i dessa år korsen återvända till skolor,
domstolar och på offentliga byggnader. Vi har
korset i Sveriges flagga. Vår klockringning vid
gudstjänster kan och ska höras av många, även
icke-kristna. Den visar att vi finns och vänder
oss utåt. Våra landskap smyckas av kyrktorn i
varenda by. Svensk kultur bärs av rika kristna
rötter. Både troende och icke-troende kan
känna stolhet över allt gott som det innebär.
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KYRKOÅRETS SISTA SÖNDAG
KRISTUS KONUNGENS DAG

Årgång A

Första läsningen: Hes 34:11-12, 15-17 (Jag skall skipa rättvisa bland fåren)
Ursprungligt skrev profeten dessa ord som
tröst till judarna som var fångar i Babylon på
500-talet f.Kr. De var som får utan herde (jfr
Hes 34:5) men skulle få se att Gud själv ersätter
deras odugliga ledare och blir deras herde

(Hes 34:11,15). Hesekiel anar den kommande
herde-Messias (Hes 17:22; 34:23; 37:22-25).
Guds omsorg om sitt folk ifrågasätter oss: visar
vi omsorg om varandra inom hans flock?

Andra läsningen: 1 Kor 15:20-26, 28
(Kristus skall överlämna riket åt Gud, fadern, så att Gud blir allt, överallt)
Kyrkoårets sista söndag presenterar oss här för
Paulus ord om Messias återkomst (”ankomst”
kallar han den i v. 23 – det är samma ord
som ”advent”). Mänsklighetens ruttna rötter
(”Adam” v. 21-22) saneras i botten. Vi får

bilden av en mäktig härförares framgångsrika
segrar där ”döden” är det sista imperiet som
kapitulerar. Man skulle också kunna använda
andra bilder, som t.ex. den Jesus ger i dagens
evangelium:

Evangelium: Matt 25:31-46
(Han skall sätta sig på härlighetens tron och skilja människorna)
En kung överraskar sina tjänare genom att
avslöja att han varit i nöd och att de har hjälpt
honom utan att de visste om det (respektive
svikit honom utan att de visste om det). Den
förklädde kungen (nödlidande, hemlös, fånge
o.s.v.) är ett dramatiskt motiv, det är en röd
tråd i hela Jesusberättelsen. Från Herrens
avlelse och födelse till hans död var han ju
den Inkarnerade som världen inte kände
igen (jfr Joh 1:10-13 och den s.k. ”messianska
hemligheten”, se s. 166).
Vi som har hela Bibeln tror att vi nu känner
honom, vi har facit i hand och vi knäfaller
för honom i tabernaklet, men vi ska få en
överraskning: Jesus var realpresent (verkligt
närvarande) i sina ”minsta bröder” – när
bugade vi för dem? Med dessa minsta menar
Matteus antagligen primärt Jesu lärjungar
(Matt 10:42; 12:48-50), t.ex. barn (Matt 18:5-6,
10, 14; 28:10) eller kyrkans präster och övriga
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medarbetare (jfr Matt 10:40; Joh 13:20) som
ofta led nöd i sin apostoliska tjänst (jfr 1 Kor
4:10-13).
Men Jesu gärningar tolkar hans ord. De visar
att kristen barmhärtighet ska vara utan gräns
och sträcka sig till absolut alla. Vår frälsning
kommer att endast bero på hur vi tog hand om
utsatta medmänniskor. Korrekta lärosatser och
korrekt liturgi nämns inte. Det ska chocka oss.
”Vilket värde har det då”, frågar vi upprörda,
”att vi studerar teologi eller skriver böcker som
den här?” Inget! – om inte det bär frukt, om
inte det leder till en verklig förändring i utsatta
människors villkor! Varje timme jag skrev på
denna bok var i så fall en dyrbar men förspilld
stund, för de fattiga och för läsaren. Jag skrev
förgävas. Släng boken bland brännbart, hör jag
Kristus ropa. ”Men Herre” invänder jag med
gråt i rösten ”min bok har väl ändå ett värde?”
Han dundrar till svar: Låt den gå upp i rök!

KYRKOÅRETS SISTA SÖNDAG
KRISTUS KONUNGENS DAG

Årgång B

Första läsningen: Dan 7:13-14 (Hans välde är evigt)
Sovjetimperiet, Tredje Riket och en lång rad
andra gudlösa regimer i historien som ville
kuva Guds folk är borta. Kyrkan står kvar. I
alla tider besannas profeten Daniels vision om
den gudomlige Människosonen (höjdpunkten
i hans bok) vars rike segrar när Gudsfolkets
fiender kollapsar (i Daniels optik handlar det
om de babyloniska, mediska, persiska och
grekiska riken som efter varandra förtryckte

judafolket under århundradena före Kristus).
Människosonen, Kristus, är kung. Hans välde
är evigt (v. 14). Vi kristna firar att han redan
har kommit och upprättat sitt rike, ett rike av
förlåtelse och barmhärtighet.
Han ska återkomma på ett sätt som ingen kan
missuppfatta, detta sägs ännu tydligare i andra
läsningen:

Andra läsningen: Upp 1:5-8 (Han har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt Gud)
Läsningen är klippt ur Uppenbarelsebokens
första verser. Börjar man i versen innan, v. 4,
får man ihop en hel skiss till vårt credo om
Treenigheten, om inkarnationen, frälsningen,
kyrkan och domen - allt i ett enda svep. Jesu
titlar är 1) det trovärdiga vittnet – han vittnar
om Gud och Guds rike (Joh 3:11; 1 Tim 2:6),
kanske menas också Jesus som blodsvittne,
d.v.s. martyr (det grekiska ordet för vittne
är mártys; jfr Apg 22:20; Upp 2:13; 17:6).
2) Jesus är den förstfödde från de döda, d.v.s.
han är helgad (jfr 2 Mos 22:29) och den förste

bland oss som Gud räddar ur dödsriket (jfr
Rom 8:29; 1 Kor 15:20; Kol 1:18). 3) Jesus är
härskaren över jordens kungar, han är insatt av
Fadern som herre över allt (se läsningen ovan
och t.ex. Matt 28:18; Fil 2:9f). Med honom är
vi kungliga (1 Pet 2:9). Här finns en varnande
underton: jordens kungar ska erkänna Jesus
och inte förtrycka hans kyrka på jorden (jfr Ps
2). Se, han kommer… (v. 7-8). Här kombineras
löftet från läsningen ovan med Sakarjas
förutsägelser om dramat på Golgata (Sak
12:10-12; jfr Joh 19:37; Matt 24:30).

Evangelium: Joh 18:33b-37 (Du själv säger att jag är kung)
Ur romersk synpunkt måste det här förhöret
ses som ganska misslyckat. Pilatus vill veta hur
Jesus ser på sig själv rent politiskt och vad han
gjort för att provocera judarnas ledare, till svar
får han att Jesus är kung i ett rike ”av ett annat
slag” och riket ”hör inte till denna världen” (v.
36).
På samma sätt står i alla tider makthavare
handfallna och villrådiga inför kyrkan med
alla Jesu bekännare som med milda och
förnuftiga argument redogör för varför de

inte kan lyda någon politisk makt som yttersta
auktoritet men samtidigt inte heller har planer
på uppror mot den rådande makten. Kristna
talar på en annan nivå än alla denna världens
förhörsledare, deras tankar och längtan är en
annan, de tillhör redan en ny värld och ser rätt
så harmlösa ut.
Pilatus är förvånad. Hans ögon ser bara en
drömmare, en politisk fåntratt. Våra ögon
skådar Kristus, Guds Son, världens frälsare
och konung.
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KYRKOÅRETS SISTA SÖNDAG
KRISTUS KONUNGENS DAG

Årgång C

Första läsningen: 2 Sam 5:1-3 (De smorde David till kung över Israel)
Alla Gudsfolkets tolv stammar härstammade
från patriarken Jakob, han som av Gud fick
namnet Israel (1 Mos 32:29; 35:10). De är
bröder. Men sammanhållningen mellan
stammarna var bräcklig, det såg man redan
under domartiden. David var redan kung över
Juda (i Hebron) men nu enar han hela folket
under sig. Efter Davids son Salomos död föll
riket i två delar.

Jesus lyckades inte som David att samla
judarna i sitt nya Gudsfolk, de flesta avvisade
honom och hans eget projekt, kyrkan, skulle
redan tidigt splittras av utbrytargrupper. Men
åt dem som tog emot honom gav han rätten att
bli Guds barn (Joh 1:12). Det är vi, om vi troget
samlas kring honom - vår Kung - i hans kyrka.

Andra läsningen: Kol 1:12-20 (Han har fört oss in i sin älskade sons rike)
Paulus har facit i hand. Världens skapelse avsåg
att leda fram till kyrkans skapelse. Jesus Messias
som är Gud av evighet (v. 17) försonade den

fallna världen, ja, hela det skapade universum,
med sig genom sin egen undergång. Fred (v.
20) råder nu, i allt.

Evangelium: Luk 23:35-43 (Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike)
Vilken förtvivlande scen, vilket brott från
människors sida, vilket tålamod från Guds.
Kristus konungen, Guds Son, tack vara vilken
allt blev till (jfr Joh 1:3; Kol 1:16; Heb 1:2), han
som älskade oss trots att vi ännu var syndare
(jfr Rom 5:8), han som för vår skull avstod från
allt och antog en tjänares gestalt, lydig ända till
döden (Fil 2:7-8), han som alla knän borde
böjas för i himlen, på jorden och under jorden
och alla tungor bekänna som Herre (Fil 2:1011) är nu upphängd inför världen som den
värsta brottslingen, naglad till ett kors. Världen
hyllade verkligen inte sin konung. Vissa stod
bara där och såg på, andra hånade och gjorde
narr av honom (v. 35-36).
Likväl är han den han är, konung över Guds
rike, och just det bekänns av en enda person.
Vi kallar mannen för rövare, dåtiden menade
terrorist. Han vars märkliga lott skulle bli

976

att lida med Guds Son, dela det lidande som
frälste världen, vänder sig och ser Mästarens
blodiga ansikte, rivet av törnarna från det som
var hans kungakrona. Rövaren klagar inte över
sitt straff eller sina plågor, han ber inte om att
slippa korset, han protesterar inte. Med sina
sista krafter får han bönen om frälsning över
sina läppar, den inkluderar en trosbekännelse
till Jesus som kung (han talar ju om att Jesus
har ett ”rike”).
Även den andre rövaren fick delta i Jesu
frälsningsbringande lidande. Men förgäves.
Han ville inte tro på Jesus som kung. ”Ditt
messianska fredsrike, var är det? Varför ska vi
förnedras så här?” hör vi honom väsa (jfr v. 39)
- som många i dåtiden och i dag. Men du som
uppriktigt ber den gode rövarens bön mitt i alla
dina plågor, du har din konungs blick riktad
mot dig. Din tro har räddat dig. Han lovar dig
Paradiset (v. 43).

MÅNDAGEN I 34 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dan 1:1-6, 8-20
(Ingen kunde liknas vid Daniel, Hananja, Misael och Asarja)
Kyrkoårets sista vecka öppnar profeten
Daniels bok framför oss. Där märker vi den
nästan desperata Messiaslängtan hos den hårt
pressade och besvikna judenheten under de
sista århundradena före Kristi ankomst. När
texten skrivs klart har judarna sedan länge
återuppbyggt det tempel som Babylons kung
Nebukadnessar plundrade och förstörde (v. 2,
”Shinar” = Babylon, jfr 1 Mos 11:2). Men nya
förtryckare (grekerna) gjorde livet svårt (läs 1
Mack kap. 1). De fromma kände att de levde i
de sista tiderna, allt de kunde hoppas på var en
befrielse från himlen som kunde omkullkasta
denna världs onda makter och rädda Guds

folk (se inledningen till Daniels bok s. ). Hur
lever man medan man väntar på det? Daniel
och hans vänner från 500-talet f.Kr. ställs fram
som förebilder. De var plikttrogna hovmän
hos tempelskändaren och avgudadyrkaren
Nebukadnessar, liksom senare kristna var det
vid hovet i det hedniska romarriket (jfr Fil
4:22). De fyra höll fast vid sin Gud och hans
bud (här: judiska matregler). Gud gav dem
stor yrkesskicklighet, en av Guds andliga gåvor
(Vish 7:16).
Lär av Daniel. Bevara hoppet. Bli inte hedning
för att din omgivning är det. Gör ditt. Gud gör
resten.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 14:1-3, 4b-5
(De hade Kristi namn och hans faders namn skrivet på pannan)
Grundsiffran 3 är inom många kulturer
symbol för det gudomliga, 4 för det jordiska.
Summan av dem (7) och multiplikationen (12)
blir därför ”det heliga” (sjuarmade ljusstaken,
Israels 12 stammar etc.). Siffran 1000 står i

Bibeln ofta för ”de många”. Den infattas här i de
144.000 (12 x 12 x 1000) räddade israeliterna
(v. 1; jfr Upp 7:1-14). Menar författaren här
judekristna? Eller martyrer (jfr Upp 6:9;20:4)?
Eller kanske kyska män (jfr Upp 14:4)?

Evangelium: Luk 21:1-4 (Han såg en fattig änka lägga ner två kopparslantar)
Alla människor känner sympati för denna
änka, hela scenen har en allmänt mänsklig
appell och den har också paralleller i rabbinska,
grekiska, ja, buddhistiska texter. Jesus älskar
denna kvinna för att hon liknar honom själv,
och väl också för att hon liknar hans mor.
Paulus skriver i 2 Kor 8:9: Ni känner vår herre
Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev
fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom
hans fattigdom.

Jesu människoblivande och död på korset var
Guds sätt att ge mer än allt, nämligen sig själv.
Änkan märker inte att Jesus observerar henne,
för henne är det självklart att ge Gud en gåva i
obemärkthet. Det gör henne så sympatisk. Det
goda vi gör utan baktankar behagar Gud mest.
Det har Jesus utan tvivel lärt sig i Den heliga
familjen, genom Josefs och Marias exempel.

Ge din allmosa i det fördolda.
Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig (Matt 6:4)
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TISDAGEN I 34 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dan 2:31-45
(Gud skall upprätta ett rike som aldrig skall förstöras)
Babylons kung såg sig som ”Världens herre”.
Han hade krossat Jerusalem och förstört Guds
tempel. Nu häpnar han inför den unge juden
som visar honom vem som verkligen leder
världens gång. Josef i Egypten kunde tyda faraos
dröm (1 Mos kap. 41), men Daniel kan referera
kungens dröm innan kungen berättat den. På
160-talet f.Kr. när judiska religionen hotades
av förintelse genom hellenisterna hämtade
man tröst i Daniels förutsägelser: Guldet var
babylonierna, silvret mederna, och kopparen
perserna. Järnet står för Alexander den stores

grekiska välde (fr.o.m. slutet av 300-talet), dess
svaghet är leran och snabbt blir det söndrat (v.
41): efter Alexanders tidiga död delade hans
generaler riket mellan sig. Liknelsens metaller
motsvarar djuren i Dan kap. 7. Kyrkan insåg:
den segerrika stenen som blev lösriven från
berget, utan att någon hand rörde vid den (v.
34, 45) var Frälsaren som skulle födas av en
orörd jungfru (Jes 7:14; Matt 1:22-23), han
som inte blev till av någon mans vilja (jfr Joh
1:13). Han ska återkomma för att lägga allt
under sig (Fil 3:21).

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 14:14-19
(Skördetiden är inne; jordens gröda är mogen)
Guds dom ska svepa över jorden som en lie.
Människosonen från profeten Daniels bok
(Dan 7:13f), som Jesus identifierade sig med,
svingar skäran. Temat ”Vredens druvor” finns
hos Jes 51:17; Jer 25:15; Joel 4:13. Guds vredes

stora vinpress (v. 19) anspelar på Jes 63:1-6. En
kunglig vinpress låg på Olivberget (Sak 14:4).
Kanske syftas på den. Människornas mäktiga,
stolta världsprojekt utan Gud står för fall. Vi
har sett det ske många gånger i historien.

Evangelium: Luk 21:5-11 (Det skall komma en tid då det inte lämnas sten på sten)
Det tempel som betraktas här var ett
gigantiskt nybygge, som kung Herodes den
store hade påbörjat år 19 f.Kr. efter att han
pressat prästerskapet att riva den mindre,
slitna byggnaden från 515 f.Kr. som hade
rests av de återvändande judarna från exilen
i Babylon. Herodes ville imponera på världen
(och lyckades tydligen hos lärjungarna, v. 5),.
Det skulle bli en byggnad som överträffade
antikens alla tempel. Under hela Jesu liv var
tempelområdet en enda väldig byggplats med

tusentals arbetare, det pågick ända fram tills
60-talet. Många knöt hoppet om Messias till
bygget, en dröm som drunknade i blod vid
Jerusalems förstörelse genom den romerska
armén år 70 e.Kr.
Vi katoliker är stolta över våra arkitektoniska
mästerverk. Men en enda själ är värd mer än
Peterskyrkan i Rom. Allt störtar i grus, det
får vi räkna med. Oavsett vad som sker ska vi
aldrig tappa besinningen (v. 9).

Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå (Luk 21:33)
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ONSDAGEN I 34 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dan 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28
(En människohand visade sig och började skriva)
Den berusade avgudadyrkaren Belshassars
grova och hånfulla helgerån (d.v.s. profanerande av heliga föremål) var en utmaning av
Israels Gud. Svaret kom prompt – precis som i
gårdagens läsning är det ingen människohand
som agerar utan Guds hand. Världshistoriens
Herre låter babylonierna förstå att deras
imperium ska gå under och avlösas av andra
(det är grundtemat i Daniels bok som vill
trösta judiska läsare, jfr kap. 2, 4, 7, 8, 10-12).
Den omutlige Daniel säger sanningen rakt upp

i majestätets ansikte – som så många av trons
hjältar genom tiderna, Natan (2 Sam 12:7),
Elia (1 Kung 21:20f), Johannes Döparen (Luk
3:19) eller Sankt Martin av Tours som vi firade
nyligen (Mårtensafton, se s. 1486). Belshassars
synd var stor, men den överträffades år 167 f.Kr.
då den syrisk-grekiska tyrannen Antiochos IV
Epifanes orenade templet i Jerusalem genom
att ställa upp ett Zeusaltare där (se 1 Mack
1:54). Då började den skräckens tid som fick
författaren till Daniels bok att ta upp pennan.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 15:1-4
(De sjöng Guds tjänare Moses sång och Lammets sång)
Johannes läsare pressas av de romerska
myndigheterna att tillbe genom att offra
rökelse framför kejsarens (troligen Neros
eller Domitianus) bild (se Upp 13:11-18
och förklaringarna på s. 233-234 om ”666”

och annat kodspråk, samt s. 1221-1222 om
Neros kyrkoförföljelse). De förföljda kristna
tröstas: precis som Mose jublade när han
kommit undan farao (2 Mos 15:1-18) ska de
på domedagen jubla, fria med Jesus (Lammet).

Evangelium: Luk 21:12-19 (Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull)
De sista tidernas förföljelser som Jesus
här förbereder oss på motsvarar vad
Apostlagärningarna sedan berättar om den
tidiga kyrkans liv. Petrus och Paulus och allt vad
de fick lida är början på slutet för denna värld.
Vi i dag behöver inte vänta på att förföljelser ska
uppkomma, en större kristenförföljelse än den
som pågår just i vår tid på många håll i världen
är svår att hitta i historien. Det har uppskattats
att i vår tid dödas i genomsnitt var femte minut
en kristen för att han eller hon är kristen
(Christianity 2011: Martyrs and the Resurgence
of Religion, publicerad i International Bulletin

of Missionary Research). Kristendomen är den
i särklass mest förföljda religionen i världen.
I vår nordiska kultur går det lugnare till, men
även kafferummet på jobbet där alla blir tysta
när den troende kollegan kommer in med sitt
kors kring halsen, eller anställningssamtalet
som misslyckas för att katolska kyrkan kom
på tal, eller förlöjligandet av kristen tro från
skollärarens sida, i böckerna och medier m.m.,
det är också förföljelse. Ja, den som tillhör
Kristus drabbas lätt av utanförskap. Men att
vara utanför på grund av Kristus är att vara
nära honom. Det gäller att hålla ut (v. 19).

Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen (Luk 6:23)

979

TORSDAGEN I 34 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dan 6:11-27
(Gud sände sin ängel och stängde lejonens gap)
Gud ser till att även hedningar prisar hans namn
(v. 26-27; jfr Ps 117; Mal 1:11). Kung Dareios
(Darius) var inte som sina föregångare. Han
vördade och ville rädda sin dyrbara tjänare
Daniel. Men dumt och övermodigt var hans
beslut att dyrkas som en gud, det orsakade
Daniels fall. Men kungen var själv fångad i en
fälla, hans ”lejon” var de listiga hovmännen
vars svartsjuka mot Daniel drog honom in i
deras nät. Författaren ger oss en happy end,

det är som på teatern: pjäsens intriganta bovar
hamnar i odjurens gap. Vi, publiken, jublar. Att
männens hustrur och barn slukas i fallet (v. 24)
betyder: ondskan har inte en framtid (man kan
vara trygg: inga ättlingar kan återkomma och
hämnas). De gräver en grop och gör den djup,
men faller i egen fälla (Ps 7:16). Jungfru Maria
sa: Gud störtar härskare från deras troner, och
han upphöjer de ringa (Luk 1:52). Och vi? Vilka
intriger skapar vi? Fruktar inte vi domen?

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a
(Störtat är det stora Babylon)
De här förutsägelserna skrevs några år efter
nyheten om att den vansinnige kejsaren
Nero i Rom kastat skulden för Roms brand
(år 64 e.Kr.) på de kristna och genomfört en
fasansfull och blodig utrotningskampanj mot

kyrkan i Rom (se s. 1221-1222). Om Johannes
inte här hade omskrivit ”Rom” med ”Babylon”
och ”skökan” så hade han nog snabbt avrättats
där han satt i sin fångenskap på ön Patmos
(Upp 1:9). Då hade vi inte haft hans bok.

Evangelium: Luk 21:20-28 (Jerusalem skall trampas ner av hedningar, tills deras tid är förbi)
De kosmiska tecknen i denna läsning (v. 2528) visar att man inte bara kan tolka Jesu ord
rakt av som en profetia om Jerusalems och
templets kommande förstörelse år 70 e.Kr. efter
judarnas uppror mot Rom. Den händelsen är
snarare en illustration av vad som ska drabba
hedningarna (v. 25), d.v.s. alla folk på jorden,
i den sista tiden, d.v.s. när Kristi återkomst är
nära.
Himmel och hav ska skakas, elementen blir
annorlunda och oförutsägbara (antiken var
genomsyrad av tanken att stjärnornas position
skänkte en känsla av förutsägbarhet – vid Kristi
återkomst faller alla sådana falska säkerheter

till marken och kaos och förvirring uppstår).
Hur blir det med oss då?
Även vår tids försäkringar mot framtida kaos
kan skakas. Datorservrar kan slockna. Allt
stängs ner när Gud sätter stopp för världen. Då
kommer den ende som var värd att bygga på,
Människosonen (Dan 7:13f), att träda fram.
Endast han blir kvar, en lycka för dem som
satsade allt på honom, och fick lida för det,
men en mardröm för dem som föraktade hans
kärlek, levde på livslögner eller rentav förföljde
hans lärjungar och skadade hans kyrka.

Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike (Luk 23:42)
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FREDAGEN I 34 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dan 7:2-14
(Jag såg en som liknade en människoson komma med himlens skyar)
Här börjar andra delen av Daniels bok (kap.
7-12). Vi förs snabbt framåt i historien.
Förtryckande riken – symboliserade av djur
- ska uppstå och gå under (i bokens optik
står djuren för de babyloniska, mediska,
persiska och grekiska riken som efter varandra
förtryckte judafolket under århundradena före
Kristus, men vi är fria att se dem som relevanta
bilder även i vår tid). En senare redaktör verkar
ha fört pennan och låtit bokens ord syfta på
sin egen tid, han lever åren kring år 168 f.Kr.
då kungen Antiochos IV Epifanes grekiska

välde ville utrota all judisk religion (läs 1 Mack
kap. 1). Just det väldet är profetians ”fjärde
djur” (v. 7). Vi får elegant kodad politisk
satir: det komiskt skrytande ”lilla hornet”
som talar ”stora ord” mot Israels Gud (v. 8)
är den uppblåste Antiochos (jfr även Dan 8:9;
11:21ff). Textens ärende är dock långt större,
ja, universellt: Gud själv (den uråldrige i v. 9f)
och hans änglar sammanträder. Daniel skådade
Messias ankomst i fjärran, Människosonen
(jfr Mark 14:61-62; Matt 25:31f.; Upp 1:7). Ja,
Jesus kom till sist. Må han återkomma!

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 20:1-4, 11 – 21:2
(Jag såg det nya Jerusalem komma ner ur himlen)
Guds barn ska befrias. Döden och djävulen som
gjorde livet till ett helvete för Guds trogna ska
släppa sina grepp. De ska, med sina lakajer, gå
under i helvetet. Allt ges tillbaka till Skaparen.
Guds räddande rättvisa är överväldigande. Vi

fylls av en skräck och lättnad som bara kan
jämföras med känslan den dagen då vi föddes
och allt var nytt för oss. Vi hoppas på Rikets
ankomst (ordet ”advent” betyder ankomst)
och tar emot det med upplyfta armar.

Evangelium: Luk 21:29-33 (När ni ser detta hända, vet ni att Guds rike är nära)
Sommaren är nära – dessa vackra ord av
Jesus i v. 30 känns lite inaktuella nu när vi
rustar oss inför vintern. Även i läsningens
sammanhang är de förvånande, där talas det
om de yttersta tiderna, om världens undergång
och domen. Vi hörde i går att det ska bli en
skrämmande och omskakande tid för hela
världen – hur kan Jesus då tala poetiskt om
knoppar som brister och om fikonträd (fikon
är en delikatess, Bibeln förknippar denna frukt
med det utlovade landets fruktbarhet, 5 Mos
8:8)? När storm drog över landet då brukade

fikonträdets frukter falla av (denna bild
används om stjärnorna som faller från himlen
i de sista tiderna i Upp 6:13) – är det dit han
vill komma?
Som bilden står här är den positiv. Jesus är glad.
Han fokuserar på Guds frälsande hand mitt i
prövningarna, ungefär som när en konstnär
framställer ett krucifix som det grönskande
Livsträdet från Paradiset.
Allt vi hoppas på är nära.

Förslag till fredagsoffer: Vems tro prövas hårt just nu? Kan jag göra något?
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LÖRDAGEN I 34 VECKAN ”UNDER ÅRET”
(Årgång I, ojämna år): Första läsningen: Dan 7:15-27
(Rike och välde och storhet skall ges åt den Högstes heliga folk)
Det fjärde djuret (v. 23f) är det grekiska
väldet under Alexander den Store (356 – 323
f.Kr.). Inget rike kunde motstå Alexanders
framfart. På honom följde tio kungar (v.
24), tills tyrannen Anticohos IV Epifanes
(= det lilla hornet i v. 20) tog makten år 175
f.Kr. och ville förinta judisk religion (1 Mack
1:41f). Mackabeernas revolt bromsade hans
kulturkamp, själv dog helgerånaren i skam och
ånger över sina brott mot Guds hus (jfr 2 Mack

kap. 9). Så visar Daniels bok hur Gud skingrar
dem som har övermodiga planer, som Jungfru
Maria säger i Luk 1:51. Vi pressas i dag av
sekulariseringen, den tränger in överallt med
sina äckliga avgudar, egoismen och föraktet
för religion. Sociala orättvisor sprider sig ingen bryr sig. Kyrkan plågas av konflikter.
Hon gråter när hon ser sina barn vända henne
ryggen. Kyrkoåret rinner ut nu, men vi vill
leva. Gud, ge oss Daniels och Marias optimism.

(Årgång II, jämna år): Första läsningen: Upp 22:1-7 (Det skall inte mer bli natt)
Må detta hända i vår tid. Eller må vi i vår
dödsstund se denna flod, dessa träd och Guds
ansikte! Johannes tankar (som är Bibelns
sista ord) blandas med bilder av floden från

Paradiset (som hör till Bibelns första ord,
1 Mos 2:10-14) och med forsen i Hesekiels
tempelvision (Hes kap. 47). Vem vill inte rivas
med av den strömmen, simma med?

Evangelium: Luk 21:34-36 (Håll er vakna hela tiden och be)
Vissa börjar med sina stressiga förberedelser
till julmaten redan nu. Vi bråkar om budgeten,
vilka man ska fira julafton hos eller vem man
ska bjuda in. Alla vill redan nu säkra sig inför
högtiden – om en hel månad. Men vem vet om
vi får uppleva den dagen? Som av en snara ska
alla överraskas av Kristi återkomst (v. 35).

ett skämt?” Häpna kunder ser förskräckta hur
den värld de levt i upphör. Man vill inte tro
det är sant. ”Vad händer? Är det krig? Är vi
gisslan?” En rumänsk tiggare på gatan känner
igen Herren och omfamnar honom, hon bärs
bort av änglar, alla andra börjar jämra sig. Vad
ska hända nu?

Herren står där i köket där man super som
Belshassar i Babylon (Dan kap. 5), eller
där man ligger i sovrummet med sura
uppstötningar. Se det framför dig: på Systemet
ska man precis betala vid kassan och Jesus
är där och förklarar butiken stängt och julen
avblåst. Kassörskan fnissar nervöst: ”Är detta

Vi ska be och vara redo, men också redo för
att Jesus kan dröja. Han kanske inte kommer
nästa år heller. Det gamla kyrkoåret är slut
men du lever.
Ta fram lådan med adventssaker. Öppna dig
för den framtid, lång eller kort, som Gud vill
ge oss. I kväll börjar adventstiden.

Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen (Ps 130:6)
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Del III:
Helgon, högtider och fester
För varje datum finns det många helgon att minnas och fira. Jag har valt en enda, ibland flera.
Jag följer förstås listan över de helgon som vi firar officiellt enligt vår ordinarie ordning inom
katolska kyrkan i Sverige (se omslaget längst bak i boken). Listan är aktuell våren 2019.
För de ”lediga” datumen då vi inte minns något särskilt helgon inom vårt stift har jag fritt valt ett
helgon från det beträffande datumet ur kyrkans stora skattkammare.
I de fall då jag känner till dagens bön har jag tagit med den, dvs. kollektbönen (som jag kallar
för ”Kyrkans bön”), alltså den bön som läsas i mässan efter bibelläsningarna och i Kyrkans
dagliga bön i slutet av Laudes och Vesper. I andra fall har jag själv skrivit en bön som då vänder
sig direkt till helgonet. Observera att dessa självskrivna böner är mina egna, de har inte tagits
från liturgin och har alltså ingen ”officiell” karaktär. De kan inte användas liturgiskt.
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HUR BLIR MÄNNISKAN ETT HELGON?
Katolska Kyrkan uppmanar alla sina troende att sträva efter helighet. Samtidigt förklarar hon
några av dem som helgon genom att högtidligt kanonisera dem. Vad är det Kyrkan har sett hos
dessa? Med andra ord – hur blir människan ett helgon? Vad är helgonens hemlighet?
Ibland talas det om en människas ”utstrålning”. Alla folk och kulturer har sina ”hjältar”. Det
finns människor som blir kända och beundrade, t.ex. i idrotts-, film- och underhållningsvärlden.
Men detta gör dem inte till helgon. Den avgörande skillnaden är att denna världens hjältar själva
står i fokus, medan helgonen vittnar om ett annat ljus än deras eget. Helgon har med helighet att
göra och endast Gud är fullkomligt helig. På något sätt har helgonen ”smittats ner” och fått del av
Guds helighet.
I bibeln tilltalas ibland alla de troende som ”heliga”. Aposteln Paulus gör det i sina brev till olika
församlingar (Efes 1:1; Kol 1:2). Det bygger på att de troende har helgats genom tron och dopet.
De har blivit ”heliga” genom att Gud ingjutit sin nåd i dem som en gåva. Samtidigt kan samme
apostel säga att de troende har ”kallats att vara heliga” (Rom 1:7). Det är som om helighetens gåva
förväntas växa till. Aposteln kan i samma mening skriva till ”dem som helgats genom Kristus Jesus
och kallats att vara heliga” (1 Kor 1:2). Han kan tala om att ”löpa mot målet” (Fil 3:14). En gåva
har getts av Gud, men gåvan måste ”tas emot”, ”vecklas ut” och omsättas i ett heligt liv. Det är vad
helgonen har gjort. Det som skiljer dem från de flesta av oss andra är att de har gjort detta utan att
tveka och utan förbehåll. De har i sina liv visat vad kyrkan kallar ”heroiska dygder”, trots ofta stora
motgångar och frestelser. De är förvisso moraliska föredömen, men deras smittande hemlighet
ligger inte främst på det moraliska planet.
Helgonens väg ser naturligtvis olika ut för olika helgon. Både för att de levde i olika tider, under
olika omständigheter och dessutom var olika personligheter. Helgonen blev inga kopior av någon
slags ”standardmodell”. Ofta har de varit högst avvikande och utmanande i sin samtid. Någon har
kallat dem ”fullblodsmänniskor”. Ändå har alla helgon något gemensamt. De var både frimodiga
och ödmjuka. De har gått före och varit föredömen för sin omgivning. Samtidigt har de varit mera
medvetna om sin synd och sin svaghet än alla andra.
Någonstans här skymtar svaret på vår fråga fram. Deras ”heroiska dygder” och tappra uthållighet
har samtidigt varit ett rent mottagande av Guds nåd. Ju mera de har ”löpt mot målet”, heligheten,
desto ivrigare har de varit att ge Gud äran. De har inte lyst med eget ljus.
Svaret på frågan hur människan blir ett helgon är ett äkta mysterium. Helgonens helighet
är nästan som ett sakrament, där något synligt återspeglar något inre och osynligt. Helgonen
synliggör hur Guds nåd och människans frihet samverkar och gör människan delaktig av Guds
helighet. Helgonen återspeglar Kristi ljus.
Mysteriet blir större ju mera vi, helgonens vänner på jorden, mediterar över det och söker
deras stöd och förbön. Kyrkan kan inte glömma sina helgon. Hon vördar dem och gläds över
deras gemensamma vittnesbörd, som i trosbekännelsen kallas ”de heligas gemenskap”, communio
sanctorum, där de starka stöder de svaga.
I slutbönen på Alla Helgons dag ber Kyrkan: ”I dina heliga tillber vi dig, du som är den ende
Helige”.
Pater Ingmar Svanteson OSB, Den helige Benedictus kloster, Mariavall
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PROCESSEN FÖR HELGONFÖRKLARING
Om en avliden person har helgonrykte så kan biskopen i stiftet där personen dog eller är
begraven, tidigast fem år efter personens död, ansöka hos Vatikanen om tillstånd att påbörja en
helgonförklaringsprocess. Om Vatikanen ger sitt tillstånd så får personen titeln Guds tjänare/
tjänarinna och man börjar samla in vittnesmål om personens liv och undersöker personens ev.
böcker och brev mm. Efter att undersökningen är klar så gör biskopen en bedömning om personen
levt ett helgonlikt liv. Resultatet av den bedömningen liksom all dokumentationen skickas till
Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i Rom.
En av kongregationen utsedd person gör en sammanfattning av den översända dokumentationen.
När sammanfattningen är klar så gör en teologisk kommission en bedömning om personen levt
ett helgonlikt liv och meddelar sedan beslutet till kongregationens kardinaler och biskopar som
sedan röstar om helgonprocessen skall fortsätta eller ej. Om de röstar ja så meddelas beslutet till
påven för definitivt avgörande. Om påven erkänner att personen levt att helgonlikt liv så kallas
han eller hon vördnadsvärd.
Nästa steg i processen är saligförklaring och för det krävs ett mirakel (om personen har lidit
martyrdöden krävs inget mirakel). Om någon blivit botad på den vördnadsvärde/as förbön
och det bedöms som oförklarligt av en vetenskaplig kommission och påven godkänner detta så
saligförklaras personen av kongregationens chef (som är kardinal) vid en mässa som oftast firas
i det stift där processen startade. Nu kan den saligförklarade firas i det land och i den orden som
person verkat i men inte i hela kyrkan.
För en helgonförklaring krävs ett under till (gäller även för den som lidit martyrdöden) och då
följer man samma ordning som användes före saligförklaringen. Om påven godkänner det andra
miraklet så helgonförklarar påven personen i samband med en mässa i Rom men ibland sker
helgonförklaringen i det land personen verkat i.
I och med helgonförklaringen kan personen firas i hela kyrkan.
				Magnus Andersson, Stockholms katolska stift

VARFÖR ÄR HELGONEN VIKTIGA FÖR KRISTNA?
Helgonen är en sky av vittnen (Heb 12:1), ett andligt färgpanorama av nådegovor från Gud (1
Kor kap. 12). På din vandring mot himlen har du två hjälpmedel: 1) Landkartan, Guds ord, och
2) trafikskyltar på vägen, kyrkans helgon. Enligt Martin Luther skulle den enskilda människan stå
ensam inför Herren, frälsas enbart genom sin personliga tro och lita enbart på Bibelns ord (”Sola
scriptura”, se s. 27). Helgondyrkandet ”stod i vägen för Kristus”, ansåg han. Luther hade fel (jfr s.
351). Helgonen tillhör det rika arvet vi har fått genom kyrkan. De är våra vänner i himlen, en del
av kyrkans gemenskap och pekar mot Kristus. Jungfru Maria visar detta med eminent tydlighet:
vid bröllopet i Kana (Joh 2:1-12) ställde hon inte sig själv i centrum utan pekade mot Jesus (”Gör
det han säger åt er”). Allt du hittar i katolska kyrkan är menat att vara sådana vägvisare till Jesus.
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De ber för mig. Kyrkan är en communio, en gemenskap. Katolska kyrkans katekes (nr 953) talar om
”Gemenskap i kärleken: i sanctorum communio (de heligas gemenskap) ”lever ingen av oss för sin
egen skull, och ingen dör för sin egen skull” (Rom 14:7). ”Lider en kroppsdel, så lider också alla de
andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig
delar av den” (1 Kor 12:26-27).” Solus christianus – nullus christianus säger ett gammal latinskt
ordspråk. I ”splendid isolation” är du inte kristen. Även eremiter ber för sina kristna bröder och
systrar. Vid bröllopet i Kana ser man Marias förbönsfunktion (”De har inget vin”). Vi behöver
alla förbön. Paulus bad de kristna i Rom att be för honom (Rom 15:30). Han kunde ha bett till
Gud direkt, men han valde att låta andra göra den till sin, inte för att dessa skulle stå ”i vägen” för
Kristus. De skulle frambära Paulus inför Herren som de fyra männen med den förlamade vännen
(Mark 2:1-12). Att vi ber om helgonens förbön är precis som när vi ber om varandras förbön.
Enda skillnaden är att helgonen är ännu närmare Gud än vi, ty de har redan kommit dit och kan
inte synda längre. De helige i himlen är enligt Jesu ord ”som änglar” (Luk 20:36). Vi vet av många
ställen i Bibeln att änglar i högsta grad vet om hur vi har det, bryr sig om oss och ber för oss (Sak
1:12; Tob 12:12; Matt 18:10). Skulle helgonen som är Kristi närmaste vänner och nu regerar med
honom i himlen (Matt 19:28; 2 Tim 2:11-12; Upp 20:4 m.m.), i änglars sällskap, glömma oss och
inte be för oss längre - nu när de befriats från alla jordiska bojor? Till och med den onde rike
mannen i lågorna kunde känna medkänsla med sina vilsegångna bröder på jorden (Luk 16:27f).
Skulle helgonen då inte göra så, andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats (Heb 12:23), som
har blivit lika Herren (1 Joh 3:2) och som ser nu honom ansikte mot ansikte (1 Kor 13:12)?
Det stämmer att bara Gud är helig i sig själv (Jes 6:3; 40:25; Ords 9:10; Syr 43:10). Men personer
och saker som ställs i hans tjänst eller under hans särskilda beskydd förblir inte oberörda av
Den Mäktiges närvaro. Bibeln känner till särskilda saker som var heliga såsom förbundsarken.
Människan helgade sig själv inför mötet med Gud genom förberedande ceremonier (2 Krön 29:5;
30:17; jfr Joh 17:16-19; Upp 22:11). Det fanns helgade tider såsom sabbaten, vilodagen (2 Mos
20:8; Jes 58:13), heliga sammankomster (2 Mos 12:16) och heliga platser där Gud uppfattades som
särskild nära, såsom uppenbarelsetältet (tabernaklet) i öknen. Det fanns även helgade personer
såsom nasirerna (4 Mos kap. 6). Genom löften avskildes de för att tillhöra Gud på ett särskilt
sätt, så även leviterna, stammen av tempeltjänare (jfr t.ex. 2 Krön 35:3), prästerna och inte minst
översteprästen (2 Mos 28:36-38). Slutligen är Guds folk självt heligt genom att det tillhör honom
(se t.ex. 2 Mos 19:6) och håller hans bud (3 Mos kap. 19). Trogna israeliter kunde kallas för ”de
heliga” eller ”hans heliga” (Ps 34:10; Vish 3:9; 18:9; jfr 6:10; Till Dan B:64). Ansatser till listor över
särskilda helgon i Gamla testamentet hittar vi i Syr kap. 44-50 (jfr Heb kap. 11). Övergången till
Nya testamentet var glidande, omärklig: Jesus är ”Guds helige” (Mark 1:24; Joh 6:69) för att han
är Gud. Vi, hans lärjungar, är ”de heliga” (t.ex. Rom 1:7; jfr Dan 7:21), både i betydelsen ”helgade”
genom honom och Anden (1 Kor 6:1; Heb 2:11; 1 Pet 1:2) och i betydelsen: genom sättet vi lever
(2 Kor 7:1; 1 Thess 4:3, 7; 1 Pet kap. 2). Heligare än något annat är Guds kärlek som visar sig i att
Kristus gav sitt liv för oss. Jesus kallas i Upp 1:5 och 3:14 för vittne om denna kärlek (grekiska:
martys/martyros, blodsvittne). Så är det inte konstigt att de kristna som vittnade om budskapet
genom att hellre lida döden än att förneka tron – martyrerna – också ansågs som särskilt heliga
och vördades efter deras död. I himlen finns ett gyllene altare där bönerna från de ännu levande
heliga på jorden stiger upp till Gud som rökelse (Upp 5:8), och där – ”under altaret” (Upp 6:9-11)
– frambär även martyrerna ständiga rop till Gud. De levandes och de avlidnas böner förenas i en
himmelsk liturgi. Kristi innerligaste bön handlade om kyrkan på jorden (Joh kap. 17). De heliga
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som redan är i himlen ansluter såklart till detta böneämne. I 2 Mack 15:14 ser hjälten Judas i
en dröm profeten från forntiden, Jeremia, i bön för dem som Judas skulle leda i strid. Om det
stämmer att den rättfärdiges bön har kraft ocg gör därför stor verkan som aposteln Jakob skriver
(Jak 5:16), hur mycket mera då inte när han är helt och hållet hos Gud och fri från alla jordiska
begränsningar? På helgonen passar verkligen Jesu löfte till sina lärjungar att de t.o.m. ska göra
”större” under än han själv (Joh 14:12), dock aldrig av egen kraft: de är grenar på vinstocken som
är Jesus och bara så bär de frukt (Joh kap. 15). Jesus är Guds Son och förmedlaren mellan Gud
och människor (1 Tim 2:5) och detta genom att skänka oss frälsning och det eviga livet. I Bibeln
omtalas även Mose som ”medlare” mellan folket och Gud (5 Mos 5:5; jfr Gal 3:19-20). Moses
förbön avvända ofta Guds vrede (t.ex. 2 Mos 32:9-14), och för Paulus skulle räddades 276 mans liv
i den stormdrabbade båten (Apg kap. 27). Dessa två var inte förmedlare på samma sätt som Kristus:
de kunde förmå Gud att hjälpa, men inte frälsa i betydelsen skänka evigt liv. Samma sak gäller Jesu
mor som ”förmedlare” i Kana. Hennes ”makt” var att peka på problemet som fanns och få Jesus att
ingripa men det var inte hon som förvandlade vattnet till vin. Så är det med helgonen. Allt är Guds
verk. Ingen vill påstå att när benrelikerna efter den döde profeten Elisa kunde väcka döda till liv så
var det människor och inte Gud som utverkade undret (2 Kung 13:21). Inte heller var det Petrus
som gjorde människor friska när de vistades i hans skugga, utan Gud (Apg 5:15), eller Paulus som
utförde under när man vidrörde tygbitar han hade haft (Apg 19:12). Och så tillskriver vi inte heller
helgonreliker någon ”magisk kraft” bara för att människor blir friska där de kommer dem nära.
Vissa protestanter påstår att vår bön till helgonen är att frammana döda andar, ungefär som när
den vilsne kung Saul betalade en andeskåderska för att störa den döde profetens Samuels ro och få
hans ande att visa sig (1 Sam 28:7-19; jfr Syr 46:20). Men sådan vidrig spiritism fördöms skarpt i
Mose lag (3 Mos 19:31; 5 Mos 18:11) och av kyrkan (Katolska kyrkans katekes, nr. 2115-2117). Saul
ville trotsa Herren. Det är raka motsatsen till att vilja tjäna Gud och ödmjukt be om Guds vänners
förbön. Om Gud vill visar helgonen sig. Jesus lät Mose och Elia träda fram inför apostlarna på
Förklaringsberget (Mark 9:2-13). Petrus ville då visa sin vördnad för de två heliga männen genom
att bygga hyddor åt dem – som när vi katoliker bygger kapell över en plats där Jungfru Maria tros
ha visat sig. Uppenbarelsen på Förklaringsberget bekräftar iövrigt att de heliga lever hos Gud. De
kan egentligen inte kallas för döda, ty för honom är alla levande (Luk 20:38). Scenen lär oss att det
finns en enhet mellan Guds folk på jorden (apostlarna) och Guds folk i himlen (Mose och Elia).
Enhetspunkten är Kristus, från vilken det gudomliga ljuset utgår. De av oss som tror på Kristus har
redan nu vårt ”hemland” i himlen som Paulus säger (Fil 3:20). Den kristna är död bort frän världen
genom dopet (Rom 6:8-11; jfr Gal 2:19.20). Detta är ingen from fras. Vi är omgivna av osynliga
helgon och änglar. Vi lever och de lever. De är döda och vi är döda. ”De heligas gemenskap” som vi
bekänner är inte underkastat den fysiska dödens diktat: när vi begraver en medkristen säger vi inte
”var död i frid” utan ”vila i frid”. Varför? Döden är för oss bara en sömn (jfr Mark 5:39).
När helgonen gick in i sin Mästares ”glädje” blev de ”anförtrodda mycket” (Matt 25:21). De gör
nu mera gott från himlen genom sin förbön än de kunde göra på jorden. De förstärker vår egen
förbön, inte minst när de är knutna till oss som namnhelgon, dvs. när vi är uppkallade efter dem.
Katolska kyrkan lär dock inte att kristna förpliktade att be till helgon. ”Men då behövs de ju inte!”
kan man invända. Det är sant på samma sätt som att du utmärkt kan fira julafton helt ensam. Men
du missar något viktigt då. Helgonen är gåvor till kyrkan från Gud. De visar vad du själv kan bli.
Helgonen övertyger genom sina liv. Nu följer drygt femhundra sidor med exempel på det.
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1/1 HÖGTID FÖR MARIA, GUDS MODER
Nyårsaftonströtta eller inte: Vi katoliker öppnar kalenderåret med en HÖGTID FÖR MARIA, GUDS MODER. Det är självklart rätt att
börja året med Maria! Hon som är moder till
Guds Son, och därmed har burit Gud under
sitt hjärta, är också en moder för dem ”som
håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd”
(Upp 12:17). Hon bryr sig lika mycket om dem
som om honom. Var för sig är vi ”den lärjunge
som Jesus älskade” och som han gav i Marias vård (Joh 19:26). Allt vad vi som kyrka är
växer fram ur det som tog sin början i hennes
sköte. Är hon inte närmare Gud än någon annan, hon som fick privilegiet att få kalla Guds
Son för sin egen son? Fadern utgav Sonen på
Golgata för vår skull, men Maria utgav honom
också, på sitt sätt. Ingen har som hon känt vilket pris Jesus fick betala, det var hennes eget
kött och blod som hängde på korset! Gudsbäraren Maria står mitt i smärtan och mitt i frälsningen. Hon handlade när Gud handlade och
drabbades när Gud drabbades.
Vanlig mänsklig utsatthet - den vi alla känner
till - fick hon också uppleva. Rika var de inte,
hon och Josef. De hade inte råd med mer än

ett par duvor som offergåva när barnet skulle frambäras i templet (Luk 2:24). De blev en
flyktingfamilj och fick klara sig bäst de kunde
i utlandet (Matt 2:13-15). Tillbaka i Galileen
många år senare måste Maria få Jesus att rädda
en bröllopsfest i ett pinsamt läge som är typiskt för fattigfolk (Joh 2:1-12) och då verkar
familjeförsörjaren Josef vara ur bilden. Till
slut tvingas Maria följa efter sin son på korsvägen – kan man som förälder tänka sig något
värre? Ängeln Gabriels ord om att Jesus skulle
få ”härska” på kung Davids tron (Luk 1:32-33)
fanns i Marias minne – men så outhärdliga, så
absurda de orden måste ha känts på Golgata!
Modern kunde dock aldrig annat än tro på sin
son, hon stod ut hos honom under korset och
förblev en aktiv medlem i hans rörelse (Apg
1:14). Hon är där vid den första pingsten i
kyrkans historia - därför är hon givetvis också
med oss nu vid början av ett nytt kalenderår.
Självklart står hon vid vår sida i mässan i dag.
Låt oss med Maria och hela kyrkan be för året
som kommer, för hela mänskligheten, för oss
själva och för fred på jorden.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du som genom den saliga jungfrun Maria har skänkt oss Frälsaren, livets
upphovsman, låt oss också under detta nya år få leva burna av hennes förbön. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 4 Mos 6:22-27; Gal 4:4-7 och Luk 2:16-21
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2/1

BASILIOS DEN STORE, KYRKOLÄRARE (CA
330 - 379) OCH GREGORIOS AV NAZIANZ,
KYRKOLÄRARE (CA 330 - 390)
GENOVEFA (GENEVIÈVE) (CA 422 – 502)

Nyårslöften? Här ett förslag: fördjupa din
tro genom dagliga studier! Det gjorde de
två vännerna BASILIOS DEN STORE och
GREGORIOS AV NAZIANZ, under många
år. Så hade de också åtskilliga helgon kring
sig i sina familjer (se bl.a. 14/1, 9/12, 25/2).
Tillsammans med Basilios bror, den helige
Gregorios av Nyssa, kunde de bidra till lösningar
på 300-talets hårda strider inom kyrkan om
hur man rätt skulle beskriva förhållandet
mellan Fadern, Sonen och Den helige ande i
den heliga Treenigheten (se s. 454). Basilios
grekiska termer antogs för all framtid: en
enda gemensam gudomlig ousia (”natur”)
förenar de tre olika hypostasis (”personer”).
Kyrkan kände igen den nedärvda tron från
apostlarna i dessa ord och enades också kring

Gregorios formuleringar att alla tre personer
är Gud, oskapade, eviga, de skiljer sig enbart
i sitt förhållande till varandra: Sonen ”avlas”
av Fadern före all tid (är alltså inte skapad),
Anden ”utgår” eller ”sänds” av Fadern och
är inte mindre gudomlig än de två (och kan
därför inte heller sägas vara skapad).
Även Gregorios kristologiska formuleringar
blev vägvisande. Femtio år innan konciliet
i Efesos skulle definiera Maria som ”Guds
Moder” (= Theotokos, d.v.s. att den hon födde
var både Gud och människa från allra tidigaste
början) hade han klart och korrekt förklarat
detta – i skön harmoni med Skriften (Luk 1:3132, 35, 43; jfr även Katolska kyrkans katekes, nr.
238-267, 456-465, 495, 685, 689).

Filioque
En senare specifikation som vi har i vår trosbekännelse i mässan (det långa credot, också
kallad för den nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen, i motsats till den korta, s.k.
apostoliska trosbekännelsen), nämligen att Den helige ande också utgår från Sonen (Joh 15:26)
fanns inte hos de kappadokiska fäderna men är omvittnad i Väst och Alexandria ända tillbaka
till 400-talet. Den verkar ha införts officiellt i trosbekännelsen i Rom mellan år 700-1000
(på latin: filioque = ”och Sonen”). Kyrkorna i öst motsatte sig tillägget, eftersom de såg (och
ser) det som att Fadern i den heliga Treenigheten då inte längre kan vara förutsättningslöst
ursprung till Sonen och Anden (”ursprung utan ursprung”). Men de övertolkar uttrycket, se
min förklaring på s. 653 och Katolska kyrkans katekes nr. 245-248, 264). Divergensen blev
kronisk: med ”filioque” uppkom år 1054 schismen mellan ”katoliker” i väst och ”ortodoxa”
i öst, ett sår som tragiskt nog ännu inte är läkt, även om många medlingsförsök har funnits
(Anden ges ”genom Sonen”, Sonen ger Anden ”bara med” Fadern o.s.v.). Katolska kyrkan lär
med den helige Augustinus ord: ”Den helige Ande utgår från Fadern som första ursprungskälla
och genom dennes eviga gåva till Sonen från Fadern och Sonen i gemenskap” (Katolska
kyrkans katekes, nr. 264). Men oavsett oenigheten om det lilla ordet filioque står alla kristna
traditioner i dag säkert på den grund som Basileios och Gregorios så kraftfullt försvarade.
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Att Den helige ande också utgår från Sonen
(Joh 15:26) preciserades senare av påvarna i
Rom (tillägget ”filioque” = ”och Sonen”), vilket
kyrkorna i öst motsatte sig. Med ”filioque”
uppkom år 1054 schismen mellan ”katoliker”
i väst och ”ortodoxa” i öst. Men alla kristna
traditioner vilar numera på den grund
som Basilios och Gregorios formulerade.
Med hjälp av dessa två kyrkolärares teologi
trängdes arianismen tillbaka, tidens maktfulla
modeteologi som hade börjat att förneka
Sonens och Andens reala gudomlighet och
därmed förrådde tron på Guds Ords verkliga
människoblivande, d.v.s. hans personliga
solidaritet med oss (= Jesus) och tron på
hans personliga och förblivande närvaro hos
oss i kyrkan (= Anden). Kättaren Arius lära
(se s. 122), som i modern tid dykt upp i nytt
uppkok hos de så kallade Jehovas Vittnen med
deras något speciella bibeltolkningar, syftade
antagligen till att skapa en ”lättare begriplig”
teologi, men försyndade sig mot hela poängen i
traditionen som gick tillbaka till apostlarna (se
även 27/6 och 2/5). Mot Arius hade konciliet
i Nicea redan år 325 förklarat att Guds Son
är född och icke skapad, av samma väsen som
Fadern (Katolska kyrkans katekes, nr. 465), men
arianerna respekterade inte detta. (Observera
att det senare filioque”-tillägget också var
anti-arianiskt motiverat: det förebyggde ju
återfall till synsätt som kunde reducera Sonens
gudomlighet). Kyrkans försvarskamp mot den
påträngande arianismen var plågsam och lång
och seg, men hjältar som dagens två helgon
stod på sig – och segrade.
Basilios och Gregorios vara nära vänner
sedan ungdomen, då de under tio års tid
studerade tillsammans i Aten för både kristna
och hedniska lärare, i övrigt i sällskap med
den senare västromerske kejsaren Julianus
(Avfällingen) som skulle vända sig mot sin
kristna bakgrund och försöka återinföra
hedendomen i riket (se även 18/3, 29/3, 2/5 och
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2/12). Båda två kom från rika, kristna familjer.
De var ett hjärta och en själ, skrev Gregorios
senare, en själ i två kroppar. De föredrog att
leva fromt och avskilt i stället för att delta i de
typiska studentfesterna, teaterlivet och dyligt,
och de respekterades högt som mönsterelever.
Den berömde biskopen Athanasios (se 2/5)
långa strid mot arianismen måste de två unga
kristna vännerna ha följt med stor sympati. 22
av de bildade vännernas personliga brev till
varandra finns översatta till svenska i Svenskt
patristiskt bibliotek, bd. III. Dessa är små
litterära pärlor.
Basilios återvände från sina studier till sin
hemstad och blev en firad lärare i retorik. Han
var en aning uppblåst med all sin kunskap:
hans fromma syster Macrina fick ner honom
på jorden och helade brodern från den sjukan.
Under påverkan av henne (och Gregorios)
bestämde han sig för att leva ett liv helt vigt
åt Gud och lät sig döpas (även Gregorios
döptes först som vuxen, många i dåtiden
väntade länge med dopet, av fromma skäl).
Han reste omkring och studerade det växande
munkväsendet i Mellanöstern, därefter gav
han allt till de fattiga och levde som en munk
under arbete, bön och studier. Drömmen om
att ägna sig åt ”filosofi” hade han redan som
studerande delat med Gregorios (därmed
menades i kristna kretsar att fördjupa det
kristna livet genom studier, samtal och ett
anspråkslöst liv, d.v.s. leva enkelt, med ovårdat
hår och slitna kläder, isolerad från världens
frestelser under fasta och kuvande av kroppens
begär – som ökenfäderna i generationerna
före dem, se s. 1006). Nu levde Basilios i en
naturskön miljö, sysselsatt med arbete på
fältet, studier och bön. Nära intill hade hans
syster Macrina startat en klosterlig koloni för
kvinnor, dit även deras mor flyttade in. Dessa
besökte han ofta. Den unge Basileios insåg
att det helt isolerade eremitlivet hade sina
svagheter – munkar behöver leva närmare
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ihop och hjälpa varandra – och så började han
tänka ut grunderna för munkväsendet i Öst.
Tillsammans med Gregorios grundade han
en kommunitet för män och skrev de regler
för munkarnas gemenskapsliv som än i dag
gäller i de östliga traditionerna (grundaren av
vårt västliga munkväsende, Benediktus, läste
hans regel och inspirerades av den, se 11/7).
I en senare brevväxling läser vi hur han vill
locka tillbaka sin bäste vän till deras hydda
på ett högt berg betäckt av tät skog, bevattnad i
norr av friskt och klart vatten (många idylliska
naturbeskrivningar följer, brev 14). Torrt svarar
Gregorios att vännen har utvalt en dyster plats,
råtthålet med de ståtliga namnen tänkarhus,
kloster eller skola (brev 4) – men han medger
också att han längtar tillbaka till dem. Han
minns de s.k. ”buljongerna” och bröden som
var så hårda att tänderna fastnade och fick dras
loss ur dem. Hade inte Basilios mor räddat
dem i deras nöd så hade de gått under, skriver
han (brev 5). Den visionäre ledaren och hans
vän, idémannen och realisten, kompletterade
varandra – och hade säkert kul!
De två lärda fick inte vara i fred, kyrkan
behövde dem: år 362 prästvigdes Gregorios
och några månader senare Basilios – ingen
av dem önskade detta uppdrag som tog bort
dem från deras andliga sysslor. När Basilios
var präst i Caesarea hotade den nye kejsaren
Julianus (Avfällingen), som ville krossa kyrkan
och återinföra hedendom (han som de två
kände från sin studietid), den kyrkotrogna
kappadokiska provinsen med ödeläggelse om
staden Caesarea inte gav honom en gigantisk
summa pengar. Basilios skrev ett modigt brev
till tyrannen, som dock dog innan han fick det.
Basilios var en omsorgsfull, duktig administratör – i praktiken stod han över sin egen
biskop i inflytande. Han hade ett starkt socialt
sinne: framför stadens portar lät han uppföra
ett stort hus för de fattiga, särskilt sjuka fattiga,

samt härbärgen för pilgrimer. Snart växte
en hel liten karitativ stadsdel fram, där även
konsthantverk frodades. Basilios lät uppföra
liknande institutioner på andra platser i sitt
stora stift. När landet led under hungersnöd
under åren 367-368 gav han bort allt han ärvt
efter sin mor och tog själv hand om svaga och
sjuka. Med hårda ord förmanande han dem
som tjänade pengar på nöden och ”öppnade så
de rikas förråd”, som man sa.
År 364 blev den arianskt sinnade Valens
öst-romersk kejsare. Basilios kastade sig ut i
kampen mot den förändringen i kyrkans gamla
tro som började vinna mark överallt i rikets
östra delar. Därför lät han sig vigas till (ärke-)
biskop år 370 i Caesarea – trots stort motstånd
från kejsaren och hans ämbetsverk (men
biskop Athanasios i Alexandria jublade!). Det
fanns goda skäl att frukta kejsarens hämnd: han
gick hårt fram mot katolskt sinnade präster – i
huvudstaden Konstantinopel hade han satt 80
nicea-trogna präster på ett skepp och låtit dem
brinna ihjäl på havet. År 371 skrev Basilios
till den beundrade biskopen Athanasios för at
förmå honom att hämta hjälp mot arianerna
från kyrkan i Väst: Sedan länge vet jag också
… att det för våra kyrkor finns endast en väg
till räddning, nämligen att de västerländska
biskoparna tar ställning för oss (brev 66).
I ett annat brev till Athanasios (samma år, brev
69) – föranledd av en maktstrid i Antiokia –
ber han om stöd för en biskopskandidat och
berättar att han skrivit till biskopen i Rom och
bett honom ”ta saken i egen hand” genom att
skicka legater till Öst. Vi märker de östkristnas
respekt för påven! Men denne påve (Damasus
I) hade vid den tiden få möjligheter att
påverka. Rom var inte längre rikets politiska
huvudstad och var i förfall, och påven höll inte
med Basilios i den aktuella biskopsfrågan (det
gjorde inte Athanasios heller).
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Det stora stiftet omfattade hälften av det som i
dag är Turkiets yta. Kejsaren försökte dela upp
provinsen för att begränsa de katolskt sinnades
makt. För att stärka sin kyrkopolitiska position
inrättade Basilios extra småstift. Ett av dem
– i orten Sisima – pressade han vännen
Gregorios till att bli biskop för. Motvilligt
skulle Gregorios nu kastas ut i Basilios bittra
gränstvist med grannbiskopen Anthimos om
konvojer med kyrkointäkter som passerade
det nya stiftets område. Gregorios vägrade ta
sitt stift i besittning och flydde upp i bergen
(Jag har blivit lurad, skriver han i brev 48).
Han ville inte vara ett köttben som man kastar
till hundarna och bli ett vapen för var och en i
hans personliga tvister (brev 49). En tid verkar
han ha hjälpt till i stiftet i Nazians (där hans
far var biskop), men han verkar också ha haft
viss kontakt med Sisimastiftet trots allt, ty
när Anthimos med makt tog över en by där
protesterade Gregorios, enligt Basileios dock
på ett allt för svagt sätt. Gregorios var en stor
talare, men ingen imponerande gestalt: han
var liten, spinkig och kutryggig, högra ögat
var blint och han hade ett är i ansiktet.
Vreden från kejsaren Valens ökade. Snart var
Basilios ärkestift den sista kyrkliga skyddsvallen mot arianerna i den delen av riket.
Kejsaren skickade sin maktfulle prefekt för
livgarden, en viss Modestus, till Caesarea, i
sällskap med en lång rad arianska biskopar
för att knäcka den principfaste biskopens
motstånd. Basilios vägrade tala med biskoparna
och framförde lugnt och klart den nicenska
tron. Modestus hot om ta hans egendom ifrån
honom, landsförvisa, tortera och döda honom
avvisade han trotsigt: prefekten skulle uttänka
bättre hot, sa den långe, självbehärskade
kyrkoledaren med det stora vita skägget, själv
hade han inget att förlora! Överallt kan man
vandra med Gud, tillade han, tortyr skulle
snabbt ta livet av honom och döden sända
honom till den som han hade levt och verkat
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för. Statsmaktens man invände att ingen hade
talat så till honom förut. Basilios svarade att
Modestus väl ännu aldrig hade mött en biskop!
Imperatorn skickade nya representanter som
ömsom smickrade, ömsom hotade Basilios.
Slutligen – år 372 - reste kejsaren själv dit och
trädde in i kyrkan under liturgin med sina
män som bar svärd. Ingen låtsades om dem,
man fortsatte sjunga och be. Församlingens
hängivenhet och ordning gjorde stort intryck
på Valens. När han – som brukligt var – vid
offertoriet gick fram för att ge sin gåva tog
ingen av prästerna emot den. Slutligen gjorde
Basilios det. Efteråt möttes de två till samtal.
Biskopen höll vänligt men bestämt fast vid
den traditionella läran. Kejsaren överlät sina
gods i staden till de fattiga. Ett tag efter detta
bestämde Valens sig för att låta förvisa Basilios.
Då blev majestätets sexårige son plötsligt sjuk.
Basilios kom och bad över pojken och genast
blev han frisk. Valens lovade att låta döpa den
lille katolskt men valde ändå ett arianskt dop och då dog pojken.
Återigen ville Valens skriva under en order
om förvisning av Basilios. Det sägs att pennan
i hans hand gick sönder tre gånger när han
försökte göra det. År 378 dog han. Basilios
själv dog, trött och sjuk, några månader
senare, 1 januari år 379. Men hans och hans
vänners möda bar frukt: tre veckor senare
insattes den katolskt sinnade Theodosios till
östromersk kejsare, under vars starka hand
den gamla tron som Basilios stridit för segrade
och kristendomen upphöjdes till statsreligion.
År 381 befäste konciliet i Konstantinopel
den nicenska tron (och färdigställde vårt
ovan nämnda ”långa” credo). Basilios
nära vän Gregorios gjordes av konciliet till
biskop av självaste Konstantinopel. Han, den
känslige, djupe tänkaren, hade många emot
sig i imperiets nya huvudstad, där han en

JAN
tid hade försökt omorganisera den katolska
minoriteten som nu skulle få makten, men
han verkar även ha haft personliga problem
med en del av konciliefäderna. Han fick ledas
in i domkyrkan under kejserligt militärt
beskydd – så stark var motviljan - och
han gav upp ämbetet efter några månader.
Men vad helgonet inte kunde åstadkomma
kyrkopolitiskt lyckades han till fullo med i
lärofrågan: Fem teologiska tal som han hann
hålla såsom östkyrkans högste ledare blev
vägledande treenighetsteologi för all framtid
och gav honom titeln TEOLOGEN, något
man bara har kallat den helige evangelisten
Johannes. Redan medan Gregorios levde sades
det att den som avviker från honom riskerar
heresi. Hans ord blev måttstock (se citat i
Katolska kyrkans katekes, nr. 256, 684, 2670).

Själv önskade Gregorios att bli av med sina
kyrkoledande och administrativa uppgifter.
Sjuk drog han sig undan till sin hemstad. Där
levde den kraftfulle predikanten sina sista år i
tystnad och skrev dikter och brev. Hur han dog
vet man inte. Hans kropp vilar i Peterskyrkan
i Rom.
Det är viktigt att kunna förklara sin tro, när
den ifrågasätts. Låt dig inte skrämmas om
någon påstår att det är ”ologiskt” att Gud kan
vara en och samtidigt tre. Nämn t.ex. vatten,
ånga och is. De är alla H2O och ändå olika. När
redan enkla jordiska ting kan vara tre och ändå
en och samma sak, hur mycket mer skulle då
inte Gud, som överträffar allt vi kan förstå,
kunna välja att vara tre och ändå en? Vem
skulle kunna förhindra det? Och varför skulle
Gud vara lätt att förstå? (jfr s. 454ff).

Kyrkans bön på denna dag:
Himmelske Fader, du upplyser och leder kyrkan genom de heliga biskoparna Basilios och
Gregorios lära och liv. Lär oss att ödmjukt söka sanningen och handla efter den i kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Ef 4:1-7, 11-13 och Matt 23:8-12
Också idag: Genovefa
När hunnerkungen Attila lät bli att anfalla
Paris år 451 e.Kr. tackade alla den heliga
GENOVEFA (Geneviève) för hennes verksamma förbön. Den ensamstående flickan,
som föraktats och hånats för sitt fromma
liv, hedrades plötsligt. Senare, efter sin död,
blev hon Paris skyddshelgon och fick en
vacker gravkyrka, som den blodiga Franska
revolutionen dock brutalt profanerade år 1791.
Benen efter kvinnan vars förbön även efter
hennes död hade räddat människoliv i denna
stad och som vördats där i århundraden,
brändes. Istället byggdes ett gravmonument

över den sekulariserade statens kulturhjältar
och byggnaden kallades ”Pantheon”. Men
Genovefa är inte glömd. På väggarna därinne
ser man bilder som sattes upp 1877 som
föreställer helgonets liv. Revolutioner förgår,
helighet består. Helgonen glöms aldrig.
Heliga Genovefa, som gudsvigd jungfru
gjorde du gott mot fattiga och fick krigsfångar
frisläppta. Gud gjorde under genom dig, men
du fick stå ut med förföljelse och kallades för
lögnare och hycklare. Be för alla eldsjälar som
liksom du är beredda att hjälpa till och med de
otacksamma och onda. Amen.
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3/1 JESU HELIGA NAMN
I dag firar kyrkan JESU HELIGA NAMN,
det namn som Josef fick höra i drömmen, då
ängeln sa att han inte skulle vara rädd att ta
Maria till hustru (Matt 1:18-21). Gud själv
har alltså bestämt vad hans Son skulle heta
som människa och namnet säger vem han vill
vara för oss: Yehoshua på hebreiska lär vara
en kombination av ordet ”Yeho-” som är en

kortform av Yahweh (Jahve), Gudsnamnet
från Gamla testamentet (2 Mos 3:14), och
”shua” som betyder ett rop som medför hjälp.
Jesus är Räddaren från Gud. Markera denna
dag genom att uppsöka de hjälplösa, de som
inte kommer vidare och som utestängs - och
be tillsammans med dem om Guds hjälp! (Se
även 20/5).

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du har grundat människosläktets frälsning på Ordets människoblivande. Visa oss den
barmhärtighet vi längtar efter, och låt alla människor inse att det inte finns något annat namn
under himlen som kan rädda oss än det dyrbara Namnet Jesus. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Fil 2:1-11 och Luk 2:21-24

4/1 ANGELA AV FOLIGNO (1248 – 1309)
(Jag såg) ”… att han hade älskat mig med
en helt perfekt och konkret kärlek. Å andra
sidan såg jag den exakta motsatsen i mig
själv, för min kärlek till honom hade aldrig
varit något annat än spel, aldrig sann.” Den
saliga ANGELA AV FOLIGNOs ord om
Guds kärlek antecknades omkring år 1300
av franciskanmunkar. I 40-årsåldern hade
hon förlorat barn, man och moder samtidigt
som hon drogs mot ett heligt liv. Hennes inre
resa förde henne genom skrämmande djup av
frestelser och till höjder av extas, hänryckning
i glädje över Gud. Kring sig hade hon fattiga,
sjuka och lidande personer samt sådana som
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sökte ett liv på fullkomlighetens väg. Angela
fick förnimma Gud som en avgrund av ljus.
Hans röst sa till henne: ”I sanning, den enda
vägen till frälsning är att följa mina fotspår
från korset på jorden till detta ljus.”
Saliga Angela, du lilla kvinna som inte kunde
läsa och skriva, men som har kallats för Magistra
theologorum, teologernas lärarinna! Du var
stark nog att avvisa alla Djävulens frestelser.
Må vi på din förbön just i livets motgångar se
den kallelse till ett heligt liv som förde din själ
till alltings källa, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud. Amen.

JAN

5/1 JOHANNES NEPOMUK NEUMANN (1811 – 1860)
Det händer att man ser katolska barn leka
mässa. Det gjorde den helige JOHANNES
NEPOMUK NEUMANN från Böhmen, men
när han som vuxen ville bli präst sa biskopen
nej - han behövdes inte! Han utvandrade till
USA där det fanns prästbrist och blev där till
och med biskop, arbetade för indianer och
tysktalande immigranter, grundade mer än
100 skolor och byggde 80 kyrkor innan han
dog 1860, som 48-åring. Alla behövs i kyrkan,
även du. Frågan är bara var.

6/1

Helige Johannes Nepomuk Neumann, i dag på
Trettondedagsafton kommer vi ihåg allt det som
du slet ihjäl dig för, dina kyrkor och skolor som
var överfyllda med barn. Må vi, när vi i kväll
och i morgon firar de vise männens besök hos
Jesusbarnet, också komma ihåg dig, en vis man
från Väst, och på din förbön lära oss att engagera
oss för varje ny uppväxande generation. Amen.

EPIFANIA – HERRENS UPPENBARELSES
HÖGTID - TRETTONDEDAGEN

Trettondedagen är det i dag, alltså 13 dagar
sedan julafton och det är sju dagar kvar
till Tjugondedag Knut (13/1). Högtidens
liturgiska namn är EPIFANIA (Herrens
uppenbarelse, se även s. 438). Det syftar på att
Jesus, Guds Son, började visa sig för världen
(som representeras av de vise männen som
följde stjärnan) i Betlehem (Matt kap. 2).
Dagen har två sidoteman, dopet i Jordan (Matt
3:13-17) och bröllopet i Kana (Joh kap. 2) som
dyker upp i liturgins böner. De handlar – på
var sitt sätt – om samma sak: Jesus träder fram,
Ordet börjar synas i vår värld. På Epifania är
det förstås obligatoriskt för katoliker att gå till
mässan, även när den firas på en vardag (i vissa
stift, t.ex. i Tyskland, förläggs den dock ofta till
kommande söndag).
Ordet ”epiphaneia” användes i den hedniska
grekisk-romerska världen både om gudar som
tänktes ”visa sig” för att hjälpa människor
och om mänskliga härskare som besteg sin
tron eller red i triumf in i en stad. Paulus
använder exakt detta ord om Kristus i Tit

2:11. De österländska stjärntydarna, som ju
var hedningar, illustrerar hans ord i Ef 3:6: …
tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom
evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp
som vi och har del i löftet som vi.
”Hellig Tre Konger” heter denna dag i
Danmark, där jag växte upp. Legenden om
kungarnas namn, Caspar, Melchior och
Balthasar, är knuten till den katolska seden att
i dag välsigna hemmet och skriva kungarnas
initialer på ytterdörren tillsammans med
årtalet, så här: 20 + C + M + B + 17. CMB
betyder också Christus Mansionem Benedicat
(må Kristus välsigna detta hem). Den svenska
”Tre Kronor”- symboliken, som pryder
riksvapen och hockeytröjor, har sin verkliga
rot i medeltidens vördnad för de tre vise män
vars reliker (d.v.s. det som man antog var deras
reliker) år 1164 överfördes till Köln och blev
ett internationellt pilgrimsmål. Den katolska
Världsungdomsdagen ägde rum där år 2005
under mottot ”Vi har kommit för att tillbe
honom” = de vise männens ord till Herodes
995

JAN
(Matt 2:2). Men stjärntydarna omtolkades
alltså med tiden till ”kungar.” Det är en
vacker tanke, inspirerad av orden i Ps 72:1011 och Jes kap. 60. Gåvorna i deras händer ses
traditionellt som symboler för Jesu kungliga
värdighet (guld), hans gudomlighet (rökelse)
och smörjelsen vid hans gravläggning när han
dog för världens synder (myrra). Möjligtvis
hade Matteus, som nämner dessa gåvor, en
annan tanke: den österländska myten om
fågeln Fenix, som brinner upp och återuppstår
ur askan användes i fornkyrkan ibland som
uppståndelsessymbol, det ser vi på bilder i
katakomberna i Rom. Den tredje påven efter
Petrus, den helige Clemens (se 23/11), skriver
på 90-talet e.Kr. i sitt brev till korintierna
(avsnitt 25, se De apostoliska fäderna från
Artos förlag) om denna fågel – som han
trodde fanns på riktigt: När han snart skall
upplösas i döden gör han sig ett rede av rökelse
och myrra och andra kryddor. Kanske tänkte
Matteus likadant: de visa männens hyllning
förebildade Jesusbarnets kommande död och
uppståndelse. Därför nämner han just dessa
gåvor vid vaggan.
I Öst hos ortodoxerna får barnen presenter
i dag, medan vi i det katolska Väst ger dem
på Juldagen. Varför? Finns det två jular? Hur
började det hela egentligen? De allra tidigaste
spåren vi har av julfesten är indirekta och
nästan osynliga: några mystiska påståenden
från 100-talet e.Kr. som den kristne författaren
Tertullianus har bevarat. De talar om den
25 mars som en särskilt helig dag, ett datum
för världens skapelse och för Jesu död på
korset. Andra texter (från 200-talet) visar att
också Jungfru Marias bebådelse, alltså Jesu
tillblivelse i Marias sköte, knöts till det datumet
– inte orimligt med tanke på att Kristus är
begynnelsen (Joh 1:1; jfr 1 Mos 1:1) på en ny
skapelse (2 Kor 5:17; Kol 1:15). Skapelse och
nyskapelse (genom Maria) på detta datum
plus nio månader låter oss landa på den 25/12
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vilket – på grund av kalenderskillnader – kan
ha varit 6/1 i Östern. Vi vet inte om det var så
det gick till – men det liknar en tanke...
Eller började allt först när kristendomen blev
tillåten år 313 - befrielsetiden efter nästan
300 års förföljelse som betydde att kristna
kunde börja markera sig offentligt mot andra
religioner? I Romarriket fanns det då hemliga
förbund – särskilt populära bland soldater som dyrkade en ung tjurdödargud, Mithras,
i underjordiska rum (ruinerna av ett sådant
”mithreum” kan t.ex. besökas under kyrkan
San Clemente i Rom). Han kallades för ”Sol
Invictus” (den obesegrade solen) och man sa att
han hade övernaturligt ursprung och var född
i en grotta. Denna kult var en farlig konkurrent
till kristendomen. Vissa tror att kyrkans svar
var att lyfta fram Kristus, ”Rättfärdighetens
sol” (Mal 4:2), hela världens ljus (Joh 8:12) och
demonstrativt lägga Kristi födelses högtid på
denna avguds födelsedag, som just var 25/12.
Men den kristna jultraditionen har absolut
sina egna rötter, oberoende av alla andra
religiösa traditioner: kyrkofadern Justinos
(s.1175) vittnar från 100-talets början om att
man i Betlehem pekade ut grottan där stallet
stod! Det har alltså funnits en vördnad för
platsen där Jesus föddes bara 3-4 generationer
efter att det skedde. Det är starka indikationer
på en egen tidig, lokal jultradition i Betlehem.
Men självklart fanns det kulturella kontexter
som festen utvecklades i förhållande till. I
Egypten gick hedningarna traditionellt till
Nilen och badade den 6/1 – i dag alltså - i
tron att vattnet den dagen var särskilt heligt
och kunde förvandlas till vin (liksom man
tänkte sig att Dionysios – fyllot i den romerskgrekiska avgudafamiljen – kunde förvandla
vatten till vin). Natten innan den 6/1 firades i
Alexandria att en avgud vid namn Aion föddes
av en jungfru som hete Kore och det fanns
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sekter som ville blanda ihop detta med kristen
tro (gnostiker, se s. 184). Mot detta vågade nu
den fria kyrkan resa sig och protestera: Vår
Gud, Jesus Kristus, steg ner i Jordans vatten
och välsignade det genom sitt dop (Matt
3:13-17), det var Kristus, som vid bröllopet i
Kana förvandlade vatten till vin (Joh kap. 2),
och det var han och ingen annan som föddes
av en jungfru! Kristna i Egypten lade alltså –
tror man – lika demonstrativt som kristna i
Rom Kristi födelses fest på en avgudahögtid
(men här den 6/1). Samtidigt fick de hedniska
midvinterfesterna mothugg, som också firades
just då (i Rom den 25/12 och i Egypten den
6/1). Summa summarum: Vi vet inte exakt när
kyrkans högtidliga julfirande började – men
detta är de bästa spåren vi har.
Vi katoliker minns som sagt 25/12 själva
födelsen och scenen med herdarna från
Betlehem, och vi fokuserar i dag under Epifania
– denna ”Julfest II” - på Jesu uppenbarelse för
de vise männen, för hedningarnas värld, den
icke-judiska världen, vår värld. På medeltida
kartor ser man hur de tre världsdelar man
kände till (Asien, Afrika och Europa) samlas
som tre klöverblad vars mittpunkt är Heliga
landet, och det var lätt att föreställa sig de tre
vise männen såsom representanter för var sin
kontinent. Därför avbildades en av dem (oftast

Balthasar) som svart afrikan. På det medeltida
astronomiska uret i domkyrkan i Lund, där jag
bor, paraderar de tre kungarna varje dag kl.
13 förbi Maria med Jesusbarnet och bugar till
tonerna av den gamla hymnen ”In dulci jubilo”
– en härlig turistattraktion för barn och vuxna.
Trettondedagen firades förr i tiden på många
sätt. Ett tregrenat ljus tändes, det hade lite krut
instöpt på det ställe där grenarna möttes. När
det knallade till ansågs julen vara slut. Utklädda
upptåg, t.ex. ”stjärnsångare” gick från dörr
till dörr (”Goder afton, goder afton…”). De
fick gåvor (och någon snaps) och välsignade
husen. Hos oss i Sverige har de reducerats till
”stjärngossar” och förvisats till Luciadagen och
numera tittar de vuxna bara på.
I andra länder med obrutna katolska traditioner
är upptågen kvar på Trettondedagen. I
Tyskland är just i dag upp emot en halv
miljon Sternsinger-barn ute, klädda i präktiga
kungakläder, de rasslar in pengar till välgörande
ändamål och tas emot av hög och låg – ända
upp till Förbundskanslerns kontor. Dagens
tema i dag rymmer goda möjligheter att göra
processioner med teater- och sånginslag med
barnen i kyrkan – något vi borde börja med
även hos oss!

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige Fader, du som denna dag med stjärnan ledde hedningarna till din enfödde Son, led
även oss, som redan känner dig i tron, till att skåda hans härlighet i himlen. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Jes 60:1-6; Ef 3:2-3a, 5-6 och Matt 2:1-12
Se förklaringarna till dessa läsningar på s. 438.
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7/1 RAIMOND AV PENAFORT (CA 1175 – 1275)
Många drar sig för att försöka vinna judar
och muslimer för Kristus. De anser att vi
inte ska syssla med sådant. Dagens helgon
var dominikanmunk och hette RAIMOND
AV PENAFORT. Han såg till att missionärer
lärde sig hebreiska och arabiska för just
detta. Han hann också med att vara påvens
biktfader, ledare för sin orden, grundare av
en annan orden som verkade för frigivning
av kristna fångar hos muslimerna, hjälpa
fattiga, ordna upp den påvliga lagsamlingen
samt skriva en handbok för biktfäder och
bidra till uppbyggandet av inkvisitionen – ett
kontrollorgan inom dåtidens samhälle som
syftade till att bevara kyrkans enhet, men
som ibland gav hårda straff åt oliktänkande,
en praxis vi inte gillar att minnas i dag (se s.
313). En inkvisitor kunde också få problem

med makthavarna: efter att Raimond kritiserat
en spansk kung för hans hämningslösa liv
fick ingen båt ta hem honom från Spanien
till Rom. Helgonet välsignade då sin svarta
dominikanmantel och for på den över havet –
så säger legenden i alla fall. Ordet ”försiktig”
verkar Raimond inte ha känt till. Ändå blev
denna kyrkans trogna tjänare uppemot 100 år
gammal. Eller just därför.
Ur ett brev av den helige Raimond:
Må kärlekens och fridens Gud ge era hjärtan
frid och jämna vägen för er, må han dölja er i
det fördolda i sin åsyn för människors förföljelse,
till dess han leder er in och omplanterar er i det
fullkomliga land, där ni för evigt skall sitta i
fridshyddor, i trygga boningar och på säkra
viloplatser.

Kyrkans bön på denna dag:
Evige Fader, du som gav din tjänare och präst Raimundus visheten och kraften att förmedla
din barmhärtighet till syndare och fångar, lös oss på hans förbön från våra synders band, så att
vi, fria till kropp och själ, kan göra det som gläder dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 2 Kor 5:14b-20 och Luk 12:35-40

8/1 NATHALAN (DÖD CA 678)
Den helige NATHALAN från Aberdeen
älskade arbetet på fälten. Men en dag blev det
oväder, och han råkade gnälla mot Gud när
en storm förhindrade skördearbetet. Nathalan
ångrade genast sin förmätenhet och valde en
mycket sträng botgöring: han band ena handen
i benet med kedja och hänglås, slängde nyckeln
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till låset i floden Dee och reste sedan, så gott
det nu gick, till apostelgravarna i Rom. Där
framme köpte han en fisk. I dess mage hittade
han nyckeln - han var fri. Legendens sensmoral
är uppenbar och behöver ingen förklaring. Det
sägs att påven hörde om Nathalans fromhet
och vigde honom till biskop.

JAN
Helige Nathalan, legenden visar oss dig som
en självförnekande och botfärdig man. Må
vår tid, som helt verkar ha glömt värdet av
frivillig botgöring, på din förbön inse skönheten

i att acceptera de motgångar Gud skickar i vår
väg och som vi inte kan påverka, att gottgöra
misstag och framför allt att uttala Namnet över
alla namn med respekt! Amen.

9/1 FILLAN (700-TALET)
Saint FILLAN, munk i Strathfillan i Skottland,
är helgon för psykiskt sjuka. Förr i tiden
försökte man hjälpa dessa patienter genom
att slänga dem i ett vattenhål och lämna dem
fastbundna i Sankt Filians klosterruin över
natten. Hade de tagit sig loss nästa morgon
blev de friskförklarade. Vår tids psykiatriska
metoder är inte lika mardrömslika, men vi
ser allt för negativt på psykiatriska patienter!
I mediedrevet är de ofta ”farliga” vilket är
sakligt fel: de är ytterst sällan lika farliga som
du och jag. Visst behöver de omhändertas om
de är (själv-)destruktiva, men vi knuffar dem
ofta ut i isolation. En psykdiagnos blir i vår
kultur lätt en social stämpel för livet. Fillans
tid var hård på ett annat sätt än vår, men man
såg åtminsstone en lyckad rymning som ett
hälsotecken – ”är man galen, så är det väl ändå

ett plus att man i alla fall vill vara fri!” Ett friskt
samhälle låter de bräckliga och jobbiga få vara
med. Ett ångeststyrt samhälle sjukförklarar
dem och håller dem på avstånd.
Helige Fillan, vi vet så lite om ditt liv – hur blev
du helgon för psykiskt sjuka? Var du själv sjuk
eller bara bra på att bota ångest, förvirring,
depression? Plågade personer finns överallt
kring oss, och de behöver ofta långt mer hjälp
än vi kan ge dem. Be för alla som nu är på våra
stängda psykavdelningar, särskilt för dem som
fixeras med bälten eller plågas av medicinernas
biverkningar. Må Gud på din förbön befria dem
från alla plågor, så att de kan komma ut och åter
känna sig som en del av samhällsgemenskapen.
Amen.

10/1 FRANCISKA SALESIA LEONIE AVIAT (1844 – 1914)

Dåligt betalda arbetare i alla åldrar sliter ute i
den fattiga världen för att vi ska kunna köpa
mat, kläder och prylar till ett pris vi gillar.
Vi ser inte alla de små och stora fingrar som
ständigt måste upprepa samma rörelser på
fabriken från morgon till kväll för vår plånboks
skull. Den heliga FRANCISKA SALESIA
LEONIE AVIAT såg som barn i den tidiga
industrialismens Frankrike det omänskliga
utnyttjandet av arbetare på en glasögonfabrik.
24 år gammal grundade hon en orden, som gav
boende, stöd och utbildning åt fabriksflickor.

Den spred sig ut över världen. Franciska dog
1914. SE dig omkring och informera dig om
hur människors arbetsförhållanden är.
BRY DIG och AGERA!
Heliga Franciska, du tittade inte bort utan blev
berörd av nöden hos de unga fabriksarbetarna i
din tid och du bestämde dig för att göra något.
Be för oss som är så fullt upptagna med oss
själva att vi aldrig upptäcker de fattigas hårda
villkor. Amen.

999

JAN

11/1 THEODOSIUS KOINOBIARCHES (423-529)
Nära Betlehem – vid platsen där Jungfru Maria
enligt en legend vilade ut efter födslosmärtorna
- byggde han ett kloster som snart fylldes
med munkar. Han bodde själv i en grotta, 18
trappsteg under jorden, som sades vara platsen
där de vise männen vilade under sin resa hem
till Österland. Tre hem, ett för sjuka, ett för
gamla och ett för psykiskt funktionshindrade
byggdes intill. Trötta pilgrimer – även kvinnor
- kunde vila ut där. Den helige THEODOSIUS
KOINOBIARCHES styrde klostermunkarna
i Palestina omkring år 500. Han blev 105
år gammal och var en omutbar garant för
traditionen i en tid, då nya modefilosofier

ville ändra på kyrkans lära. Katoliker glömmer
aldrig trogna pelare som han - det är hans dag
i dag.
Helige Theodosius, när kejsaren ville ändra
på kyrkans traditionella tro, vågade du, redan
en mycket gammal man, att resa runt och
uppmana alla att motsätta sig detta. Be för oss
som idag dras åt många håll av nya idéer, att
vi förblir trogna mot den undervisning som
kyrkan bevarat åt oss sedan apostlarnas dagar,
och att vi inte för något i världen överger den.
Amen.

12/1 MARGARETA BOURGEOYS (1620-1700)
Staden Montreal i Canada var på 1600-talet
bara ett fort med 200 invånare mitt i
irokesernas land, där europeiska stormakter
slogs om inflytande genom sluga allianser
med olika stammar som de försåg med vapen.
Den heliga MARGARETA BOURGEOYS
startade skolverksamhet i den växande
kolonin under hopplösa förhållanden med
ständiga indianattacker, stor barnadödlighet
och motstånd från biskopen som ville
pressa in henne i ett ”tryggare” klosterliv.
Fler kvinnor, även indianer, anslöt sig till
Margaretas klosterliknande gemenskap, och
även indianbarn fick undervisning. Till slut
fick de påvens och franska kungens stöd och
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verksamheten kunde växa till. Har du en
vision, så FÖLJ den, även om världen är tokig
och brinner kring dig.
Heliga Margareta Bourgeoys, du var inte
ute efter beröm eller att leva upp till andras
förväntningar. När du startade den allra första
skolan i Montreal så var det enbart kärleken till
utsatta barn och omsorgen om deras framtid
som ledde dig. Be för att många unga män och
kvinnor i dag vågar följa sitt hjärta och ställa
sina liv till förfogande för kyrkans arbete för
barn, särskilt bland de mest övergivna och
försummade. Amen.
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13/1

HILARIUS AV POITIERS (CA 315-367)
(KNUD LAVARD, CA 1095-1131)

Nu är det 20 dagar sedan julafton och
”tjugondag Knut dansas julen ut.” Men vem
var Knut? Vi ska tillbaka till 1100-talet, då
en dansk kungasons framgångsrika krigståg
söderut säkrade landet mot slaviska pirater.
Den tappre och djärve KNUD LAVARD, som
även ville främja kristen kultur, mördades
fegt och svekfullt på Trettondedagen vid ett
bakhållsöverfall i en skog vid Haraldsted på
Själland. Mördaren var en medtävlare till
kungatronen, vilket utlöste ett inbördeskrig.
Påven helgonförklarade Knud efter en process
präglad av politiska motsättningar. Men hans
helgondag är faktiskt inte i dag utan dagen efter
Trettondedagen, alltså 7/1 (och han ska inte
förväxlas med kung Knud den helige som firas
10/7). I Sverige flyttades hans dag hit till i dag,
den 13/1, som också kallas för Tjugondedag
jul, någon gång efter reformationen, kanske
för att förlänga jultiden som annars ansågs
avslutad vid Trettondedagen.
I katolska kyrkan firas i dag i stället den helige
biskopen HILARIUS av Poitiers från 300-talets
Frankrike, som då hette Gallien. Han stred
beslutsamt – ibland ensam – mot arianismen
(se 2/1 och s. 122). Han var för Västerlandet
vad Athanasios (se 2/5) – lika ensam - var
i Öst (och de två kände varandra). Han var
dessutom lärare och förebild för den helige
Martin av Tours (Mårten) som firas 11/11.
Hiliarius kom till kristen tro som vuxen, efter
studier av olika filosofer och religioner. Han
insåg att den sanne Guden bara kan vara EN.
Han berördes djupt av Guds självbeteckning
i Gamla testamentet, ”Jag är den jag är” (2
Mos 3:14) samt inledningen till Johannes
evangelium med orden: I begynnelsen fanns
ordet (Joh 1:1). Den fromme och populäre

oratorn valdes med folkligt stöd till biskop år
353 – han var lekman och hade då varit gift
ett tag men levde i praktiken som en munk.
Han och hustrun hade välsignats med en
dotter, Afra, som han älskade och som även
hon senare blev ett helgon. Just vid den tiden
rasade striden om Arius villolära som starkast
inom kyrkan, dock ännu inte så mycket i
imperiets västra delar. Hilarius första år som
biskop verkar ha varit lugna – han fick tid att
författa en komplett kommentar till Matteus
evangelium, som byggdes på vad andra, mer
bildade teologer redan hade skrivit, men som
utsmyckades med hans egna, många och långa
allegoriska utläggningar.
Konciliet i Nicea år 325 hade klart avvisat
Arius lära om Logos, att Guds Ord enbart var
en skapad varelse, visserligen gudomlig men
skapad i tiden och alltså inte evig som Fadern för Hilarius och andra rättroende ett förräderi
mot Traditionen - som att ha två gudar.
Biskopen Athanasios stod tämligen ensam
bland biskoparna i Öst mot kejsarens arianska
linje, visserligen med stöd av påven Julius II i
Rom, men emot statsmakten. På olika lokala
synoder pressades biskoparna att underskriva
fördömanden av den modige Athanasios
– de som vägrade (alltid var det några få)
förvisades till andra delar av riket. Vid en
sådan riggad synod år 356 tvingades Hilarius
bekänna färg och förvisades omedelbart från
sitt stift till ett område vid Svarta havet. Enbart
påven i Rom – Liberius - vågade motsätta sig
statsmakten, han förvisades också men bröts
ner psykiskt i fångenskapen och skrev under
en trosformulering där de kontroversiella
orden hade plockats bort (formuleringen var
alltså inte direkt heretisk, bara harmlös) samt
på ett fördömande av Athanasios.
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Nu var Hilarius den ende kvar i Väst som
stod på sig och utan att vackla en millimeter
fasthöll tron som konciliet i Nicea hade
definierat, att Ordet och Fadern är av samma
väsen (consubstantialem på latin, homoousios
på grekiska). Hilarius insåg klart att här
stod hela kristendomens poäng på spel: Är
Jesus, Guds Ord, inte verkligen Gud av Gud,
så har inte Gud blivit en av oss på riktigt. Är
Ordet bara en skapad varelse i tiden så är han
antingen inte gudomlig eller så är han en sorts
extra gud och då ger man upp Guds enhet och
antar två gudar. Fyra hundra västliga biskopar
samlades i Rimini i Italien och försökte
bekräfta tron från Nicea men tvingades
under hot om förvisning att skriva på en
kompromissformel som urvattnade frågan och
lutade åt arianismen. Hiliarus som ännu var
kvar i Öst fortsatte bekänna den klassiska tron
och utmanade arianerna till offentlig debatt,
vilket de inte gärna ställde upp på. Det gick
upp för arianska partiet och hovet att biskopen
från Gallien var till större skada för dem i sin
exil i Öst än han kunde vara i Väst, så han fick
åka hem till sitt stift i Poitiers där han togs
emot med stor glädje av sin flock, bland dem
den helige Martin av Tours.
Eftersom den principfaste biskopen fick flytta
omkring och så inte kunde nås av svarsbrev
hade han börjat förtvivla över läget och tro att
alla hans kollegor i Väst hade fallit av från tron.
Han visste inte att det han skrev gjorde den
största verkan, spriddes och immuniserade
episkopatet därhemma mot arianismen –
t.o.m. utanför Gallien. När Hilarius återkom
hade han blivit så känd och beundrad att han
kunde samla biskoparna till en stor synod i
Paris år 361 där kyrkoledarna distanserade sig
från sin tidigare feghet och ställde sig bakom
konciliet i Nicea utan inskränkningar. Den
mäktige biskopen som hade förmått kejsaren
att förvisa Hilarius exkommunicerades.
Gallien blev ett starkt fäste i Väst för den

1002

rätta tron. Hilarius förkroppsligar ordspråket
Trägen vinner – eller bättre, och mer kristet:
Trogen vinner.
Under exilen hade Hilarius lärt sig mer om
arianismen och skärpt sina argument emot
denna heresi. Han skrev redan då flitiga,
förklarande brev till sina biskopskollegor i
Väst där han varnade för arianerna och – på
latin – förklarade de komplicerade grekiska
begreppen som man stred om i Öst. Hans tredje
brev till den arianske kejsaren Konstantius
(Konstantins son) är så hårt att det utan tvekan
hade kostat honom livet om det hade nått fram
till sin adressat. Men imperatorn var just då i
krig och dog strax därefter. Här ett utdrag som
är saxat och översatt från en engelsk version:
... Det är dags att tala ut; tiden för mitt tålamod
är slut. Förvänta Kristi ankomst, ty Antikrist
har fått makten. Herdarna ropar högt, ty de
lejda männen har flytt. Du kämpar mot Gud,
du rasar mot kyrkan; du förföljer de heliga;
du avskyr Kristi predikanter; du upphäver
religionen; du är en tyrann ...
Hilarius förklaringar av tron är vackra, men
i tidens retoriska anda något långrandiga
och överdrivet utsmyckade, ibland svåra att
förstå. Läsaren tar sig med möda igenom hans
skriftliga bombardemang mot arianismen –
tills man kapitulerar och ger mannen rätt. Den
svårsmälta stilen är kanske skälet till att han
inte upphöjdes till kyrkolärare förrän år 1851.
Hilarius namn på engelska, Hilary, används
som både kvinno- och mansnamn. Det ger
mening: båda könen är lika kapabla till rätt tro.
Hilarius lär ha författat hymnen Gloria som vi
sjunger i mässan. Även Te Deum (jfr sångboken
Cecilia nr 1) - det närmaste vi kommer en
”katolsk nationalsång”- lär komma från hans
penna. Men kanske översatte han dem från
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grekiska förlagor som han lärde känna under
sin exil i Öst. Ingen vet.

Helige Hilarius, helige Knut Lavard och alla
som med er i olika tider har tagit strid för äkta
kristen tro och kultur, be för vår tid där det ni
byggde upp undergrävs av en sekularisering som
vill få oss att glömma vår Gud och vår kristna
bakgrund. Amen.

14/1 MAKRINA DEN ÄLDRE (300-TALET)
Det står en farmor bakom mycket. Den heliga
MAKRINA den äldre och hennes man fick i sin
ungdom fly undan de sista, vansinnigt brutala
kyrkoförföljelserna precis innan romarrikets
hedniska regim kollapsade och kyrkan blev
tillåten år 313 (se 16/1). I sju år fick de leva
gömda i en skog. Vilda djur kom och erbjöd
sig själva som mat åt dem - det skriver i alla
fall deras barnbarn, den helige Gregorios av
Nyssa, som tillsammans med sin bror Basilios
(se 2/1) hade uppfostrats i den nu tillåtna
kristna tron av just Makrina. Är det med
djuren sant eller små barns fantasi? – ingen
vet. Men en ordentlig katekes fick de senare så

kända barneni alla fall. Tron förmedlas ibland
bäst når den går direkt från de äldsta till de
yngsta, förbi föräldragenerationen.
Makrina, dina två barnbarn blev några av
kyrkohistoriens kanske viktigaste teologer, men
det var dina ord som tände gnistan i deras unga
hjärtan. Be om styrka och visdom åt alla moroch farförälder som inte lyckas lika väl som du
utan med sorg och smärta måste se på att ett
barn eller barnbarn förnekar den kristna tron i
ord eller handling. Må de få uppleva glädjen att
se omvändelsens nåd spira i denna människa
som står dem så nära, och som de älskar. Amen.

15/1 ITA (500-TALET)
Vilka tre saker gläder Gud mest? Den heliga
ITA från Killeedy på Irland, abbedissa från
500-talet, svarade: ”Äkta tro på honom med
ett rent hjärta, ett enkelt liv i en tacksam anda
och generositet inspirerad av kärlek.” Vilka
tre misshagar Gud mest? ”En mun som hatar
andra, ett hjärta som bär på bitterhet och att
förtrösta på rikedom.” Hur sant detta är - och
hur svårt att följa - vet alla äkta kristna. Guds
nåd måste hjälpa till. Vi får ständigt be om den.

Heliga Ita, ditt namn lär betyda ”Törst efter
helighet”, och många unga män och kvinnor
som du undervisade blev senare själva helgon.
Må våra steg denna dag föra oss närmare Gud,
må våra ord vara uppriktiga och våra hjärtan
välkomnande. Heliga Ita, be för oss. Amen.
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16/1 PÅVEN MARCELLUS I (PÅVE TILLS ÅR 309)
Den helige påven MARCELLUS I - påve under
den diokletianska förföljelsen – firas idag.
Lite bakgrund: Mot slutet av 200-talet (se även
16/9) inleddes den sista stora anstormningen
mot katolska kyrkan i romarriket med en
ström av intoleranta, ja hatiska böcker mot
den kristna religionen (ungefär som det har
varit på vår egen bokmarknad de senaste åren).
Den hemliga agendan var antagligen att få de
bildade kretsarna att acceptera kommande
övergrepp mot kristna. Inom armén hade
man irriterats över kristna soldater som öppet
motsatte sig kejsarkulten (kejsaren ville vördas
som Jupiters son). År 300 bestämde staten att
alla soldater skulle offra till avgudarna eller
lämna armén. När de hedniska prästerna en
gång misslyckades med sina spådomskonster
skyllde de på närvaron av kristna i kejsarens
omgivning. Orakelavguden Apollos ”svar”
på en förfrågan från den osäkre kejsaren
Diocletianus fick honom att bestämma sig:
Kristendomen måste bort helt! Den gamla
romerska religionen måste återupprättas!
År 303 bestämdes att alla kristna kyrkor
skulle rivas, bibeltexter brännas och kristna
gudstjänster förbjudas. Alla kristna som var
anställda inom kejserlig administration skulle
göras till slavar och ingen kristen i riket skulle
kunna utföra juridiskt giltiga handlingar.
När kyrkonedrivandet började uppstod
eldsvåda i kejsarpalatset. Kristna fick skulden
för det och dödades i massor med svärd eller
eld. Fängelserna fylldes med biskopar, präster,
diakoner och andra kyrkotjänare, så att det
knappt fanns plats för brottslingar. Tortyr
och död drabbade dem som vägrade offra till
avgudarna. År 304 bestämdes att alla kristna
utan undantag skulle offra. Kyrkohistorikern
och ögonvittnet Eusebios berättar om hur
kristna i arenan skulle slitas sönder av vilda
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djur som hetsades med eld och glödande järn.
Avklädda kristna kvinnor bands vid foten och
hissades upp i luften med huvudet nedåt. ”Allt
detta” skriver han ”skedde inte bara under några
få dagar eller under en kort tid utan under en
lång följd av år”. Under sitt uppehåll i Thebe i
Egypten såg han massavrättningar av upp till
100 kristna åt gången: ”... Jag kan berätta att
när jag var i den trakten såg jag själv hur flera
samma dag blev halshuggna på en gång eller
blev brända… Bödlarna blev trötta och avlöste
varandra.” (Kyrkohistoria, VIII, Artos förlag).
Staten uppfattade sig själv som ”human”: Allt
för trötta bödlar fick nöja sig med att sticka ut
ett öga och förlama ett ben på fångarna som
sedan skickades till tvångsarbete och ny tortyr
i koppargruvorna. Om någon i dag skulle säga
att så brutala kyrkoförföljelser inte kan ha ägt
rum, behöver man bara studera vår tidsålders
nazism och kommunism samt de länder där
just nu olika sorters extremism råder. Offer för
dessa mardrömstider lever ju mitt ibland oss,
även i våra katolska församlingar.
Så här var läget när Diocletianus ville fira sitt
20 års regeringsjubileum i Rom. Det skulle bli
en triumffest för den gamla religionen, men
folkets jubel uteblev. Den besvikne kejsaren
drabbades av depression och ökade plågorna
för sina 6-7 miljoner kristna medborgare i
riket. En annan av kejsarna - Galerius - blev
allvarligt sjuk år 310. Han insåg hur staten
skadades av den religiösa anarkin som uppstått
och började tvivla på hela kyrkoförföljelsen.
Året därpå inställdes den officiellt. De kristna
var helt enkelt för många, de behövdes i
samhället och gick inte att radera ut. Kyrkorna
kunde nu byggas upp igen och de fylldes med
människor. I gatorna såg man vandrande
skaror av fördrivna kristna som återvände
hem. Riket delades dock och snart blossade
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ett inbördeskrig upp. Den segrande kejsaren
Konstantin lyckades vinna hela riket. Han var
på kyrkans sida och kyrkan fick sin fulla frihet
år 313.
Dagens helgon – MARCELLUS I – valdes till
påve år 308 mitt i värsta kaoset (och efter mer
än tre år utan påve). När han protesterade
mot den pågående statsterrorn förvandlades
hans kyrka till ett häststall, och han tvingades
bli stalledräng där. Påven Marcellus grav
upptäcktes när den nuvarande kyrkan skulle
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byggas på platsen år 1519. Arkeologer har
bekräftat att platsen han levde på verkligen
har använts för posthästar. Som stalledräng
lyckades han leda den förföljda kyrkan i
hemlighet. Han dog efter ett år. Ingen vet hur.
Helige Marcellus, även i vår moderna tid pågår
kristenförföljelser på många platser. Det sägs
att var femte minut dödas en kristen för sin tro.
Be för de miljoner kristna som dödas i vår tid
och för alla oss som lever nu och går en osäker
framtid till mötes. Amen.

ANTONIOS DEN STORE (251-356)

Kyrkans fiender faller. För mig känns de som
igår, dagarna mot slutet av 1980-talet då
statskommunismen kollapsade i Östeuropa. På
1990-talet återvände massorna till kyrkan som
nu inte bekämpades av myndigheterna längre,
och det gick fort. På en resa i Litauen fick
jag höra hur kyrkobyggnader återlämnades
till kyrkan snabbare än man hann återinviga
dem. Prästernas kontor belägrades dagligen
av personer som ville bli kyrkomedlemmar,
många utan att veta mycket om tron. Staten
bad kyrkan om religionslärare till skolorna
men prästerna var för få. ”Nu är ni väl
glada?” sa jag till en gammal biskop. ”Nej,
det var bättre innan”, svarade han. När jag såg
förskräckt ut, fortsatte han: ”… då visste man
vilka som var äkta kristna!”. Han – av många
betraktad som ett levande helgon – föredrog
alltså förföljelsetiderna eftersom kyrkan nu
fylldes av människor som kanske inte var
verkligt troende.
Så ungefär har stämningen nog också varit
bland många i romarriket under 300-talet,
då kyrkan blev tillåten, ja, så småningom
blev en sorts statsreligion med allt vad det
innebär av makt och fördelar. Många seriösa

kristna tyckte att det vanliga kristna livet nu
hade blivit för bekvämt. Man såg sig om efter
radikala kristna förebilder. En sådan - den
helige ANTONIOS, kallad ”den Store” – hade
redan på 270-talet gett allt han ägde till de
fattiga och dragit sig undan, först till en dyster,
gammal begravningsplats och sedan långt ut i
den egyptiska öknen för ett liv i ensamhet och
bön. Antonios var i princip onåbar men många
ville följa hans exempel, de hittade honom,
byggde hyddor i närheten och bad om hans
vägledning. Målet var världsflykt – ett ord som
på den tiden hade en klart positiv betydelse.
Antonios lämnade enbart öknen en kort tid, år
311, då han ville bistå sina medkristna under
förföljelserna i Alexandria (se texten från igår)
och år 338 då han i hög ålder drog dit igen för
att hjälpa biskoparna fasthålla den gamla tron
i kampen mot den nya villoläran, arianismen
(se 2/1 och s. 122).
Alexandrias biskop, den helige Athanasios
(2/5) som sökt tillflykt hos Antonios när
arianerna fördrev honom, skrev en berättelse
om den gamle eremitens liv, som fick stor
betydelse för många senare helgon såsom
Hieronymus (30/9) och Augustinus (28/8).
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Antonios lade – utan att veta det - grunden
för hela klosterväsendet, som snabbt spreds
även till Europa. Munkarnas ”kamp” var nu
inte längre den kristnes utsatthet i en djävulsk
stat utan en inre, andlig kamp mot synden
och det egoistiska begäret, mot frestelserna,
alla Djävulens lockelser och lögner – liksom
de frestelser Jesus fick utstå från Djävulen i
ödemarken (d.v.s. att göra konsumtion, makt
och bekvämlighet viktigare än Gud, jfr Matt
4:1-11). Djävulen gav upp efter 40 dagar med
Jesus, Antonios ökenprövning varade 80 år och
han dog 105 år gammal. Ingen kristen slipper
denna kamp under sitt liv (kyrkan lär oss att
”träna” den varje år under fastetiden, se s. 461).
Antonios uppsökte kampen aktivt precis som
Jesus. Många plågade och villrådiga personer
sökte råd och hjälp hos honom och hans
efterföljare, dem vi kallar för ökenfäder. Dessa
mäns (enstaka kvinnor valde också den vägen)
andliga erfarenheter skrevs ned. Det är korta,
salta ord, inte utan en underförstådd självironi
och humor. De blev mycket populära inom
klostertraditionen och läses ännu av många (på
svenska finns t.ex. ”Ökenfädernas tänkespråk”
från Artos förlag). Vill du vara en brinnande
kristen mitt i en ljum och slapp kristenhet så är
det dessa gamla stridsmän du ska lära känna!
Vid firandet av dagens helgon välsignar man

gärna djur, exempelvis i Vatikanen. Att Antonios blev skyddshelgon för djur bygger på en
gammal anekdot: När han hade anlagt en liten
köksträdgård i öknen vid en plats med vatten,
kom det ofta vilda djur dit och skadade hans
växter. Han jagade inte bort dem utan fångade
ett av dem, höll det försiktigt och sa till de
andra djuren: ”Varför skadar ni mig, när jag
inte skadar er? Gå er väg, och i Herrens namn:
kom inte nära dessa saker igen”. Och då blev det
så. Antonios gav också namn till brödraskap på
medeltiden som tog hand om sjuka. De ringde
med klockor dit de kom för att samla in pengar,
och de hade även svin som sprang omkring
fritt överallt med en liten klocka kring halsen.
Det förekom att man på Antoniosdagen –
alltså i dag - slaktade en gris, välsignade dess
kött och gav det åt fattiga. Därför avbildas den
helige Antonios ofta med en gris vid sina fötter.
En speciell sorts gris som föds upp i Danmark
kallas för Antoniusgrisen. Jag tror att den får
mer plats än normala grisar och går utomhus
men jag är inte säker.
Citat av Antonios:
Jag såg alla fiendens fällor, som är utlagda över
jorden, och jag suckade och sade: ”Vem kan
undgå dem?” Då hörde jag en röst som sade till
mig: ”Ödmjukheten”.

Kyrkans bön på denna dag:
Evige Fader, du lärde den helige Antonius att söka och finna dig i öknens tystnad. Låt också oss,
på hans förböner, förneka oss själva och mer än något annat älska dig. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet
till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Ef 6:10-13, 18 och Matt 19:16-26
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18/1 S:T ERIKS DOMKYRKAS INVIGNING
Vi har en katolsk katedral i Sverige, en samlingsoch utgångspunkt för stiftets verksamhet.
Vår domkyrka nära Medborgarplatsen i
Stockholm, vars invigningsfest firas i dag, har
faktiskt den titeln - katedral.
Dagens första läsning, ur profeten Jesajas bok,
påminner oss om att vi som en gång varit
”främlingar” för Gud (genom vår synd och
okunskap, v. 6) får känna oss välkomna, ja,
glädjas hos honom. Mitt hus skall kallas ett
bönens hus för alla folk (v. 7): Orden påminner
med stort allvar om Jesu rening av templet
(Mark 11:17) men också om att vi verkligen
ska låta alla sorters människor få känna sig
hemma i hans hus, där syndare och helgon
flockas kring Herren. Hebreerbrevets ord i
andra läsningen vill få oss att stanna upp och
liksom patriarken Jakob i öknen inse platsens
helighet: Detta är en plats som väcker bävan,
det måste vara Guds boning, här är himlens
port. (1 Mos 28:17). Ja, vissa platser är verkligen
helgade och särskilt lämpliga för möten med
Gud - Jesu ord i dagens evangelieläsning vill
inte relativisera detta utan visa hur vi ska tillbe

Gud där: I ande och sanning (Joh 4:24). Med
tanke på synderskan som Jesus säger dessa ord
till menas väl främst: medvetet och uppriktigt.
Vår domkyrka togs i bruk 1892 och med
sina moderna utvidgningar rymmer den
upp till 600 personer. Där kunde biskop
Hubertus år 1989 välkomna den helige påven
Johannes Paulus II (se 22/10). Kyrkan är en
skattkammare av detaljer. Jag gillar taket i
den moderna delen av kyrkan, trattformade
ljudskärmar av mässing. De får mig att tänka
på de vaxkakor som bin gör i sina kupor (förr i
tiden – ända tills på 1900-talet – användes bara
bivax för ljus i katolska kyrkor). Flitiga bin gör
honung åt oss av markens blommor liksom
kyrkans vigda tjänare gör predikningar åt oss
av Bibelns böcker. Ordet cathedra betyder
lärosäte. ”Honung ur klippan” (Ps 81:17) vill
Gud ge oss. Fira dagen genom att glädja dig
över allt som ”utgår ur Guds mun” (Matt 4:4)!
Från i dag till 25 januari - är det böneveckan
för kristen enhet. Vi delar Herrens längtan
efter att alla må vara ett (Joh 17:20-23).

En av kyrkans böner på denna dag:
Gud, av levande och utvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på
Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Jes 56:1,6-7; Heb 12:18-19, 22-24 och Joh 4:19-24
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19/1

HENRIK (CA 1100 – 1160)

Finlands apostel, den helige HENRIK, kom
ursprungligen från England, och blev biskop
i Gamla Uppsala samt vän till Sveriges
helgonkung Erik som vårt stifts domkyrka är
uppkallade efter (se igår). Henrik stod inför en
pedagogisk utmaning när han skulle kristna
finnarna som precis underkuvats av Eriks
armé - om man ska tro den senare legenden
(men finnarna stod nog inte precis i kö för att
vara med på den svenska konvertitkursen).
När Henrik tillrättavisade en mördare slog
denne ihjäl honom. Det ska ha hänt på isen i
Kjulo sjö, 20 januari år 1158. Gärningsmannen

– en bonde - tog biskopens björnskinnsmössa
och skröt sedan med att den var från en
björn som han själv hade dödat. När han tog
av sig mössan drabbades han av Guds straff:
håret följde med och huvudsvålen också, och
han dog. Så sägs det och det kan ju vara sant
- om det nu inte var svenska soldater som
själva skalperade våldsmannen! Nu finns det
arkeologer som påstår att kristendomen redan
var etablerad när Henrik kom. Ett helgon var
han säkert, men det är inte alltid lätt att veta
hur allt verkligen gick till. Legender brukar
både avslöja och övertäcka det som hände ...

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige och barmhärtige Gud, du som lät Finlands folk bli en del av den katolska kyrkan
genom den helige Henriks förkunnelse och verk, låt också i våra dagar människor finna kraft
i den tro för vilken han levde och dog. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Jes 52:7-10 och Matt 28:16-20

20/1

PÅVEN FABIANUS (DÖDAD 250)
SEBASTIAN (DÖDAD CA 288)

År 236 skulle det väljas en ny biskop av Rom,
d.v.s. en påve. En man vid namn FABIANUS
råkade komma förbi från landet med några
andra och ville titta på valet. Kyrkohistorikern
Eusebios skriver ca år 325 hur det gick till (se
Kyrkohistoria, VI, 29, Artos förlag):
När alla bröder var samlade för att utse den
som skulle överta biskopsämbetet var det flera
framstående män man hade i tankarna, men
ingen tänkte på Fabianus som satt där. Då sägs
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det att en duva kom från höjden och satte sig
på Fabianus huvud, och det var som när Anden
sänkte sig ned över Frälsaren likt en duva (Matt
3:16). Då var det som om folket drevs av samma
gudomliga ande och alla ropade ivrigt att han
var värdig. De tog genast och satte honom på
biskopsstolen.
Det var ett bra val. Fabianus organiserade och
administrerade kyrkan utomordentligt väl.
Han delade upp sitt stift Rom i sju pastorala

JAN
områden, ledda av var sin diakon. Han var
en av de första offren för den kejsaren Decius
förföljelse (se s. 1371). Han dog martyrdöden
år 250 och begravdes först i den berömda
Callixtuskatakomben som man upptäckte år
1854 och som visade sig innehålla åtskilliga

påvegravar. Hans sarkofag identifierades där
år 1915. Den var tom. Hans kropp lär ha
flyttats tidigt därifrån till den helige Sebastians
kyrka (se nedan), där även Petrus och Paulus
jordiska rester fick vila en tid när förföljelserna
pågick som värst.

Kyrkans bön denna dag:
Evige Gud, du som är dina prästers ära och kraft, låt oss på den helige martyren Fabianus
förbön tjäna dig med samma tro och trohet som han. Genom din Son, Jesus Kristus, vår
Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Pet 5:1-4 och Joh 21:15-17

Också idag: Sebastian
Under kejsaren Diocletianus förföljelse av
kyrkan (se 16/1) lyckades en av hans bästa
soldater, den helige SEBASTIAN, skickligt
att rädda kristna från döden. Hans olydnad
upptäcktes och han bands fast vid ett träd
och besköts med pilar. Han ansågs snart död,
men Sebastian tilfrisknade och gick direkt till

kejsaren och anklagade honom för alla hans
mord på kristna. Diocletianus chockades
när den ”döde” kom in, men fann sig sedan
och lät prygla ihjäl honom. Helgonet vilar
i Sebastianbasilikan i Rom. I många gamla
kyrkor ses hans staty. Han, som avvärjde
så många övergrepp mot andra, står där,
genomborrad av pilar i varenda del av kroppen.

Kyrkans bön på denna dag:
Ge oss, Herre, kraftens Ande, så att vi, efter den helige Sebastians föredöme, lär oss att lyda dig
mer än människor. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Pet 3:14-17 och Matt 10:28-33

21/1

AGNES (DÖDAD CA 304)

Få historier berör hjärtat som den heliga
AGNES historia. Den 13-åriga flickan från

den diocletianiska förföljelsens tid (se 16/1)
vägrade offra till avgudar. Hon avvisade även
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unga, påträngande friare genom att kalla
Kristus för sin brudgum. Det sägs att en
hednisk prefekt släpade barnet till en bordell,
där hennes oskuld skulle befläckas. Den
förste ”kunden” som vidrörde henne föll död
omkull. På Agnes förbön vaknade han till liv
igen. ”Bort med häxan!” skrek de hedniska
tempelprästerna som kommit dit. Då halshöggs
flickan. Den helige Ambrosius skriver att hon
var lugn men att bödeln skakade som vore det
han själv som dömts. Agnes namn betyder
lamm och i hennes storslagna gravbasilika
i Rom tas varje år på denna dag ull från två

lamm, av vilket man väver de ämbetstecken
som alla katolska ärkebiskopar världen över
får vid sin utnämning (pallium) och som
annars göms i ett skrin som syns i påvekryptan
under Peterskyrkan, precis över Petrusgraven.
Tydligare kan inte kyrkans ansvar för utsatta
barn uttryckas. ”För mina lamm på bete” sa
Jesus till Petrus (Joh 21:15).
Så många Agnesöden överallt! Tiden läker alla
sår, säger man, men det stämmer ju sällan.
Ingen kan räkna de anonyma tårar som har
fällts vid Agnes grav…

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du utväljer det svaga i världen för att låta det starka komma på skam.
Låt oss, som med vördnad firar den heliga Agnes martyrium, följa henne efter i en tro som aldrig
vacklar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Kor 1:26-31 och Matt 13:44-46

22/1 VINCENTIUS AV SARAGOSSA (DÖDAD 304)

Hur skulle Kristus beskriva dig? Bara som en
sympatisör, en medlöpare, eller som en nära
vän? Det beror på hur du förhåller dig till
honom under motgång. Den helige diakonen
VINCENTIUS av Saragossa utsattes för den
mest utstuderade tortyr som tänkas kan under
kyrkoförföljelsen år 304 (se 16/1). Orsak: Han
vägrade ta avstånd från Kristus. Det sägs att
bödlarna såg honom badad i ljus och i samtal

med Gud, att änglar tröstade honom och att
en korp försvarade hans lik. Tillhörigheten till
Kristus är en bro till evigt liv och oförstörbar
lycka. Inget ont är lika mäktigt. Därför är
vänskapen med Kristus värd alla uppoffringar,
också de motgångar och strider som vi darrar
mest inför.
Till Vincentius ära helgades på medeltiden ett
altare i Lunds domkyrka.

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, ingjut din Ande i oss, så att vårt hjärta grips av den glödande kärlek
som förmådde den helige Vincentius att övervinna alla kroppens plågor. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar denna dag: 2 Kor 4:7-15 och Matt 10:17-22

23/1

LÜFTHILDIS (800-TALET?)

Med en silverslända spann hon ull och botade
öronsjukdomar. Hon löste även en gränstvist
genom att med sin silverslända dra en linje
genom marken som ännu syns i landskapet.
Likt Askungen hade hon en elak styvmoder
och var själv from och mild. Sant eller saga?
Eller sann saga? Den heliga LÜFTHILDIS
fanns på riktigt. Hennes ben vilar i Lüftelberg
vid Köln. Där firas hon första veckan i juni

24/1

med teater och upptåg. Man kan bli välsignad
med hennes slända, det enda föremålet som
hon aldrig gav bort till fattiga.
Heliga Lüfthildis, allt vi vet om dig med säkerhet
är att du var god mot de nödlidande. Be för oss,
som lever i dag, att vi i din efterföljd alltid är
redo att hjälpa till med det vi har, stort eller
smått. Amen.

FRANCOIS DE SALES (1567-1622)
KYRKOLÄRARE

Precis som de heliga Martin av Tours (11/11)
och Franciscus av Assisi (4/10) hade den
helige FRANCOIS DE SALES en hård far som
absolut ville se sin son göra militär karriär.
Och precis som de valde han kyrkan i stället,
fick genomgå en komplicerad frigörelse och
verkar aldrig ha fått uppleva en försoning med
sin far.
På insidan brottades den unge Francois
med osäkerhet orsakad av de protestantiska
kalvinisternas lära om ”predestinationen”:
”Man är redan nu bestämd till himmel eller
helvete, och det finns inget man kan göra åt
det” (katolska kyrkan avvisar denna lära, se
Katolska kyrkans katekes, nr. 1037 och 1058,
se även 2 Pet 3:9). Francois kunde dock under
många år inte avvisa denna tro och den ingav
honom en rejäl helvetesångest (kanske diffust
ihopblandad med skuldkänslor mot fadern,
vars vilja han trotsade genom att bli präst).
Hans lösning blev att välja en enkel, obekymrad tillit till Gud, erbjuda Gud sin kärlek

och tjäna honom varje dag av sitt jordiska liv,
oavsett hur det nu blir därefter. Detta hjälpte
honom, även om osäkerheten återkom många
gånger under livet, liksom tvivel om Herrens
verkliga närvaro i Eukaristin (hur han tog sig
genom det tvivlet vet vi dock inte). En stor
tröst hittade Francois i den helige Bernhards
berömda bön till Jungfru Maria (Memorare),
som han hittade av en ren tillfällighet i sin
favoritkyrka en dag när han mådde som sämst:
Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det
aldrig någonsin har blivit hört, att någon som
tagit sin tillflykt till dig och anropat din förbön
har övergivits. Full av förtröstan kommer jag
därför, arma syndare, till dig, min moder, du
jungfrurnas jungfru. Överge mig inte i min nöd,
utan hör mig och hjälp mig, du Ordets moder,
Maria. Amen.
Francois världsliga utbildning innebar att han
förväntades kunna dansa, rida och fäktas.
Han undvek därvid alla tillfällen till synd och
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ofta såg man den unge studenten försjunken
i bön. Detta irriterade några studiekamrater
som överföll honom på en öde gata med lyfta
värjor. Det skulle de inte ha gjort. Det unga
helgonet försvarade sig resolut. De gav upp
och bad om ursäkt.
En lärare som betydde mycket för Francois var
jesuiten Antonio Possevino. Det var han som
förde samtal med Gustav Vasas son, Johan III,
som ville försona Sverige med katolska kyrkan
igen efter reformationen (se s. 362).
Francois fick som präst i uppgift att rekatolisera
stora områden nära Genève som var formellt
katolska men där kalvinismen spridits och
man knappt kunde fira katolska gudstjänster
längre. Han lyckades på fyra år omvända
de flesta invånare genom sina vänliga och
vinnande argument – och sina småskrifter
som han ibland stoppade in under dörrarna
- i ett stort område där han fick tampas med
kyla, rövare, vargar och även utstå attentat.
En gång förgiftades han men någon avslöjade
det så att han kunde ta ett motmedel i tid –
helgonet slapp undan med starka magsmärtor.
Alla idéer om politiskt och militärt tvång
vid omvändelser avvisade han kategoriskt:
Vi måste fasthålla det absoluta faktum att
människor gör mer genom kärlek och godhet
än genom stränghet och hårdhet, sa han (den
franske kungen kallade honom ”en sällsynt
fågel, hängiven, lärd och en gentleman,
”honnête homme”). Hans personliga brottande
med sina egna tvivel hade gjort honom till en
perfekt lärare för just dessa vilseförda kristna.
Francois erbjöds att komma till Frankrike
och där ta över ett ekonomiskt välmående
stift men tackade nej med orden: ”Jag har gift
mig med en fattig kvinna och kan inte överge
henne för en rik”. Han förblev henne trogen:
1602 blev han den naturlige efterföljaren till
den avlidne biskopen av Genève och tog över
ett outvecklat stift med 450 församlingar.
Han ville i Tridentinerkonciliets anda (se s.
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364ff) vara biskop för var och en, predika
personligen och visitera varenda plats, höra
bikt samt utbilda präster i teologi, ja, även ge
barn katekes. Därtill skrev han upp till trettio
personliga brev om dagen (många av dem var
långa). En gång reste han modigt genom det
kalvinistiska Genève i full biskoplig ornat. Det
var farligt.
Elva år efter att han började sin kampanj för
ett återvändande till katolska tron kunde han
skriva till påven: ”Innan denna tid var det
svårt att hitta hundra katoliker i alla dessa
församlingar sammanräknade, men i dag är
det lika svårt att hitta hundra heretiker”.
En djup, andlig vänskap förband Francois
under många år med den heliga JeanneFrancoise de Chantal (12/8), en ung änka med
små barn, som en del av hans många och långa
brev är skrivna till (”jag talar med dig som
jag gör med mitt eget hjärta”, skrev han). De
flesta av hennes brev till honom förstördes
(väl av sekretesskäl) men många av hans
brev till henne finns kvar (hon gav ut dem
efter hans död). De vittnar om en känslostark
vänskap, full av öppen tillit och spontanitet,
helt centrerad kring kärleken till Jesus och
glädjen över varandras andliga gåvor – en
modell för det som kallas för den salesianska
spiritualiteten. Som aposteln Paulus skrev: ”Jag
lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus
som lever i mig” (Gal 2:20). Francois omgav
sig - likt Paulus - med kvinnor utan att frukta
de frestelser, som det medförde. Till en biskop
som höll kvinnor långt från livet sa han att
den prelat som isolerar sig från hälften av sin
hjord är bara en halv herde. Visst skulle man
undvika att vara helt i enrum med en kvinna,
men det kan man hjälpa varandra med genom
att alltid ha en annan präst nära intill. När man
frågade honom varför kvinnor flockades kring
honom svarade han att det var därför att han
var en god lyssnare.
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Francois bejakade sin svaghet. När han bröt
ihop vid nyheten om sin systers död skrev han:
”Jag är bara en man”. Mot alla var han utsökt
artig, även om han i principfrågor kunde visa
stor styrka. Det var självklart för honom att
lyfta på hatten även när han råkade på sitt eget
tjänstefolk.
Kanske blev temperaturen mellan de två
tvillingsjälarna Francois och Jeanne någon
gång för hög. När Francois en gång beskriver
sina känslor i ett brev till henne lägger han till:
”Om det vore passande skulle jag säga ännu
mer, och säga det helt öppet, men det är nog
bättre att jag slutar här”.
Med Jeanne grundade han en kvinnlig orden,
som ägnade sig åt besökstjänst för sjuka.
Francois var förtrogen med överklassens
eleganta stil, liksom de heliga Vincent de Paul
(27/9) och Robert Bellarmin (17/9) – och han
mötte för övrigt dessa två personligen - men
i hans andliga texter vänder han sig till alla
människor, och det är lätt att ta till sig hans
balanserade och kärleksfulla ord. Ofta drar han
in vackra naturbilder (honung, bin, blommor).
Hans moralsyn var mildare än de flesta andras
i hans tid (att ungdomar dansar och pyntar sig
såg han som något naturligt, att späka kroppen
var han skeptisk mot: synden utgår från själen,
så varför straffa kroppen?). Givetvis var han
strängare än de flesta kristna i vår tids kultur.
Francois betonar att Inkarnationen var en del
av Guds plan från världens början. Därför
vilar ett glädjefyllt och älskvärt ljus över allt
skapat: alla ting är menade att förbereda och
illustrera skaparverkets höjdpunkt: att Gud
skulle bli människa. Skaparverket kan jämföras
med när en ung man bygger ett hus som är
tilltänkt hans blivande hustru. Det är henne
han tänker på hela tiden under arbetes gång.
Som om hennes namn stod skrivet på varenda
tegelsten han lägger. Så är allt från Guds hand

till för Kristi skull, för människornas och för
de övriga varelsernas skull. Detta gör varje
skapelse vacker i sig själv och lätt att älska.
Denna positiva syn – som påminner om hans
namnes, den helige Franciscus av Assisis
(4/10) - påverkade hans relationer: den helige
Francois kritiserade aldrig andra utan sökte
att ursäkta dem när han hörde något negativt
om dem. Om detta inte var möjligt drog han
på axlarna och utbrast: ”Mänskligt elände!
Mänskligt elände! Detta ska påminna oss om
att vi bara är människor”. Han var oändligt
tålmodig, talade lågmält, allvarligt, milt och
klokt och framför allt enkelt och okonstlat.
Barn gillade att vara i hans närhet.
Till min stora lycka hittade jag år 2007 ett
exemplar av hans ”Filotea – vägledning till ett
gudaktigt liv” i svensk översättning från 1888
(som min avlidna svärmor fått i present av den
heliga Maria Elisabeth Hesselblad, se 4/6). I dag
behöver man inte ha en sådan tur: boken gavs
ut igen år 2012 på Artos & Norma. Francois
de Sales livsbekräftande människosyn är nog
också anledningen till att den helige Giovanni
Bosco (31/1), den store ungdomsaposteln,
tvåhundra år senare valde att kalla sin orden
för ”salesianerna”. Francois upphöjdes år 1877
av påven till kyrkolärare och är helgon för
författare, vilket naturligtvis gläder den som
skriver dessa ord. På hans dödsbädd önskade
en nunna att få hans sista råd. Då skrev han
på en bit papper: ”Ödmjukhet, ödmjukhet,
ödmjukhet.” Vännerna i Jesus, Francois och
Jeanne, begravdes nära varandra, på var sin sida
om altaret i kyrkan vid systrarnas ordenshus i
Annecy nära Lyon.
Ord av den helige Francois de Sales:
Vi bör frukta Gud av kärlek och inte älska
honom av fruktan.
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Kyrkans bön på denna dag:
Gud, för att vinna människor för Kristus lät du den helige biskopen Franciscus bli allt för alla.
Låt oss ta honom till vår förebild och tjäna våra bröder med en kärlek som inte söker sitt. Om
detta ber vi genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda
Särskilda läsningar
läsningar denna
dennadag:
dag:Ef
Ef3:8-12
3:8-12och
ochJoh
Joh15:9-17
15:9-17

25/1

FESTEN FÖR DEN HELIGE APOSTELN
PAULUS OMVÄNDELSE

När det blir klart för oss att Gud är verklig, så
blir nästa fråga hur vi står inför honom. Vi
skäms för våra synder. Men Gud kan och vill
förvandla oss, trots vår synd, till rena helgon.
Så gjorde Gud med Saulus, också kallad Paulus,
den mest inbitne, fruktade och effektive
förföljaren av urkyrkan. Den uppståndne
Jesus omvände honom genom ett bländande
ljus från ovan, den händelse som vi hör om i
dagens första läsning och som faktiskt berättas
hela fyra gånger i Nya Testamentet (Gal 1:1517, Apg 9:1-9, 22:6-11 samt 26:12-18). Jesus
gjorde kyrkohataren till ”chefstänkare” för
sin lilla flock: 14 brev från Paulus hand (med
Hebreerbrevet som möjligt undantag) ingår
i Guds ord. Paulus – av alla! – blev den som
fick urkyrkan att öppna upp för icke-judar.
Därmed kunde även våra folk bli medlemmar.
Vi var engång Guds fiender som Paulus skriver
(Rom 5:10), vi var hedningar, oförsonade med
Gud, skrämmande som de ormar apostlarna
skulle konfrontera enligt Jesu ord i dagens

evangelium (Mark 16:18). Kyrkans andliga
makt besegrade vårt gift, vi blev kristna genom
dopet och tron (Mark 16:16). Kyrkofadern
Cyprianus (se 16/9) påpekade att ormar
och skorpioner bara är farliga på land. Om
de kastas i vatten kan de inget göra. Han
menade dopets vatten som får oss, likt Paulus,
att verkligen bli Guds barn. Festen idag för
PAULUS OMVÄNDELSE visar att den värste
människan kan bli den bäste (läs om hans
liv s. 189ff). Varför skulle det inte också gälla
för var och en av oss? Vi kanske inte alla är
Paulustyper som får plötsliga omvändelser,
men bara det faktum att vi tror på Jesus är
bevis nog på att han lever i våra hjärtan. Skäl
nog att tacka Gud i dag för det – t.ex. med den
kända, gamla gospelsången:

Amazing Grace, how sweet the sound,
that saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
was blind, but now I see.

Kyrkans bön idag:
Barmhärtige Gud, du undervisar hela världen genom aposteln Paulus livsöde och lära. Låt
oss, som firar nådens under med honom, ta honom till vårt föredöme och inför människor
av alla slag bli vittnen om din sanning. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar denna dag: Apg 22:3-16 eller Apg 9:1-22 och Mark 16:15-18

26/1

TIMOTHEOS OCH TITUS
PAULA FRÅN ROM (347 - 404)

Medhjälpare! Utan dem fungerar inget i
kyrkan. Dagens två helgon, TIMOTHEOS och
TITUS, känner vi från Paulus tre brev till dem
i Nya testamentet. De var med på några av
hans dramatiska resor i Apostlagärningarna.
Paulus omskar Timotheos för att lugna
judarna, vilket han antagligen ångrade senare
(Apg 16:1-3). Titus omskar han inte - en
utmaning för de kristna i Jerusalem som ännu
höll hårt på judiska regler (Gal 2:1-5).
Han skickade iväg Timotheos för att få ordning
på den kaotiska församlingen i Korinth (1 Kor
4: 17-18 och 16:10-11) och ville även skicka
honom till filipperna, för ”jag har ingen annan
med samma förmåga att känna det rätta
ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, inte på
Jesu Kristi sak” (Fil 2:20-21).
Timotheos insätts slutligen som ledare –
biskop, säger vi idag – för de kristna i Efesos.
Paulus skriver till honom, antagligen från
en kall fängelsehåla i Rom, och ber honom

komma med en mantel innan vintern (2 Tim
4:13, 21).
Även Titus sänds till korinthierna, nämligen
för att samla in pengar till de nödlidande
kristna i Heliga landet. ”Han sade ja, då jag bad
honom, och han var så ivrig att han självmant
gav sig iväg till er” skriver Paulus (2 Kor 8:17).
Titus lämnas kvar på Kreta för att stanna och
tillsätta präster (vi ser att han har biskoplig
fullmakt).
”Kreterna ljuger i ett och allt och är odjur,
glupska och lata” skriver Paulus varnande
till honom (Tit 1:12-13) - ett av de mest
problematiska uttalanden i Paulus brev.
De två unga männen framträder aldrig med
egna dagordningar, vi hör om dem enbart som
lojala, engagerade medhjälpare som gärna tar
på sig ansvar, den sortens kristna som lättar
bördorna för kyrkans hårt belastade ledare i
alla tider.

Kyrkans bön på denna dag:
Evige Gud, du rustade de heliga Timotheos och Titus med apostolisk kraft och visdom. Låt
oss på deras förbön leva rättrådigt och fromt i den tid som nu är, så att vi ser vårt saliga hopp
infrias i vårt himmelska hemland. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 2 Tim 1:1-8 eller Tit 1:1-5 och Luk 10:1-9
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Också idag: Paula från Rom
Den romerska adliga änkan PAULA var
den heliga Hieronymus (se 30/9) trogna
medhjälpare. Med sin dotter Eustochium
följde hon efter sin andlige fader till Betlehem.
Hieronymus beskyddare i Rom, den helige
påven Damasus I (11/12), dog nämligen år
384, och den kontroversielle Hieronymus fick
snabbt lämna staden. Man ansåg att han var
allt för hård med sin askes, och kritisk mot
prästerna. När han omvände ett av Paulas
fem vuxna barn – dottern Blaesilla – från ett
utsvävande liv till den strängaste livsföringen,
och den unga kvinnan kort tid senare avled,
anklagade man honom för att ha orsakat
hennes död. Hennes mor delade tydligen inte
den uppfattningen. Hon väntade ett år tills det
värsta pratet om Hieronymus hade lagt sig i
Rom. Sedan åkte hon och dottern Eustocium
på pilgrimsresa till Heliga landet och slog sig

27/1

ANGELA MERICI (1474 – 1540)

Den heliga ANGELA MERICI från 1500-talets
Italien älskade som barn legenden om den
heliga Ursula från fornkyrkan som med
”11.000 jungfrur” dödades för den kristna
trons skull i Köln av hunnerkungen Attila. Vad
Angela och hennes tid inte visste var att man
hade feltolkat en antik gravinskription. Ursula
hade inte ”11.000 jungfrur” kring sig utan var
en 11-årig martyr.
Angelas egen uppväxt skakades när hennes
båda föräldrar och nästan alla syskon dog.
Rastlös besökte den ensamma flickan många
pilgrimsorter för att hitta Guds vilja. På väg till
Heliga landet drabbades Angela av en mystisk
blindhet. Följeslagarna fick leda omkring
henne där vid handen och beskriva allt hon
inte kunde se, och först på hemvägen återkom
synen.
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år 386 ner hos sin läromästare, den nu överallt
kände prästen och bibelöversättaren (se s. 20).
De grundade tillsammans ett hem för pilgrimer
samt munk- och nunnekloster i Betlehem där
man än i dag kan gå omkring i hennes grotta
i anslutning till Födelsekyrkan. Paula ledde
dessa verk med stor noggrannhet. Hon ägnade
sig dessutom åt grundliga bibelstudier och
lärde sig t.o.m. förstå hebreiskan. Var Paula
spökskrivare när Hieronymus höll på med sina
bibelöversättningar? Nog har hon hjälpt till
och haft ett positiv inflytande på hans något råa
karaktär. Efter Paulas död skrev Hieronymus
en biografi om henne, där han i överflödande
toner skildrar hennes många dygder.
Heliga Paula, du gav bort din egendom åt
fattiga och satsade allt på att hjälpa din andliga
ledare långt borta från släkt och hem. Be för alla
som liksom du tar djärva steg i Herrens tjänst
och ställer sig till förfogande för dem som tjänar
Guds ord. Amen.

Angela var djupt berörd av fattiga kvinnors
utsatta situation och bildade stödgrupper åt
dem. Hon skapade en ny social klass, kallad
”jungfrur” enligt urkristen förebild. Förutom
religiös bildning lärde kvinnorna sig hur de
skulle undvika att bli sexuellt och ekonomiskt
utnyttjade samt att se till att de fick rättvis
lön för sitt arbete. Angela grundade en
kongregation som ännu verkar i många länder
med utbildning av unga kvinnor som mål.
Av vördnad för sin barndoms favorithelgon
kallade hon dem för ursuliner. Angela gjorde
den feltolkande legenden sann på sitt eget sätt:
Snart var henne systrar 11.000 – och snart
många, många fler…
Angela var en finkänslig pedagog. Elever är
älskade döttrar, man ska ”bära dem var och en
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skulpterad i minnet och i själen” skrev hon till
sina medsystrar. Tvång ska aldrig förekomma,
”Gud har nämligen skänkt oss alla frihet,
och han tvingar därför ingen, han bara visar,
kallar, lockar”. Allt det här ägde rum under
reformationstiden, en dyster period av förfall,
krig, sjukdomar, korruption och därtill religiös

upplösning. Bland Angelas sista ord fanns
detta råd till alla andra: ”Gör nu, gör nu det
som du önskar du har gjort när din dödsstund
kommer.” Denna stund kan slå till var som
helst, när som helst.
Det visste det föräldralösa helgonet alltför väl,
som miste sin familj med ett enda slag.

Kyrkans bön på denna dag:
Vi anbefaller oss, Herre, i den heliga Angelas förbön och ber dig om kärlekens och klokhetens
gåva, så att vi, som hon, kan bevara tron oförfalskad och bekänna den med vårt liv. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Pet 4:7b-11 och Mark 9:34-37

28/1

THOMAS AV AQUINO (1225 – 1274)

Överviktig, tystlåten – och ett geni med
gränslös aptit på svåra böcker. ”Denne stumma
oxe kommer en gång att råma så att hela
världen ekar av det” sa den helige Albertus
Magnus (15/11) om sin elev, 1200-talsmunken
THOMAS AV AQUINO från den helige
Dominikus tiggarorden (se 8/8). Thomas
flitiga penna behandlade tusentals frågor inom
teologi och filosofi med argument för och
emot och med sträng logisk metodik, i syftet
att uppnå största möjliga klarhet. För honom
fanns det ingen större glädje än att inse sanning,
vare sig den kom genom naturvetenskaperna,
filosofin eller Bibeln, ty all sanning har sin rot
i Gud – även när vi möter den hos hedniska
filosofer (Aristoteles var hans favorit, se
nedan). Om någon får för sig att vetenskap och
tro är i konflikt, så är det för att han inte har
kollat efter tillräckligt noga. Den kristna tron
är sann, men inte så att den bygger enbart på
vad den begränsade världen kan lära oss, utan
för att Gud, all sannings källa, har uppenbarat

den för oss genom sin Son, och inget i tron
motsägs av förnuftet. Världen omkring oss
leder själv till insikten om Skaparens existens:
1) Bakom all förändring måste det stå
en oföränderlig Kraft.
2) Bakom allt som fått sin existens
genom något annat måste det finnas
Den som ger existens åt allt och själv
inte behöver få existens av någon.
3) Bakom allt detta som kan uppstå och
försvinna måste det finnas Den som
behövs med absolut nödvändighet så
att allt blir möjligt.
4) Allt i denna värld vittnar indirekt om
Den i allt fullkomlige, som det själv
är en mer eller mindre fullkomligt
förverkligad avglans av.
5) Naturens underbara sammanhang
och ändamålsenlighet i alla detaljer
avslöjar Intelligensen bakom allt.
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Allt som finns hänvisar till Skaparen. Men för
det mänskliga förståndet gäller att de Deo scire
non possumus quid sit, sed quid non sit (om Gud
kan vi inte veta vad han är, utan enbart vad han
inte är). För att verkligen inse Guds existens
krävs en sorts krock med vårt förstånds gräns,
ett möte med en stängd dörr bakom vilken vi
inser att Gud måste vara och finnas till: ”Detta
är höjdpunkten i den mänskliga kunskapen
om Gud: Att veta att vi inte vet vad Gud är,
eftersom det som Gud är överträffar allt vi kan
förstå om Gud” skrev han. Med tankens klarhet
nuddar Thomas vid det Otänkbara. Med trons
iver tar han nästa steg: han öppnar dörren och
går in: Eukaristins hemlighet, att Gud sitter till
bords med oss, kunde Thomas tala om som
ingen annan. Den kända hymnen med versen
Tantum Ergo sägs ha skrivits av honom.
Thomas var yngste sonen i en stor adlig familj.
När han var liten slog blixten ner i slottet och
dödade hans lillasyster som låg precis intill
honom – händelsen måste ha präglat honom
för livet. Thomas blev klostergiven som
femåring till benediktinerna i Monte Cassino.
Det var nog familjens plan att pojken skulle
avancera till abbot. ”Vad är Gud?” – så lär
helgonet ha frågat sina lärare redan då.
Thomas visade stor begåvning för studier.
”Jag har aldrig läst en bok utan att förstå den”
konstaterade han utan minsta högmod. 12391244 studerade han i Napoli, där texter av den
muslimske universallärde filosofen Averroes
(Ibn Rushd) började bli kända bland kristna.
Denne arabiske lärde skrev kommentarer
till filosofen Aristoteles som ännu var rätt så
okänd och oanvänd inom kristenheten, men

vars verk hade bevarats inom den muslimska
kulturen. Averroes ville visa att den antika
filosofens tankar var fullt förenliga med
Koranen, men den lärde muslimen hade en
rad synpunkter som väckte oro, t.ex. förnekade
han att individuella själar kan vara odödliga.
Vissa ansåg att Averroes gav förnuftet för stor
betydelse i förhållande till tron. Många inom
kyrkan fruktade hotet från den ”nya” filosofin.
Thomas kände ingen rädsla, han ville förstå
den för att kunna försvara den kristna tron
desto bättre. Om något är sant kan det inte vara
farligt att känna till det, resonerade han.
Den gamla benediktinorden måste ha känt sorg
när den lovande broder Thomas som tonåring
bestämde sig för att byta till den nya radikala
tiggarorden i helige Dominikus efterföljd (se
8/8). Familjen blev upprörd. Thomas bröder
kidnappade honom och höll honom fången
under nio månader i familjens slott. Det sägs
att man släppte in en förförerska i hans rum
för att få honom på fall. När Thomas insåg
vad kvinnan var ute efter sprang den annars
så blide brodern till kaminen, tände eld på en
pinne och jagade ut henne med den. Sedan
målade han ett kors på väggen med den
brända pinnen. På natten drömde han att två
änglar lovade honom kyskhetens gåva för
resten av livet. Enligt källorna blev det också
så – han förblev resistent mot alla frestelser till
orenhet. Familjen gav upp. Thomas släpptes.
Han flyttade till Paris och senare till Köln, där
han fick läsa för den ovan nämnde Albertus
Magnus, som höll spännande föreläsningar om
den kontroversielle Aristoteles.

Platon eller Aristoteles – hur ska vi tänka?
En del tidiga kristna författare avskydde grekisk filosofi. Tertullianus (se s. 47) sa: ”Vad har
Jerusalem med Aten att skaffa?”. Andra, som t.ex. Justinos (s. 1175) var mer öppna. Jesus
uppsöktes av ”greker” men tog inte notits av dem (Joh 12:20-21). Paulus talade med epikureer
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och stoiker (Apg 17:18) men var inte imponerad av Tänkarnas rike (1 Kor 1:18-31; jfr Rom
1:19f). Inbegreppet av filosofi var Platons beundrade lärare Sokrates, grubblaren i Aten mot
slutet av 400-talet f.Kr. Sokrates gillade att ställa kritiska frågor till dem som trodde att de
visste något om filosofi. När han på så sätt avklädde även ansedda män – inför en svans av
förtjusta unga män som hade tid för sådana roliga sysslor – blev det för mycket för Atens
maktelit. Sokrates tvingades dricka gift för att han ”förledde ungdomen” och ”inte erkände
gudarna”. Platon skrev ner sin älskade lärares filosofi i många verk. Enligt den finns det något
oföränderligt bakom allt i denna förgängliga värld. Sokrates ville få sina elever att reflektera
över det gemensamma bakom mångfalden av allt som finns. Tanken avslöjar verkligheten
bättre än ögat - plötsligt blixtrar det till, t.ex. när du inser att en cirkels tangent berör cirkeln i
en enda punkt som alltså finns fast du inte kan se den. Eller när du ser att saker liknar varandra
men också inser att likheten i sig själv är osynlig. Det finns alltså något mer verkligt och mer
fullkomligt än det ofullkomliga och förgängliga som ögat kan se. Platon talar om varje tings
idé – ett sorts perfekt, oförstörbart ”original” som de enskilda konkreta sakerna är mer eller
mindre bra ”kopior” av. Så har varje jordisk häst del av ”hästens idé” och får sin existens
därifrån, ja, orsakas av idén. Vi människor sitter som i en grotta och stirrar in mot väggen där
vi ser skuggor (= de konkreta fenomenen i världen) av det som sker bakom vår rygg ute i det
fria (det ”verkliga”). Äkta filosofi är att vända sig om, ut mot ljuset, och söka tingens ursprung,
idéerna, bland vilka Det godas idé, det högsta värdet, strålar som en sol (här närmar sig Platon
insikten i Guds existens). Att tanken kan nå fram till idéerna beror på att vår odödliga själ har
skådat dessa innan den kom till kroppen, då den glömde vad den sett, menar han. Filosofin
väcker själen ur sin sömn. Platons tanker påverkade starkt den grekiska kulturen. Det
konkret fysiska och kroppsliga (”skuggorna”) blev mindre viktigt än det idealiska, det tänkta,
idéerna. Det kunde urarta till rent förakt för allt jordiskt (som i gnosticismen, se s. 184). En del
kyrkofäder var nog mer platoninspirerade än de själva insåg. Många uppfattade Platons idévärld som ”Guds tankar”. Augustinus (se s. 1336), hittade sin väg till den kristna tron delvis via
(ny-)platonismen. Så uppfattar han kunskap som något vi får genom upplysning (illuminatio)
från den andliga fullkomliga världen som han identifierar med Guds värld. Platons duktige
elev Aristoteles distanserade sig från sin lärare, som han tyckte skapade två parallella världar
på ett konstgjort sätt: sakerna framför oss är ju verkliga, menade han, det behövs inget ”rike
av idéer” bakom dem. Genom våra sinnen, empiriskt, inte genom ett diffust medfött ”minne”,
lär vi känna tingen som de är. På den berömda tavlan ”Skolan i Aten” (från 1511) av Rafael
ser man Platon peka uppåt mot himlen och Aristoteles utåt och neråt mot tingen i världen:
”Där – i själva de synliga tingen - finns existensen, tingens väsen, deras substans”, vill han
säga. Enheten finns som en enhet av form och materia. När något blir till – t.ex. när en figur
huggs fram ur ett marmorblock – är det bara marmorns materia som byter form. Formen
fanns innan framträdandet i materian såsom möjlighet, inte som en självständig ”idé” någon
annanstans uppe i en ”idé-värld”. Icke-nödvändiga egenskaper kallas för accidentiella (såsom
färgen på en häst – färgen är inte avgörande för om djuret är en häst). På medeltiden började
man tala om förvandlingen av bröd och vin till Kristi kropp och blod som trans-substantiation
(se Katolska kyrkans katekes, nr. 1376): de eukaristiska elementen behåller ”utåt” sina fysiska
(accidentiella) egenskaper, men ÄR efter förvandlingen ”inåt” något annat, har ny substans.
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Antikens multi-intresserade geni Aristoteles vände alltså blicken mot den fysiska världen,
han studerade allt, även växter och djur. Han grundade den formella logiken och blev lärare
åt den berömde Alexander den store som dog ung (omnämd i Bibeln: 1 Mack 1:1,8; 6:2 och
antagligen i Mark 8:36). Aristoteles anade, trots att han var hedning, Skaparen bakom allt: hur
vi än talar om verkligheten så förutsätter det alltid ett högsta varande som betingelse för
att allt annat finns till, och det kallar Aristoteles för Gud. Gud är den yttersta orsaken till allt,
ren och fullkomlig form utan materia, ren verklighet, rymmande inom sig alla möjligheter.
Gud är alltings igångsättare eller ”orörda rörare” som får alla hjul att rulla, det yttersta upphovet
till alla vågor av förändringar i form och materia. Dessa tankar övertog Thomas. Han insåg att
man med Aristoteles kunde ge det teologiska språket stadiga ben att stå på. Filosofen betonar
ju liksom Bibeln att den konkreta världen finns på riktigt och är värdefull. Naturen följer
logikens lagar som kan utforskas och förstås i sig själva, även utan Bibeln. Så banade Thomas
vägen för en mer positiv syn på ”det jordiska” (t.ex. sexualiteten, som Augustinus såg mera
negativt på), och indirekt för naturvetenskapernas självständighet. Han försonade antikens
bästa filosofi med den kristna lärans språk och tro på Gud (jfr Vish 13:1-9; Rom 1:19-23).
Thomas hjärna var som en dator som aldrig
stängs av. En gång satt han till bords hos kung
Ludvig den helige (25/8). Plötsligt slog han
näven i bordet. Geniet hade insett lösningen
på en fråga. Läget var pinsamt och alla tittade
på kungen, som dock tog saken positivt och
lät hämta en skrivare som kunde anteckna
munkens infall innan han glömde det.
Under några år på 1260-talet var den lärde
dominikanen knuten till det påvliga hovet
som teolog och lärare, vilket var besvärligt
eftersom påvens kuria vid den tiden flyttade
från plats till plats. Resandet hindrade dock
inte Thomas från att skriva flitigt – såsom
hans utförliga kommentarer till Bibeln. 1269
var han tillbaka som lärare i Paris och kunde
med stor energi skriva på det han är mest
känd för, sin Summa Theologica, i vilken han
med stor klarhet redogör för trons grunder.
Hans sätt att undervisa var milt och lugnt,
han hade en lågmäld och behaglig röst.
Thomas ville framför allt hitta sanningen i
en frågeställning och få andra att inse den. Så
började han typiskt sin argumentation med
att återge sin samtalspartners syn och därefter
– med klockren logik – leda denne till bättre
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slutsatser. Stilen i hans verk är kliniskt ren från
personlig prägel, den är klar, objektiv, exakt
och alltid logiskt korrekt. Thomas måste ha
tänkt snabbare än pennan kunde hänga med.
Hans handstil är hopplös, vilket har drivit
thomasforskare till förtvivlan och försenat
färdigställande av en komplett, kritisk utgåva
av hans verk ända tills våra dagar. Frågan är
om utgåvan någonsin blir klar.
Summa Theologica fick avslutas av andra, med
hjälp av Thomas lösa manuskript. Vändpunkten
som satte stopp för helgonets skrivande var en
vision från Gud som drabbade honom mitt
under mässan, 6 december 1273 i Napoli.
”Allt vad jag skrivit förefaller mig som halm
– i jämförelse med vad jag har skådat” sa han
efteråt till bröderna om sin andliga upplevelse
(var det läsningen av Jes 5:24 eller 33:11 som
fick ”den stumme oxen” att lägga pennan ifrån
sig för alltid?). Det var också vid denna tid i
Napoli som helgonet en tidig morgon hörde
Kristus tala till sig från ett krucifix. Herren sa:
”Thomas, du har skrivit väl om mig, vilken lön
vill du ha för dina mödor?”. Ödmjukt svarade
han: ”Ingen annan, Herre, än dig själv!”
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År 1274 begav sig Thomas till konciliet i Lyon.
På vägen störtade han av någon anledning med
huvudet ner mot ett nedfallet träd (han kanske
inte såg sig för, försjunken som han alltid var
i teoretiska problemställningar). Teologins
gigant dog i följderna av denna skada den 7:e
mars. Han fick gå in till den Herre som skulle
bli hans belöning. En subprior i klostret som
var nästan blind berörde det avlidne helgonets
ännu varma kropp och fick genast tillbaka

sin syn, ett hundratal närvarande bevittnade
händelsen. Thomas av Aquino dog som
49-åring, helgonförklarades så småningom
och fick titeln kyrkolärare. Efter flera hundra år
blev hans kristallklara framställningar närmast
normerande för katolsk teologi. Hans lärare
Albertus fick rätt om ”den stumme oxen”: ekon
av ”den änglalike läraren”, som Thomas också
kallas, finns numera i alla våra böcker om tron,
öppet eller fördold bakom hela tänkesättet.

Kyrkans bön på denna dag:
Evige Gud, du som gjort den helige Thomas till ett lysande föredöme i strävan efter helighet och
studiet av sanningen, låt oss ta lärdom av hans undervisning och vägledas av hans liv. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Vish 7:7-10, 15-16 och Matt 23:8-12

29/1 VILLANA (1322-1361)
Flickan rymde hemifrån för att bli nunna,
men klostret avvisade henne. Då fick pappan
henne bortgift i stället. Hon gav upp, blev som
omgivningen önskade och förföll till ett ytligt,
världsligt liv. En dag stod hon i en juvelprydd
dräkt framför spegeln och fick plötsligt
se sig själv som äcklig demon. Det blev
droppen. Den saliga VILLANA från Firenze
omvändes, började läsa Bibeln, anslöt sig till
dominikanernas lekmannagren och bad varje
dag. Hon försökte tigga pengar på gatorna till

fattiga, men familjen hindrade henne: Vad ska
folk väl säga om oss?... Villana dog ung, ofri på
jorden, men välkommen i himlen.
Saliga Villana, du var som en helig främling i
en ohelig miljö. Be för alla unga kristna kvinnor
i vår tid, som pressas av andras förväntningar
och som lätt dras med i en falsk och tom livsstil.
Må de våga säga ifrån och göra det de känner
sig kallade till. Amen.
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30/1

BATHILD (DÖD 680)

Det var en gång ett vackert och fromt barn som
rövades bort av pirater och såldes som slav i
ett främmande land. Där upptäcktes hon av
en ung kung som gifte sig med henne. Kungen
dog snart, och hon - hans drottning - fick
regera i sin ännu omyndige sons ställe. Flitigt
understödde hon den framväxande kyrkan i
landet, tog hand om fattiga och sjuka, frigav
slavar, ja, det sägs att hon förbjöd slaveri helt
och hållet. I adelskretsarna kokade avunden
och en elak sammansvärjning störtade henne.

31/1

Heliga Bathild, i alla tider kämpar kyrkans
sanna helgon mot människors förtryck och
utnyttjande av varandra. Gå i förbön för oss, så
att Gud ger oss nåden att se vad vi kan göra för
utsatta människor, viljan att genomföra det och
kraften att stå på oss när vi motarbetas. Amen.

GIOVANNI BOSCO (1815-1888)

1800-talets europahistoria handlar om
- INDUSTRIALISERING, människors arbetsliv förändrades, man underkastades maskinernas välde,
- URBANISERING, människor strömmade till
storstäderna där arbete fanns och fick ofta leva
under trånga förhållanden, ett rum per familj,
bland grannar som man inte kände,
- PROLETARISERING, man ägde inget annat
än sin arbetskraft och fick ”sälja” den, ofta
för en skamlöst låg lön som man inte kunde
påverka, samt
SEKULARISERING, bygemenskapen och
med den kyrkans naturliga samlingsfunktion,
tappades bort, de nya storstadsförsamlingarna
kunde inte fånga upp arbetarna, moralen
sjönk, spriten, kriminaliteten och ateismen
spreds – och drog med sig många unga.
Det var också tiden då påvens politiska makt
minskade. Vad var kyrkans uppgift i en sådan
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Hon valde då att lämna samhällets topp och
bli nunna i ett kloster som hon själv grundat.
Sann saga? Visst. Den heliga BATHILD fanns
på riktigt och dog i dag, år 680, nära Paris.

epok? Att vända ryggen åt världen och förargas
över det minskande antalet kyrkobesökare
eller över bristen på vördnad för påven? Eller
att främst ta itu med den skrikande sociala
nöden? Dagens helgon valde det sista, utan att
för den sakens skull avvisa det första.
Att växa upp i fattig lantarbetarmiljö med
sin ensamstående mamma lärde den helige
GIOVANNI (= Johannes) BOSCO att hjälpa
till och att bli en överlevare. En stark förtröstan
på Gud fick honom att se möjligheter i allt.
Fadern dog när han var två år gammal och
Giovannis mamma fick ensam försörja sina tre
söner. Det ville Giovanni hjälpa henne med.
Den starka och milda kvinnan lärde barnen
glädjen vid hårt arbete och den äkta fromheten
som visar sig i handlingar mer än i ord. Pojken
hjälpte ivrigt till med allt.
Giovanni uppträdde framför familjens hus: att
gå på lina, springa fort, spela instrument eller
jonglera bollar är väl inget? Folk applåderade
det självlärda cirkusbarnet. Som betalning
fick han dem att be en bön (rosenkransen)

JAN
med honom, eller så reciterade han prästens
senaste söndagspredikan, som han kom ihåg
ord för ord. Varje dag – efter att ha vallat kor,
konstant med en bok i handen - gick han
16 kilometer till en präst som lärde honom
grundskoleämnena och latin. Den begåvade
pojken, som även behärskade olika hantverk,
antogs till gymnasiet på villkor att han själv
jobbade ihop till sina utgifter. Det avhöll
honom inte från att bli klassens i särklass bäste
elev. Modern måste ha känt enorm stolthet
över sin ansvarstagande son – som till på köpet
var fast besluten på att bli präst.
År 1841, 26 år gammal, var Don Bosco präst
i storstaden Turin. Där strövade sysslolösa
pojkgäng omkring som ingen brydde sig om,
många av dem föräldralösa, ständigt med
polisen i hälarna. Det var den tidiga, råa
industrialiseringens tid, utan sociala skyddsnät
och bra utbildningsmöjligheter. Don Bosco
samlade unga pojkar från slummen och
fängelserna, organiserade utflykter och kurser,
snart också verkstäder för tillverkning av
skor, kläder, papper och böcker. Inom kyrkan
bekämpades han med den klassiska anklagelse
som alla framgångsrika ungdomssjälasörjare
får höra: ”Han tar bort ungdomarna från
församlingarna”. Vanligt folk ansåg att han var
galen.
Don Bosco överlevde flera attentat, ibland fick
han hjälp av en mystisk stor grå hund, som
dök upp från ingenstans i rätt sekund och
försvarade honom. Ingen visste varifrån den
kom.
Anekdoterna är många – här en av dem:
Två fina herrar ville uppsöka Don Bosco,
köra honom till dårhuset och förklara honom
sinnessjuk. De dök upp i en hästvagn – en
droska – och bad honom stiga in och följa
med till ett viktigt evenemang. Helgonet

genomskådade deras list. ”Mina herrar”, sa
han, ”ni står högre i rang än jag. Stig ni upp
i vagnen först”. Det gjorde de. Don Bosco
stängde dörren och låste den utifrån. Sedan
förklarade han för kusken att dessa två skulle
till dårhuset, oavsett om de stretade emot.
”Visst” sa kusken och for iväg.
Staten ville ha prästen att uppfostra pojkarna
till soldater, men Don Bosco ville göra dem till
helgon. När koleran härjade i Turin ville ingen
ta hand om de sjuka och döende av rädsla för
smittan. Don Bosco och hans pojkar kom de
sjuka till hjälp, utrustade med massvis av tillit
till Gud och desinfektionsmedel för händerna.
1400 invånare dog, men inte en enda av den
kloke prästens pojkar.
Det dåtida politiska klimatet, antikyrkligt,
nationalistiskt och liberalt, var ett ständigt
problem. En natt drömde Don Bosco att
han såg stora begravningsceremonier i det
italienska kungahuset. Han varnade kungen
från att underteckna en liberal lag som ville
förbjuda kloster. Kungen tänkte inte lyssna
på den underlige prästen. Snabbt dog det
kungligheter på rad och det fromma folket
tänkte sitt. I raseri mot Don Bosco skrev
kungen under lagen.
Men ingen lag kunde stoppa Don Boscos
ungdomsarbete, och han fick t.o.m. vissa
liberala politikers stöd. Hans samlingsplatser –
s.k. oratorier - blev allt fler och snart bildades
prästkongregationen Salesianerna (namn
efter den helige Francois de Sales, se 24/1).
En systerorden med samma målsättning
(Mariadöttrarna, eller ”Don Bosco-systrarna)
blev det också till. När ”ungdomens apostel”
dog vid 73 års ålder fanns det redan 250 sådana
platser med 130.000 ungdomar. Många fler
skulle det bli över hela jorden (i Stockholm har
Salesianerna i vår tid grundat ungdomshuset
Quo Vadis).
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Hemligheten bakom Don Boscos framgång
var en fast och beslutsam Gudstro, kombinerad
med mildhet, tillit till de svåra pojkarnas goda
vilja och en hjärtlig, humoristisk stil.
Don Bosco såg oroad på kyrkans framtid, men
var också full av tillit till att Gud och Jungfru
Maria skulle få fram räddande gestalter. Han
fick rätt. De finns och verkar just nu precis som
han i kyrkans tjänst överallt på jorden, alla
doldishelgon som räddar barn och ungdomar!
Ord av den helige prästen Don Bosco:

Försök alltid att visa genom dina gärningar det
som du kräver av andra.
Det bästa vi kan göra på jorden är att göra gott,
vara glada och låta sparvarna kvittra.

Ett barns första lycka är vetskapen om att vara
älskad.
Det räcker inte att älska ungdomarna. De
måste få känna att de är älskade.
De ondas mod beror på de godas feghet. Var
modiga – då kommer ni att se hur de låter sina
vingar hänga ner längs sidorna.
Djävulen är rädd för glada människor.
Man uppnår mer med en vänlig blick, med
ett gott och uppmuntrande ord, som inger
förtroende, än med många förebråelser.
Det gäller att arbeta som om man skulle leva
för alltid, och att leva som om man skulle dö
varje dag.

Kyrkans bön på denna dag:
Fader i himlen, du som gjorde den helige Johannes till en ungdomens fader och fostrare, gör oss
lika brinnande i kärleken som han, så att vi kan vinna vår nästa och tjänar endast dig. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Fil 4:4-9 och Matt 18:1-5
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BLASIUS (DÖDAD 316)

Den helige BLASIUS, armenisk biskop
(och läkare?) från 200-talet, firas 3/2, men
eftersom den helige Ansgar som Nordens
(d.v.s. vår) apostel självklart har företräde då,
flyttas Blasius dag hos oss till i dag. Under
Diocletianus förföljelser av kyrkan (se 16/1)
ska Blasius kropp ha söndertrasats med kardor
som man kammar ull med (därför är han
skyddshelgon för alla som arbetar med ull).
Legenderna säger att han hade gömt sig i en
grotta, men under en jakt flydde vilda djur till
honom, deras vän som brukade ta hand om
deras sår. Så avslöjades helgonets gömställe.
Strax därefter kom en kvinna förbi vars gris
rövats bort av en varg. Blasius fick rovdjuret
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1/2 BRIGID FRÅN KILDARE (CA 452 – CA 530)
att återlämna sitt byte levande (var ”vargen” i
själva verket en människa, en barnarövare?).
Kvinnan kom till hans mörka fängelse och lyste
upp det med smala vaxljus. Det sägs också att
en pojke som höll på att kvävas av ett fiskben
i halsen befriades på hans förbön. Allt detta
sammantaget förklarar hur blasiusvälsignelsen
kom till, vid vilken just i dag prästen under
mässan håller två tända ljus i korsform (som
ett X, likt andreaskorset, se 30/11) framför
halsen på var och en och säger: På den helige
biskopen och martyren Blasius förbön befrie
dig Gud från halssjukdomar och annat ont. Be
gärna prästen ta med den välsignelsen i dagens
mässa – den passar bra här på vintern.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, bönhör ditt folk, som ropar till dig på den helige Blasius dag: Ge oss fred i våra dagar
och hjälp oss att vinna evigt liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Rom 5:1-5 och Mark 16:15-20

Också i dag: Brigid
I Irland vördas urgamla helgon, från
tiden då kristendomen tog över efter den
keltiska hedendomen, vilket skedde redan
under Saint Patrick (se 17/3) vid mitten av
400-talet. De keltiska helgonberättelserna
bär spår av konfrontationerna med den
gamla religionen vars ledande prästskikt
var de maktfulla druiderna med deras magi,
riter och människooffer. Berättelserna liknar
ibland folksagor. De är svåra att bedöma

med moderna historiska (och moraliska)
mått. Tron på helgonens förbönsmakt inför
Gud var stark i folklig keltisk tro – helgonen
utrustades av Gud med övermänskliga krafter,
kunde utverka straff över onda och hjälp åt de
hjälplösa, även åt djur. Nära helgonens reliker
var man trygg. Där fanns det kraft.
Namnet BRIGID – som vår svenska Heliga
Birgitta troligen uppkallades efter (se 7/10)
– var i den keltiska hedendomen namnet på
en gudinna. Att gamla avgudanamn bärs av
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helgon känner vi även från t.ex. Dionysios (se
9/10) eller Walpurgia (= vår svenska Valborg,
se 25/2) eller det isländska nationalhelgonet
Thorlak (se 20/7). Dagen i dag var
ursprungligen denna gudinnas dag, en vårfest
för hedningarna. I Kildare, staden i den sydliga
delen av Irland, som dagens helgon byggde sitt
kloster i, fanns det i den gamla religionen ett
kvinnligt präst-kollegium, vars ledare alltid
bar gudinnan Brigids namn. Dagens helgon
föddes av en kristen kvinna men fick just detta
icke-kristna namnet vid sitt dop. Hon föddes,
säger gamla källor, år 452. Det kloster som hon
kom att grunda i Kildare blev ett dubbelkloster
(för män och kvinnor, strikt åtskilda). Det
blev ett av Irlands viktigaste lärdomscentra.
De protestantiska engelsmännen kuvade
efter reformationen stora delar av Irland och
raserade eller brände många kloster på den
katolska ön. Heliga Brigids systerorden gick
under då.
En ”evig eld” ska ha brunnit i Kildare sedan
Brigids dagar, vaktad av nunnorna under tusen
år ända tills engelsmännens härjande. Elden
stammade troligen från den förkristna kulten,
men Brigid gav den en ny tolkning: Kristus är
vårt nya ljus. År 1807 återupprättades Brigids
nunneorden i Irland, och 1993 tände systrarna
en ny eld på torget i Kildare, i samband med
en konferens for katolska kommissioner som
arbetar för människorättsfrågor, fred och
rättvisa (Justitia et Pax), under närvaro av
Irlands (första kvinnliga) president. Nunnorna
tog elden med sig och nu brinner den i deras
reträttcenter (Solas Bhride), som stod klart år
2015. Byggnaden har form av Heliga Bridgets
särpräglade kors och är prisbelönad för sin
100 % miljövänliga konstruktion. Systrarna
som också engagerar sig mot trafficking,
nutidens slavhandel i vår kultur, söker dialog
med människor ”of all faiths and of no faith”,
som de säger. De var med och tog emot Dalai
Lama när han kom till Kildare 2011 för att tala
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i katolska domkyrkan där. Min ringhet och
min resegrupp tog de varmt emot i september
2017, och vi bad, sittande i en ring kring den
lilla Brigid-lågan som de vårdar ömt.
Den heliga Brigid var – som vår svenska
Birgitta, hennes namne – en kristen matriark,
högsta ledare för både sin manliga och
kvinnliga ordensgren. Kvinnor hade en stark
position i den keltiska kristenheten. Så kunde
de t.ex. dela ut kalken med Kristi blod i
mässan, vilket väckte förargelse inom kyrkan
på kontinenten.
Legenderna om Brigid skrevs mer än hundra
år efter hennes död. I en av dem sägs det att
Brigid som barn tillsammans med sin mor
ägdes av en hednisk präst, en druid – hon
började alltså sitt liv som slav. Vid midnatt,
efter att Brigid hade döpts (av hela tre präster)
satt druiden och såg upp mot stjärnorna.
Då såg han en eldpelare över huset där den
nyblivna mamman och hennes barn sov. Han
väckte sin morbror, som var kristen, denne såg
det också och menade att ett heligt barn hade
fötts. Druiden instämde. Redan innan dopet
utförde flickan under.
Mycket tidigt hörde man henne prata. Hon låg
på golvet med utsträckta armar, som ett kors.
Druiden fick sin morbror att fråga henne vad
hon ville säga (han vågade inte själv). ”Det
här ska bli MITT!” sa den lilla. Druiden blev
sorgsen, han visste vad det betydde: slavinnans
barn skulle en gång ta över området och
äga det tills Domedagen. När flickan skulle
avvänjas och äta vanlig mat spydde hon upp
allt som druiden gav henne. ”Det är för att jag
är oren”, insåg hedningen.
Barnet krävde snart att få komma till sin far,
som verkar ha varit en både fri och välmående
man. Det fick hon och fadern tog nu hand om
henne. Fortsatt utförde hon mirakel – i hennes

En biskop drömde på natten om Jungfru
Maria och en röst sa att Maria skulle bo ibland
hans folk. På dagen fick han se barnet Brigid
och utbrast: ”Detta är den Maria som jag såg
i drömmen”. Alla närvarande reste sig för
flickan och välsignade henne. Så småningom
kallades Brigid för irernas Maria, den äldsta
källan vi har ger henne titeln ”Guds Moder”
vilket förefaller oss underligt men tydligen
gav mening i den mystiska poesin som den
keltiska kristendomen var indränkt i. I en
senare folklig berättelse – av okänd ålder –
önskar sig ett fattigt par brinnande en son
som kan hjälpa till med deras hårda slit, men
de får bara en dotter. ”Hon kan bli Guds
Moder” menar kvinnan. Flickan växer upp
och förvandlas: hon får Jesusbarnet inom
sig och kläds av en ängel i underbara kläder.
Denna nya Maria möter Brigid som hjälper

henne att bli av med nyfikna folkmassor. Som
tack får Brigid önska sig något och ber Maria:
”Låt min dag alltid komma före din”. Det blev
så – i morgon firar vi ju den dagen vars gamla
namn var Marie ljusfest. Sådana tokfromma
fabuleringar där gränserna mellan himmel
och jord suddades ut, älskades av medeltidens
människor. De frossade i dem, och kyrkan
kunde inte alltid tygla den folkliga fantasin.
Dagens helgon, som bara överträffades av
Sankt Patrick i popularitet, förknippades även
med vatten. Så fanns det en liten brunn som
bar hennes namn, i den bodde en liten fisk
som bara visade sig en gång vart sjunde år,
och om man lyckades se fisken blev man botad
från vilken sjukdom som helst. Kunde inte
den fisken vara Brigid själv? Såklart, ansåg den
folkliga fantasin! Typisk medeltida är också
berättelsen om hur Brigid som barn skaffade
sig land: hon drev kor men de fick nöja sig med
gräset i vägkanten. En rik jordägare såg det
och han frågade hur mycket land hon behövde
för djuren. ”Så mycket som min mantel kan
täcka” svarade hon, och det unnade han nog
den lilla. Brigid bredde ut sin mantel och den
täckte plötsligt många mil åt alla sidor. En
version tillägger att en dum gammal gumma
utbrast: ”Om den manteln fortsätter kommer
hela Irland att bli fritt”. Kommentaren var
ödesdiger, manteln stoppade sin framfärd,
och senare skulle engelsmän lägga beslag på
området. Hade den gumman bara hållit tyst!
Vi återvänder till 700-talskällorna. Brigids far
irriterades över att hon gav bort ett värdefullt
svärd till en spetälsk. ”Kristus har tagit det” sa
hon. Han ville då sälja sin dotter som slav till
kungen men denne ansåg att mirakelflickan
skulle vara fri. Fadern ville nu att Brigid
skulle giftas bort, men hon flydde i stället till
en biskop för att bli nunna. Brigids bröder
var rasande över Brigids beslut – de gick nu
miste om brudpriset för henne. ”Ditt vackra
öga ska giftas bort vare sig du vill eller inte”
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närhet tog matförråden inte slut. Om hon gav
bort en del av den köttbit i grytan som skulle
serveras till middagen åt en hungrig hund
förblev köttstycket ändå lika stort. Om tjuvar
stal svin från gården saknades ändå inga när
flocken räknades. Legenden älskar att upprepa
detta drag i helgonets liv: något förvinner,
fattas eller kommer bort, ändå fattas inget.
Saknades det påsköl förvandlade Brigid vatten
i stora mängder till öl. En febersjuk nunna bad
om varm mjölk och fick vatten ur Bridgids
mugg som genast förvandlades till - varm
mjölk. När några biskopar skulle komma på
besök hade Brigid inte mycket att duka upp
med, då mjölkade hon en ko som egentligen
var färdigmjölkad och fick tredubbelt upp som
hon kunde ge till sina höga gäster.
Den hedniska nyårsfesten som inföll på det
som skulle bli Bridgids helgondatum, i dag
1 februari – kallades ”imbolc”, ett ord som är
förknippat med ”mjölkande”. Man anar ett
samband bakåt i tiden – Brigid förknippades
med fertilitet och vår. Än idag flätar man
hennes kors av strå som present till bröllopspar.

FEB

sa en av bröderna. Brigid rev ut sitt ena öga,
som en annan Lucia, sedan förbannade hon
sin bror, och Gud lät hans båda ögon brista. Då
gav fadern med sig och lät sin dotter ta emot
nunneslöjan. Enligt seden uppoffrade Brigid
på knä sin jungfrulighet vid ett altare medan
hon vidrörde dess bärande bjälke. Bjälken var
gjord av ekträ som sedan höll sig lika färskt
och grönt som om det aldrig hade fällts. Sjuka
som senare vidrörde samma ställe blev friska.
Under senare tider brann kyrkan tre gånger
men bjälken låg alltid oskadad under askan.
Biskopen som enligt legenden var ”berusad av
Guds nåd” när Brigid vigdes till nunna läste på
fel sida i boken och råkade viga den fromma
flickan till biskop (legenden berättar också att
Brigid, som snart blev abbedissa, vördades på
samma sätt som platsens biskop, han som läste
mässan för henne och hennes systrar).

mindre men samtidigt behålla sin styrka. Hon
bad för jätten, aptiten minskade, men inte hans
krafter.

Irland är regnigt. En dag när helgonet var
ute på fälten med sina får fångades hon av ett
häftigt oväder och skyndade sig hem, dyblöt.
Solen kom, och en solstråle föll in genom en
spricka i väggen. Av misstag trodde hon den
var en träplanka och hängde sina kläder på
solstrålen. Där hängde de kvar tills de torkat.

Brigid gav synen åt en blind. Det kom även en
mamma till henne med sin lilla flicka som varit
stum sedan födelsen. Flickan böjde sig framåt
för att ta emot den vanliga välkomstskyssen.
Helgonet, som alltid munter och välkomnande,
tog flickan vid handen, och – utan att veta att
hon var stum – frågade hon barnet om det
ville iklädas nunneslöja och förbli jungfru eller
giftas bort. Mamman förklarade att flickan inte
kunde tala, men Brigid frågade en gång till. Då
talade den stumma flickan och sa: ”Jag vill bara
göra det som du önskar”. Sedan dess kunde hon
tala.

En gång gav hon bort en vacker liturgisk
kappa som tillhörde biskopen. När den högtid
nalkades, då kappan skulle användas, fick hon
någonstans ifrån en exakt lika fin som kunde
ersätta den gamla.
Många nödlidande uppsökte Brigid och fick
hjälp – här har vi förmodligen den historiska
kärnan bakom matlegenderna. Ville en fattig
person ha mat rusade hon till köket och
hämtade något, ingen fattig gick ifrån denna
syster utan att ha fått något. Några spetälska
bad Brigid om öl, då välsignade hon vatten som
genast blev till öl. En person önskade salt och
hon tog en sten, som hon välsignat, och fick
salt ur den. En stor man, stark som 12 karlar,
åt för mycket och ville ha Brigids hjälp att äta
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En man led under sin hustrus ständiga hat.
Brigid välsignade vatten som han sedan i
hemlighet stänkte på rummen i deras bostad.
Sedan dess älskade hustrun sin man så länge
hon levde. En annan man bad Brigid om en
kärra för sin döende vän så att denne kunde
bäras till hennes kloster och få dö där. Men
några spetälska ville också ha kärran, ja, de
insisterade på det. Brigid lät dem ta den. ”Vad
gör vi nu med den här sjuke mannen?” frågade
medsystrarna. ”Inget problem” svarade hon
”han får följa med oss till fots”. Så blev det –
ty mannen var nu fullständigt botad! Man kan
undra vad han nu skulle till klostret för, men
sådana frågor bryr sig berättelsen inte om.

Dramatik kring fertilitet återkommer ständigt
i källorna. En kvinna hade mist flera barn
och vände sig till Brigid. Helgonet satt just i
sin vagn, en av hästarna skrämdes av något,
Brigid föll i vattnet och slog sitt huvud blodigt
mot en sten. Vattnet färgades rött av helgonets
blod och hon sa till kvinnan: ”Häll detta vatten
över din rygg, då ska du få lika många barn
som du mist”. Så blev det, och genom beröring
med denna olyckssten blev sedan många

och hamnade inne bland hennes grisar. Hon
välsignade djuret som genast lugnade sig och
anslöt sig till hennes tama flock. En kung hade
en räv som var tam och hade dresserats till att
uppträda med underhållande trick, till stor
glädje för kungen. En man råkade döda den i
tron att det var en vanlig räv och släpades inför
kungen med sin familj. De skulle straffas hårt
– om han nu inte kunde få fram en ny räv som
var lika duktig! Brigid hörde om den olycklige
mannen och åkte iväg till kungen för att tala
med honom. På vägen lät Gud en annan räv
korsa hennes väg, den hoppade upp och satte
sig fredligt vid hennes sida i vagnen. Det visade
sig att den kunde utföra samma trick, och så lät
kungen den stackars mannen och hans familj
fara i frid mot att få räven. Men den nya räven
behandlades illa vid hovet och rymde. Man
gjorde många försök att leta upp den, men det
smarta djuret lurade alltid sina onda förföljare
och behöll sin frihet. Brigid var ofta – typiskt för
den keltiska kristendomen - djupt försjunken i
andliga betraktelser och bön. I ett sådant läge
stal en gång en hund ett stort köttstycke från
henne. Efter en månad hittades köttstycket där
hunden brukade vila – helt orört. Djuret hade
inte vågat äta av helgonets mat utan vakat över
den i stället.
Hur mycket av allt detta är sant, hur mycket
bara intressant? Legenderna visar i alla fall
vilket intryck denna heliga kvinna lämnade
efter sig: ett generöst och modigt liv för Gud
och medmänniskorna. De luktar dock dimmig
sagomystik från forntidens ekskogar på den
gröna ön. Det är rena rama saintertainment.
Läsaren må förlåta mig min barnsligt otyglade
berättarglädje - men anar man inte bakom
alltihop ändå en äkta kristusdoft (2 Kor 2:15)?
Det sägs att vårt helgon en tid bodde hos en
from jungfru med sina systrar och hjälpte till
med fåren. En dag blev det ett fruktansvärt
oväder med storm, åska och regn och ingen
ville gå ut och se efter djuren. Brigid sa: ”Jag
tycker mycket om att valla får”, hennes värdinna
1029

FEB

sjuka friska, heter det. En kvinna som lovat
avhållsamhet bedrev otukt och blev gravid.
Magen växte och med den skammen över
synden. Brigid välsignade kvinnan, fostret
försvann och kvinnan gjorde bot för sin synd.
En elak man begärde en kvinna och ville lura
henne att bli hans slavflicka. Han anförtrodde
henne ett dyrbart silversmycke men stal det i
hemlighet från henne och kastade det i havet.
Sedan krävde han smycket tillbaka, och när
kvinnan inte kunde redovisa det fick hon
ställa sig till hans förfogande och bli hans slav.
Då flydde hon till Brigid. När helgonet hörde
om saken kallade hon genast till sig en fiskare
som kom från stranden med nyfångad fisk. I
en av fiskarnas inälvor hittades silversmycket.
Inför en stor skara avslöjade Brigid den onde
bedragaren som medgav sitt brott.
Självaste Sankt Patrick, Irlands apostel, skulle
komma förbi en plats nära nunnornas kloster.
Brigid reste iväg för att träffa honom. När
hon kom dit hade Patrick ännu inte anlänt.
Ett gräl var på gång för att en rasande kvinna
ville lämna sin nyfödde son till en av Patricks
medhjälpare, en biskop. Kvinnan påstod att
hon kommit till platsen tidigare för att bli
nunna och hade blivit förförd av biskopen, han
var alltså far till barnet och fick ta sitt ansvar.
Biskopen tvärnekade. Det bestämdes att Brigid
skulle reda ut saken. ”Vems barn är det?”
frågade Brigid mamman. När denna fasthöll
sitt påstående, gjorde Brigid korstecknet över
hennes ansikte och genast svullnade huvudet
och tungan upp. Sedan frågade hon den lille,
som ännu inte kunde tala: ”Vem är din far?”.
Barnet fick talförmåga och sa att modern hade
ljugit, biskopen var inte fadern utan en viss
man som just då satt i utkanten av sällskapet.
Alla ville nu bränna lögnerskan på bål, men
Brigid sa att det räckte om hon gjorde bot. Det
gjorde kvinnan sedan och svullnaden i huvudet
och i tungan försvann.
Brigid var god mot djur. Ett vettskrämt, jagat
vildsvin kom en dag springande ut ur skogen
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höll henne dock tillbaka. ”Låt mig få min vilja
fram” sa helgonet och gick ut i stormen och
sjöng (text lätt bearbetad av mig):
Ge mig en klar dag
ty du är en dyrbar vän, en kunglig yngling,
för din älskade moder Marias skull:
jaga bort regnet, jaga bort vinden.
Min kung ska göra det för mig.
Det blir inget regn fram tills kvällen,
för Brigids skull, hon som i dag
går ut till hjordarna.
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Onödigt att tillägga att regnet upphörde, och
likaså stormen.
Heliga Brigid, bakom alla legenderna om dig
märks din andliga, moderliga styrka och ditt
villkorslösa engagemang för människor och djur
i nöd. Vaka med din förbön över oss på livets
vägar, så att gnistan i oss, som engång tänts
av Den helige ande, aldrig slocknar och så att
vi skyddas från sorg, olyckor, skam och all nöd.
Amen.

KYNDELSMÄSSODAGEN

Denna kalla vinterdag kallas för KYNDELSMÄSSODAGEN (fast festen ofta läggs på
närmaste söndag, enligt svenska almanackan)
– den motsvarar den glädjerika rosenkransens
fjärde mysterium. I kyrkan håller vi tända
ljus i händerna (”kyndel” = ljus). Vi firar att
Gud uppfyllde Gamla testamentets sekellånga
längtan och äntligen kom till sitt hus, templet
i Jerusalem. Profeten Malaki hade förutsagt:
Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den
härskare som ni ber om … men vem kan
uthärda dagen då han kommer? (Mal 3:1-2).
Uthärda? Guds Son vill inte skrämma oss, han
bärs fram som ett 40 dagar gammalt, hjälplöst
barn i Marias famn. Överraskande? Ja, om
man glömmer det gudomliga barnet, vars
ankomst den store profeten Jesaja hade talat
om (t.ex. Jes 9:2-7). Symeon och Hanna, de

två åldringarna, Gamla testamentets fromma,
känner igen Messias som bärs fram av Nya
testamentets två fromma, Maria och Josef,
(Luk 2:22-40). Inga andra än dessa två gamla,
ständigt bedjande troende, fick av Anden veta
att Messias hade kommit. Symeon tar Jesus i
sina armar och kallar honom för ett ljus med
uppenbarelse åt hedningarna - ord som pekar
framåt mot det kristna missionsuppdraget
(Matt 28: 18-20).
Det välsignade ljuset du får i mässan denna
dag ska du inte lägga tillbaka i korgen utan
ta med dig hem. Även du kan vara missionär
för det sanna ljuset som ger alla människor ljus
(Joh 1:9), för honom som sa: Den som följer
mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets
ljus (Joh 8:12). I vinterns bitterkalla dagar kan
du som Jesus vara ljus och värme för andra!

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, din Son blev en av oss och denna dag framburen i templet. Låt oss här
förenas med honom, så att vi kan träda fram heliga och fläckfria inför dig. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Mal 3:1-4; Heb 2:14-18 och Luk 2:22-40
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ANSGAR (CA 801-865)

Guds ord och kyrkans ordning fick fäste i
Gallien på 500-talet, i Britannien på 600-talet
och i Germanien på 700-talet. Vite Krist
var känd också i Norden, men någon kyrka
kunde inte byggas – våra förfäder fruktade
att kyrkklockorna skulle skrämma bort
landvättarna, underjordiska väsen som man
ansåg kunde hjälpa människor. Den helige
Willibrord (7/11) var i Danmark en kort tid
kring år 700, men drog sig bort från ”ett grymt
folk, vars kung Yngvin var vildare än ett djur
och hårdare än sten”.
Politiska maktstrider i landet gav äntligen
draghjälp åt evangeliet: år 826 seglade en av
Danmarks tävlare om kungatronen, Harald
Klak, till tyska kejsaren i Mainz med hundra
skepp. Han lät sig döpas där, med de flesta av
sina krigare, och hade därmed kejsarens stöd.
En 22-årig fransk benediktinmunk, den helige
ANSGAR, erbjöd sig att följa med tillbaka och
kristna danerna. Haralds kungaplaner gick
dåligt, han fördrevs.
Ansgar stannade modigt kvar i södra Jylland
och började en missionsrörelse i kraftig
motvind – bl.a. genom undervisning av danska
slavar som han friköpte. Sveakungen Björn på
Björkö (Birka) ville också ha Ansgars besök
och höra om kristendomen. Med stor glädje
åkte Ansgar iväg över havet, men överfölls av
vikingar, som tog allt han hade, alla gåvorna
till Björn samt Ansgars dyrbara boksamling
på 40 böcker. Sällskapet fick ta sig tomhänta,
och delvis till fots, upp genom ett land med
dåliga vägar, gles befolkning, vilda skogar och
”sjöar stora som hav”. I Birka mötte Ansgar
kristna fångar som redan gjort en början
med förkunnelsen och från år 829 till 831

missionerade han där. Bygden har grävts ut
i vår tid, men tyvärr har spåren efter kyrkan
som Ansgar ska ha rest ännu inte hittats. Ett
mäktigt Ansgarkors står nu där, ett viktigt
mål för pilgrimer. Birka i Mälaren och Slesvig
i södra Jylland – två handelsplatser, varifrån
många varor och nya idéer spreds - blev
missionens utgångspunkter. Framgångarna
var få.
Ansgar gjordes till ärkebiskop av Hamburg,
som han fick se skövlas av vikingar år 845 till
stor skada för hans nordiska missionsprojekt.
Den danske kungen tog dock ofta emot hans
besök och använde den lärde biskopen som sin
rådgivare.
Ansgars föredöme i helgonkalendern var den
helige Martin av Tours (se 11/11). Ansgar
levde asketiskt som Martin och tjänade till sin
föda genom att knyta fiskegarn, ungefär som
apostlarna (Mark 1:19). Det ryktades att Ansgar
botade sjuka genom särskilda nådegåvor, men
den ödmjuke mannen svarade: Då vill jag be
Gud göra ett under med mig själv, nämligen att
göra mig till en god människa.
Ansgar dog idag år 865. Hans liv beskrevs
av hans biskopsefterträdare, den helige
RIMBERT (vars dag är imorgon). Texten finns
på nutidssvenska (Proprius förlag, 1986).
Ansgar räknas som Nordens apostel, även om
han inte lyckades förändra mycket. Att bära
frukt för Guds rike (Mark 4:20) är inte alltid
samma sak som att uppleva framgång! Och
framgång kan komma på längre sikt – långt
efter din död.
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Kyrkans bön på denna dag:
Herre, helige Fader, du sände din tjänare Ansgar till Norden med ljuset som upplyser alla
folk. Hör hans bön för oss, som lever av den tro som han förkunnade, och låt oss alltid
vandra i din sannings ljus. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Jes 42:5-10 och Matt 4:13-17
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NILS HERMANSSON (CA 1325 – 1391)
GILBERT (CA 1085-1189)

I denna värld där de starka hänsynslöst ger
sig på de svaga, utan tanke på Gud, lyser då
och då kyrkliga ledare upp som vågar säga
emot. Den helige 1300-talsbiskopen, NILS
(Nicolaus) HERMANSSON av Linköping,
som varit privatlärare åt Heliga Birgittas barn,
riskerade ofta livet när han modigt kritiserade
makthavarnas övergrepp mot folket och
kyrkan. Inte ens kungen gick fri. En gång
kallade Nils honom för ”Djävulens tjänare”.
En annan gång drog kungen själv i kyrkan
en dolk för att döda biskopen, men det galna

majestätet hejdades av sina män.
Nils var mycket god mot fattiga och nödlidande,
men sträng mot sig själv. Han kunde även bota
sinnessjuka och demonbesatta. Heliga Birgittas
nära vän vilar i sin domkyrka i Linköping.
En latinsk text kring gravstenen i väggen
omtaler de vackra liturgiska texter han skrev
om Birgitta (se 23/7 och 7/10) – vars reliker
han fick ta emot i sin kyrka då de anlände med
en stor procession från Rom – och om den
heliga Anna (26/7) samt om helgonet från igår,
Ansgar.

Kyrkans bön på denna dag:
Himmelske Fader, du gjorde den salige Nicolaus till ett föredöme för sin hjord i lidelse för
rättvisan och kyrkans helighet. Hör hans bön för oss och ge oss nåden att leva helt i samklang
med vår tro på din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Hes 3:16-21 och Luk 22:24-30

Också i dag: Gilbert
På ”vår Herre Jesu Kristi tallrik” lade gilbertinermunkarna i medeltidens England den
bästa delen av varje lunch och gav den åt fattiga.
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Så efterliknade de sin grundare, GILBERT,
som var född i en rik familj men blev präst
och gav så mycket han kunde till nödlidande.
Med sju kvinnor från sin församling grundade
han också en kvinnlig orden. Helgonet åt alltid
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under habegäret och som är så tröga att dela
med utsatta människor i vår tid. Må vi genom
ditt exempel och din förbön oroa oss mindre för
vår framtid och mer för de fattigas nutid. Amen.

AGATHA (DÖDAD CA 250)

Medan dessa rader skrivs flyr kvinnor på
många håll i världen, även kristna, undan
misshandel och sexuella övergrepp, inte minst
där krig råder. Den heliga AGATHA från
200-talets Sicilien hamnade i ett förtvivlat läge,
där hon inte kunde komma undan. Hade hon
inte varit kristen så hade hennes läge tvärtom
varit avundsvärt: helgonet erbjöds äktenskap
av ingen ringare än kejsaren Decius ståthållare
på ön som samtidigt ansvarade för den lokala
kyrkoförföljelsen (se 16/9). Hon sa ett klart nej
- både till honom och till att avsvärja sig sin tro
på Kristus. Hennes modiga och ironiska, ja,
fräcka svar på hans hot visar hur fornkyrkans
kristna tog avstånd från de grekiska myterna
i vilka gudarna gjorde många omoraliska
handlingar som ingen anständig människa
borde efterlikna: ”Jag önskar för dig att din
hustru vore som den Venus du dyrkar samt
att du själv vore som Jupiter”. När ståthållaren
rasande skällde ut helgonet för denna
provokation, svarade hon: ”Det förvånar
mig att du, som är en så klok man, förfallit
till en sådan dårskap, att du kallar dem för
dina gudar, vilkas leverne du inte skulle vilja
efterlikna eller se din hustru efterlikna… Är
dina gudar goda, så har jag ju endast tillönskat

dig något gott… (Ur den medeltida Jakobus
de Voragines Helgonlegender, den s.k. Legenda
Aurea, jfr utgåvan från Artos förlag).
Agatha tvingades leva en månad med
prostituerade som skulle ”påverka henne” åt
ståthållarens håll. Hon stod fast som en klippa
och då återstod bara tortyren som även den
i sin fasansfulla grymhet riktade sig just mot
hennes kvinnlighet: Man skar av Agathas
bröst och ingen läkare fick träda till och
hjälpa henne. Legenden säger att en mystisk
gammal man – den helige aposteln Petrus själv
– kom på natten till Agatha i fängelset från
himmelen med en liten gosse. Han lugnade
och botade henne i Jesu namn. Men fasorna
fortsatte. Nästa dag rullades Agatha naken
över krossade stenar och glödande kol tills
hon i döden äntligen fick slippa sina sadistiska
plågoandar. Detta ägde rum år 253. Bland de
många pilgrimer om vilka vi vet att de senare
kom och bad vid Agathas grav var självaste
Lucia, som också blev martyr och som vi firar
13/12. Agatha påminner även om heliga Agnes
(21/1), den heliga Eulalia (10/12) och många
fler, alla dessa som trots hot och tortyr inte
ville förneka sin kristna tro. Bara Gud vet hur
många martyrerna var - och är just nu.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, hör den heliga Agathas bön för oss och förlåt oss våra synder, ty hon behagade dig när
hon utan att frukta döden höll fast vid Kristus och slog vakt om sin värdighet och renhet. Genom
honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Kor 1:26-31 och Luk 9:23-26
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bara litet och bad mycket. Han dog över 100årig.
Den som ger, den får.
Helige Gilbert, be för alla oss som är slavar
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6/2 PAUL MIKI OCH FÖLJESLAGARE (DÖDADE 1597)
Strax efter att Japan upptäckts av européerna
satte jesuitmissionären Franciskus Xavier
(3/12) – vän till den helige Ignatius av Loyola
(31/7) - sin fot på ön. Han mötte en högt
utvecklad civilisation, en svag kejsare och
maktfulla lokala krigsherrar. När han efter två
år reste vidare fanns det redan omkring 1000
kristna i öriket, alla fattiga. 12 år efter – 1563 –
omvändes den förste krigsherren, sedan följde
enstaka samurajer och buddhistiska munkar.
Den mäktiga kejserliga generalen gav 1587
order om att alla missionärer skulle utvisas,
men de stannade kvar och fick tiotusentals nya
konvertiter. Konflikter mellan franciskaner
och jesuiter, samt mellan portugiser och
spanjorer, utnyttjades av staten i den följande
tiden för att bromsa kristnandet. När ett rykte
spreds att missionen bara var ett svepskäl för
en kommande europeisk militär invasion,
hängdes den helige jesuitprästen PAUL (=
Paulus) MIKI och 25 andra (två jesuiter, sex
franciskaner och 17 lekfolk, varav tre unga
pojkar) upp på kors utanför Nagasaki. Det
skedde igår, år 1597. Paul Miki predikade
länge, hängande på korset (se citat nedan), han
förlät sina mördare och uppmanade dem till
omvändelse. Sedan stacks alla ihjäl med lansar.
Men förtrycket misslyckades: 15 år senare
räknade kyrkan 300 000 medlemmar.
Från Europa kom nu även protestantiska
missionärer, vilket ökade makthavarnas
förvirring om vad de kristna egentligen ville.
Staten krävde återigen utländska missionärers
avresa och hotade alla japaner med döden
på bålet om de hade kontakt med kristna. 37
präster och munkar stannade kvar i landet trots
utvisningen. Nu följde olika massavrättningar,
oftast på bål, med stora publikskaror. Alla
japaner tvingades att en gång om året offentligt
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bekänna vilken tro de tillhörde. Man skulle
trampa på en bild av Jungfru Maria med sitt
barn i famnen, en s.k. fumie. Många kristna
gjorde det medan de förtvivlat försökte att
vara någon annanstans i tankarna. En del av
dessa fumier kan idag ses på museum, de är
mjukslitna av tusentals fötter.
För att bli av med de mest motsträviga
uppfanns nya tortyrmetoder, där offren
långsamt förblödde och kvävdes under flera
dagar, upphängda i rep, upp och ner, eller
man använde eld (se 28/9). Trots detta förblev
många trogna mot sin kristna tro, man höll
ihop och i Nagasaki bröt ett kristet uppror
ut 1637. I gatorna hängdes banderoller som
modigt hyllade Altarets sakrament, och överallt
ropades Jesu och Marias namn. Upproret
krossades och 25 000 kristna massakrerades.
Nu stängde Japan sig mot omvärlden, och den
förföljda kyrkan gick under jorden (ungefär
som det är i Nordkorea, när dessa rader skrivs).
Isolationen varade två hundra år. När
missionärer från Väst äntligen fick komma
in, 1865, trädde tusentals kristna fram ur
ingenstans. De kunde fortfarande lite latin,
de ägde reliker av sina dödade präster och de
bad om figurer av Jesus och Maria. Inte minst i
Nagasaki var tron levande. Denna stad, där så
många kristna gett sina liv, förstördes 9 augusti
1945 av den amerikanska atombomben, tre
dagar efter bomben över Hiroshima. Den
omfattande katastrofen, ett fasanfullt dödande
av oskyldiga civila, skildras gripande i boken
En sång för Nagasaki (förlaget Catholica). Den
handlar om en kristen läkare, Takashi Nagai
(ett framtida helgon?).
Två jesuiter som överlevde bomben i Hiroshima har jag själv mött. De såg kring sig

Kristendomen är kvar i Japan, katolska kyrkan
är liten – ungefär som i Sverige - men aktad.
Ur den helige Paul Mikis predikan medan han
hängde på korset:

Då denna stund nu har kommit för mig, tror
jag inte att det finns några bland er som tror att
jag skulle vilja fara med lögn. Därför säger jag
öppet till er, att det inte finns någon annan väg
till räddningen än de kristnas. Då denna väg lär
mig att jag skall förlåta mina fiender och alla
dem som torterat mig, förlåter jag gärna kungen
och alla som har skuld till min död och jag ber
dem enträget att ta emot det kristna dopet.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du som är kraften bakom dina helgons seger, du kallade din tjänare Paulus och hans
följeslagare att gå i Kristi spår från kors till härlighet. Låt oss, på deras förbön, utan att vackla
hålla fast vid vår bekännelse intill vårt sista andetag. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen

Särskilda läsningar denna dag: Gal 2:19-20 och Matt 28:16-20

7/2

EUGÈNIE SMET (1825-1871)

På Alla själars dag (2/11) ber vi katoliker för
de avlidna. Om de på grund av sina synder
behöver genomgå en rening innan de kan
möta Gud – den smärta vi kallar för skärselden
(1 Kor 3:11-15; se s. 321ff) – så kan vår förbön
och våra kärleksfulla uppoffringar ge dem
lindring på vägen.
Men varför inte be för dem varje dag? Och
varför inte göra sådana uppoffringar som
samtidigt hjälpar alla dem som innan döden
lever i jordiska ”skärseldar”? Den saliga
EUGÈNIE SMET (Moder Maria av Försynen)
grundade - uppmuntrad av bl.a. den helige
kyrkoherden från Ars (4/8) - kongregationen
Hjälparna av de heliga själarna. Ensamma,
lidande, sjuka människor i 1800-talets
Frankrike, präglad av social misär, blev
systrarnas målgrupp. Systrarna spred sig till
24 länder. ”Du älskar Guds eld, och du tänder

den i andra” skrev en medhjälpare till Eugènie.
Systrarna lyckades stanna kvar i Kina efter
att kommunisterna på 1940-talet utvisade
främmande missionärer, där levde de isolerade
från omvärlden under 30 år. Eugènies egen
skärseld kom till henne innan döden: en
mångårig och allt mer plågsam cancer som
bröt ner henne. Detta kors tog hon emot utan
att sluta älska Kristus och lita på Guds försyn.
Hon dog i dag, år 1871.
Saliga Eugènie, du visade oss att kärleken inte
vet av några gränser och att vi bör vara nära
alla dem som lider, vara sig de lever ibland oss
eller är på väg mot Gud i evigheten. Be för alla
som, skrämda av världens elände och tanken på
döden, ännu inte har bestämt sig för att fullt ut
följa Kristus, han som avstod från allt för att bli
en av oss. Amen.
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en totalförstörd stad och började genast
organisera sjukvård.
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HIERONYMUS EMILIANI (1486-1537)
JOSEFINA BAKHITA (CA 1869-1947)

HIERONYMUS EMILIANI – skyddshelgonet
för föräldralösa barn - var redan vid 24 års ålder
general. År 1508, när han försvarade staden
Venedig, kom han i krigsfångenskap. I bojorna
började han be till Jungfru Maria. Han frigavs
som genom ett under. Då bestämde han sig för
att lämna militärlivet och bli präst. Det fanns
gott om föräldralösa barn i det krigshärjade
landet. Hieronymus grundade hem för dem
där de kunde få yrkesmässiga utbildningar och
räddade också många flickor från prostitution.
I den lilla byn Somasca nära Bergamo
grundade han ordenssällskapet De fattigas

tjänare som snart kallades för somaskerna.
Pesten bröt ut i norra Italien. Hieronymus och
hans bröder tjänade utan tanke på sig själva
de smittade och begravde de döda. Han dog
själv i böldpest, i dag år 1537. Hans orden har
minskat men bedriver ännu skolor och hem
för föräldralösa i Italien.
I Belgien har en annan orden, som arbetar
med föräldralösa och äldre och sjuka tagit hans
namn: Bröderna av den helige Hieronymus
Emiliani.

Kyrkans bön på denna dag:
Barmhärtighetens Fader, du som i den helige Hieronymus gav de faderlösa en fader och
försvarare, hör hans bön och hindra att vi kränker din helige Ande, som gör att vi med rätta
kallas dina barn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Tob 12:6-14b och Mark 10:17-30
också idag: Josefina Bakhita
JOSEFINA BAKHITA föddes år 1869 i Darfur,
Västra Sudan, landet som har genomlidit så
fruktansvärda massaker under de senaste
åren utan att omvärlden har brytt sig om att
ingripa. Här låg en gång under många hundra
år ett kristet rike. De mörkhyade kristna i detta
land kan ha gett upphov till den medeltida
legenden om att en av de tre vise männen,
”Balthasar”, var svart. Riket gick under när
arabiska muslimer avskar området från resten
av den kristna världen och fick bukt med det.
Ruinerna av kloster, gravplatser och kyrkor är
tysta vittnen om den försvunna civilisationen.
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Flickan växte upp i en liten by på landet i en
respekterad och välmående familj som var släkt
med hövdingen. Hon mindes sin barndom där
som en lycklig tid – dock utan religion, som
det verkade. Föräldrarna dyrkade inte ens
några av de afrikanska gudarna. Hon hade en
längtan efter Gud utan att ha hört om honom.
När hon såg solen, månen och stjärnorna
frågade hon sig själv: ”Vem är herre över dessa
vackra saker?”.
Man byggde starka hus i byn med mycket små
dörrar som var svåra att ta sig igenom, ofta
dolda av buskar. Orsaken var den ständiga
risken för razzior, när arabiska slavhandlare

Tre år senare mötte hon och en väninna två
främmande män som bad henne leta upp en
väska de hade tappat i skogen. Den andra
flickan skulle vänta lite, sa de. Lydig som hon
var började hon söka. Männen gick dock
bakom henne och när hon var ensam med dem
hotade de henne med en kniv och ett gevär till
att hålla tyst. De ville även veta hennes namn
men utom sig av rädsla kunde nioåringen inte
få fram ett ord. Skrattande valde de att kalla
henne Bakhita (= ”Den som har Tur”). Det
blev hennes namn för resten av livet.
Bakhita tvingades marschera med männen
hela natten. Allt hon kunde tänka på var sina
föräldrar. De två männen fick henne att sluta
klaga och gråta genom ytterligare hot. I deras by
spärrades hon inne i en hydda under en månad,
i totalt mörker, där hon fick sova på golvet.
En morgon köptes hon av en slavhandlare
och kom till en grupp av andra bortrövade
människor. De drogs i väg, vandrade många
dagar – de vuxna i bojor, männen med
järnring kring halsen, barnen hade bojor på
natten så att de inte skulle rymma. De mötte
andra grupper av slavar på vägen. Ständigt
hoppades Bakhita att få se sin äldre systers
ansikte bland de många olyckliga, men så blev
det aldrig. Äntligen framme vid den stora
slavmarknaden grupperades de fångna och

Bakhita kedjades fast vid en annan flicka. De
två blev nära vänner och pratade mycket med
varandra, om sina familjer och om drömmen
att rymma. En dag fick de plötsligt en chans,
tog varandras händer, tog sig ut genom en
olåst dörr, såg sig omkring och sprang för livet
ut i ingenstans. Hela natten sprang de, genom
skogar och öppet land. Rovdjurens rytande
fick dem att söka tillflykt uppe i träden. Nästa
dag såg de från ett gömställe hur slavar fördes
iväg. Ingen upptäckte de två flickorna, men en
stund senare stod en vänlig man framför dem
och frågade vart de skulle. ”Till våra förädrar”
svarade de. Han lovade att hjälpa dem dit, tog
dem med sig hem och gav dem lite att äta och
dricka. Sedan spände han dem fast i bojor i ett
fårhus. Några dagar efter såldes de till en ny
slavhandlare som tog dem med sig. På vägen
träffade de andra slavar från sin första grupp
som berättade om den förste ägarens kokande
vrede över flickornas flykt, han ville skära dem
i bitar om han fick tag på dem.
Två och en halv veckas vandring igen, på
samma obarmhärtiga sätt, mot ett nytt mål. En
man klagade över trötthet. Slavdrivarens slag
regnade över honom tills han bröt ihop. Alla
fick order om att fortsätta gå. Vad som hände
med den trötte mannen fick de aldrig veta. En
mamma kunde inte amma sitt barn längre på
grund av påfrestningarna, brösten gav ingen
mjölk och barnet skrek dag och natt. Den
utmattade kvinnan försökte trösta sitt barn.
Slavdrivaren krossade spädbarnet mot en sten
och kastade bort det. Då vägrade mamman
resa sig från fläcken och pryglades till döds.
Framme vid en ny slavmarknad höll de två
flickorna hårt om varandra, rädda att tvingas
gå skilda vägar. De såldes tillsammans och
fick arbeta i en rik mans hus. Där fick de god
mat men slogs hårt vid minsta lilla förseelse.
En gång misshandlades Bakhita så svårt att
hon fick ligga ner en månad. Då ansågs hon
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dök upp ur ingenstans och snabbt rövade bort
människor. Männen i byn hade vapnen hos
sig, de var alltid redo om larmet gick. Sex år
gammal fick flickan smaka på livets hårdhet.
Hennes äldsta syster rövades bort. Männen
i byn satte efter kidnapparna men lyckades
inte hitta dem. En häxdoktor i leopardskinn
trummade och dansade för att andarna skulle
avslöja vart barnet hade förts men förklarade
att andarna var arga och inte ville säga det
förrän de hade fått offer. Offrandet tog sin tid
och när han äntligen angav åt vilket håll man
skulle leta var det för sent.
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oduglig och såldes vidare, åt en general – och
som tur var ingick väninnan åter i köpet. De
två fick nu passa upp generalens hysteriska
hustru och hans mor, klä på dem, parfymera
dem och ordna deras hår. Minsta lilla fel gav
piskrapp. Ingen dag gick utan någon form av
fysiska straff, såren hann inte hela förrän nya
kom till. Ibland slog man dem helt utan orsak.
Våldet var ibland absurt som när generalen och
hans hustru en gång grälade, då beordrade han
plötsligt två soldater att lägga de två flickorna
på golvet och piska dem. Rappen gick genom
huden, in i köttet. De förväntades tåla detta i
tystnad. Många av deras kamrater dog på det
viset. Vård av slavarnas sår förekom inte. I en
period sattes Bakhita i bojor på natten och
släpptes bara på en stor muslimsk högtidsdag.
Slavägare i Khartoum gillade att tatuera sina
slavar, det gjorde dem värdefullare när de skulle
säljas vidare. Tatueringen var en omfattande
och smärtsam process, vissa tvingades till
och med låta sig tatuera i ansiktet och en dag
var det Bakhitas och hennes väninnas tur. En
särskild utbildad häxa tillkallades. Framför
sig ställde hon en skål med vetemjöl och en
skål med salt samt rakblad. Den första flickan
lades på golvet medan två starka slavar höll
nere hennes händer och fötter. Häxan ritade
märkliga mönster på hennes mage, omkring
sextio stycken, med vetemjölet. Sedan skar
hon i linjerna med rakbladet, medan flickan
skrek och blödde. Därefter gned hon salt
in i samtliga sextio sår så att de skulle hela
långsammare och lämna större ärr efter sig.
Sedan var det Bakhitas tur. Av någon
anledning slapp hon tatueringar i ansiktet,
men torterades med samma behandling: sex
invecklade mönster skars in i hennes bröst och
sextio till på magen och armarna. Saltet som
gneds i såren smärtade obeskrivligt. Bakhita
svimmade. Efteråt tvingades de misshandlade
slavarna ligga orörliga i tre månader.
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En dag kom Italiens konsul, en man vid
namn Callisto, på besök i generalhemmet i
Khartoum. Han kunde inte få blicken från
den unga slavinnan. Han köpte Bakhita fri
av generalen och för första gången på många
år kom hon till en familj som behandlade
henne vänligt, utan att någon straffade henne
eller tillrättavisade henne för något. Efter två
år kallades diplomaten hem till Italien och
Bakhita bad honom innerligen att få följa med
dit, vilket han slutligen gick med på.
Så kom den bortrövade flickan till en värld
av enbart vita människor som reagerade
förbluffade med tillrop vart hon än kom
(”Titta - en afrikanska!”). Baghita fick bo i en
ny familj och passa barnet där, en liten flicka
– en oas av harmoni jämfört med vad hon
tidigare gått igenom. Så småningom skulle
dottern skickas till ett internat hos nunnor av
canossianerorden i Venedig, och tanken var att
Bakhita skulle jobba i ett hotell, men dottern
vägrade att släppa sin älskade nanny från
Afrika. En anställd i familjens företag – han
hette Checcini – som kände starkt för Bakhita
(hans egna döttrar umgicks med Bakhita)
utverkade att hon fick följa med dottern till
nunnorna. Där skulle hon ju, sa han, framför
allt kunna lära sig om kristen tro. Han gav en
skriftlig försäkran att stå för hennes utgifter
ifall familjen inte ville. Det kunde man inte
säga nej till. Bakhita, som ännu formellt var
slav trots den familjära miljön hon var en del
av, fick följa med till Venedig.
Det var i denne Checcinis hem som Bakhita
en dag fick syn på ett krucifix. Tyst stirrade
hon på den plågade figuren som verkade se
på henne med en blick av oändlig medkänsla.
”Vem är du?” frågade hon, ”varför har man
hängt dig på korset?” När hon fick höra om
Jesu liv blev hon djupt berörd. Hon visste av
egen erfarenhet hur hans korsväg kändes.
Checcini gav henne ett litet krucifix av silver

Men ännu ägdes Bakhita officiellt av den familj
vars barn hon passade. Efter några månader
planerade de att flytta tillbaka till Afrika och
ta sin dotter och Bakhita med. Men det var en
annorlunda slavflicka de hade framför sig nu:
hon vägrade att följa med tillbaka till Afrika.
Hon kände både tacksamhet och kärlek mot
frun i familjen men ville under inga villkor
lämna klosterskolan. Frun försökte lägga
press på henne, även med hjälp av andra, ja,
hota henne att följa med, men inget hjälpte.
Rasande vände frun sig till myndigheterna
för att få rätt mot Bakhita. Men nunnorna
kontaktade Venedigs biskop, kardinal
Agostini, som i sin tur kontaktade statsmakten
som kunde förklara att slaveri var förbjudet
i Italien och Bakhita alltså en fri person. Nu
dök frun upp med en svärson som tillika var
militär, men vid Bakhitas sida satt kardinalen
och nunnornas priorinna. Biskopen talade
först. En hård diskussion följde som ledde
till att Frun gav upp, drog med sig sin dotter
– som klängde vid Bakhita - och lämnade
klostret i vrede. Detta hände den 29 november
1889. Bakhita, äntligen fullständigt fri, gick
beslutsamt tillbaka till sin undervisning för att
förbereda sig på att bli ”fri i Kristus”, ta emot
sitt dop, vilket förrättades av kardinalen själv.

Vid dopet antog hon tre kristna namn, Josefina,
Margareta och Fortunata (det sista betyder
ju precis som Bakhita ”Den som har tur”).
Hon konfirmerades och tog kommunionen
i samma mässa. Vid mottagningen i klostret
efteråt strålade hennes ansikte av lycka.
Många människor var med och firade den
lyckliga dagen. Checchini var också där och
kunde knappt dölja sin stolthet över vad han
åstadkommit. Den gode mannen erbjöd att
adoptera henne i sin egen familj men hon ville
stanna hos systrarna. Så småningom vågade
hon yttra sin innersta önskan: att få bli en
nunna i klostret. Enligt vanlig ordning skulle
hon innan sina löften intervjuas av en prelat
som skulle säkerställa att hon valde ordenslivet
av fri vilja utan några påtryckningar. Det
gjordes av självaste kardinal Sarto, den senare
helige påven Pius X (21/8). Han lyssnade till
henne och sa: ”Avlägg dina löften utan rädsla.
Jesus älskar dig. Älska honom och tjäna honom
alltid såsom du har gjort tills nu”.
Nu hade hon blivit syster Josefina Bakhita.
Decennierna följde, den fria kvinnan skrev
om sitt liv och gav hundratals intervjuer åt alla
nyfikna som kom till klostret för att beskåda
den afrikanska nunnan. Hon arbetade i kök
och sakristia, bad, gjorde handarbeten, tog
emot folk i porten. Hon var en enkel, rättfram
och glad själ som hade lätt till skratt men
också kunde förmana sin omgivning så att
svordomar närmast försvann och människor
drogs mot Gud, alltid tålmodig mot barn, god
mot fattiga, ödmjuk i alla lägen. Till barn som
var rädda att röra vid henne för att de trodde
att hennes hudfärg skulle göra dem smutsiga
sa hon: ”Känn på mig, jag är gjord av choklad”.
Några små ville smaka på hennes fingrar för
att se om det stämde. Hon var så snäll att de
alla ville vara med henne, syster ”Moretta”, lilla
svarta systern som de kallade henne. Med stor
glädje lärde hon dem att be och arbeta.
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som hon sedan gömde, ingen fick se det och
ta det ifrån henne. Innan han räckte henne
det, kysste han det och förklarade att Jesus var
Guds Son och hade dött för oss. Så kom de till
Venedig. En underbart hjärtlig och tålmodig
nunna undervisade Bakhita i kristen tro. Hon
insåg att flickan alltid hade längtat efter Gud
och genom sin längtan känt honom. Baghita
blev troende. Att få kalla Gud för sin Far och
Maria för sin mor var en källa till ständig tröst
för flickan som mist allt kontakt med sina
jordiska föräldrar. Hennes största önskan var
att även de, ja, alla afrikaner, skulle få ta emot
trons gåva.
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Under Första Världskriget (1914-1918) tog
klostret hand om sårade soldater. Under Andra
Världskriget (1939-1945) regnade det bomber
över staden. Alla sökte sig till skyddsrummen
förutom syster Bakhita som jobbade vidare
som vanligt, helt oberörd, i orubblig förtröstan
på Gud. Man började prata om att systern
skyddade staden genom sin närvaro. Det
var inte helt fel – vid ett tillfälle föll femtio
bomber över staden och inte en enda av dem
exploderade.
Över femtio år hade gått då den heliga nunnan
slutligen dog, i dag år 1947. Folk i staden
kunde inte tro att det var sant – det kändes
overkligt att hon lämnade dem. Övertygelsen
om hennes helighet var påtaglig. Man lät
rosenkransar glida genom hennes kalla fingrar
eller lade hennes döda hand välsignande på
småbarnens huvuden. Begravningen blev som
en triumf. År 2000 helgonförklarade påven
Johannes Paulus II Afrikas bortrövade dotter.
Josefina Bakhita förkroppsligar kristendomens
mening: både i fysiskt och i andlig mening har
hon upplevt ”den frihet vi äger genom Kristus”

(Gal 2:4). Detta placerar henne nära de allra
första kristna, bland dem som flockades kring
apostlarna och deras efterföljare i antikens
romarrike, för vi vet att många av dem var
slavar och måste ha levt liknande liv som hon
(1 Kor 7:21; jfr Filem v.16). Syster Bakhita
ställde som sagt upp på oräkneliga intervjuer,
men hade hon levt i dag, så hade hon nog ställt
frågor till oss i stället. Jag tror hon skulle säga:
Sedan 1950-talet har landet jag kom ifrån,
plågats av krigstillstånd som ingen bryr sig
om förutom de länder som för in vapen! Flera
miljoner har dött när det arabiska Nord har
velat plundra och underkuva era svarta, kristna
bröder och systrar i Syd, precis som de i min tid
kidnappade, dödade och härjade.
I Darfur, mina egna hemtrakter, började 2003
ett av världens mest hänsynslösa folkmord
med hundratusentals döda och tre miljoner
människor på flykt, och omvärlden har låtit det
pågå. Vem ska bota generationer av skadade
människor till kropp och själ? Varför tar detta
lidande aldrig slut? Varför gör man mig så
intressant, men glömmer mitt folk?

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du ledde den heliga Josefina Bakhita från slaveriets förnedring till värdigheten som din
dotter och Kristi brud. Låt oss med hennes förbön och exempel vörda den korsfäste Herren
Jesus utan att tröttna i vår iver och i hans kärlek alltid vara beredda att möta vår nästa med
barmhärtighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

9/2

ANNA KATHARINA EMMERICK (1774-1824)

Den saliga nunnan ANNA KATHARINA
EMMERICK var bunden till sängen av
sjukdom. Allt sitt lidande offrade hon till
Gud, inte minst för lindring åt de lidande
personerna i skärselden d.v.s. de döda som
är frälsta men ännu plågas av följderna av
sina synder (se även 7/2). Hon kände starkt
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för denna osynliga del av kyrkans gemenskap,
Kristi kropp (1 Kor 12:26), hon såg och hörde
själarna där för sin inre blick. I sina visioner
såg hon även detaljer om Bibelns personer och
platser, som vi annars inte känner till – t.ex.
namnet på den onde rövaren på korset (Luk
23:39), ”Gesmas” (en av många idéer som
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Vad lär hon oss? Att ”den som ber, han får, och
den som söker, han finner, och för den som
bultar skall dörren öppnas” (Matt 7:8). När du
läser i Bibeln, långsamt och i dialog med Gud,
när du ”bultar på Guds ord”, då får du inre
bilder av det du betraktar. Dina föreställningar
är kanske inte ”historiskt korrekta” men de
är dina, och det är poängen här: de kan bli
avstamp till en bön som verkligen kommer
från hjärtat. Stanna ett tag i bilden som dyker
upp. Du är på helig mark, där Gud ger sig till
känna. Du kanske också lär se dig själv bättre,
med Guds ögon, genom Bibelns personer. Allt
som krävs är tålamod och fokusering. Han vill
visa dig så mycket om du bara stannar kvar i
bön! ”Bli kvar i mig… bli kvar i min kärlek”
säger Jesus (Joh 15:4.9).
Saliga Anna Katharina, när du betraktade den
Korsfästes uppoffringar för oss greps du av djup
kärlek och hängivenhet till honom. Allt du ville
var att följa honom så nära som möjligt.
Så öppnade Herren dina ögon för Skriftens
hemligheter, och han lät dig smaka på sitt eget
lidande. Be för oss, som varje dag går förbi
hyllan där Bibeln står - och väggen där korset
hänger - utan att bry oss. Må Guds ande få oss
att stanna upp och vända vår uppmärksamhet
mot honom och mot allt han vill säga oss. Amen.

SCHOLASTICA (CA 480 – CA 542)

Kristen syskonkärlek: Den heliga nunnan var
syster till den helige Benedictus (11/7) som
hon dock bara fick träffa en enda gång om
året. Efter en sådan dag med lovsång och djupa
samtal bad hon sin bror att stanna och prata
hela natten, men fick nej. Då bad hon till Gud,
och ett plötsligt och våldsamt åskväder med
skyfall bröt ut. ”Vad har du gjort?” frågade
Benedictus förskräckt. Hon svarade: ”Jag
bad dig, men du ville inte lyssna. Då bad jag

till min Gud och han lyssnade. Så om du nu
kan, då lämna mig och ge dig av till klostret”.
Benedictus var tvingad att stanna och fortsätta
samtalet hela natten. Tre dagar senare såg han
från sin cell hur hennes själ steg upp till himlen
som en vit duva. Systern gick före honom till
den himmel som de så gärna samtalade med
varandra om. När Benedictus dog begravdes
han i samma grav som sin syster. Vi kristna är
bröder och systrar. Tydligare kan det inte visas.
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Mel Gibson lånat till filmen The Passion of
The Christ). Diktaren Clemens Brentano satt
under sex år vid hennes sjuksäng och skrev ner
visionerna. Han försäkrar att han inte ändrat
något, vilket naturligtvis har ifrågasatts.
Katolska kyrkan tar inte ställning till Anna
Katharinas privata inre upplevelser, men
erkänner hennes liv som helgon. Men
arkeologiska utgrävningar utifrån hennes
visioner har faktiskt avtäckt ruinerna av en
byggnad, kallad ”Marias hus”, nära Efesos i
Turkiet – en bekräftat helig plats för kristna i
forntiden. Hur kunde hon veta att den fanns
där? Är då alla hennes övriga syner också
”sanna”? Ingen vet. Man fylls av vördnad och
förvåning när man läser vad hon beskriver
om bibelns personer. Man står som mitt i en
film. Karaktärsskildringarna övertygar, även
de osympatiska. Här talar en späd och allvarlig
röst, ett ”ögonvittne” som är gripen av vad hon
ser, eller i alla fall tror att hon ser.
När det ryktades att Anna Katharina drabbats
av Kristi sårmärken (stigmata) och höll sig
vid liv på så gott som ingen föda, kallade
några henne för ett levande helgon, andra för
bedragerska. Hon tvingades genomgå flera
medicinska undersökningar, som bara kunde
bekräfta att ryktena var sanna. Hon dog i dag,
49-årig, år 1824, och är begravd i Dülmen i
Westfalen, Tyskland.
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Kyrkans bön på denna dag:
Vi ber dig, Herre, på den heliga Scholasticas minnesdag om nåden att tjäna dig med kärlekens
djärvhet och glädjas åt ditt rika gensvar. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Höga V 8:6-7 och Luk 10:38-42

11/2

VÅR FRU AV LOURDES

Den 8/12 1854 fastslog den salige påven Pius IX
högtidligt den kristna läran om Jungfru Marias
obefläckade avlelse (Maria Immaculata, som vi
firar just det datumet). Det var en triumfdag
för alla som älskar den fattiga kvinnan från
Nasaret. Fyra år senare – på dagen i dag började Jungfrun själv visa sig, vänlig, öm och
allvarlig, för den heliga Bernadette Soubirous
(se 16/4) vid en grotta i byn Lourdes i södra
Frankrike. Marias budskap var att vi ska göra
bot och be för syndarnas omvändelse. ”Jag
är den obefläckade avlelsen” sa hon till den
urfattiga 14-åriga flickan från en from, men
hårt prövad familj (”Que soy era Immaculada
councepciou” på den lokala dialekten).
Bernadette föll på knä inför ”den vita Damen”
och bad sin rosenkrans, hänförd som i extas.
Det obildade barnet förstod inte innebörden
i de meddelade orden om den obefläckade
avlelsen, men det gjorde prästerna, och de

förvånades. Bernadette återkom till platsen
flera gånger och allt fler människor följde med.
På Marias uppmaning grävde flickan i marken
med händerna och en källa sprang fram.
Hopplöst sjuka, som drack av eller badade i
vattnet blev friska.
Än i dag vallfärdar miljoner varje år till platsen,
många av dem är sjuka. Märkligt? Nej. Jesus
var (och är) alltid nära människor i nöd, det
är självklart att även hans heliga moder är det.
Om du åker till Lourdes och hjälper till som
volontär så är du det också! Vi kristna är en
enda helig familj. Att det händer mirakel ibland
oss är inget att förvånas över, antingen det
rör sig kroppsliga eller – viktigare! – andliga
mirakel såsom hjärtats omvändelse. I Jesu
gemenskap på jorden är det naturligt, ja, något
man rentav kan förvänta sig. Titta efter noga –
under sker här och var!

Kyrkans bön på denna dag:
Barmhärtige Gud, du som kommer till vår hjälp och helar våra brister, låt oss på den alltid
rena Jungfruns minnesdag få kraft att resa oss ur synden och utan tvekan eller tvivel fortsätta
vår väg till dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Jes 66:10-14c och Joh 2:1-11
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När politisk press tvingar en kyrkoledare att
avgå blir det lätt kaos i kyrkan. Kejsaren i
Konstantinopel tvingade år 867 patriarken
Ignatios på flykt och insatte en annan, Fotios,
i hans ställe. Näste kejsare ersatte Fotius med
sin egen bror, Stefan. När Stefan dog valdes
den helige ANTONIOS KAULEASA som
fick medla mellan bittra fraktioner som de
påtvingade patriarkbytena hade medfört. Det
gjorde han skickligt (och nog med hjälp från
påven i Rom). Lösningen blev att alla erkände
det som nu en gång hade hänt, accepterade det
och lade det bakom sig. Kyrkan fick arbetsro –
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Helige Antonius Kauleasa, du lämnade ditt
lyckliga klosterliv för att ta ansvar för en
kyrka som splittrats på grund av politiska
påtryckningar och statlig inblandning. Be för
kyrkan i vår tid som står inför mäktiga och
farliga utmaningar, att vi övervinner all rädsla
inför framtiden och med stor frimodighet tar itu
med det som ligger framför oss. Amen.

EUSTOCHIA AV PADUA (1433-1459)

Skandalbarnet EUSTOCHIA AV PADUA
föddes i det kloster där hennes mamma var
nunna, och hölls ifrån sin mor fast de levde
i samma hus. Hon ville själv bli nunna vilket
de flesta nunnor i huset motsatte sig. Men hon
fick ändå bli det till sist. Vredesutbrott och
självskadebeteende gjorde syster Eustochia
svår att umgås med. Hon straffades jämt och
anklagades t.o.m. för att ha gjort abbedissan
sjuk med djävulska medel. Folk från byn
stormade klostret för att få henne bränd på bål
som häxa. Bara 26 år gammal blev Eustachia
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en modell för konfliktlösning på arbetsplatsen!
Så gör man när allt har krånglat till sig. Ingen
kan vinna på att forsätta tvista i evighet.

sjuk och dog. Det var i dag år 1459. Hennes
kropp ruttnade inte (och är fortfarande av Gud
mirakulöst bevarad). Det började hända under
vid hennes grav och kyrkan erkände heligheten
hos nunnabarnet som bara ville tjäna Gud och
bli som sin mamma, oavsett vad alla sa och
trots alla sina inre och yttre problem.
Hjälp oss, saliga Eustochia, med din förbön, så
att vi aldrig glömmer att Gud själv är på vår
sida, oavsett om andra talar illa om oss och vill
stöta bort oss ur gemenskapen. Amen.

KYRILLOS (DÖD 869) OCH METHODIOS (DÖD
885); VALENTIN (DÖDAD PÅ 200-TALET)

Valentindagen i dag är i engelsktalande länder
populär bland förälskade. Vi katoliker minns
en verklig VALENTIN, en helig biskop som
på 200-talet gav sitt liv för sin kristna tro. Det
hedniska Rom firade 15 februari lupercalierna,

en karnevalsliknande herdefest då unga män
klädda i höftskynken av vargskinn sprang runt
och smiskade flickorna i baken, ett bruk som
troddes avhjälpa barnlöshet. Påven Gelasius
(492-96) ogillade att sådana upptåg fortfarande
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förekom i kristen tid. Om detta har något med
det nutida kommersiella jätte-jippot Saint
Valentins Day att göra är svårt att säga. Den
verklige Valentin har knappast någon koppling
till dagens romantiska markering.
Men kyrkan firar idag främst de heliga
KYRILLOS och METHODIOS fest. De är
skyddshelgon för hela Europa. De två grekiska
bröderna missionerade på 800-talet bland
de sydslaviska folken vars språk de kunde.
Många i Rom ansåg att gudstjänst endast
skulle firas på de tre språken som funnits på
Jesu kors, d.v.s. hebreiska, latin och grekiska
(Joh 19:19-20), men bröderna stod på sig – de

införde gudstjänst på sydslavernas eget språk
och tog fram ett eget alfabet som blev ”den
kyrilliska skriften” och som ännu används t.ex.
i Ryssland. Kyrillos översatte också Bibeln. Då
blomstrade missionen. De heliga bröderna
blev, liksom vännerna Paulus och Barnabas,
till ljus för hedningarna (Apg 13:47).
Jesus hade instruerat de lärjungar han sände ut
att de skulle äta det som sätts fram (Luk 10:8):
missionärer ska bli en del av den kultur de vill
i dialog med. Därför ska de också dela deras
språk. Gud vill bli förstådd och tillbedd av alla
folk – och han vill använda oss, dig och mig,
som sina tolkar.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, vår Gud, du som genom bröderna Kyrillos och Methodios skänkte trons ljus åt de
slaviska folken, upplys vårt sinne, så att vi fattar tron med både hjärta och förstånd och enas
till ett folk, som dyrkar dig i den sanna läran och den rätta lovprisningen. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Apg 13:46-49 och Luk 10:1-9

15/2

SIGFRID (DÖD 1040)

Vid denna tid, varje år, är det stor skinnmarknad i Växjö. Det är den helige biskopen
SIGFRIDs dag, Smålands och Västergötlands
apostel från 1000-talet, grundaren av Växjö
stift. Katolska kyrkan i Borås bär hans namn.
Den helige Sigfrid kom hit från England och
ska ha döpt Olav Skötkonung. Hans heliga
systersöner Unaman, Sunaman och Vinaman
dödades, och Sigfrid hittade deras avhuggna
huvuden flytande omkring på ett träkar på
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Växjösjön (han avbildas därför i kommunens
nutida vapen stående över vatten). Kungen
fick förövarna att betala ett stort skadestånd
för vilket Sigfrid köpte mark åt kyrkan.
I själva Växjö ger Sigfrid i dag namn åt en
rättspsykiatrisk klinik och en folkhögskola, och
därtill alltså Sigfridsmarknaden. Antagligen
hittar man ännu fler namnexempel i Växjö.
Minnet om våra apostlar dör aldrig!

FEB

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du är oss nära alltid och överallt, och du förhärligas i dina under
med de heliga. Vi ber dig att i din barmhärtighet lyssna till den helige Sigfrids bön och skänka
oss din nåd i samma mått som du har givit honom himlens härlighet. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Jes 52:7-10 och Luk 5:1-11

16/2

FILIPPA MARERI (CA 1200-1236)

Filippa var en ung flicka i en förmögen familj
i Rieti, nära Rom, som en gång hade den
helige Franciskus av Assisi (se 4/10) som gäst
i sitt hem då han predikade i trakterna. Han
fick henne att vilja ägna sitt liv åt fattigdom
och förening med Kristi lidanden. Hon var då
redan bestämd för giftermål, men liksom den
heliga Clara av Assisi (11/8) lät hon sitt hår
klippas av. Hon tog sedan på sig fula kläder
och stängde inne sig i ett rum för att förhindra
bröllopet. Filippa lämnade hemmet – bara det
var en skandal på den tiden – och samlade
likasinnade kvinnor kring sig i. Franciskus gav
dem en av sina ordensbröder som andlig ledare
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samt den heliga Claras stränga ordensregel.
I motsats till Clara levde Filippa inte länge.
Den modiga och radikala kvinnan dog ung
i en smärtsam sjukdom och fick så följa sin
korsbärande Herre på sitt helt eget sätt.
Heliga Filippa, du visste att de som följer Herren
inte skall vandra i mörkret utan ha livets ljus.
Du fick kämpa dig fri för att kunna följa hans
röst. Man skakade på huvudet av din självvalda
fattigdom och grät över din undergång. Må du
nu, framme vid målet, be för alla som hör Guds
kallelse men frestas att stanna kvar i sitt mörker.
Amen.

DE SJU HELIGA GRUNDARNA AV
SERVITORDEN (1200-TALET)

Sju vänner var de, mycket fromma men även
inblandade i väpnade lokala konflikter. År 1233,
på festen för Marias upptagning till himlen (se
15/8), visade sig den heliga Jungfrun för dem
och uppmanade dem att dra sig helt tillbaka
från världsliga ting. De blir DE SJU HELIGA

GRUNDARNA AV SERVITORDEN (Marie
tjänares orden), som särskilt minns Marias sju
smärtor (15/9). Denna orden har utfört socialt
arbete i århundraden.
Har du två-tre fromma vänner är du stark som
en mur. Sju - så är ni en armé.
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Kyrkans bön på denna dag:
Herre, låt oss efterlikna de heliga sju bröderna, som i hängiven kärlek till Guds moder förde ditt
folk allt närmare dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Rom 8:26-30 och Matt 19:27-29
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SIMON – ”HERRENS BRODER”

Polisrazzior och flera hundra års förföljelse
i romarriket förintade mycket av urkyrkans
litteratur. Men år 325 – när den tiden var över
– satt kyrkohistorikern Eusebios i Palestina
med många källskrifter som hade överlevt.
Via honom, kombinerat med Bibeln, lär vi att
dagens helgon SIMON (Symeon) var son till
Josefs bror Klopas (Luk 24:18) vars hustru var
syster till Jungfru Maria (Joh 19:25). I Bibeln
kallas denne Simon för ”Herrens broder”
(Mark 6:3) men ”bröder” sa man även om
kusiner i Bibelns värld (se s. 409). Efter mordet
år 62 e. Kr. på kyrkans ledare i Jerusalem,
aposteln Jakob den Yngre (3/5), och Jerusalems
förstörelse genom romarna år 70, väljs Simon
till biskop i Jerusalem av de ännu levande
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Helige Simon av Jerusalem, be för alla som vill
bevara tron oförfalskad och fri från tidernas
modeströmningar. Må katolska kyrkan alltid
förbli trogen mot det heliga apostoliska arvet
och vittnesbördet som du stod för. Amen.

KONRAD (1300-TALET)

Smyger du bort när du har förstört något och
låter andra stå för notan? Den helige KONRAD
(Corrado) från Piacenza (1300-talet) satte
under en jakt eld på buskar för att få ut en
hjort ur dess gömställe. Elden spred sig och
förstörde åkrar och gårdar runt om. En fattig
man greps och dömdes till döden. Först då
erkände Konrad. Den 25-årige Konrad och
hans fru Eufrosina fick betala allt de ägde
i skadestånd. Sedan valde han att leva som
1046

apostlarna och släktingarna till Jesus. Han var
ett levande vittne om Jesu egen förkunnelse,
till stor irritation för dem som ville ändra på
tron – heretikerna. Sådana personer angav
honom till de romerska myndigheterna, och
den uråldrige mannen torterades i flera dagar
innan han korsfästes. Så dog den helige Simon
för sin tro på Jesus, hans Herre och släkting
som dött på samma sätt för honom och hans
frälsning.

eremit i tjänst åt sjuka. Hon valde att gå in i
den heliga Claras orden (11/8).
Hur ärlig skulle DU ha varit i deras läge?
Helige Konrad, du stod för ditt misstag och Gud
gjorde dig till en helig man. Genom din förbön
botades många sjuka. Be för alla som i dag bär
på hemliga brott att de söker förlåtelse hos Gud
och – så långt det är möjligt – försoning med
dem som drabbats av det de gjort. Amen.

”När jag nu så flitigt dödar muslimer i krig,
så är det väl bara rätt och rimligt att kyrkan
betalar mina soldater” – så verkar Karl Martell,
frankernas starke ledare på 700-talet, ha tänkt
när han krävde pengar av den unge populäre
biskopen av Orléans, den helige EUCHERIUS.
Men kyrkoledaren vägrade betala. Då fördrevs
han, först till Köln och sedan till ett stängt
kloster.
Kyrka och politik är inte totalt skilda världar,
båda sidor kan förvänta respekt och stöd från
varandra, men kyrkan har rätt att själv avgöra
när och hur den agerar. Om kyrkan blir statens
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förlängda arm är den förslavad och kan inte
längre vara en kritisk instans som talar i Guds
namn.
Helige Eucherius, folket älskade dig för din
vänlighet och fromhet, men maktens store man
avskydde dig för dina krav på kyrkans oberoende
av staten. Be för vårt land, där statsmakten i
hundratals år har dominerat kristenheten och
folket har vänt sig bort från evangeliet. Må
Sverige igen få se en verkligt fri, enad och modig
kristenhet som sätter Guds rike över politiska
hänsyn. Amen.

PETRUS DAMIANI
KYRKOLÄRARE (CA 1006 – 1072)

När korruption och likgiltighet växer i kyrkan
längtar många fromma efter att vända ryggen
åt allt och dyrka Gud för sig själva. Munken
PETRUS DAMIANI fick inte den chansen
fast det var det han helst ville. Påvarna drog
in honom i kampen mot simoni (handel med
kyrkliga ämbeten), mot moraliskt förfall i
prästerskapet och som problemkrossare vid
konflikter. Petrus var sträng i sina predikningar
och skrifter (liksom han var sträng mot sig
själv). Han bör ha varit en skicklig förhandlare,
han var nämligen ofta framgångsrik. Så var
han med om att genomföra att bara kardinaler
(inte världsliga makthavare) skulle välja en ny
påve.

det som. Förklaringen ska sökas i hans hårdhet
som verkar frånstötande för vår tid. Märkligt
nog blev han aldrig officiellt helgonförklarad.
Men han räknas ändå som ett helgon.

Helgonet är kyrkolärare men fråga dina
katolska vänner om de har läst något av vad han
skrivit. Du hittar ingen! Nästan inget verk av
honom finns utgivet (citaten från honom i det
följande har jag översatt från engelskan i The
33 Doctors of The Church, TAN books, 2010).
Denne kyrkolärare ignoreras i tysthet, verkar

Som barn hittade Petrus ett mynt på gatan och
fantiserade över vilka fina saker han kunde
köpa för det. Då kom han på att han i stället
kunde ge det till en präst så att en mässa firades
för hans avlidne far. Den helige ande drev
honom till allt större offer. Så bar den unge
mannen snart tagelskjorta, bad och fastade

Petrus föddes som sista barnet in i en redan stor
familj i Ravenna i Italien - som ett ovälkommet
sladdbarn. Föräldrarna dog tidigt. Hans syster
behandlade honom väl men en av bröderna
misshandlade den lille svårt. Senare tog en
annan bror, Damian, som hade blivit präst,
hand om den begåvade pojken och såg till att
han fick en god utbildning. Av tacksamhet
mot denne bror la Petrus broderns namn till
sitt eget.
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mycket samt hjälpte fattiga. Som ung vuxen
blev han en duktig lärare men han valde att
inträda i ett eremitkloster i bergen. År 1042
utnämndes han till prior för gemenskapen
där. Som ny, nitisk ledare ville Petrus föra
sina medbröder till fullkomlighet genom
strängare botgöring. Han skrev t.ex. en skrift
som lovprisade späkning (självgisslande) och
uppmanade till det (späkningen förblev dock
alltid frivillig). Kristi lidande, inte minst de
piskrapp Herrens kropp utsattes för, upptog
ständigt Petrus tankar och gav honom en vilja
att lida med honom: ”Varför är ni inte redo att
ta emot samma sak i ert kött?” frågade han ofta
sina medbröder.
Botgöring är viktig för att gottgöra våra
synder, men man missuppfattar Petrus om
man tror att han stannade där: den djupare
meningen med alla försakelser är att göra slut
på allt som stör själen och så bana vägen för
den saliga känslan av triumf över synden och
att förenas med Gud i bönen; själen lyfts upp
så att den kan ”söka Guds ansikte”, d.v.s. leva
i kontemplation. Denna förening kallar han
för ”vila” och denna vila är målet för hela det
andliga livet. Vi ”ser Gud” då och då i vårt
andliga liv – ungefär som flygfisk ser himlen:
de hoppar upp i luften, men faller snabbt
ner i vattnet igen. Den stränge eremiten var i
praktiken inte så sträng: han varnade – belärd
av egen erfarenhet - mot överdriven späkning,
betonade vikten av vila, att inte gå och lägga
sig med full mage, att gärna ta en siesta ...
Vi ska alla sträva efter att förvärva dygder, men
dagens helgon ger oss rådet att inte försöka
uppnå dem alla på en gång, utan hellre bli
specialist på en dygd i taget. Ju bättre vi blir
på en enda – t.ex. tålamod – desto fler andra
dygder väcks till liv eftersom de behövs som
stöd åt denna enda. Ofta ställer man råden från
strikta asketer som Petrus Damiani i motsats till
mildare lärare som den helige Francois de Sales
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(se 24/1). Men i praktiken var det nog ingen
större skillnad. Francois var allmänt skeptisk
till kroppslig späkning men rekommenderade
den för vissa. Så tipsar ju också en läkare i dag
stillasittande patienter om jogging, medan de
som springer i trappor med post får andra råd.
I fråga om kroppens orena begär så är vi alla
olika. När man störs av lusten väljer någon att
cykla en runda, en annan tar en kalldusch, åter
andra kan nöja sig med att flytta bort fokus och
tänka på annat, genast får de frid i själen. Att
bara ge efter för impulserna är dock ansvarslöst
och måste biktas. Katolska kyrkans katekes
påminner oss om att använda hjälpmedel
såsom självkännedom, övning i askes som är
anpassad till den situation man möter, lydnad
för Guds bud, övande av moraliska dygder och
bön (nr. 2340). Den helige Petrus Damiani
lägger till en sak: mottagandet av den dagliga
kommunionen, ty den dolde fienden som ser
att dina läppar är röda av Kristi blod kommer
att fly för dig, så skriver han i ett brev till en
släkting.
Han införde också fredagsfastan i sina
regler. Frälsarens kors förklarade han som
ett uttryck för tro, hopp och kärlek, de tre
teologala (gudomliga) dygderna: Den del av
korset som sitter i marken är tron, den är vårt
fundament. Den del som pekar uppåt mot
himlen är hoppet. Korsarmarna är kärleken
till Gud och medmänniskan. Han ser även de
fyra s.k. kardinaldygderna avbildade i korsets
form: vänsterarmen står för självbehärskning
(måttfullhet) och högerarmen för klokhet,
uppåt pekar korset mot rättvisans och neråt
mot modets (tapperhetens) dygd. Så hittar vi
ALLT i korset.
I grunden föredrog Petrus eremitlivet framför
munkarnas gemenskap som han betraktade
som bara ett steg på vägen mot fullkomligt
liv i ensamhet med Gud, det tryggaste livet
här på jorden om man vill undvika synd.

Vad betyder väl de tokiga poeternas påhitt
för mig? Vad bryr jag mig om de pompösa
tragediernas melodramatiska påhitt? Låt
komediförfattarna avsluta den giftiga ström
av löjligheter som flyter från deras larmande
läppar, och må satirikerna upphöra med att
belasta sina åhörare med sina bittra serveringar
av elakt skvaller.
Betoningen av helig ensamhet inför Gud
betyder inte att skärma av sig från kyrkans
gemenskap, tvärtom. Alla i kyrkan förenas av
kärlekens band. Så kan kyrkan, med alla sina
medlemmar, kallas för Kristi enda brud, och
den enskilda kristna själen kan, på grund av
den djupa sakramentala enheten, se sig själv
som kyrkan i sin helhet:
Liksom grekerna kallar människan för ett
mikro-kosmos, en liten värld, eftersom kroppen
är sammansatt av samma fyra element som
universum i sin helhet, så är varenda en av de
troende en liten kyrka…
Det betyder att där en enskild person, eller
några få tillsammans, ber Kyrkans dagliga bön
– tidegärden – där ber hela kyrkan.
Kyrkoläraren skrev under sina brev med
”Syndaren Petrus”. I mångas ögon var han
dock sin tids största levande helgon. Han var

mänsklig. Till sin nära vän, reform-munken
Hildebrand, som blev påve efter hans död (och
en tuff sådan, se 25/5), beskrev han hur det
sårade honom att Hildebrand tillät personer
i sin omgivning att driva med honom. Han
irriterades över att påven hade tagit en bok
ifrån honom och inte lämnat tillbaka den.
Han krävde mycket av sina munkar, men gav
dem också stor frihet att själva gestalta sina
liv. I grunden önskade han att varje munk
blev sin egen prior. Det är upp till var och
en att kuva sin egoism och ge plats i själen
så att Gud i sin barmhärtighet kan fylla den
med sina gåvor. Just detta budskap passar
kanske dåligt till vår tids människor, som vill
vara barmhärtiga mot sig själva och upplever
kallelsen till ansvarstagande och uppoffringar
som krävande ”måsten” de får skjuta ifrån sig.
Petrus vördade Jungfru Maria hängivet.
Han föreställde sig henne för sin inre blick
i Betlehem. I krubban låg en sol, Kristus vår
Herre. På himlen över julens scen strålade
stjärnan, men nere i stallet lyste en annan
stjärna, Maria. Hon strålade i denna världs
nattmörker med ett ljus som fördriver alla
heresier, skriver han. Hon har gett oss en
förebild, vår själ ska likna henne. Han berättar
om en präst, vars liv var mycket syndigt, men
som alltid höll fast vid vördnaden för Maria
och litade på henne. När han låg inför döden
visade sig Maria för prästen och sa att alla hans
synder var förlåtna.
Jag sa inledningsvis att Petrus Damiani var
hård. Mera precist sagt så var han en bitter
realist – mitt i en tid med stora missbruk
inom kyrkan vilka han brännmärkte, t.o.m.
genom att peka ut namngivna biskopar. Han
såg världen som den var. Två skrifter mot
prästernas missbruk från den frispråkige
munkens hand väckte stor oro och diskussion,
så att t.o.m. påven blev bekymrad. Den första –
Liber Gomorrhrianus, ett öppet brev till påven
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Klostret är inte ett blivande hem utan ett
gästhem, en viloplats på vägen, som hjälper
oss att distansera oss från synden. Att tukta
kroppen är viktigt. Världsliga studier kan stå
i vägen för vårt liv med Gud som är långt
värdefullare. ”Vem tänder väl en lampa för att
kunna se solen, eller ljus för att bättre kunna
se stjärnorna?” frågar han. Den jordiska
vetenskapen (”filosofin”) måste vara teologins
tjänsteflicka, sa han (ett uttryck som togs
upp av senmedeltidens teologer). Litteratur,
underhållning och retorik skrattade han åt:
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– anklagade prästerna för brott mot celibatet.
Stilen var konkret. Petrus beskrev konkret
prästers liv med kvinnor, homosexuella
synder, masturbation, analsex och andra
brott mot den moraliska ordningen. Hans
anklagelser lät nästan som vore de skrivna av
en motståndare till kyrkan, och de gav honom
bittra fiender. Den andra – Liber Gratissimus –
vände sig mot köpbara ämbeten i kyrkan och
handel med heliga ting (simoni). Detta var det
grundläggande problemet, ty det gav kyrkan
ovärdiga ledare som inte brydde sig om moral
och på det sätt orsakade de sexualmoraliska
problemen som den första skriften handlade
om.
Petrus var övertygande som påvens sändebud
och medlare i konflikter genom sin enkla
uppriktighet. ”Jag söker ingens fördel,
och jag fruktar ingen” sa han. Hans tro på
påvedömets auktoritet var stor. Så verkade
han med framgång för att alla lokala liturgiska
riter anpassades till de romerska. Enbart den
urgamla ambrosianska liturgin i Milano höll
stånd mot honom. Påven Alexander II kallade
honom för sitt ”öga och Den apostoliska stolens
orubbliga fundament”. Petrus frågade: ”Vilka
områden i alla jordens riken ligger utanför
(katolska kyrkans) auktoritet?’” och fortsatte:
”Han (Jesus) som grundade kyrkan i Rom på
den nyfödda trons klippa var också han som
gav rätt till jordiskt och himmelskt herravälde
åt den som håller nyckeln” (påven). Tonläget är

en aning för högt för vår tids smak, ty påvarna
i dag nöjer sig ju med andlig makt och gör
inte anspråk på att utnämna statsöverhuvuden
(fast det vore nog bra med en påvlig vetorätt
ibland!). Samma Petrusteologi hade hans nära
vän, Hildebrand. År 1057 gjordes Petrus –
trots sin motvilja – till biskop och kardinal och
fick en viktig roll i arbetet för kyrkans reformer
och i storpolitiken. Två år före sin död fick
han äntligen slippa dessa uppdrag och drog
sig tillbaka till sitt eremitkloster i Ravenna.
Där sysslade han med att tälja träskedar och
liknande handarbeten.
Medeltidens brinnande skarpa samvete och
kyrkolärare dog år 1072, ungefär i dag. Nu
vilar han ut hos alla som ”levde i gemenskap
med Gud” (1 Mos 5:24). På sin egen gravsten
lät han sätta orden: Vad du är, var jag. Vad jag
är, kommer du att bli. Tänk på mig.
Ord av den helige Petrus Damiani om
eremitlivet, den ensamhet med Gud som han
sökte i sin ungdom men som han sedan aldrig
fick tid med:
”Underbara öken:
Tillflykten undan världens förföljelse,
vilan för den belastade,
trösten för den sörjande,
svalka bortom världens hetta,
skilsmässan från synden,
friheten för själen!”

Kyrkans bön på denna dag:
Låt oss, allsmäktige Gud, som den helige biskopen Petrus sätta Kristus främst av allt och med
iver tjäna din kyrka, och så med honom nå den djupa glädjen i evighetens ljus och liv. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Läsningar på denna dag: 2 Tim 4:1-5 samt Joh 15:1-8

1050

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 se aposteln Jakob den Yngres
(3/5) 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, utan att ha någonstans
att vila upp sig – precis som sin herre och
mästare (Matt 8:20; Luk 9:58). Längst framme
i Peterskyrkan – under fönstret med duvan
som symboliserar Den helige ande – ser man i
altarväggen en mäktig, fantasifullt formad stol,
utförd i mitten på 1600-talet. Därinne göms en
relik, en verklig stol som gavs åt påven år 875
och som en del av påvarna sedan dess suttit på.
Men det är knappast aposteln Petrus verkliga
stol. Dagens fest 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 på
hans ämbete och man firade då dagen han
upptog detta ämbete i Rom. Att fira denna fest

i dag är alltså 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 den ödmjuka
inställningen till ämbetet som Petrus ägde:
Han visste om att han skulle vara herde men
inte herre för sin hjord, så önskade han att alla
hans efterföljare i tjänsten skulle se sig själva
(1 Pet 5:1-4; jfr 2 Kor 1:24). Petrus kände till
sin egen svaghet och har ofta bittert ångrat
sin vacklande 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 dag än lite mer ödmjukhet
så har du vunnit mer än någon annan!
Jesus lät en gång Petrus få en väldig mängd
fisk i nätet. Då kastade han sig ned och utbrast:
”Lämna mig, herre, jag är en syndare”. Men
Jesus svarade: Var inte rädd, från denna stund
skall du fånga människor (Luk 5:10).

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige Gud, du som grundat din kyrka på den apostoliska bekännelsens klippa, låt oss
aldrig rubbas i vår tro utan ha vårt fäste där genom alla tidens stormar. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Läsningar denna dag: 1 Pet 5:1-4 och Matt 16:13-19
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22/2 DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL
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23/2 POLYKARPOS (DÖDAD 155/156)
Ett halvt sekel efter sin uppståndelse och
upptagning till himlen visade sig Jesus för
Johannes (se 27/12), som i Johannesevangeliet
kallas för ”den lärjunge som Jesus älskade”
(t.ex. Joh 13:23). Den gamle aposteln var nu
fånge på ön Patmos och skrev ned vad Jesus
sa (se Uppenbarelseboken i slutet av Nya
Testamentet). Jesus hälsade bl.a. till den fattiga
och förföljda församlingen i Smyrna (Upp
2:8-11) och förberedde den på kommande
lidanden: ”Var trogen intill döden, så skall jag
ge dig livets segerkrans.” En ung man där – den
helige POLYKARPOS – hade undervisats av
denne Johannes liksom av andra apostlar (det
vet vi genom hans elev, den helige Ireneus, se
28/6). Polykarpos blev sedan Smyrnakyrkans
biskop.
Efter många år - år 155/156 e.Kr. - drogs
Polykarpos, nu uråldrig, in i stadens arena på
den blodtörstiga och kyrkofientliga publikens
begäran. Ögonvittnen från helgonets kyrka
berättar om bakgrunden. Vi läser där om en
förföljelse mot kyrkan där en viss åldring,
Germanicus, tappert höll fast vid tron när
han utsattes för vilda djur i arenan, ja, han
rentav hetsade dem mot sig. Detta fick den
hedniska publiken att skrika: ”Bort med den
gudlöse, hitta Polykarpos!” En annan kristen
vid namn Quintus blev rädd, och ståthållaren
lyckades få honom att ge upp sin tro. Nu skulle
de kristnas ledare testas. Alla ville se hur han
klarade sig. Så gick det till: Polykarpos vänner
övertalar den gamle biskopen att sätta sig i
säkerhet. Helgonet gömmer sig, med några
få andra, i ett hus ute på landet. Där ägnar de
sig åt bön och där får han se i en vision hur
hans huvudkudde börjar brinna. Då profeterar
han att han kommer att brännas levande (jfr
1 Kor 13:3). Förföljarna kommer allt närmare
och sällskapet flyr till ett annat hus. Två slavar
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grips och den ena avslöjar under tortyr var
den helige mannen är. Polykarpos vill inte fly
längre och konfronterar sina förföljare. Han
bjuder dem t.o.m. på mat. De ger honom lov
att be innan han ska följa med dem och det
gör åldringen då, stående, under två timmar.
Han ber för alla han någonsin har känt, ”för
stora och små, kända och okända, och för hela
den katolska kyrkan på jorden”. Han sätts på
en åsna och förs tillbaka till staden. Stadens
polismästare kommer ut ur staden för att möta
honom, tillsammans med sin far. De låter
den fångne biskopen sitta i deras egen vagn
och gör allt för att få honom att inse att det är
en bagatell att offra för kejsaren. Länge tiger
Pokykarpos, till sist säger han: Jag vill inte göra
det ni råder mig till. Då byter de tonfall och
stöter den gamle mannen ur vagnen så att han
skadar benet. Han går ostörd vidare till fots.
Då är vi framme med den gamle bekännaren
i arenan. Ett öronbedövande larm bryter ut
när han träder in. Helgonet och närvarande
kristna intygar att de – och inga andra - hörde
en röst från himlen som stärkte martyren.
Berättelsen (översatt av mig från Bibliotheke
der Kirchenväter, Bd. 14, 1913) fortsätter:
När han fördes fram frågade ståthållaren om
han var Polykarpos. Han sa ja, varefter denne
ville övertala honom att förneka (Kristus)
och sa: ”Tänk på din höga ålder” och annat
liknande, som de brukar säga: ”Svär eden för
kejsarens lycka! Besinna dig, säg: Bort med de
gudlösa!” Men Polykarpos såg med en dyster
blick ut över hela folkmassan av hedniska skaror,
som hade samlats i hästloppsarenan, räckte ut
handen mot dem, suckade, såg upp mot himlen
och sa: ”Bort med de gudlösa!” Ståthållaren
trängde ännu mera in på honom och sa: ”Avlägg
eden och jag släpper dig, förbanna Kristus!”.

Ståthållaren ökar pressen. Polykarpos låter
honom förstå att han borde veta bättre och
sluta låtsas inte veta vem han har framför sig.
Jag är kristen, säger han, men om du vill lära
känna kristendomens lära, boka då en tid med
mig då vi kan talas vid.
Den romerske ståthållaren svarar inte med
ett ord på denna provokation. Han uppmanar
i stället Polykarpos att tala till folket – denna
”yttrandefrihet” ska tydligen reta massorna
ännu mer mot honom. Den gamle biskopen
ser dock ingen mening i förslaget. Då hotar
statsmaktens representant med vilda djur, och
om det inte räcker, med eld. Polykarpos står
där, full av mod och glädje, med ett ansikte som
strålar av vänlighet, berättas det. Ståthållaren
är förbluffad. Den gamle svarar honom lugnt:
Du hotar mig med en eld, som bara brinner en
timme och snart slocknar; ty du känner inte
till den kommande domens eld och det eviga
straffet, som väntar på de gudlösa. Men vad
tvekar du för? Hämta hit vad du vill!
Nu proklameras det utöver läktarna att
Polykarpos har medgett att han är kristen.
Smyrnas invånare skanderar: ”Detta är
Asiens lärare, de kristnas fader, den som
förstör våra gudar och som genom sin lära
får många att sluta offra och tillbedja!”. Ett
ögonblicks förvirring uppstår när folket kräver
att åldringen kastas för ett lejon men får till
svar att det rent praktiskt inte går därför att
djurhetsandet är över för dagen. Då uppfylls
Polykarpos syn: alla skriker med en röst att
de vill se honom brinna levande på bål. Så
blir det. Stadens judar och hedningar samlar
snabbt ihop ved och kvistar från verkstäder
och badhus. Judarna visar sig särskilt ivriga –

”såsom de brukar” säger berättelsen - tanken
går till de svåra spänningar mellan kristna
och judar i just denna stad som vi känner
till från Apostlagärningarna (Apg 2:9; jfr
Upp 1:8-10). Men bilden är nog typisk: den
samtida kristna författaren Tertullianus från
Karthago i Nordafrika kallar synagogorna för
förföljelsernas ”ursprung” (latin: fontes). En
annan samtida, den helige martyren Justinos
(se 1/6) förde dock fredlig dialog med judar.
Läget mellan de två religionerna var grumligt,
men inte överallt lika anspänt, får vi anta.
Den dömde la ifrån sig manteln, löste sitt bälte
och försökte ta av sig skorna. För de kristna
vännerna var det första gången de såg detta.
Biskopen gjorde det annars inte eftersom alla de
troende brukade tävla om att komma nära och
vidröra den helige mannens kropp, de vördade
denna apostellärjunge som ett levande helgon.
Man ville nu spika fast honom på pålen, men
han fick dem ifrån det. Då band de fast honom.
Stående där vid pålen framförde de kristnas
ledare en lång lovprisningsbön varefter man
tände på. De kristna häpnade inför det de nu
upplevde som ett under: elden välvde sig som
ett segel, uppfyllt av vinden, kring den helige
mannen utan att vidröra honom, som vore han
ett bröd som skulle bakas i ugnen. En fin doft av
rökelse kändes. Det missnöjda folket tappade
tålamodet, bödeln fick sticka en dolk i den
dömde så att han äntligen skulle dö. En mängd
blod strömmade ut och släckte elden. Den
ovan nämnde fadern till polismästaren vände
sig nu, pressad av judarna, till ståthållaren för
att hindra att liket kom i de kristnas händer,
så att de inte – så sa han ordagrant – skulle
”överge den Korsfäste och börja tillbe den här”.
Ögonvittnena skriver om detta:
”… de fattar inte att vi aldrig kan överge Kristus
… Ty honom tillber vi, då han är Guds Son.
Martyrerna visar vi den kärlek, som tillkommer
dem såsom Herrens elever och efterliknare på
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Då svarade Polykarpos: ”I 86 år har jag tjänat
honom, och han har aldrig gjort mig någon
orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung
och frälsare?”
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grund av deras oöverträffliga hängivenhet till
sin konung och lärare”.
Berättelsen om Polykarpos martyrium är
oerhört exakt: han avrättades 23 februari – i
dag alltså – klockan två på eftermiddagen.
Kroppen förbrändes direkt. Vi läser också
hur de kristna rotade fram helgonets brända
ben ur askan, dessa reliker som ansågs vara
mer värd än dyrbara stenar och värdefullare
än guld. Detta är det äldsta belägget vi
har för vördandet av reliker i fornkyrkan.

Givetvis byggde denna praxis på en etablerad
tradition. Den motsvarar vad vi känner från
katakomberna i Rom.
Katolska kyrkans urgamla lära ekar i de
smyrnakristnas text: vi tillber Gud och vi
vördar helgonen. Det är olika saker (läs mer på
s. 985-987).
Katolska kyrkan lär och traderar vad
apostlarna lärde oss och vad deras efterträdare
anordnade. Vill man veta vad ursprunglig och
autentisk kristendom är, så är det till närmaste
katolska kyrka man ska gå.

Kyrkans bön på denna dag:
Du Herre över hela skapelsen, som gjorde den helige Polykarpos till ett av dina blodsvittnen, låt
oss på hans förbön få dela Kristi bägare och genom Andens kraft stå upp till evigt liv. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Läsningar på denna dag: Upp 2:8-11 samt Joh 15:18-21

24/2

ETHELBERT (DÖD 616)

Den helige ETHELBERT regerade som kung
i England under 56 år (han dog år 616). År
597 tog han – ännu hedning – vänligt emot de
missionärer som påven Gregor den store (3/9)
sände dit. Efter att ha varit skeptisk i början
blev han själv kristen och främjade kyrkans
sak – till stor glädje, kan man tänka sig, för
hans hustru, den franska prinsessan Bertha,
som själv var kristen.

argumenterar emot oss är egentligen på väg att
bli för oss – som Ethelbert.

Vi vet att Ethelbert ställde sina frågor och fick
de svar han behövde. Det finns i alla tider
ett motstånd mot det kristna budskapet som
är bra och inte fientligt: viljan att kritiskt ta
reda på tron så att man utan någon press
kan ta ställning i lugn och ro. Många som

Helige Ethelbert, du valde frivilligt Kristus och
ville att även ditt folk skulle göra så. Be för
den kristna missionen i hela världen att den
lyckas omforma våra samhällen i Kristi anda,
i full respekt för enskilda människors frihet och
samvete. Amen.
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Kanske gick hans omvändelse till som det
sägs i en berättelse om en annan helgonkung,
Edwin, i den nordliga delen av England, som
70 år tidigare hade fått besök av en munk vid
namn Paulinus (se 12/10 - när en fågel flög in
i festsalen).

VALBORG (CA 710 – 779)

VALBORG (Valburga/Walpurgis), dotter till
två helgon (Richard och Wunna av Wessex),
föddes i England, men verkade som abbedissa i
den tyska missionen nära sin farbror, den helige
Bonifatius (se 5/6), och sina bröder (också
helgon) Willibald (se 7/7) och Wunnibald.
Hon var högt utbildad och ledde både ett
manligt och ett kvinnligt kloster. Hon bör ha
varit kunnig om alla sorters örtmediciner och
sägs ha botat sjuka och utfört under. Hon ska
ha dött idag, år 779. Valborgs namn är besläktat
med en gammal hednisk gudinnas namn.
När hon helgonförklarades 1 maj år 870 var
påvens tanke nog att slå ut en hednisk vårfest
till dennas ära genom att lägga abbedissan
Valborgs fest på detta datum. Kvällen innan
– 30/4 – blev då ”Valborgsmässoafton”. Men
folktron fortsatte förknippa dagen med
magiska vår-ritual som att tända bål för att jaga
bort häxorna till Blocksberg (Blåkulla), resa
majstång och annat som kristendomsfientliga
krafter, inte minst nazisterna i Tyskland, har
försökt återuppliva på 1900-talet.

Till den svenska varianten hör ungdomarnas
toksupande på den kvällen. Vid Valborgs grav
i Eichstätt flyter än i dag en vätska från klippan,
som pilgrimer kan få i flaskor, ”Valpurgisolja”,
som anses ha en botande verkan. Vätskan
undersöktes vetenskapligt 2011 och visade sig
vara pH-neutralt vatten med hög hårdhetsgrad
– inget annat. Att använda ”heligt vatten” från
någon pilgrimsort är utmärkt. Men om du tror
att vattnet verkar ”automatiskt” med ”magisk
kraft”, så är du hedning och långt ifrån allt som
den verkliga Valborg stod för. Varför har vi
då sådana bruk? För att minnas och vörda ett
helgon. Det är ett sätt att be om Guds bistånd –
inte mer. Det levande vattnet är JESUS.
Heliga Valborg, be för dem som genom
tiderna förvrider våra kristna traditioner till
meningslösa fester. Må vi alla på din förbön
få uppleva en kulturell omvändelse som för oss
tillbaka till den katolska tro som du och din
heliga familj gav oss i arv. Amen.

”Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en
samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)
Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som
säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han
skulle ha gett dig levande vatten.”
Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är
djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår
fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner
och hans boskap?”
Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den
som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten
jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”
						(Joh 4:9-14)
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26/2 EDIGNA (DÖD 1109)

Hade hon bara fått tjäna Kristus som ogift
jungfru, då hade den saliga EDIGNA aldrig
rymt och gett sig ut på måfå. I Bayern (Puch)
stannade plötsligt oxarna som drog hennes
kärra och en ringklocka som hon hade med
sig ringde. Där slog hon sig ner och bodde 35
år i en ihålig lind. Det urgamla trädet lever
fortfarande, säger man. Det står så nära kyrkan
att det berör dess vägg. Den anspråkslösa
Edigna undervisade alla som besökte henne i
katekes och lärde dem att läsa och skriva.

27/2

Hon dog i dag år 1109 och hennes (förmodade)
grav hittades 1979. Vart tionde år spelar ortens
invånare än i dag upp ett ”Edigna”-spel till
minne om det hemlösa helgonet som hittade
ett hem hos dem.
Saliga Edigna, be för oss att vi välkomnar alla
som flyr på grund av sin tillhörighet till Kristus
och som behöver vår hjälp. Må vi ta emot dem
som vore de Herren själv. Amen.

BALDOMERUS (DÖD CA 661)
GREGORIOS AV NAREK,
KYRKOLÄRARE (CA 950 - CA 1003)

Tänk om du och jag och alla som läser det här
bestämde oss för att testa en sak: I dag hälsar
vi alla vi möter med orden ”Låt oss alltid tacka
Gud” (In nomine Domini gratias semper). Det
gjorde den helige låssmeden BALDOMERUS
(Galmier) från 600-talets Lyon. Han hälsade
även fåglar med liknande ord när han matade
dem.

Baldomerus var väldig generös och gav bort
allt han kunde vara utan (och allt han inte
kunde vara utan, såsom sina arbetsverktyg).
Vad är vi rädda för, egentligen?

Också i dag: Gregorios av Narek

Du fann mig, en syndare,
förlorad i mörkret,
gråtande som den bedjande psalmisten.
För din välvilliga omsorgs skull kallas du
herde.
Du visar inte endast omsorg, du uppsöker.
Du nöjer dig inte med att finna,
du undergörare,
utan du frälste mig med din kärleks godhet,
en kärlek som inte kan beskrivas,
du räddade mig,
lyfte mig upp på dina axlar, för att sedan sätta
mig ner, nära din himmelska skara,
arvingarna till din faderliga skatt.

År 2015 upphöjde påven Franciskus den armeniska prästen och munken Gregorios från
Narek till kyrkolärare. Därmed har kyrkan 36
kyrkolärare (se hela listan på s. 53). Gregoros
bönbok ”Klagovisornas bok” är ett språkligt
och poetiskt mästerstycke och lär finnas på
bokhyllan än i dag många armeniska hem. Här
följer en bön ur denna bok. Bönen har jag hittat på nätet och översatt från engelskan:
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Helige Baldomerus, du skämdes inte för att visa
din tro och var alltid redo till goda gärningar.
Be för oss som spiller så mycket tid, så mycken
konversation, på allt annat än Gud. Amen.

28/2

mystik och poesi. Påven skrev att Gregorios
”trängde in i de mörka djupen av mänsklig
desperation och skymtade det flammande ljuset av nåd som lyser också där för dem som
tror” (citat i tidskriften Signum, 8, 2015).
Uppmärksamheten kring det armeniska folket
i modern tid har annars mest handlat om det
fasanfulla folkmordet som denna nation utsattes för med början år 1915. Över en miljon
människor dödades av turkarna och många fler
fördrevs. Omvärlden reagerade knappt på den
ofantliga massakern – det sägs att Adolf Hitler noterade detta och därför vågade sätta sin
planerade förintelse av judar i verket, ty varför
skulle väl världen reagera på judeförintelse om
folkmordet på armenierna inte gjorde intryck?
I nyare tid har vi sett ett nytt folkmord: hutuerna i Rwanda dödade uppemot 800.000 tutsier
från och med 1994 - omvärlden tittade på och
inga stormakter ingrepp.

Be för ditt plågade folk, helige Gregorios, och
för hela Guds kyrka, att alla må samlas i ödmjuk tillbedjan av Herrens oändliga godhet
och skyddas mot den ondes planer om att förgöra oss. Amen.

DANIEL BROTTIER (1876 – 1936)

När jag läser om helgon tänker jag att jag själv
har känt flera människor som var precis som
de. Det vimlar av dolda helgon kring oss, men
bara få blir helgonförklarade. Dagens helgon,
den salige prästen DANIEL BROTTIER
från Frankrike som dog 1936 påminner mig
om åtskilliga öden som jag har känt. Åtta år
som missionär i Senegal gjorde fader Daniel
sjuk. Då återvände han hem och samlade i
stället pengar till katedralbygget i Senegals
huvudstad Dakar. Under Första världskriget
1914-18 sprang han ständigt runt på fronten,
med kulorna vinande om öronen, för att
ge sakramenten åt de sårade och döende

soldaterna. En präst som hade mitt nuvarande
kontor i Malmö före mig gjorde samma sak
under Andra världskriget 1939-45. Vi är, som
Hebreerbrevet skriver, ”omgivna av en sky av
vittnen” (Heb 12:1). De tar oss vid handen och
leder oss till himlen. Vi ska lita på att de ber för
oss. Vi är aldrig ensamma. Det är gott att veta.
Salige Daniel Brottier, du gjorde Kristus
närvarande bland fattiga i Afrika och mitt i
krigets värsta helvete. Be för oss som i dag är
kallade att vara Ordets tjänare i en värld som
plågas på andra sätt. Må vi, var och en på sin
plats, vara en ny Kristus för vår nästa. Amen.
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Helgonet har har kallats för ”en ängel i mänsklig gestalt” och jämförts med västliga mystiker
som Teresa av Avila (15/10) och Johannes av
korset (14/10), men det är först på senare tid
som han har ”upptäckts” i Väst. Så vitt jag vett
finns inga av hans verk översatta till svenska.
Gregorios föddes ca år 950. Hans far var ärkebiskop - modern dog när Gregorios var ung.
Pojken uppfostrades av en kusin som grundade ett kloster. Där inträdde han som ung. Redan vid 25 års ålder skrev munken och prästen Gregorios en andlig kommentar till Höga
visan. Hela hans vuxna liv levde han i samma
kloster där han dog ca år 1003. År 1951 förstördes klostret. En moské står numera där.
Armenien var det första landet i världen som
officiellt antog kristendomen. Det skedde redan år 301 – några år innan kyrkan blev til�låten inom romarriket (313). Den armeniska
kristendomen ligger nära den ortodoxa. En del
av de armeniska kristna tillhör den med Rom
unierade armenisk-katolska kyrkan (i dag ca
en miljon medlemmar). Vid 1700-årsfirandet
av kristendomens införande i Armenien uppmärksammade påven Johannes Paulus (22/10)
det stora helgonet från Öst och hans djupa

FEB

29/2 OSVALD (DÖD 992)
I dag, år 992, på detta sällsynta datum, dog
den helige biskopen OSVALD av York och
Worcester. Han höll just på att tvätta de fattigas
fötter, som han brukade göra varje dag under
fastetiden. Osvald var av danskt ursprung. Han
motverkade förfallet bland stiftspräster som
hade börjat gifta sig och ersatte dem resolut
med munkar. När det inte är skottår firas den
beslutsamme biskopen 28/2.

1/3

Helige Osvald, långt från ditt hemland tjänade
du Guds kyrka och genomdrev reformer som
skulle stärka moralen. Be för alla som följer
Jesus, att de utan fruktan för människor vågar
ta de steg, som de inser måste tas. Amen.

JOHANNA MARIA BONOMO (1606 – 1670)

Fyra år gammal förhindrade hon att
hennes pappa dödade hennes mamma i
ett svartsjukedrama. När hon sedan sattes
i klosterskola ville hon inte därifrån utan
ville stanna för alltid. Den saliga JOHANNA
MARIA BONOMO (Italien, 1600-talet) blev
en hängiven men ovanlig nunna. Hon föll
ofta i helig extas som kunde vara i dagar och
hindra henne från hennes uppgifter. Hon fick
också stigmata, d.v.s. Kristi sårmärken visade
sig plötsligt på hennes kropp. Hela tre gånger
valde hennes medsystrar henne till abbedissa
trots att åsikterna om den heliga kvinnan gick

skarpt isär. Hon anklagades bl.a. för att slösa
bort klostrets egendom till de fattiga. Trots allt
motstånd hon drabbades av önskade Johanna
bara att drabbas av ännu mer besvär – för
Kristi skull. Hur blir man sådan? Svaret finns
i hjärtat, i det heliga rummet där Gud och
människosjälen ger sig helt åt varandra.
Saliga Johanna, man misstänkte dig till och
med för att vara besatt av djävulen, men allt du
gjorde skedde av kärlek till Gud och människor.
Be för alla som i sin tjänst för Gud möter
missförstånd och förakt. Amen.

2/3 ANGELA AV KORSET (1846 – 1932)
Den heliga ANGELA AV KORSET jobbade i ett
skomakeri i Sevilla, där chefen bad rosenkrans
och läste om helgon varje dag med personalen.
Varje fredag gav Angela sin middag åt fattiga
och tiggde ihop pengar till dem. Hon ville bli
nunna, men avvisades p.g.a. svag hälsa. Då tog
hon saken i egna händer. Med en präst och
tre andra kvinnor grundade hon Systrarna av
korset, som skulle tjäna sjuka och fattiga och
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själva leva ytterst fattigt. Hon dog i dag, år
1932, 86 år gammal. Allt är möjligt för den som
tror (Mark 9:23).
Heliga Angela av korset, be att vi kristna
alltid håller vår korsfäste Herre för ögonen
och är redo att tillsammans med honom bära
ansträngningar och uppoffringar för världens
frälsning. Amen.

NON (500-TALET)

En legend berättar att den heliga NON från
500-talets Wales våldtogs av en hövding
och blev gravid. Hur mycket sorg och vrede
måste inte den kränkta kvinnan ha känt!
Ett gäng män tänkte komma och döda det
oönskade barnet direkt vid födelsen, men ett
stormoväder tvingade dem att stanna i sina
hem och just då födde hon sonen, som därför
kunde räddas. Han blev senare själv ett helgon
(David av Wales). Under de obeskrivligt svåra
värkarna ska Nons hand ha lämnat ett avtryck
i den sten hon lutade sig emot. Symbolen är
lätt att förstå: Denna moderliga hand tog emot
barnet och var starkare än den stenhårda värld
hon levde i. Hur många av dem som blivit

aborterade i vår tid skulle ha blivit helgon om
de fått leva? Varför skapar vi inte ett stormväder
som förhindrar abort? Helgonbarnet blev till
genom våldtäkten, en rent destruktiv handling,
men Non vände övergreppet till något positivt.
Mor och barn är nu hos Gud. Var fadern och
våldsmännen hamnade vet ingen.
Heliga Non, ditt stackars pojkbarn hittade hos
dig en stark famn som älskade honom. Be för
alla just nu ofödda barn som blivit till genom
våldtäkt, att de inte blir offer nummer två för
den destruktiva handlingen genom abort, utan
får en chans i livet oberoende av vad deras
pappa har gjort mot mamman. Amen.

4/3 KÁSIMIR (1458 – 1484)
Polens och Litauens stora kungason, den
helige KÁSIMIR, hade flera bröder som alla
blev kungar någonstans. Han själv föredrog
fred framför krig, levde mer som en munk än
en prins och tog upp alla orättvisor i samhället
inför sin far. De fattigas försvarare dog ung.
I modern tid omvandlade kommunisterna
hans gravkyrka till ateistiskt museum, men
hans reliker räddades och är nu tillbaka där.
År 1984 firades 500-års-jubiléet för hans död
(d.v.s. hans ”födelsedag i himlen”) i Litauen,

av ett katolskt folk som då längtade efter frihet
från ryssarna. Det året måste många böner
ha uppsänts till Gud om frihet! Gud är nådig:
Året efter började Sovjets liberalisering och
sönderfall, och 1991 kunde Litauen och dess
kyrka åter andas fritt, liksom Polen.
Kásimir älskade Jungfru Maria, hon som
jublande sa om Gud: ”Han störtar härskare
från deras troner och han upphöjer de ringa”
(Luk 1:52). Satsa tålmodigt på Gud. Han
räddar.

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige Gud, du visar oss i Kristus att den sanne härskaren är den som tjänar dig. Låt oss,
på förbön av den helige Kásimir, bli dina tjänare för evigt i helighet och rättfärdighet. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Fil 3:8-14 samt Joh 15:9-17
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MARKUS EREMITEN (400-TALET)

Ett av dagens helgon är en eremit vid namn
MARKUS från den egyptiska öknen, omkring
år 400. Det sägs att han kunde Bibeln utantill.
En hyena – ett av de mest föraktade djuren –
lade sin blinda valp för hans fötter och han gav
den synen. Markus avstod ofta från mat men
levde ändå i 100 år. Där har du ditt program
för fastetiden: 1) Dra dig undan. 2) Lär känna

6/3

asketiskt. Hon dog i förtvivlan och sorg. När
Rosas kropp efter många år inte hade ruttnat
ansågs hon vara helgon och hennes kropp
flyttades till klosterkyrkan, där hon än i dag kan
ses i en glaskista. ”Kanske vill ni ha mig efter
min död!” hade hon sagt till nunnorna och så
blev det alltså. Den självständiga tonåringen
dog i dag, omkring år 1252 (en obduktion
år 2010 av den väl bevarade kroppen lär ha
avslöjat en hjärtsjukdom).
Må Gud på din förbön, heliga Rosa, befria oss
från likgiltighet och hyckleri, och må vi lära oss
att lyssna till varandra, inte minst till radikala
ungdomar genom vilka Gud talar till vårt
samvete. Amen.

PERPETUA OCH FELICITAS
(DÖDADE CA ÅR 203)

Skakande nära kommer vi de två nyblivna
mammorna som tillsammans med sina vänner
kastades för de vilda djuren för sin kristna
tros skull i Karthagos arena i dag ca år 203:
PERPETUA och FELICITAS. En del av ögonvittnens berättelse utgörs av Perpetuas egna
ord som hon skrev dagarna före sin avrättning.
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Helige Markus, be för oss som vill fasta men inte
gör det, som nöjer oss med att hjälpa dem som
hjälper oss tillbaka, och som knappt bryr oss om
Bibeln fast den räcker Guds ord till oss. Amen.

ROSA AV VITERBO (1233 – CA 1252)

Att ta ställning till politik är jobbigt, men det
är din plikt, och du syndar när du struntar i
dina plikter. Den heliga ROSA var ännu bara
ett barn när hon fick hela sin stad Viterbo
emot sig. Orsak: hon uttalade stöd åt påven
som låg i strid med kejsaren vars soldater just
då ockuperade staden. Den fromma flickan,
som predikade för folk på gatan, fick fly
med sina föräldrar. En dag profeterade hon
kejsarens död och strax efter dog han. Påvens
soldater tog över Viterbo igen, Rosa kunde nu
återvända. Hon ville bli nunna, men avvisades.
Hon var för fattig, sa nunnorna, som ironiskt
nog tillhörde en orden som ville leva extremt
fattigt. Det blev för mycket för 18-åringen som
alltid ansträngt sig till det yttersta för att leva

7/3

Bibeln. 3) Hjälp någon i nöd, om det så bara är
ett djur. 4) Bli herre över dina begär.

När Perpetua berättade för sin far att hon var
kristen blev han ursinnig:
Uppbragt över detta ord kastade sig min far då
över mig för att riva ögonen ur mig, men han
bara ruskade om mig, övervunnen gick han sin
väg… Några dagar senare kastades vi i fängelset,

Perpetua får amma sin son. I visioner under
natten ser hon en stege upp mot himlen som
hon själv ska gå och en orm som vill svälja
henne. Trotsigt träder hon på dess huvud för
att komma upp (jfr 1 Mos 3:15).
När vi följande dag höll på att äta middag
hämtades vi plötsligt ut för att förhöras, och
kom till forum. Strax löpte ryktet genom de
stadsdelar som låg intill forum, och en väldig
folkhop samlades. Vi steg upp på tribunen. De
andra tillfrågades om sin tro och bekände den.
Så kom turen till mig. Och min far kom strax
med min son, drog mig ned från trappan och
sade:
- Förbarma dig över ditt barn!
Och prokuratorn Hilarianus, som då hade
övertagit domsrätten över liv och död efter
prokonsuln Minucius Timinianus, som avlidit,
sade:
- Skona din fars gråa hår, skona ditt späda barn,
och offra för kejsarens välgång!
Och jag svarade:
- Det vägrar jag.
Hilarianus frågade om jag var kristen, och jag
svarade:
- Jag är kristen.
Och när min far envist fortfor att ansätta mig
lät Hilarianus kasta ner honom, och han fick ett
slag med staven.
Helgonet känner under bön att hon är skyldig
att be för en avliden bror och får visshet om
hur detta befriar honom från straffet i livet

efter döden (ett exempel på vår katolska tro att
böner för avlidna kan hjälpa dem). Hon får en
dröm från Gud:
Jag såg Dinokrates komma ut från ett mörkt
ställe där det fanns flera andra människor;
han var mycket varm och törstig, och blek och
smutsig i ansiktet. I hans ansikte fanns ett sår
som han hade när han dog. Denne Dinokrates
hade varit min köttslige bror, sju år gammal,
som genom en sjukdom fick en svår död med
sönderfrätt ansikte, så att hans död hade varit
vidrig för alla människor. För honom hade jag
alltså uppsänt böner. Och mellan honom och
mig fanns en väldig klyfta så att ingen av oss
kunde komma till den andra.
Perpetua ser hur pojken står inför ett vattenfyllt
brunnskar som är så högt att han inte mäktar
att dricka ur det. Hon ber för honom dag och
natt, under tårar och suckan.
En dag när vi var slagna i järn uppenbarades
följande för mig. Jag såg samma ställe som jag
sett förut, och Dinokrates rentvättad, ordentligt
klädd och på bättringsvägen. Och där såret
funnits såg jag ett ärr, och brunnskaret jag förut
sett nådde, sedan randen sänkts, till gossens
navel. Och vatten rann oavlåtligen i det, och på
randen fanns en skål av guld fylld med vatten.
Och Dinokrates gick fram och började dricka ur
den. Denna skål blev aldrig tom. Och när han
druckit sig otörstig gick han bort från vattnet för
att leka glatt på barns vis. Då vaknade jag, och
förstod att han blivit lyft ur sitt straff.
Avrättningen närmar sig. Perpetua vet att
hennes strid mot djävulen blir hård. Hon
drömmer på natten att hon förvandlas till man
och ska kämpa mot den onde i form av en
gräslig egyptier:
Han ville gripa mig i fötterna, men jag sparkade
honom i ansiktet med hälarna. Och jag blev

1061

MAR

och jag greps av förfäran, eftersom jag aldrig
upplevt ett sådant mörker. Vilken fasansfull
dag! Hettan, som blev svår tack vara trängseln,
soldaternas övervåld! Slutligen plågades jag där
av oron för mitt barn… Jag utverkade att mitt
barn skulle få stanna hos mig i fängelset. Och
jag blev då strax starkare… fängelset blev för
mig plötsligt till ett palats, så att jag hellre ville
vara där än någon annanstans.

MAR

lyft upp i vädret och började slå honom som
om jag inte hade fötterna på marken. Men när
jag märkte att jag fick en möjlighet knäppte jag
händerna och flätade fingrarna i varandra. Jag
grep honom om huvudet, slog honom i ansiktet
och sparkade honom i huvudet. Och folket
började ropa och mina medhjälpare sjunga, och
jag gick fram till domaren och tog emot grenen.
Och han kysste mig och sade:
- Min dotter, frid vara med dig.
Och jag började gå med lovsång till De levandes
port.
Här slutar Perpetuas berättelse. Hon önskar
uttryckligen att vännerna antecknar hur det
sedan går, och det gör de. När morgonen
kommer går de dödsdömda kristna trotsigt
sjungande in i arenan. Den lilla skaran av
martyrer talar strängt till publiken. De ropar
upp till tribunen: ”Du straffar oss, dig straffar
Gud”. Felicitas, Perpetuas slavinna, som precis
fött sitt barn, läcker mjölk från brösten (det
syns väl genom tunikan) och den rasande
publiken ryser ett ögonblick vid synen. En
björn, en leopard och ett vildsvin släpps loss
mot några av de kristna männen. Kvinnorna
skulle dödas av en galen ko. Så brukade man
inte göra men det skedde för att göra narr av
deras kön. Perpetua fördes ut och stångades

genast omkull. Hon föll på sidan, täckte sitt lår
som blottats för att tunikan slitits av, och fäste
upp sitt upplösta hår. Felicitas stångades också
omkull. Perpetua hjälpte henne upp. Då fördes
de ut, Perpetua tydligen chockad, hon frågade:
”När för man oss ut till den där kon?”. Hon
trodde inte att det hade hänt. Vännen Saturus
förs ut i arenan. Som han själv hade förutsagt
dödas han av ett enda bett av en leopard. Han
översköljs av blod och publiken ropar: ”Bad
ger hälsa, bad ger hälsa!” Efter att ha sårats av
vilddjuren, ger alla de dömda varandra en kyss
till fridshälsning och tar tysta emot dödsstöten
från en gladiatorlärling. Perpetua skriker till
när hon får ett stick mellan revbenen, sedan
för hon själv gladiatorns ostadiga högerhand
till sin strupe.
Dessa fornkristna vittnesbörd lämnar ingen
oberörd (man hittar hela berättelsen på svenska
i ”Svenskt patristiskt bibliotek”, bd. II, som
citaten ovan är tagna ifrån). Allt skrevs ner när
det pågick. Det är unikt att ett martyrium delvis
beskrivs av den drabbade själv (Perpetua).
Läsaren görs till andrahandsvittne. Vi fasar när
vi kommer så nära ondskans makt, men vi bör
även glädjas, för martyrernas seger över sin
fruktan för döden, som vi firar i dag, vittnar
om den kärlek till Gud som övervinner allt.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, i kärleken till dig fann dina heliga martyrer Perpetua och Felicitas den kraft som
övervann förföljelsens och dödens plågor. Så låt oss på deras förbön växa i kärleken, till dess
vi blir fullkomnade i din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Rom 8:31b-39 samt Matt 10:34-39
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Klagar du ständigt över ditt öde istället för att
få något gott ut av det? Då bör du lära av den
helige JOHANNES AV GUD från Granada i
Spanien, en f.d. soldat, herde och bokhandlare
som upplevde en plötslig omvändelse. Han gav
allt till de fattiga, ansågs tokig och spärrades
in på ett av medeltidens förfallna sjukhus.
Där satte han genast igång med att vårda de
sjuka. När han släpptes efter en tid saknade
personalen den ivrige volontären. De ruttna
förhållanden han såg fick honom att själv

grunda ett sjukhus med förbättrade normer
för hygien och behandling. Medhjälpare
kom till och de grundade en sjukhusorden.
Mannen som alltid genast hjälpte vem som
helst i nöd, dog i dag, år 1550. Här i fastetiden
bör vi kristna avstå från någon vanlig njutning,
t.ex. god mat. Men varför inte också kontakta
någon du känner som är sjuk? Ge en stunds
vänlig uppmärksamhet. Det kan vara viktigare
än att avstå från mat.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du gav barmhärtighetens Ande åt din tjänare Johannes. Låt oss, som han, i handling
visa vad kärleken är och räknas bland de utvalda i ditt rike. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 3:14-18 samt Matt 25:31-40.

9/3

FRANCESCA ROMANA (1384 – 1440)
DOMENICO SAVIO (1842 – 1857)

FRANCESCA ROMANA kom från en rik men
from romersk familj. Hon växte upp under den
demoraliserande påveschismen där påvar och
motpåvar bekämpade varandra tills ordningen
återställdes vid konciliet i Konstans 1417 som
lyckades ersätta allihop med en ny kandidat,
påven Martin V. Flickan ville redan som barn
bli nunna men övertalades att foga sig under
fadern som fick henne bortgift när hon var 13
år gammal – enligt tidens sed. I sorgen över att
inte kunna leva så hängivet åt Gud som hon
ville tröstades hon av sin svägerska Vanozza,

som liksom hon själv hade längtat efter ett
radikalare kristet liv. De bestämde sig för att
tillsammans göra allt för att dela med sig åt
nödlidande, avstå från onödig lyx och bevara
hjärtat hos Gud i alla lägen. Snart såg man de
båda ge vård åt sjuka och dela ut allmosor. Deras
män, som var bröder, älskade sina hustrur av
hjärtat och stödde verksamheten trots sina
föräldrars motvilja. Francesca födde sex barn
och älskades av alla som den dagliga ledaren
av palatsets alla verksamheter. Tjänstefolket
behandlades som familjemedlemmar. Det sägs
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att hon och hennes man aldrig bråkade med
varandra under sitt 40 år långa äktenskap.
Krig, pest och hungersnöd i samband med
de osaliga tvisterna om den rätte påven slog
hårt mot Rom. Francesca insisterade på att
vem som helst som kom till familjens palats
och bad om hjälp skulle få det, vilket ledde
till konflikt med svärfadern. Hennes man fick
under striderna i staden ta emot knivhugg
men hon behandlade såren och lyckades rädda
hans liv med sina kunskaper om vård. I en
trängd situation tvingades hon lämna ifrån
sig ett av sina barn som gisslan till fienderna,
men hon gick genast till kyrkan och föll på
knä framför en Mariastaty. En officerare som
skulle rida iväg med barnet kunde inte få sin
häst att lyda, och inte en annan häst heller, och
så lämnade man förskräckt tillbaka barnet till
dess mor.
Francesca öppnade ett sjukhus i familjens
palats. Människor började bli mirakulöst
friska i kontakten med henne (kring 60 fall är
rapporterade i helgonprocessen). Själv tillskrev

hon ständigt miraklen sin skyddsängel vars
närvaro hon hade en mycket tydlig känsla av.
När freden återställts genom påven Martin
Vs utnämnande var Franceska redan en känd
och aktad person i Rom. Människor uppsökte
henne för råd och hjälp. Hennes man gav henne
rätten att avstå från samlivet och ägna sig helt
åt uppbyggnaden av en ordensgemenskap för
kvinnor som skulle verka i hennes anda. När
han dog anslöt hon sig till gemenskapen som
hon snabbt blev ledare för - mot sin vilja.
Francescas andliga liv var fyllt av extatiska
visioner. Vid 55 års ålder bestämde hon sig
för att hälsa på en sjuk släkting fast hon själv
mådde illa. På vägen hem blev hon riktigt dålig
och en vecka därefter dog hon. Hennes sista
ord var: ”Ängeln har avslutad sitt arbete, han
ger mig tecken att följa honom”. Hennes kropp
vilar i dag i en glaskista – synlig – i kyrkan
som fick hennes namn, Santa Francesca
Romana, vid Via dei Fori Imperiali, direkt vid
Forum Romanums ruiner. Helgonet Francesca
- moder, maka, nunna – är en mångsidig
förebild. Många gifter sig i hennes kyrka.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, vår Gud, du gjorde den heliga Francesca till ett föredöme för såväl äktenskap som
klosterliv. Låt oss nu tjäna dig utan att tröttna, så att vi ser och följer dig i alla livets skiften.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 samt Matt 22:34-40

Också i dag: Domenico Savio
Pojkhelgonet DOMENICO SAVIO tillhörde
i början de gatugäng som den helige Don
Bosco (se 31/1) tog hand om. Den omvände
pojkens motto blev: hellre dö än begå en synd.
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Ofta påminde han taktfullt andra om att inte
svära, man ska ju inte tala lätt och likgiltigt
om sådant som är heligt eller förkastligt. Tolv
år gammal blev han sjuk och döende. Alla
skolbarns helgon dog i dag, år 1857. Om du
svär eller använder Guds namn på ett onödigt
eller likgiltigt sätt, ska du bikta det. Vi ska även

10/3

JOHN OGILVIE (1580 – 1615)

Den helige jesuiten JOHN OGILVIE är en bland
många katolska präster, som dödats för sin tro i
det protestantiska England och Skottland som
efter reformationen på 1500-talet isolerade sig
från den katolska världen. Han blev katolik
när han studerade i Europa och återvände i
hemlighet som prästvigd för att verka bland
dem som var trogna mot den gamla kyrkan.
I dag år 1615 hängdes han i Skottland efter
förhör under tortyr för ”uppvigling mot de
gällande lagarna”. John visade hur värdefull vår
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katolska tro är, mer värd än självaste livet. Vi
kan inte glädjas åt hans plågsamma död, men
vi kan fira storheten i hans, och alla kristna
martyrers, trohet mot Kristus och hans kyrka.
Helige John Ogilvie, din undergång var hemsk
och förnedrande, men ditt mod lyser för alla
tider. Må vi som delar den tro, du gick i döden
för, också med dig dela den enastående trofasthet
som du visade. Amen.

EULOGIUS (CA 822 – CA 859)

Om du är för feg för att berätta om din kristna
tro för andra, så ska du bikta det. Att hålla din
tro hemlig är både orätt mot Gud som genom
tron ger dig evigt liv, och mot din nästa som
behöver höra om honom. Runt om i världen
riskerar kristna sina liv när de missionerar!
Den helige prästen EULOGIUS levde i det på
ytan toleranta muslimska Cordoba i 800-talets
Spanien. Han ville vinna muslimerna för
Kristus. När han gömde en konverterad flicka
vars föräldrar ville tvinga henne att återgå till
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Helige Domenico Savio, när din sjukdom gjorde
att du inte orkade leka med dina kamrater
längre vände du dig med glädje mot himmelen.
Be om trons tröst för alla sjuka barn som i dag
lider som du gjorde, och som vet att de inte har
någon framtid kvar här på jorden. Amen.
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vara återhållsamma med skämt som berör
det som är heligt – framför allt aldrig skoja
med kyrkans heliga sakrament. Sådant måste
biktas! Gud förtjänar vår kärlek och respekt
mer än någon annan. Du ogillar att man talar
förminskande om dig. Med tala då inte så om
det som rör Gud, genom skämt och trams.

islam, avrättades han - i dag, år 859. Flickan,
som hette Levcritia, avrättades tre dagar senare.
Dina muslimska vänner och grannar behöver
lära känna Kristus. Om de konverterar kan det
visserligen kosta dem mycket, t.o.m. livet - det
ses ju som ett ”brott” inom islam än i dag men du ger dem det eviga livet.
Helige Eulogius, be för alla de muslimer vi ser
omkring oss. Må de finna Kristus och den sanna
tron, och må de finna den genom oss. Amen.

SYMEON, ”DEN NYE TEOLOGEN” (949 – 1022)

Den helige SYMEON, som kallas ”Den nye
teologen” (från 1000-talets grekiska kyrka)

läste som ung om helgon (som du gör nu).
Han förstod hur långt han var från Gud och
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att han behövde andlig ledning (som du
behöver nu?). Symeon fick en bok i handen
av den helige Markus Eremiten (se 5/3).
Han lärde av den att alltid och direkt ledas
av sitt samvete, dag och natt. Snart började
han känna ögonblick av Guds närvaro och
när varje sådant tillfälle tog slut fylldes
han av en oändlig förlustkänsla – när skulle
nådens stund återkomma? Symeon blev
ledare för ett munkkloster, en ivrig och sträng
vägvisare. Det blev inte lätt. Efter 25 svåra
år lyckades de missnöjda munkarna avsätta
Symeon. I sin förvisning skrev han andliga
böcker som ännu läses i hela världen. Men
sorgen måste ha varit stor över de lärjungar
som inte ville ha honom. Är vi likadana som

13/3

”Mina ord rättar ingen sig efter, mina
förmaningar avvisas, min kritik hatas, mina
tillrättavisningar tillrättavisas och jag förföljs
som vore jag en fiende… Livet är outhärdligt.”
Helige Symeon, be för oss som tar emot så
mycken nåd från Gud genom våra kyrkliga
ledare men som så ofta gör livet bittert för dem.
Amen.

argument lyckades Leander föra många
arianer tillbaka till katolska tron. Påven Gregor
hedrade honom genom att göra honom till
ärkebiskop. Leanders bror, den helige Isidor
(4/4), blev hans efterträdare på biskopsstolen
och hela Spanien anslöt sig till katolska kyrkan.
Helige Leander, be för kyrkan i ditt hårt prövade
land, som har upplevt så mycket våld och
förtryck genom seklerna, och be för alla oss som
nu förbereder oss inför påsken. Må vi få modet
att som du stå upp för den tro som bygger på
apostlarnas lära och ta strid för den när så
behövs. Amen.

MATHILDA (MECHTILD) (CA 895 – 968)

Den heliga MATHILDA (Mechtild) gifte sig
med Henrik Fågelfångaren som blev kung i
Tyskland på 900-talet. Hon hjälpte fattiga allt
vad hon bara kunde, grundade kloster och
levde i lyckligt äktenskap med sin man. När
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Några ord av Symeon:

LEANDER (CA 540 – 600)

Arianernas sekt, som förnekade att Kristus
var Gud (se 2/1 och s. 122 ), dominerade
under 500-talet det västgotiska riket, som bl.a.
omfattade största delen av Spanien. Den helige
munken LEANDER från Sevilla lyckades
få kungens son Hermenegild att konvertera
till den katolska tron och tvingades därför
p.g.a. kungens vrede fly till Konstantinopel
(kungasonen själv halshöggs och vördas
nu som helgon, 13/4 är hans dag). Där blev
Leander vän med den senare påven Gregor
den store (3/9). En ny kung, som var positivt
inställd till katolska kyrkan, lät honom
återvända och bli biskop i Sevilla. Med starka

14/3

de? Biktar vi någonsin de besvikelser vi lägger
på våra ledare i kyrkan genom vårt missnöje,
vår vägran att lyssna och vår gnällsjuka?

han dog råkade deras söner i strid och kunde
knappt enas om annat än kritik av hur deras
mor ”slösade” rikets pengar på välgörenhet. De
tvingade bort henne till ett liv i större misär
än de fattiga hon hjälpte. Sönerna kom senare
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Heliga Mathilda, be för de kristna som har
makt och inflytande, att de under denna fastetid
omvänder sig till ett liv i tjänst för utsatta och
lidande människor med all sin kraft och alla
sina resurser. Amen.
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på bättre tankar och bad om förlåtelse. Då
återvände Mathilda till hovet och till sitt stora
barmhärtighetsarbete.

PÅVEN SAKARIAS (DÖD 752)

På 700-talet e.Kr. hotades Italien av de
många hedniska, germanska langobarderna.
Romarrikets kejsare satt bekvämt i Bysans
(Konstantinopel), långt från Italien, och kunde
inte skydda Rom, apostlarnas stad. Bysans hade
tillräckliga problem med de framstormande
muslimska araberna från söder. Många i
Italien vägrade därför betala skatt. Kejsaren
trodde att Roms biskop Gregorius III stod
bakom vägrandet och lät arrestera honom år
741. En annan orsak till irritation i Bysans var
Gregors tydliga motstånd mot de fanatiska
bildstormarna (se 14/6) som bekämpade
konsten i kyrkorna i missförstådd iver för
Gamla testamentets bildförbud.

stärka kyrkans band till frankerna som sedan
skulle bli mycket lojala mot påven i Rom.
Men gnisslingarna med huvudstaden i Öster
hade sitt pris: påvarna i Rom, som agerade
alltmer på egen hand utan att förankra sina
beslut hos kejsaren, blev alltmer beroende
av västliga kungar, särskild frankerna. Men
så småningom blev påven i Rom alltmer
obunden med Kyrkostaten som bas och de
germanska folken som stödriken. Två skilda
kristna imperier gränsade nu till varandra
och la den territoriala grunden för den stora
kyrkoschismen senare, år 1054, som alltjämt
består och som skiljer ”ortodoxa” i Öst (som
inte vill lyda påven) från ”katoliker” i Väst.

Den nästa påven, den helige SAKARIAS
(påve 741-752) fick själv, utan politiskt stöd
från den kristne kejsaren i Bysans, söka fred
med langobarderna för att skydda kyrkan i
Väst. Med sin vänliga och övertygande stil
åstadkom han mycket. Med hjälp av den helige
Bonifatius i Tyskland (se 5/6) lyckades han

Helige Sakarias, i din strävan att rädda Rom och
kyrkan fick du balansera mellan stormakterna
utan något annat stöd än din förtröstan till
Gud. Be för vår påve i dag, som inte heller kan
räkna med denna världs mäktiga och rika. Må
han söka fred med alla, och kunna övertyga
genom kraften från Guds Ande. Amen.

16/3

MARIA FRÅN KIDUNA,
BOTGÖRAREN (300-TALET)

Det utspelade sig på 300-talet e.Kr. i nuvarande
Turkiet, men hade kunnat hända även i
dag. En kvinna var försvunnen och hennes
farbror som hette Abraham (denna farbror är
också helgonförklarad) letade många år efter

henne. Han hittade henne i en bordell, där
hon prostituerade sig. Hon hette MARIA och
omvände sig, efter att farbrorn under många
år försökt få henne till förnuft, och hon gav
sitt liv till Gud. Hur många förnedrar inte sig
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själva genom utlämnande bilder på nätet, hur
många ”prostituerar” inte sig själva genom
att göra sig till lätta offer för okyskhet och
sexmissbruk? Besinning, omvändelse, bikt och
bot är enda vägen tillbaka till Gud – hellre i
dag än imorgon.

17/3

PATRICK (CA 385 – 461)

Saint Patricks Day är irländarnas absolut största
fest - på den gröna ön liksom överallt i världen
där de bor (inte minst i New York). PATRICK
– Irlands apostel – föddes omkring år 385 i
Skottland som son till en diakon. Familjen
var romersk-brittisk. 16 år gammal rövades
han bort tillsammans med tusentals andra av
iriska, hedniska pirater och blev slav hos dem.
Där skulle han ofta föra djuren på bete. I sin
ensamhet fylldes han av ånger över sina synder
och vände sig till Guds barmhärtighet. Gud såg
till honom. ”Som en fader tröstar sin son, så
skyddade han mig” skrev den åldrande Patrick
om Guds närvaro hos honom i hans unga år i
fångenskap på Irland. ”Jag bad ofta varje dag,
och kärleken till Gud växte alltmer och min
tro växte och min ande blev uppmuntrad.
Varje dag kunde jag be upp till hundra gånger
och nästan lika många gånger på natten. Jag
var ute i skogen och på berget för att be. Och
även om hagel, regn eller snö kom, så var jag
uppe innan gryningen för att be och jag kände
inget av det onda eller av någon andlig lathet i
mig. I dag förstår jag varför det var så: Anden
var levande i mig. Och det var då jag en natt
hörde en röst som sa till mig: Du har fastat väl.
Mycket snart ska du få resa till ditt hemland”.
Romarriket koloniserade Britannia – England
och södra Skottland - men aldrig den gröna ön
i utkanten av Europa. De första kristna i Irland
var antagligen brittiska slavar. De organiserade
sig i grupper, men hade ingen biskop. Redan
omkring år 200 skriver den kristna författaren
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Heliga Maria från Kiduna, be för alla som
utsätter sig själva eller andra för otillbörliga
och utlämnande handlingar, inte minst via
internet. Må Gud befria världen från porrens
och prostitutionens alla äckligheter. Amen.

Tertullianus gåtfullt om brittiska områden som
är ”otillgängliga för romarna, men underlagda
Kristus”. År 431 skickade påven en biskop vid
namn Palladius till ön, men han gav snart
upp och återvände. På hans förslag skickades
en annan, biskop Germanus. Han verkade
bland britterna där han lyckades motverka
en heretisk riktning (den s.k. pelagianismen).
Irerna var kelter, ett folk som hade härjat i
Europa innan romarriket fick bukt med dem.
De är identiska med gallerna som Julius Cesar
beskrev i sitt verk om krigen i Gallien. Cesar
konstaterade att deras gudar stort sett var de
samma som de romerska. Arkeologiska fynd
vittnar om teknisk duktighet och stark tro på
magi. Kelterna vördade avhuggna huvuden
och offrade människor åt sina gudar. En
människa kunde huggas ner med svärd, sedan
spådde man om framtiden genom att observera
sättet personen föll till marken på eller hur
krampryckningarna såg ut. Alla juridiska,
intellektuella, ceremoniella och magiska saker
hanterades av en invigd överklass: druiderna.
Enligt en biografi om den helige Patrick från
600-talet av en viss Muirchú (som väl var
munk) var det just en druid (latin: magus) som
Patrick blev slav hos. Den unge pojken kunde
alltså skaffa sig goda kunskaper om den iriska
hedendomen.
Sex års slavliv tog slut när Patrick lyckades
fly. Gud lät honom hitta ett skepp, hundratals
kilometer borta. Skepparen ville först under
inga omständigheter ta med honom. Den

Allt detta finns i Patricks egen berättelse som
han skrev innan sin död, hans s.k. Confessio.
Han nämner där även någon ungdomssynd,
som han fick kritik för många år senare (och
som antagligen skapade problem när han
skulle antas som biskop). Det kan röra sig
om en synd mot kyskheten eller mot tron – i
Confessio medger han att frestades hårt i just
dessa två saker.
Efter några år därhemma hos föräldrarna

såg han i en vision på natten en ängel vid
namn Victorius som liknade en irer och som
hade en mängd brev med till honom. Patrick
hörde rösterna av dem han hade känt under
sin fångenskap: ”O, helige pojke, vi ber dig
komma tillbaka och leva ibland oss”. En annan
natt ropade de i kör: ”Han som gav sitt liv
för dig talar genom dig”. Patrik bestämde sig
för att följa kallelsen. Återvändandet till det
hedniska Irland blev hans livsprojekt, även om
han måste övervinna sig själv för att göra det
(det förstår man!). Föräldrarna försökte också
stoppa honom. Enligt 600-talsbiografin reser
Patrick till Gallien och blir präst. Han vigs till
biskop och skickas till missionen på Irland.
Han är inte ensam: vi hör om medhjälpare vid
namn Auxilius, Iserninus och Segitius. Det
fanns utan tvivel många övriga klerker i landet
redan. I Tara, öns centrum, hade en samling
magier (druider) redan förutspått den nya
religionens framgångar och varnat mot dem.
De spådde hur en man ”med rakat huvud”
(klerkernas tonsur) skulle komma och etablera
en ny religion som skulle bestå för alltid. Den
första människan som Patrick ville uppsöka
var hans f.d. ägare. Patrick hade ju rymt och
ville nu formellt köpa sig fri och även försöka
omvända honom. Mannen tänkte att Patrick
var på väg för att tvinga honom till ett nytt liv.
Han ville under inga omständigheter hamna
under sin f.d. slavs myndighet och brände sig
inne i sitt hus. När Patrick kom dit och såg
lågorna grät han i tre timmar över mannen
som hellre ville dö än bli kristen.
Den hårt prövade Patrick hade p.g.a. sin
fångenskap missat mycket av sin skolgång men
han hade lärt sig keltiska, irländarnas språk –
en stor fördel för arbetet! Biskop Patrick lyckas
under 30 år omvända folket till kristendomen
– en helt ofattbar insats. Han skriver: ”… i
Irland där man aldrig hade kunskap om Gud
– och tills nu tillbad de enbart avgudar och
orena saker – men nu, vilken förändring: de
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besvikne Patrick gick då därifrån och bad
till Gud. Genast kom en man från båten
springande efter honom, den hedniska
besättningen hade ändrat sig. Framme på
det brittiska fastlandet fick de vandra många
dagar genom öde trakter och provianten tog
slut. Hedningarna utmanade Patrick att be
till sin gud om mat - genast kom de på en
flock vildsvin som de dödade och åt och man
började vörda den kristne mannen. Samma
natt plågades Patrick av en hemsk känsla av
att en klippa föll på honom, den kom från
djävulen och förlamade honom helt. Han
såg då solen gå upp och fick för sig – genom
Den helige ande, skriver han - att han skulle
ropa ”Helia, Helia” (Helios betyder solen på
grekiska). Genast försvann plågorna. I Patricks
självbiografi nämner han Kristus som den
sanne sol som aldrig går ner. Inom hedendomen
var solen en avgud – senare kristna keltiska
kors utformades ofta med en ring i mitten,
förmodligen en urgammal solskiva. I den
nämnda senare biografin av Muirchú förklaras
det med att han ropade på Elia (liksom Jesus
på korset, Matt 27:47). Men Patricks egen
berättelse säger inte så. Han hade också många
andra märkliga mystiska upplevelser, t.ex. så
talade han ofta med en ängel. ”Om någon vill
skratta år mig eller kränka mig, så får de göra
det”, skriver han, ”men jag ville inte dölja eller
förtiga de tecken och under som Herren visade
mig många år innan de faktiskt skedde”.
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har blivit ett folk som är berett för Herren och
de kallas nu Guds söner, och de iriska ledarnas
söner och döttrar blir nu munkar och Kristi
jungfrur”. Han känner dock också till fall då
föräldrar gör allt för att hindra sina barn att följa
sin kallelse, och han berättar om slavkvinnor
som blir kristna och därför får lida ännu mer
än innan. Patrick skriver att han motarbetades
och misstänkliggjordes av vissa inom kyrkan.
De förstod inte varför han utsatte sig för faror
genom att resa omkring bland hedningar. Han
döpte tusentals personer, prästvigde män i
avlägsna trakter, och han avvisar blankt att
han skulle ha tagit betalt av någon för något.
Han har haft presenter med sig till de hedniska
hövdingarna men trots det fått uppleva att
läggas i bojor och fängslas. Han har mött hat
och förolämpningar, men stod ut med allt av
kärlek till det folk han nu hade valt stanna hos
tills sin sista dag, ja, gå i döden för som martyr,
om nödvändigt.
Det var farliga tider. Romarriket hade precis
börjat främja kristendomen när den själv gick
mot sin upplösning. Det visste hedningarna
– druidernas makt verkade ohotad. Lokala
krigsherrar som plundrade och härjade, trots
att de formellt blivit kristna, började bli allt
fler när romarna drog sig ur de brittiska öarna.
Ett brev är bevarat från Patrick till skotska
soldater som tagit kristna irer som slavar.
Med stor lidelse (han visste ju själv hur sådan
fångenskap kändes) kräver han att slavarna
släpps fria. Tonen är sträng, men samtidigt typiskt för honom – ödmjuk i allt.
Patricks korta självbiografi vittnar om en sliten
mans tacksamhet mot Gud trots alla besvär, alla
svek, alla faror han gått igenom. Motgångarna
antyds men beskrivs inte. Mer konkret blir det
i den ovan nämnda 600-talsbiografin. Där hör
vi om att helgonet ville anordna den första
påskfesten på ön och valde att göra det på en
slätt där det fanns gott om folk och mycket
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avgudadyrkan, d.v.s. vid Tara. Vid samma tid
inföll en stor hednisk fest i samma område
med trollkarlar och avgudadyrkan. Kungen
där hade sammankallat alla spåmän och
druider liksom konsthantverkare och andra
viktiga män. Nu var det under dödsstraff
förbjudit att tända någon eld innan en eld
tändes rituellt i kungens hus. Patrick brydde
sig inte om förbjudet utan tände en stor och
vida synlig påskeld på slätten. Druiderna
krävde att kungen omedelbart skulle kväva
provokationen, ”annars kommer denna eld
aldrig att slockna!” Kungen åkte till platsen
med dem och tillsammans med många andra
av sina män. Druiderna varnade kungen för att
gå in i en cirkel som Patrick hade ritat kring
platsen, kanske skulle han då, tänkte de, bli
magiskt påverkad att tro på Kristus. Så Patrick
kallades ut till dem i stället. Ingen reste sig för
honom (förutom en som sedan blev kristen)
vilket var djupt respektlöst. En druid angrep
den katolska tron med mycket kränkande ord
men Patrick lät sig inte provoceras utan bad
Gud lyfta upp mannen, kasta bort honom
och låta honom dö, vilket omedelbart skedde.
Då ville kungen och hans män kasta sig över
helgonet, men han bad igen och ett mörker
föll över dem så att de slogs mot varandra, och
en jordbävning förstörde deras vagnar. Den
ena efter den andra dödades tills bara kungen,
hans fru och två man var kvar – alla darrande
av rädsla. Drottningen bad för sin man och
lovade att han skulle falla ner och tillbe Gud,
vilket han också gjorde, fast han ännu i sitt
hjärta tänkte döda Patrick. Helgonet gick nu
med sina män fram emot kungen men de såg
plötsligt ut som åtta rådjur och en faun. Då
reste kungen tillbaka mot Tara, skakad och
förödmjukad.
Nästa dag dök Patrick och fem ledsagare upp
ur ingenstans mitt i kungens slott under en
stor fest. Igen var det bara en av de närvarande
som visade Patrick den vanliga respekten mot
gäster genom att resa sig (han blev senare

En annan kung ville stoppa Patrick genom att
göra sig lustig över hans undergörande krafter.
En av hans män skulle spela sjuk och de skulle
be Patrick bota honom och sedan avslöja att
det hela var ett trick. ”Kom hit” ropade de till

helgonet och pekade på patienten som låg med
en duk över huvudet. Patrick svarade: ”Om han
varit sjuk då skulle hans död inte överraska er”.
Då upptäckte de till sin fasa att mannen var
död. Kungen kom nu fram och visade sin ånger
och avslöjade därtill att han hade planerat att
döda Patrick. Han lät sig döpas, men Patrick
krävde att han skulle lägga ifrån sig sina vapen
och alla rikedomar. Han skulle gå till stranden,
kedja sina fötter i bojor med lås, kasta nyckeln
i havet och åka ut i en båt utan segel och åror.
Vart båten än ledde honom skulle han slå sig
ner och leva enligt Guds bud. Det accepterade
det botfärdiga majestätet. Patrick väckte sedan
den döda ”patienten” till liv igen. Kungen reste
iväg och hamnade på en ö hos heliga män som
lärde honom mer om det kristna livet, och han
blev slutligen biskop. Hans namn lär ha varit
Macc Cuill.
Legenderna är många fler. Även om de inte
alla kan uppfattas som historiskt korrekta så
vittnar de ändå om vilket intryck Irlands stora
helgon gjorde på sin samtid. Det sägs att han
dog i dag (enligt legenden 120 år gammal,
en vacker överdrift) och att det inte blev natt
under tolv dygn i hela provinsen efter denna
dag. Det sägs även att en ängel lovade Patrick
att han skulle döma alla irer på Den yttersta
dagen enligt Jesu ord till sina apostlar: ”Ni skall
sitta på troner och döma Israels tolv stammar”
(Luk 22:30) – Patrick var ju irernas apostel.
Han ska ha under sitt liv ha döpt sju kungar,
vigt 3.000 präster och 300 biskopar. Med sin
biskopskräkla ska han ha rensat landet från
ormar.
Treklövern, som Patrick använde för att
förklara Guds heliga treenighet med, är i dag
en symbol för Irland, den återfinns på mynt,
frimärken och t.o.m. på landets flyg. I dag ska
man bära gröna kläder. Den som inte gör det
blir nypt – så är det i alla fall på Irland, den
gröna ön. Berätta för dina katolska vänner att
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biskop). Hedningarna bjöd Patrick på mat
och han tackade ja. En druid droppade något
i hans bägare. Patrick välsignade bägaren
och drycken frös till is. Då vände han botten
upp och druidens gift droppade ur. Sedan
välsignade han den igen och drycken blev
flytande. Druiden ville nu tävla i vädermakter
utomhus, men Patrick ville inte det eftersom
vädret bestäms av Gud. Druiden satte ändå
igång och trollade fram snö som stod upp
till bältet på alla närvarande. Då sa helgonet:
”Nu har vi sett det. Få bort snön igen!” Men
det kunde trollkarlen inte. ”Du kan göra ont
men inte gott” sa Patrick så, välsignade fältet
och genast var snön borta. Samma sak hände
när druiden lät ett mörker falla: när Patrick
välsignade det strålade solen igen. Kungen
ville nu att de två tävlande skulle kasta sina
heliga böcker i vatten för att se om en av den
förblev oskadd. Det vägrade druiden eftersom
han trodde att Patrick ”tillbad vattnet” (han
tänkte på dopet) och så skulle få ett övertag
genom att vara vattnets vän. Patrick föreslog
ett eldprov: en av hans pojkar skulle ta på sig
trollkarlens mantel och gå in i ett tvårums
trähus medan druiden skulle ta på sig Patricks
mantel och gå in i husets andra rum. Pojkens
rum var av torrt trä, druidens av nytt fuktigt
trä. Man satte eld på huset: pojken förblev
oskadd men druidens mantel, som pojken bar,
brann. Druiden själv brann upp, men Patricks
mantel som druiden bar förblev hel och fin.
Folkets vrede mot den kristne mirakelmannen
var stor men Gud skyddade sin budbärare och
lät många av hedningarna dö. Slutligen gav sig
kungen i Tara och antog den kristna tron. Från
Tara spred Patrick sedan kristendomen ut över
Irland.
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de måste ha något grönt på sig i dag! Om de
stirrar frågande på dig kan du passande berätta
om Sankt Patrick.
Den iriska kristendomen blev så stark att dess
munkar kunde resa ut och stödja kyrkan i
stora delar av Europa under folkvandringarnas
kaotiska sekler, då frestelsen till återfall i
hedendom var stor. Den hade ett glödande
böneliv, som delades av munkar och lekfolk,
radikal askes och en hög nivå av andlig
bildning. Varje kristen skulle ha en andlig
vägledare, en ”själavän”. Klostret var en del av
samhället, byarna var närmast ”storkloster”.
Pilgrimsvandringar var populära. Många sökte
den yttersta ensamheten på avlägsna platser,
munkarna tog sig ändå till Shetlandsöarna och
Färöarna. Raden av iriska helgon i Patricks
efterföljd är lång. Den religiösa poesin som
de kristna kelterna lämnat åt eftervärlden är
förunderligt vacker: naturens storslagenhet
och människans visdom, tiden och evigheten,
allt ses i kärleksfullt samspel inför Skaparen.
Allt bärs av en optimistisk människosyn som
inte räds kraftfulla bilder. Ett exempel:
Den som avvisar Guds vilja
är som ett otätt skepp i ett stormigt hav,
som en örn fångad i en fälla,
som ett äppelträd som aldrig blommar.
Den som lyder Guds vilja
är som sommarsolens gyllne strålar
som silverkalken överfylld av vin
som en skön brud redo för kärlek.
Eller den kända välsignelsen vid uppbrott:
Må vägen stiga dig till mötes
må du alltid ha vinden i ryggen,
må solen skina varmt på ditt ansikte
och regnet falla milt på dina fält;
och tills vi möts igen
må Gud hålla dig i sin hand.
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(båda citaten är tagna ur Harald Olsen, Keltisk
andlighet, Cordia förlag)
Slaven som återvände för att ge trons gåva
till det folk som rövat bort honom, satte ett
outplånligt märke på Irland och på kyrkan
för alla tider. Det sägs att Gud lovade Patrick
att irerna aldrig skulle mista tron. Nu pågår
samma sekularisering som i det övriga Europa.
År 2018 röstade folket mot de ofödda barnens
grundlagssäkrade rätt till livet. Det var efter
decenniers mediedrev som likt ett kvarnhjul
malade sönder förtroendet för kyrkan. Men
Irlands själ är inte helt förlorad än. Trons rötter
är djupa och långa i det sjungande folket.
En berömd bön tillskrivs den helige Patrick.
Den är en typisk keltisk s.k. lorica-diktning,
eller ”pansartext”, d.v.s. en sorts självförsäkran
om gudomligt skydd (jfr aposteln Paulus ord
om den kristnas andliga vapenrustning i Ef
6:10-18). En legend från 1000-talet säger att
Patrick sjöng den precis innan han och hans
vänner inför ögonen av den onde kungen i
Tara förvandlades till vilda djur (se ovan). Här
är min översättning som i sin tur bygger på en
modern engelsk version:
Jag stiger upp i dag
med himlens makt,
med solens ljus,
med månens klarhet,
med eldens prakt,
med blixtens blixtrande,
med vindens snabbhet,
med havets djup,
med jordens fasthet,
med klippans fasthet…
Omkring mig samlar jag i dag allt detta
mot alla onda och obarmhärtiga makter
som vill angripa min kropp och min själ…
Jag stiger upp i dag.
Må Kristus vara med mig, Kristus framför mig,
Kristus bakom mig,
Kristus inom mig, Kristus under mig,

I det karga och vackra västra Irland ligger ett
högt berg som under den keltiska hedendomen

var förknippad med en av deras gudar. Det
sägs att Patrick vandrade upp dit och fastade
i 40 dagar där (jfr förebilderna Mose, Elia och
Jesus). Än i dag är Irlands heliga berg Croagh
Patrick väl frekventerad av botgörare och
pilgrimer (några går upp barfota!). Det är bitvis
brant, med stenrös. Rätt som det är välsignas
man av regnskurar, dimmor eller blåst. Jag
skriver dessa ord på kvällen samma dag som
jag har vandrat däruppe. Jag ville känna av den
natur i vilken den unge slavpojken hörde Guds
röst. Ett tyst, tidlöst allvar vilar över urberget.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du som sände den helige Patrick att förkunna din härlighet för Irlands folk,
kom ihåg hans verk och hör hans bön, och låt alla dem som döpts till Kristus i ord och handling
förkunna dina under. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Pet 4:7b-11 samt Luk 5:1-11

18/3

KYRILLOS AV JERUSALEM (CA 315 – 386)

Den helige biskopen CYRIL från 300-talets
Jerusalem fördrevs flera gånger från sitt
ämbete för att han inte stödde dem som ville
ändra läran om Kristus (arianismen, se 27/6
och 2/1). Klagomålen mot honom var många:
man ogillade att han sålde av kyrklig egendom
för att hjälpa fattiga under en hungertid. Och
hur var det med hans respekt för kejsaren?
Det påstods att han lättsinnigt hade sålt ett
guldbroderat klädesplagg, som var en gåva
från majestätet. Det hade senare setts på en
komiker på en teaterscen. Men varje gång
Cyril förvisades hämtades han efter ett tag
tillbaka till sitt stift i Jerusalem.
I den heliga staden låg ruinerna av det judiska
templet ännu orörda såsom romarna förstört

det år 70 e.Kr., vilket Jesus hade förutsagt
fyrtio år innan (Mark 13:2). Den romerska
kejsaren Julian Avfällingen (se 29/3, 2/5,
26/6 och 2/12 m.m.), som ville återinföra
hedendomen och krossa den kristna kyrkan,
började återuppbygga templet bara för att
håna Jesu profetia och kristendomen. Cyril
påminde befolkningen i den heliga staden
om Jesu förutsägelser. På natten förstörde en
jordbävning det påbörjade bygget och eld
förtärde arbetsverktygen. Kejsaren dog snart
därefter och tempelåterbyggandet har tills i
dag inte blivit av.
Många predikningar och katekeser är bevarade
från den helige biskopens hand liksom hans
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Kristus över mig,
Kristus till höger om mig,
Kristus till vänster om mig,
Kristus när jag ligger, Kristus när jag sitter,
Kristus när jag reser mig,
Kristus i hjärtat hos alla som tänker på mig,
Kristus på tungan hos alla som talar till mig,
Kristus i ögonen hos alla som ser mig
Kristus i öronen hos alla som hör mig.

MAR

berättelse om det märkliga ljusundret den 6 maj
på förmiddagen, vid pingsten runt år 351: ”…
ett mycket stort ljuskors visade sig på himlen,
utspänt över det heliga Golgata till det heliga
Olivberget. Det sågs inte bara av den ena eller
den andra utan av hela stadens befolkning...
Under flera timmar syntes det. Det skickade
ut blixtstrålar och överträffade solens glans…
Hela staden, gripen av fruktan och samtidigt
glädje, strömmade in i kyrkan.” (Jag äger ett
litet korssmycke från den tiden som hittats vid
utgrävningar i Jerusalem - om det korset bara
kunde tala!). Från Cyrils texter känner vi även
till liturgin i fornkyrkan, t.ex. när han säger

hur man ska ta emot den heliga kommunionen
i handen (man gjorde precis som vi gör i dag):
”När du går fram, då får du inte sträcka fram
dina händer platt med utspridda fingrar.
Eftersom den högra handen ska ta emot Kungen,
gör då den vänstra handen till en tron åt honom!
Ta emot Kristi kropp med handen som en skål
och svara: Amen! … Njut honom sedan, men
akta att inget av det faller till marken! Det du i
så fall skulle låta falla vore som om du förlorade
en del av din egen kropp. Säg mig: Om någon
gav dig guldbitar, skulle du då inte noggrant ta
emot dem så att inget går förlorat?”

Kyrkans bön på denna dag:
Gud och Fader, genom den helige biskopen Kyrillos har vi fått djupare insikt i frälsningens
mysterier. Låt oss på hans förbön känna den gode Herden och i honom få liv, och liv i överflöd.
Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 5:1-5 samt Joh 15:1-8

19/3

HÖGTIDEN FÖR S:T JOSEF,
JUNGFRU MARIAS BRUDGUM

I dag firar katolska kyrkan över hela jorden en
fest som inte bara är en fest utan en högtid. Det
är viktigt att gå till mässan idag (om man kan).
Den helige JOSEF, Jungfru Marias brudgum,
anförtroddes en uppgift av Gud som ingen
annan fått: att ta hand om och skydda Guds
störste skatt, den heliga familjen, kyrkans
urcell och ursprung. Josef räddade sin gravida
förlovade från vanära genom att göra henne
till sin hustru (Matt 1:18-24). I Betlehem
gjorde han allt för att hitta tak över huvudet
åt sin brud när hon skulle föda Messias (Luk
2:6-7). Han flydde med Maria och barnet till
Egypten när han märkte att faror hotade dem
(Matt 2:13-23).
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Alltid nära den heliga Jungfrun, men aldrig
så nära att han glömde att hon främst var
Den helige andes brud, hon var bestämd för
kroppens avhållsamhet för Guds skull (se s.
409). Precis som hans namne, patriarken Josef
i Första Moseboken, som fick anförtrott allt i
sin herre Potifars hus - förutom Potifars hustru
(1 Mos 39:9) - så höll sig Nya testamentets Josef
kyskt på den plats Gud har gett honom. Lika
troget som den förste Josef tjänade Egyptens
herre, farao, och säkrade folket från svält, så
tjänade Nya testamentets Josef Herren över
alla herrar och tog hand om Jesus som skulle
bli Livets bröd för världen (Joh 6:35). Han
levde helt för Maria och barnet, aldrig för sig

sina axlar. Jesus har älskat denne man som tog
honom vid handen och lärde honom att gå
och tala, snickra, spika, bygga, göra upp eld.
Josef är den ende som Jesus har kunnat kalla
för ”Abba” (fader) förutom Gud i himlen. Josef
visade Jesus hur man skulle be. Han berättade
om folkets gamla hjältar och dess hopp till
Gud. Hur många lyckliga och svåra stunder
har Josef inte fått dela med Maria och Jesus,
natt och dag! Hur har han inte själv helgats av
den intima samvaron med dessa två som var
helt utan synd? De har dagligen behövt hans
hjälp på många sätt – hur tacksam har han
inte varit mot Gud som lät honom ha ansvar
för deras lycka? Evangelierna berättar inte om
slutet på Josefs liv, men Gud har utan tvivel
tagit emot honom i himlen med Jesu ord från
liknelsen om talenterna: ”Du är en god och
trogen tjänare… Gå in till glädjen hos din
herre” (Matt 25:21).
Josef är kyrkans beskyddare, vi vänder oss med
rätta till honom när det är kris, och inte minst
inför döden. Hans öde visar att Gud litar på
oss svaga människor när han vill genomföra
sin frälsningsplan. Var en Josef! Det lilla och
vardagliga som du gör i Guds tjänst har en
oerhörd betydelse inför Gud och han glömmer
det aldrig. Josef var speciell och du är speciell –
var glad, tänk inte på fastan i dag, fira för fullt!
Josef ledde den heliga familjen. I dag, år 2013,
installerades vår påve Franciskus. Be för alla
som Gud har satt att vara Josef för oss kristna,
att leda Guds hushåll på jorden, kyrkan!

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, under den helige Josefs trogna vård lät du frälsningens mysterier ta sin
början på vår jord. Hör hans bön och hjälp din kyrka att alltid troget tjäna detta verk, till dess
det en gång fullbordas. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Josefhögtidens läsningar: 2 Sam 7:4-5a, 12-14a, 16; Rom 4:13, 16-18, 22;
Matt 1:16, 18-21, 24a eller Luk 2:41-51a
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själv – en lysande förebild för alla äkta makar
i vår självcentrerade tid. Josef liknade även
sin namne i forntiden genom att han förstod
drömspråket från Gud. Ständigt var hans själ
öppen för Guds ledning, änglarnas anvisningar,
och handlade efter dem. Själv säger han inte
ett ord i Bibeln. Han påminner oss om alla de
rättfärdiga männen i Gamla testamentet: den
tyste Noa, som räddade sin familj genom att
bygga arken, den tillitsfulle Abraham som
lämnade sitt land och satsade på Guds löften
(parallellen dras i dagens andra läsning, Rom
4:13, 16-18, 22), den hängivne Mose som förde
Guds folk ut i friheten, eller (som dagens första
läsning låter oss förstå) David och hans son
Salomo (2 Sam 7:4-5a; 12-14a, 16). Det var
Josef och ingen annan som fick privilegiet att
ge Gudsbarnet namnet Jesus. Tanken svindlar:
Denne man fick uppfostra sin egen Skapare,
vara en fader i Gud Faders ställe, prägla Guds
Son som människa, hjälpa honom att läsa,
umgås med andra, hantera sin längtan att gå
egna vägar (man kan tänka på episoden då
Josef hittar sin bortkomne pojke i templet, Luk
2:41-51), hjälpa till i familjen. Mycket av det
vi möter hos den vuxne Jesus i evangelierna
återspeglar säkert vad han lärt av Josef, t.ex.
det öppna och hänsynsfulla uppträdandet
mot kvinnor, den självklara kyskheten, Jesu
beslutsamhet att göra Guds, den himmelske
Faderns, vilja och hans självuppoffrande
kärlek i allt. Det var Josef som lyfte upp den
lille Jesuspojken i Nasaret och tog honom på
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HIPPOLYTUS GALANTINI (1565 – 1619)

Det är ännu fastetid och vi bör gå till bikt innan
påsk. Vad ska vi bikta? Kanske alla de gånger vi
hör predikningar utan att bry oss om det som
sägs. Prästen spiller sin tid på oss!
Dagens helgon, den salige HIPPOLYTUS
GALANTINI från Italien, var annorlunda.
Han kunde som barn upprepa hela prästens
predikan efter mässan. När Hippolytus
var bara 12 år gjorde biskopen honom till
ledande kateket i en av sina kyrkor. Pojken
ordnade genast med undervisning för de
fattiga barnen i grannskapet. Snart blev det till
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Franciskuskongregationen for undervisning i
kristen troslära, som erkändes av påven.
Barn kan vara fullt kompetenta trosvittnen. De
blir berörda at tron, tar till sig poängerna och
säger dem vidare. Kristus vill att vi ska likna
dem (Matt 18:1-6 och 19:13-15), men bryr vi
oss? Här finns det mycket att bikta!
Salige Hippolytus Galantini, be för alla barn
som kommer till kyrkan med öppet sinne och
öppna öron. Må vi vuxna inte täppa till dem och
göra dem likgiltiga genom vårt dåliga exempel!
Amen.

NIKOLAUS AV FLÜE (1417 - 1487)

Den helige NIKOLAUS av FLÜE, en from och
respekterad man i sin stad, övergav fru och tio
barn för ett liv som helig eremit. Hustrun var
införstådd (vilket är ett villkor enligt kyrkan).
Försörjningen var ordnad och Nikolaus bodde
nära familjen.
Ändå känns hans beslut konstigt. Vissa helgon
är svåra att förstå sig på. Men Nikolaus nya
liv bar frukt. Den strängt asketiske mannen
som under två decennier mirakulöst nog
enbart levde på kommunionen, blev andlig
rådgivare åt fattiga och mäktiga. Privat hade
han uppenbarelser.

Politiskt bidrog Nikolaus till att förhindra
inbördeskrig i 1400-talets Schweiz. En son
till honom blev präst och ett barnbarn valde
samma eremitliv. Radikalitet smittar.
Helige Broder Klaus, än i dag väcker ditt
exempel förargelse bland kristna som anser att
du gjorde fel när du lämnade familj och barn för
att leva ett hårdare liv i bön och fasta. Be för alla
familjer som i dag splittras av viljor som drar
åt olika håll. Må de trots skiljaktigheter leva i
tillit till Gud och så hitta vad ditt oroliga hjärta
sökte. Amen.

Petrus sade: ”Vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig.”
Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, var och en som för Guds rikes skull har
lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn skall få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen.”
						(Luk 18:28-30)
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Jag bodde under åren 1980-82 i den helige
kardinalens stad, i Münster i Westfalen, och
det fanns många där som ännu kom ihåg
honom. Jag tyckte hans namn var lite roligt
– CLEMENS AUGUST VON GALEN – men
det var hans värld som var galen, inte han.
Biskopens tid var nazitiden och han predikade
hårt mot regimen (som var bland de första
i världen att införa fri abort och eutanasi).
Han lyckades faktiskt bromsa dödandet av
funktionshindrade och svårt sjuka ett tag. Han
kritiserade öppet koncentrationslägren liksom
nazisternas olika övergrepp mot katolska
institutioner, och hans omåttliga popularitet
skyddade honom. Man berättade för mig
att Gestapo en gång kom och bad honom
följa med dem. ”Visst” sa den store, kraftige
biskopen, ”låt mig bara klä på mig”. Då tog
han hela sin biskopsdräkt på och gick ut till
dem. Omedelbart fylldes hela platsen framför
domkyrkan med människor. Säkerhetspolisen
kunde inte ta med honom. En av helgonets
ministranter var Peter Hornung, senare en
populär kyrkoherde i Stockholm, död 2006.
I fader Hornungs läsvärda självbiografi
”Du skaffade rum för mina steg… - en
jesuit berättar” berättar han om en liknande
situation:
Processionen avslutades som vanligt i
Domkyrkan. När sedan seminarister, präster,
kaniker och biskopen i nämnd ordning skulle
lämna domkyrkan, var huvudportalen och alla
andra utgångar ur domkyrkan avspärrade med
rep och bevakade av poliser… Biskopen med
sin kaplan och vi två släpbärande ministranter
tågade ut och korsade mol allena det stora
domkyrkotorget över till biskopens residens...
Polisen öppnade sedan två sidodörrar i
domkyrkan så att folkmassan med hjälp av
avspärrade rep kunde dirigeras bort från
domkyrkotorget. Men det hjälpte föga. Inom en

kvart var hela torget späckat med människor
som ropade i talkör: ”Vi vill se våran biskop”.
Polisen försökte få folket att skingra sig med
vattenkanoner. Förgäves! Tills biskopen
öppnade mittfönstret och med avslutande ord
och efter gemensam bekännelsepsalm skickade
hem dem ”så att ni kan byta till torra kläder”.
Vi ministranter åt frukost tillsammans med
biskopen.
Fader Hornung fortsätter:
Biskop Clemens August var reslig även som
kyrkoledare. Hans första herdabrev, 1934,
hade titeln ”Mot det nya rasvansinnet”. Efter
denna signal följde predikningar mot eutanasi,
judeförföljelse, upplösning av kloster och ordnar
m.m. Flera av hans predikningar spriddes
under kriget över hela Europa... Det finns en
dokumentation över nazisternas Gauleiter
(ledare för nationalsocialistiskt distrikt) Alfred
Meyers idé att hänga biskopen i ett av träden
utanför kyrkan. Reichspropagandaminister
Joseph Goebbels svarade nekande. Den frågan
skulle man ta itu med efter kriget. ”Rache muss
kalt genossen werden”, hämnd måste avnjutas
kall.
Vi får även en rolig anekdot. Fader Hornung
var som soldat hemma på permission 1941.
På kyrkogården skulle han med en ministrant
gräva en grav åt en avliden präst:
Medan vi höll på kom biskopen för att se att
allting blev klart till jordfästningen dagen
därpå. Han, 1.98 meter, ser mig i graven, två
meter under gräsytan, och säger i en blandning
av fasa och förvåning: ”Peter, är det du? Jag har
ju redan firat en begravningsmässa för dig”. Av
någon anledning trodde han att jag hade stupat
i kriget. Att höra om mitt eget rekviem, stående
djupt nere i en grav, hör tvivelsutan till de mer
originella momenten i mitt liv.
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Von Galen försökte få övriga biskopar att inta
samma tuffa attityd som han mot regimen,
men ville inte reta upp Hitler ännu mer utan
rädda vad som räddas kunde och skydda
katoliker mot förföljelse. Efter kriget fortsatte
von Galen sina kritiska predikningar, men
nu mot de övergrepp hans folk utsattes för
av de allierade ockupationssoldaterna, såsom
plundringar, massvåldtäkter och påtvingad
svält – något som våra historieböcker inte
berättar om. ”Lejonet från Münster” dog i dag,
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år 1946, och saligförklarades 2005.
Salige biskop Clemens, ständigt hängde
anklagelser om högförräderi över ditt huvud
men du teg inte utan talade öppet mot din tids
vansinne. Än i dag saknas du av ditt folk, vars
svaga medlemmar du så kraftfullt försvarade
med risk för ditt eget liv. Må Guds kärlek
flamma upp i oss, så vi inte längre tysta ser på att
abort, eutanasi, folkmord och sociala orättvisor
accepteras av en likgiltig omvärld. Amen.

TORIBIO (1538 - 1606)

Den helige TORIBIO, ärkebiskop av Lima
i slutet av 1500-talet, hade en svår uppgift:
Att skapa en fungerande kyrka i ett land där
vita kristna härskade över indianerna, tog
dem som slavar och knappt brydde sig om
att kristna dem. Toribio mötte motstånd hos
både världsliga och kyrkliga makthavare,
när han bekämpade korruption i kyrkan och
krävde att prästerna skulle leva hos indianerna
och kunna deras språk, att indianerna skulle
kunna få uppdrag i kyrkan, att slavhandeln
skulle stoppas m.m. Själv reste han runt i
varje hörna av Peru, genom djupa regnskogar
och över de snötäckta Anderna, för att träffa
de kristna indianerna. Han ska ha döpt och
konfirmerat hundratusentals av dem. Jag har
mött en dansk jesuitpräst, som 1968 reste
till Peru som missionär – Peter Tantholdt
Hansen – och som har berättat levande om

hur indianerna ännu lever fattigt och utsatta
för övergrepp från vita både i regnskogen och
i bergen. Fader Peter bodde bland indianerna
till sin död 2010, i flera kilometers höjd där
luften är tunn och en familjs kvällsmat kan
bestå av en kokt potatis. När byn tömdes på
folk för att någon fått för sig att det spökade
stannade han kvar och väntade på dem. Fader
Peter döpte, läste mässan och predikade
men ordnade också med hälsoprogram,
undervisning, handverkskurser, lantbruk och
elförsörjning. Den gamle idrottsstjärnan lät
bygga en basketballbana åt de fattiga. Det gav
en otrolig självkänsla åt byn. Hans insatser gav
eko i hans gamla hemland.
Ibland är det bästa sättet att förstå gångna
tiders helgon att lära känna deras efterföljare
i nutiden. Dagens helgon Toribio har haft
många sådana och fader Peter var en av dem.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, du lät din kyrka växa genom den helige Toribios herdegärning och iver för sanningens
sak. Låt kärlekens och helgelsens Ande brinna i det folk som du har utvalt åt dig. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 1:13-14; 2:1-3 samt Matt 9:35-38
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OSCAR ROMERO (1917 - DÖDAD 1980)
HILDELITH (700-TALET)

Många av oss katoliker som var unga under
1970-talet kände med de latinamerikanska
folken som sedan århundradets början stått
stilla i demokratisk, social, politisk och
ekonomisk utveckling medan våra egna
nordiska länder stormade framåt. Mot
varandra stod där borta en revolutionär
vänster med kommunistiska paroller och en
ärkereaktionär höger, som var allierad med
överklassen, drack te med kyrkans personal
och oftast kunde räkna med prelaternas
förståelse. Inga av länderna hade bra kontroll
över sin ekonomi utan var starkt beroende av
den stora grannen i norr, som kunde påverka
politiken i ”bananrepublikerna” i söder
och gärna lade sig i när nordamerikanska
investeringar var i fara. Militärdiktaturer
avlöste varandra och slog hårt ner på folkliga
reformkrav. På 1960-talet, efter Det andra
Vatikankonciliet (1962-1965, se s. 1444-1445
och 1401), vaknade katolska kyrkans ledning
upp. Man insåg att kyrkan måste prioritera
de fattigas sak (biskopskonferenserna i
Puebla, 1968, och Medellin, 1979). En
mentalitetsändring hade ägt rum: biskoparna
insåg att de allt för länge hade njutit av en
priviligierad position utan att våga kritisera
de skrikande sociala orättvisorna. Denna
kursändring inom kyrkan chockade många
makthavare. Nu följde vågor av hård, hätsk
kritik och förtalskampanjer mot de socialt
engagerade kyrkoledarna. Befrielseteologin
framkom som ville betona de kristnas ansvar
för politiska samhällsförändringar. Tusentals
”basförsamlingar” växte upp där kristna
stödde varandra materiellt och andligt med
den kristna tron och en dos socialism som
grund. Många biskopar vågade dock inte ge
dem sitt stöd. Man tänkte med fasa på det
diktatur som revolutionen i Cuba hade lett till.

I Vatikanen fruktade man ateistisk påverkan
genom marxismen, och man förmanade eller
avskedade präster som gick till överdrifter.
Kyrkan kom med teologiska påpekanden, men
befrielseteologin själv fördömdes aldrig som
en heresi. Den gick inte emot tron på något sätt.
De politiska makthavernas svar var nya vågor
av förtryck. Präster och fackföreningsledare
fängslades, torterades eller dödades. Bara
detta att man ville leva nära de fattiga kunde
räcka för att väcka misstanke om kommunism.
Den brasilanske ärkebiskopen Hélder Câmara
(som är på väg att saligförklaras när detta
skrivs) uttalade: ”Om jag ger de fattiga bröd,
kallar de mig för ett helgon. Men om jag
frågar varför de fattiga inte har något att äta,
anklagar de mig för att vara kommunist”. I El
Salvador (landets namn betyder ”Frälsaren”)
kunde man läsa på offentliga platser: ”Var
patriot, döda en präst!” (Sea patriota, mate un
cura). Tidigt på morgonen den 16 november
år 1989 mördades en hel kommunitet av
jesuitpräster i huvudstaden, tillsammans med
sin hushållerska och hennes dotter. De var
universitetslärare.
Ärkebiskopen OSCAR ROMERO var en lugn
och from, lite blyg, prelat av traditionellt slag,
men han såg att det politiska förtrycket och
det folkliga upproret, som förtrycket ledde till,
medförde försvinnanden och mord i allt större
skala. En vän till honom, jesuitprästen Rutilio
Grande som ville hjälpa lantarbetarna att kräva
jordreformer, dödades också. Då började
ärkebiskopen fördöma förtrycket. Söndag efter
söndag läste han upp namn på människor som
var försvunna. Hela befolkningen lyssnade till
hans röst på den katolska radiokanalen och
beundrade hans mod. Man fick veta vad som
verkligen hände – övriga massmedier berättade
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inget om arméns massakrer. Man vågade inte
prata på jobbet om radioprogrammen. När
polisen tog in någon till förhör visste man inte
om man kom levande hem. Polisen frågade
typiskt ”Vilka präster känner du?” Romero
själv visste att hans frispråkighet skulle leda till
hans död – ”men jag kommer att uppstå i den
salvadorianska folket” sa han. Höjdpunkten
kom när ärkebiskopen, med all den auktoritet
en sådan äger i ett katolskt land, i sin sista
radiopredikan uttalade (min översättning):
Jag riktar en särskilt förmaning till arméns
män, och konkret till dem i Nationalgardet,
polisen och militären. Ni dödar era egna bröder,
bönderna, när varje mänsklig befallning att
döda borde underordna sig Guds lag som säger:
”Du skall inte dräpa”... Kyrkan, försvararen
av Guds rättigheter, av Guds lag, av mänsklig
värdighet, av personen, kan inte förbli tyst
framför något så avskyvärt... I Guds namn, i
detta lidande folkets namn vars rop stiger till
himlen allt starkare för varje dag, bönfaller
jag er, ber jag er, befaller jag er i Guds namn:
Också i dag: Hildelith
Ett av dagens helgon är den heliga abbedissan
HILDELITH från Barking i Essex. Vi vet inte
så mycket annat om henne än att hon gjorde
allt hon skulle, dynamiskt och grundligt, till
stor nytta för sitt kloster, med ett praktiskt
sinne för ordning. Men bara detta är en läxa
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för livet: Gör vad du ska, med omsorg och stor
kärlek, då kommer du till himlen.
Heliga Hildelith, be för oss som gör många bra
saker vi INTE ska göra istället för det vi faktiskt
ska. Må Gud hjälpa oss att fokusera på det rätta
och alltid avsluta det vi har påbörjat, innan vi
stressar oss själva med nya uppgifter. Amen.

HÖGTIDEN FÖR HERRENS BEBÅDELSE
– JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Det är HERRENS BEBÅDELSES HÖGTID
i dag, också kallad för MARIE BEBÅDELSE.
Observera att de år då denna fest faller på en
söndag måste den istället firas den 26/3. När
den faller i Stilla Veckan eller Påskoktaven alltså i veckan efter påsk - firas den direkt på
måndagen, en vecka efter påsk. Högtiden har
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stoppa förtrycket. Observera sista raden: en
reguljär befallning i Guds namn! Då sköts
ärkebiskopen ihjäl under en mässa, i dag år
1980. Tolv års inbördeskrig i landet följde, med
75.000 dödade. I dag härjas El Salvador av våld
och kriminalitet. FN-ledda efterforskningar
utpekade vissa militärer som skyldiga till
mordet på Romero (de s.k. dödspatruljerna).
Dessa straffades inte utan fick gå under jorden.
CIA-tränade specialister letade upp dem och
likviderade dem. Vi kommer nog aldrig att
få ett slutgiltigt svar på vem som ytterst låg
bakom Romeros död. En officiell ursäkt från
statens sida har dock formulerats.
Oscar Romero står i raden av modiga biskopar
som Thomas Beckett (se 29/12), Stanislaws
av Krakow (se 11/4) och andra som har varit
Guds och folkets röst i sina tider, och dött för
det - i katolska länder.
Helige Oscar Romero, be för oss kristna i dag
att vi åter upptäcker vårt personliga ansvar för
de fattiga och förtryckta och modigt tar på oss
att försvara dem. Amen.

uråldriga anor. Man anar antydningar av den
så långt tillbaka som på 100-talet (se förklaring
6/1). Det är verkligen en helig dag! Vi firar den
händelse i dagens evangelium (Luk 1:26-38)
som katoliker ständigt ser framför sig under
Angelusbönen, stunden då den utlovade
Messias, Immanuel (”Gud-med-oss”, Jes 7:14,

Herrens ängel kom med bud till Maria.
Och hon blev havande av Den helige ande.
Var hälsad, Maria, full av nåd...
Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig som du har sagt.
Var hälsad, Maria …
Och Ordet blev kött.
Och tog sin boning ibland oss.
Var hälsad, Maria …
Bed för oss, heliga Guds moder - att vi blir
värdiga Kristi löften. Låt oss bedja: Herre,
ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som
genom ängelns budskap fått veta att din Son
blivit människa, genom hans lidande och kors
når fram till uppståndelsens härlighet. Genom
samme Kristus, vår Herre. Amen.
Guds Son trädde in i världen! Gud, vår Fader,
märks i sin hälsning till Maria genom ängeln
som försäkrar: ”Herren är med dig!” Sonen
är där i löftet: ”Du skall föda en son”. Himlen
vill alltså komma till jorden, och Maria är
platsen där detta ska ske. Hebreerbrevet (se
dagens andra läsning) citerar orden från Ps
40:7-9 (i den grekiska Bibeln), tillämpade på
Ordets inkarnation i Maria: En kropp har du
danat åt mig. Kvinnan, av vilken Frälsarens
kropp skulle danas, frågar hur det ska gå till
och svaret blir löftet om Den helige ande, den
tredje personen i Gud, som ska ”komma över
henne” och låta Jesus ta sin boning i henne.

Maria, fylld av nåd, fylld av Anden, förmår att
be som vi gör i Fader Vår: Ske din vilja. Hon
säger ju: ”Må det ske med mig som du har
sagt!” Hela scenen är en prototyp – en urbild –
av den troendes förhållande till Gud:
1. Gud talar och lovar frälsning.
2. Människan svarar i tillit och glad förväntan.
3. Människan bär frukt. Guds Ord blir konkret.
Angelusbönen ber man lämpligt morgon,
middag och kväll. Där, med kvinnan i Nasaret,
träder vi direkt in i Den helige treenighetens
inre liv: Vi är överskuggade av Den helige
ande så som Maria, vi är Faderns tjänare och
tjänarinnor såsom Maria, vi är Ordets boning
så som Maria, vi bär frukt genom Anden! Hon
har en tredubbel relation till Gud, som också vi
får gå in i, på vårt sätt: Hon är Faderns dotter,
Sonens moder och Andens brud. Ja, så blir det
faktiskt för varje själ, som instämmer i Marias
”Må det ske med mig som du har sagt” - dessa
heliga ord som i sin tur är ett eko av Sonens
Ja till Fadern inom Den helige treenigheten,
från evighet av. Om världen helt och fullt
skulle begripa hemligheten som denna högtid
rymmer skulle den dö omedelbart – av glädje.
Våffeldagen säger man i folkmun i stället för
Vårfrudagen. Lite dårskap finns det plats till i
glädjen: ta fram sylt och grädde, gör stora feta
våfflor! Fasta inte i dag! Ät, drick och passa på
att förklara ordet ”Våffeldagen” för dem du
serverar till. Det är också en evangelisering!

Kyrkans bön på denna dag:
Himmelske Fader, du lät ditt eviga Ord bli en människa av kött och blod i den heliga jungfrun
Maria. Låt oss, som vet och bekänner att han är Gud men blev en av oss, bli alltmer lika
honom i den härlighet han delar med dig. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 7:10-14; Heb 10:4-10 samt Luk 1:26-38
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LUDGER (742 - 809)

Staden Münster (se 22/3) i Tyskland härleder
sitt namn från ”monasterium” (munkkloster).
Den helige LUDGER blev biskop där år 794
och organiserade kloster, församlingar och
evangeliseringsarbete med stor effektivitet.
Stora pastorala framgångar brukar väcka oro
och avund: Ludger anklagades för att ha gett
för mycket pengar till fattiga och för litet till
kyrkounderhåll och därför kallades han till
den fromme kejsaren Karl den store för att
förklara sig. Nu var det så att Ludger ALDRIG
tillät någon att avbryta honom när han var
försjunken i bön. Kejsaren skickade en man
för att hämta Ludger, men mannen fick vänta
förgäves för Ludger bad och bad och det tog
allt för lång tid för mannen. Den nästa utsända
man fick också vänta och gav upp till sist. Först
när den tredje kom var Ludger redo att följa

27/3

Min läsare, lär av denne helige mans ord: låt
inget störa din bön. Om världen rasar när du
ber, så låt den rasa utan dig. Ägna dig helt och
hållet åt GUD.
Helige Ludger - vad har vi som inte är gåva från
Gud? Vad kan vi göra utan honom? Må ditt
exempel lära oss att invänta allt gott från Guds
hand, och samtidigt ivrigt bidra till hans kyrkas
växande i världen. Amen.

FROWIN (DÖD 1178)

Vackra ord förtjänar att skrivas vackert, med
fin stil och gott om utrymme.
Den helige FROWIN, abbot i 1100-talets
tyska Schwarzwald, grundade en skola för
kalligrafi och målning. Frowin samlade i sitt
kloster ett jättebibliotek, en ovärderlig skatt på
medeltiden då alla böcker ännu kopierades för
hand och därför var mycket dyra.
Skönhet och långsamhet kan vara vägar till
helighet.
En spirande blomma kan inte stressas fram.
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med. ”Varför lydde du inte direkt?” frågade
det kränkta majestätet. Ludgers svar var rakt:
”Jag tänkte att tjänsten inför Gud ska gå före
tjänsten inför dig eller någon annan människa.
Var det inte så du ville ha det, när du utnämnde
mig till biskop?”.

Inte konst heller.
Och inte ditt andliga liv.
Tålamod!

Helige Frowin, be för oss som har så bråttom
att vi missar det stora i det lilla och detaljernas
dolda skönhet. Må vi lära oss att tålmodigt
och med omsorg arbeta till Guds ära, han
som bryr sig om vartenda grässtrå, danar
varenda vattendroppe och som älskar allt han
frambringar. Amen.

28/3 HESYCHIUS (DÖD CA 450)

29/3

slutet som hela vår existens bör anpassa sig
till.” Förstår du Den heliga skriften, då förstår
du Gud – och dig själv.
Helige Hesychius, be för oss som söker Gud men
inte tänker på att han söker oss och är oss så
nära som Bibeln på vår bokhylla. Må vi lyssna
till Guds ord med öppet hjärta och nyfiket sinne.
Amen.

JONAS OCH BARACHISIUS – PERSISKA
MARTYRER (DÖDADE CA 350)

I dag minns kyrkan två av de många persiska
martyrerna – JONAS OCH BARACHISIUS.
Lite bakgrund:
Den kristna kyrkan spreds under de första
århundradena inte bara inom romarriket. I
Persien växte på 200-talet hundratals kyrkor
fram. De härstammade enligt egen utsaga
från kristna som under den romerske kejsaren
Hadrianus (117-138 e.Kr.) förföljelser mot
kyrkan hade flytt österut. Det var både biskopar
och lekfolk bland dem. Men redan innan dem
ska Addai, en av Jesu 72 lärjungar i Luk 10:1,
och dennes lärjunge Mari, ha grundat kyrkan
i Karka, det nuvarande Kirkuk i norra Irak,
staden där dessa tidigaste kristnas nuvarande
ättlingar har lidit så fruktansvärt under de
senaste årens terror från islamiska extremister.
Under 300-talet stärkte zoroastrismen (en
dualistisk religion med särskild vördnad för
elden) sitt grepp om statsmakten i Persien
och ”främmande” religioner bekämpades.
Romarna, som perserna ständigt krigade emot,
blev vid denna tid allt mer kristna, och därför
fruktade den persiska shahen att de kristna

i hans rike skulle gå hans fiendes, Roms,
ärenden. Han genomförde en dubbel skatt på
den kristna minoriteten vars patriark förgäves
försökte stoppa den för att skydda de fattiga
troende. Mycket annat hos de kristna irriterade
regimen. Perserna hade månggifte, vilket de
kristna avvisade. Persiska kvinnor förväntades
underkasta sig stränga regler och se dystra ut
under sina ”orena perioder” (menstruation).
När en kvinna blev kristen brydde hon sig inte
om detta utan uppträdde precis lika muntert
som annars. Samtidigt ville hon inte klä sig
utmanande längre, utan kyskt och enkelt,
vilket nog upplevdes som minst lika förargligt.
Det statliga prästerskapet - magierna - klagade
över att de inte kunde vörda solen så länge som
de kristna ”smädade” den (d.v.s. vägrade att
ansluta sig till soldyrkan). De kristna svarade
att de inte ville tillbe det skapade utan bara
Skaparen, ty att tillbe något som inte ens är
levande är absurt.
Från Roms nu kristendomsvänlige imperium
strömmade vid denna tid många markioniter
in i Persien (en gnostisk sekt som uteslutits från
katolska kyrkan för att den påstod att Gamla
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Den helige HESYCHIUS var präst i det kristna
(bysantiska) Jerusalem i början av 400-talet.
Han är ett tidigt vittne om den kristna kyrkans
tro på att Maria var alltid jungfru och helt utan
synd. Han skrev en förklaring till hela Bibeln,
varav tyvärr bara bitar är kvar idag. I denna
heliga tid under kyrkoåret ska vi läsa mer i
Bibeln, gärna morgon och kväll. Bibeln är –
skrev han – ”fullkomlig visdom, början och
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testamentets Gud, ”judeguden”, skulle vara
ond och en annan gud än Nya testamentets
”gode Gud”, se s. 184ff). Även judar flydde från
Rom för att de fick det allt svårare (romarnas
klassiska antisemitism hämtade ny näring i
kyrkans frammarsch i imperiet). Tillsammans
– men alltså av olika skäl - understödde
nu markioniter och judar persernas hårda
förföljelse av kristna. Kyrkor revs eller
byggdes om till synagogor (med magiernas,
d.v.s. zoroastrarnas hjälp). Det judiska folket
drabbades dock snart av ett oväntad hårt slag:
när den romerske kejsaren Julianus försökte
kväva kyrkan och återinföra hedendomen (se
18/3, 2/5, 26/6 och 2/12 m.m.) och samtidigt
uppmuntrade till återuppbyggandet av
judarnas tempel i Jerusalem (som ett hån mot
Jesu ord i Mark 13:2), gav sig tusentals judar
i Persien iväg för att delta i bygget, men de
massakrerades av perserna på vägen.
En kyrkoförföljelse av gigantiska dimensioner
drog genom shahens rike: kristna skulle
bära särskilda dräkter, så att de kändes igen
på gatan (likt judarna i modern tid under
nazismen). De anklagades för att förhäxa
människor och skapa olyckor. Kristna kvinnor
som inte ville gifta sig med zoroastriska män
dödades på de mest bestialiska sätt. Finger
efter finger, lem efter lem höggs av dem som
vägrade förneka Kristus, och de dog långsamt.
Kristna försökte desperat hindra att deras
martyrer hängdes upp som föda åt fåglar och
hundar (nationalreligionen ansåg att kristna
”förorenade” marken genom att begrava sin
döda i jorden i stället för att bränna dem).
Kejsaren Konstantin i Rom skrev brev till
shahen för att förmå honom att mildra
förföljelserna, men förgäves. Tusentals kristna
föstes ihop och trampades ihjäl av elefanter
eller höggs ner, eller så begravdes de levande.
Offren för persernas obeskrivliga fysiska och
psykiska tortyrmetoder kan inte räknas, och
plågorna fortsatte ända fram tills 600-talet, då
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muslimerna erövrade landet och förvandlade
det till det shiitiska samhälle som det ännu är
(Iran). Kristna diskrimineras fortsatt i dag på
många sätt, fast givetvis inte som under den
gamla hedendomen. Persiska kyrkans långa
historia är tårar, tårar och ännu fler tårar.
Dagens helgon, JONAS OCH BARACHISIUS,
är bara två av dem som gav sina liv under
den ökände shahen Shapur II (339 – 379). De
vägrade tillbe solen, månen, jorden och vattnet
under hänvisning till att det vore bättre att
lyda Gud, himlens och jordens odödlige kung,
än den jordiske kungen som är underkastad
döden. Båda torterades fruktansvärt, på skilda
platser där de fick veta att den andre hade gett
upp och förnekat sin tro. Båda två vägrade tro
på lögnen och stod ut till sista stund.
De tidiga persiska martyrers öden är väl
dokumenterade. Vissa av berättelserna har
drag av legender, men det kan mycket väl ligga
ögonvittnen och direkta förhörsanteckningar
bakom alltihop. Vi läser om den ena gripande
scenen efter den andra: Biskopar och präster
läggs i bojor. Vi hör om patriarkens dilemma:
ifall han inte offrar till avgudarna kommer
tusentals kristna att mördas. En stackars kristen
tjänare vid shahens hov låter sig smickras
till att handla mot sin tro. En kristen aktivist
medger att ha vält omkull en uppställning
som skulle användas vid offer till eldens ära.
En rik präst lockas att halshugga fem av sina
församlingsbor, men trots detta kvävs han
under natten till döds av män som domaren
skickat ut. En modig pojke går i döden - de
fångna biskoparna är djupt rörda av pojkens
mod, kallar honom för Davidspojke (se 1 Sam
17) och lägger sina händer på honom och viger
honom till ärkebiskop innan de själva avrättas.
Många av perserna själva mådde illa när de
såg kristenförföljelserna. En ledande förföljare
omvändes till tron och korsfästes själv:

Här några utdrag ur Svenskt Patristiskt
Biblioteks översättning, som också ger prov
på persernas bestialiska tortyrkonst (det var
perserna som lärde romarna att korsfästa
människor): Vi hör om Tahmizgerd, en ledare
inom den zoroastriska statsreligionen, som
beger sig till området kring Karka:
Med lockbeten och gåvor försökte de övertala de
kristna i de fyra områden… att förneka Kristus
och tillbe elden. Om de inte tillbad solen och inte
offrade till elden och vattnet, skulle de utsättas
för slag och torteras med järnkam och dödas med
svärd. Tahmizgerd och de som var med honom
kom till Karka den femtonde juli. De gisslade
överhuvuden, fria invånare och andra förnäma
i Karka och slog dem i bojor. Utan förbarmande
skickade de fotsoldater till avlägsna landsändar
och befallde dem att belägga alla kristna som de
stötte på med starka bojor och föra dem tillbaka
dit. Om de inte avsvor sin tro skulle de lida
döden på allahanda sätt…
Fängslad för sin gudsfruktan öppnade den
helige Isak, Hormizgerds son, sin mun och sade

till Tahmizgerd profetiska ord som liknade dem
som dem som den helige Johannes hade sagt
till honom: ” Tahmizgerd, du kommer att lida
döden som en god martyr för vår Herre”… I
samma stund befallde Tahmizgerd att Karkas
invånares egendomar och ägodelar skulle
plundras av hedningarna och manikeerna. De
som hade fått befallning om att samla ihop och
från alla håll hämta de kristna gick fyllda av
ursinne i väg, samlade och hämtade dem, inte
bara lekmän, utan även biskopar, präster och
diakoner…. Dessa biskopar och deras klerus
och deras stora hjord kom villigt till Karka för
att med stor glädje ta emot martyriets krona.
När de trädde in i staden bar de med lovsånger
korset, deras stolthet, längst fram i högtidlig
procession. Till antalet var de, sägs det, 133.000
förutom Karkas invånare som satt i fängelse, de
var 20.000….
Tahmizgerd gick upp till det ställe som kallas
Bet Taita, där martyrerna i kung Shapurs
dagar dödades. Han ställde i ordning alla slags
tortyrredskap framför de församlade och sade
till dem: Kung Yazdegerd har befallt att om ni
inte lyder hans herravälde och befallningar, inte
gör hans vilja, inte tillber den stora solen och
inte vördar… elden och vattnet, skall ni dödas
med dessa redskap”.
Men i Karka tog Isak emot tortyrredskapen,
kysste dem, fäste blicken på dem och sade:
”Fred och välgång åt dessa järnredskap genom
vilka vi skall träda in i himmelrikets palats” …
Han öppnade munnen och sade till domaren:
”Varför står du, domare? Kom hit och utför
det som du har befallt, ty vi är alla beredda att
med glädje dö för vår Herres Jesu Kristi namn”.
När domaren hörde detta, befallde han att de
skulle sträcka ut den helige Isak på marken
och dra i hans armar och ben och spika fast
hans händer och fötter. Och så torterade de
honom med järnkammar så att köttet lossade
från benen… domaren befallde att man skulle
hämta olja och smörja in den heliges benknotor
och tända eld på dem. När eldsflammorna på
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Det var under de 12.000 kristnas martyrium
i Karka – nuvarande Kirkuk – år 445, shahen
hette Yazdegerd II (439-457). Bokserien
Svenskt Patristiskt Bibliotek (Bd. II, Artos
förlag) innehåller en svensk översättning
av en syrisk berättelse om denna massaker.
Med tanke på att liknande saker har hänt helt
nyligen på samma plats, mot människor vi
känner inom katolska kyrkan i Sverige i dag,
och deras släktingar som inte kunde ta sig hit,
är det nästan outhärdlig läsning. Dåtidens
offer bli livs levande i deras ättlingars öde i dag.
Medierna visar oss samma ansikten, samma
rädsla, samma mod som fanns då. Svårt att
inte beundra tron och modet hos dem som fått
ett så långvarigt kors i arv. Två tusen år som
ständig, utsatt minoritet… vilka kristna! Det
är nog bara judiska folket som kan tala med
om en sådan historia.

MAR

den helige benknotor började synas och han var
nära att flytta till sin Herre, höjde han rösten
och välsignade Israels Guds stridsledning. Han
led en god martyrdöd…
(Nya försök till att locka de kristna att tillbe
avgudarna misslyckades. Man befallde att)
… några skulle få sina fötter avhuggna, några
sina tänder utdragna, några sina ögon utslitna,
några sina huvuden skalperade… (Man) smorde
in veden med olja och placerade de heliga med
biskop Johannes i spetsen mitt bland veden. De
satte eld på veden och brände upp kämparnas
kroppar… Mitt i sluttningen korsfäste de två av
förbundsdöttrarna (nunnor), och de stenade
dem när de hängde på sina kors… Resten av
skaran på 3.000 led martyrdöden på den plats
där Johannes familj brändes den första dagen….
(Tre familjer sattes i en grop och sårades där
med pilar): De hettade upp spikar som de
förde in i deras ögonpupiller, förutom de andra
spikar som efter att de glödgats trängde in i de
segerrikas kroppar…
På söndagen… befallde Tahmizgerd att man
inför domstolen skulle föra 8.940 personer från
avlägsna och närbelägna byar och städer…
Somliga av de heliga dödade de med svärd,
somliga lät de bränna i eld, andra sågades
sönder eller stenades, åter andra fick ättika och
trädgårdsörter, såsom senapsfrön, hällt i sina
munnar, ögon och näsor tills de dog.
(En märklig vändning, förutsagt av de första
martyrerna - se ovan - inträffar:)
När dessa hade blivit dödade öppnade Herren
Tahmizgerds ögon. Han fick se en trappa som
ledde från jorden upp till himlen och på den gick
alla de upp som hade dödats av honom. Längst
upp stod Herren och satte på dem praktfulla
och ärorika kronor. Genast omvändes domarens
sinne och han ångrade sig. Han ropade med hög
röst: ”Jag är kristen!” Detta var i enlighet med
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profetian om honom. När kung Yazdegerd fick
höra att Tahmizgerd hade lämnat magiernas tro
och bekänt sig till Kristus, befallde han att han
skulle förhöras under tortyr. När de hade fört
in honom till att bli torterad, bunden, fängslad,
slagen och plågad med järnkam och såg att han
inte gav upp i sin kamp, befallde kungen att han
skulle hängas upp och ned på ett kors. Sålunda
led den salige Tahmizgerd martyrdöden…
Legenderna om de persiska martyrerna
berättar att de troendes intensiva vördnad
för martyrernas ben, kläder och andra reliker
var så stor, att t.o.m. hedningarna förvånades.
Klädstycken kastades över en helig biskops
likbår för att bli vidrörda av den, ja, båren
själv revs i småbitar. Alla ville ha en relik av
den mördade patriarken, jord kring hans tält
samlades in som nådemedel och användes
vid välsignelser (t.o.m. hedningarna härmade
detta, dock av rent magiska skäl). Mirakel
skedde vid de heligas ben. Man förväntade
att helgonen i himlen frambar förböner för de
troende på jorden, och att helgonen skulle visa
sig i drömmar med budskap från Gud.
Kristendomen är i dag den i särklass mest
förföljda religionen i världen. Det sägs att
var femte minut dödas en kristen i dag för
sin tro. Nutidens kristna martyrer ska räknas
i miljoner. Forntidens trosvittnen bekräftar
att förföljelser alltid har funnits. Guds Son,
den avvisade och misshandlade Kristus, lever
vidare i sin kyrka och vandrar med henne den
långa, tunga vägen fram till hans rike.
Helige Jonas, Barachisius och alla kristna
martyrer från Persien: Be för alla som just nu
utsätts för plågor, diskriminering, utanförskap
eller mord för att de följer samme Herre som
ni. Må deras tro lysa som en eld, upplysa denna
världs mörker och förjaga hatet mot Gud.
Amen.

DIEMUT (DÖD 1130)

”Världen är korsfäst och död för mig och jag
för världen” skriver Paulus (Gal 6:14). Att älska
Kristus kan innebära att vilja dela hans yttersta
isolation, ja, ”begravas” med honom.
Den heliga DIEMUT från Bayern tog detta
bokstavligt och blev det som kallades ”reklus”
(ibland säger man ”inklus”): Hon lät mura
igen dörren till sin hydda som låg i anslutning
till ett kloster, så att hon aldrig kunde komma
ut. Så hade hon nästan ingen kontakt med
yttervärlden och levde helt för Gud. Hon
skrev av 45 andliga böcker för hand. Vissa är
bevarade, liksom en liten brevkorrespondens
Också i dag: Leonardo Murialdo
Det är också den helige prästen LEONARDO
MURIALDOs dag i dag. Han var vän och
medarbetare till den helige Don Bosco
(31/1). Leonardo verkade i 1800-talets andra
hälft. En rå och brutal kapitalism regerade
då i Europa. Arbetarfamiljernas villkor
var hårda. Leonardo byggde upp katolska
fackföreningar som skulle säkra fundamentala
rättigheter, inte minst genom tidningen
”Arbetarnas röst”. Dessutom grundade fader
Leonardo arbetsförmedlingskontor och även
arbetarkooperativ med sjukförsäkringssystem,
möjligheter till goda lån, fritidsverksamhet,
jordbruksprojekt för många kriminella pojkar,
folkbibliotek samt Sankt Josefskongregationen,
som fortfarande finns och som arbetar för
ungdomar och utbildning i många länder
(den har i dag några hundra medlemmar,

med en väninna (den helige Herluka, se 18/4).
Diemut levde så i 50 år tills sin död, i dag år
1130.
Vi har svårt att ge Gud 50 minuter i ensam
bön!
Heliga Diemut, du avskar dig från omvärlden,
men gjorde dig beroende av den på samma
gång. I din ensamhet bad du och gjorde bot
för många. Be för oss att vi längtar efter den
tystnad och den avskildhet som vi kan behöva
för att fördjupa vår kärlek till Gud. Amen.
hälften är präster). Han blev arbetarnas,
inte minst de arbetande kvinnornas, röst
inför arbetsgivarna. Leonardo anklagades
för att vara socialist, när han 1885 ställde sig
bakom kravet på 8 timmars arbetsdag. Hela
arbetarrörelsen bekämpades av starka krafter.
Den fick dock ett starkt stöd genom påven
Leo XIIIs rundskrivelse Rerum Novarum i
1891, som la grunden till nutidens katolska
sociallära. Leonardo Murialdo påminner oss
kristna om att vi måste påverka politiken. Inte
leva i en drömvärld.
Helige Leonardo Murialdo, ditt liv för
Kristus var en enda lång kamp mot orättvisa
levnadsvillkor och okunskap om Guds godhet.
Be för oss som vill leva i Kristi efterföljelse att
vi aldrig ryggar tillbaka utan modigt protesterar
emot de kränkningar av människans värdighet
som vi möter på vår väg. Amen.
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BENJAMIN
– PERSISK MARTYR (DÖDAD CA 422)

Dagens helgon blev offer för en av historians
värsta förföljelser (se helgonen i förrgår,
29/3). Allt började med – så berättas det –
att en kristen biskop tände eld på eldgudens
tempel. Så totalförstördes byggnaden ironiskt
nog av själva det element som tillbads där
– en provocerande handling som ville visa
det meningslösa i att dyrka en gud som inte
kunde rädda utan t.o.m. förstörde sig själv.
Vi är i Persien år 420 och en period av 40 års
hänsynslös förföljelse mot kristna skulle nu
ta sin början. Kyrkor förstördes och kristna
plågades så brutalt som bara perserna kunde.
En av många fångna var diakonen BENJAMIN.
Det kristna romarrikets ambassadör, som
försökte inverka på de rasande persiska
myndigheterna, lyckades få honom frisläppt

1/4

Helige Benjamin, nu jublar du i himlen med
honom som du satsade allt för. Be för oss som så
sällan tar chansen att berätta om Kristus. Må
vi få del av det mod som gjorde dig moraliskt
starkare än dina bödlar. Amen.

DEN EGYPTISKA MARIA (CA 344-421)

Den helige patriarken av Jerusalem Sophronius
från 600-talet berättar om en annan helig
abbot, från 400-talet, vid namn Zosimas som
påträffade dagens helgon, DEN EGYPTISKA
MARIA, i öknen. Hon var naken och svart av
solen, men insvept i sitt långa hår, det var svårt
att se att hon var en människa. Han sprang
efter henne och hann ifatt henne. Hon bad om
hans mantel för att skyla sin nakenhet och han
gav henne den. Den livsberättelse Zosimas nu
fick höra var gripande.
I en ålder av tolv år hade Maria sprungit hemifrån sina kristna föräldrar – hon lockades
av storstaden Alexandrias glans och glitter.
Där levde hon i hämningslösa utsvävningar.
Enligt hennes egen berättelse gjorde hon det
frivilligt och försörjde sig på sitt fria sexliv.
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på villkor av att han inte uttalade sig i religiösa
frågor. Men helgon kan man inte tysta ner Benjamin fortsatte predika, en diakon är satt
att förkunna evangeliet vare sig människorna
vill höra det eller inte. Den långsamma och
maximalt plågsamma tortyr, han utsattes för
(som var så barbarisk att jag inte vill ge några
detaljer här) knäckte honom och tog till sist
hans liv, men den kunde inte ta ifrån honom
hans tro och hans värdighet som Guds barn.

En dag erbjöd hon sina tjänster åt pilgrimer
på väg till Jerusalem och så kom hon till den
heliga staden. Där är hon sedan på festdagen
för Korsets upphöjelse (14/9) då man firar
upptäckten av de träbalkar som Jesus korsfästes
på och som troddes vara gjorda av virke från
Livets träd i Paradiset. Maria blir nyfiken och
går till kyrkan som alla andra. Då händer det:
dörren i kyrkan är öppen, men ändå stängd
för henne, det känns som om en osynlig makt
förbjuder henne att komma in, foten kommer
inte över tröskeln. Maria är i chock. Vägen
är spärrad, hon är utestängd. Hon inser att
hon är smutsig, hennes många felsteg står i
vägen, bittra tårar rinner ner för kinderna där
utanför den firande gemenskapen, utanför den
heligaste av alla kyrkor. Men nåden är aldrig
långt borta. Marias blick faller på en ikon av sin

Så gick åren. Den kyska botgörerskan åt vad
hon kunde hitta, brändes av solen på dagen
och frös på natten, ”klädde sig i Guds ord” (och
sitt hår) och mötte ingen människa under 47
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år förrän den helige mannen dök upp och fann
henne – nu en gammal, helig kvinna med långt
vitt hår. Kort efter mötet med Zosimas dog
Maria. Den långa, ensamma botgöringen var
över och hennes personliga frälsningshistoria
bevarad åt eftervärlden.
Heliga Maria från öknen, ditt liv visar oss att
himlens dörr alltid står öppen för alla som ber
om förlåtelse för sina synder. Be för ungdomar
som i dag dras med av destruktiva förförelser.
Må Gud väcka en längtan i dem efter kroppens
och själens renhet, så att de en gång som du får
gå in genom porten till Paradiset, det himmelska
Jerusalem. Amen.

FRANCESCO DA PAOLA (1416-1507)

”Evig fasta” – kan man lova Gud det? Det
gjorde den helige eremiten FRANCESCO DA
PAOLA och hans ordensbröder (paolinerna).
Det innebar att de endast åt bröd, vatten, fisk
och grönsaker, inget annat. Francesco var
vänlig, men kunde säga ifrån på sitt sätt. En
kung som plågade sitt folk med tunga skatter
var rädd att den helige mannen skulle kritisera
honom offentligt och ville köpa hans tystnad
för pengar. Då skedde något som beskrivs
som ett under: Francesco tog ett guldmynt,
bröt sönder det och visade tyrannen hur blod
droppade ur myntet. Kanske gick det i själva
verket till så att han knöt det brutna myntet

så hårt i sin hand att han skar sig på det – en
stilla påminnelse till kungen om att kronans
rikedom byggde på folkets lidanden. Ingen stat
har moralisk rätt att ålägga hur höga skatter
som helst. Det stränga helgonet dog gammal,
år 1507. Några ord av den helige Francesco:
Jag ber er enträget, mina bröder, att ni med
klokhet strävar efter frälsning till kropp och själ.
Döden är säker, livet är kort och det förgår som
rök… Avhåll er noga från alla hårda ord. Skulle
de slippa ur er mun, så tveka inte att skaffa fram
läkemedel med samma läppar som vållat såren.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, i dig får den ödmjuke sin storhet, och så har du upphöjt den helige Franciscus till
helgonens härlighet. Låt oss genom hans förtjänst och föredöme nå den upphöjelse som du
har lovat åt dem som gör sig ödmjuka och små. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Fil 3:8-14 samt Luk 12:32-34
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namne, Jungfru Maria, och hon ber enträget
Guds Moder att få se hennes sons kors. Hon
kan nu träda in i kyrkan, får se det livgivande
korset och lämnar hela sin falska värld bakom
sig. Gud låter henne förstå att hon behöver ge
sig ut i öknen och där göra bot. Under sjutton
år därute – lika länge som hon levt i synd –
plågas hon av en ängslig dragning tillbaka till
lyx och sex, men minnet om Jungfru Marias
ikon skyddar henne från alla håll och så
småningom får hon frid i själen.

APR

3/4

RICHARD AV CHICHESTER (1197-1253)

Arbetar du konsekvent med Guds vilja för
ögonen så kan du bli en främling i eget land.
De som struntar i Gud vänder sig emot
dig. En noggrann stiftsadministrator, den
helige 1200-talsbiskopen RICHARD AV
CHICHESTER, försummade inget tillfälle
att skapa ordning i sitt stift och tittade på allt
från kyrkans ekonomi till prästernas moral.
Den engelska kungen försökte hindra att den
principfaste kyrkomannen blev biskop, men
Richard hade ständigt påvens stöd och kunde
hävda sin position. Gud hjälpte honom att inte
göra misstag. En legend berättar om att han en
gång råkade välta kalken med Kristi blod, men
inte en droppe spilldes.
En vacker bön av den helige Richard:
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Helige Richard, du var omutlig och du fick se
statsmakten lägga beslag på kyrkans egendomar
för att avskräcka dig från ditt uppdrag, men
allt motstånd bar du utan att ge upp, och med
glädje. Be för kyrkans tjänare i vår tid, att de
kan bygga upp kyrkans arbete och organisation
utan att hindras av världsliga makter som vill
inordna kyrkan under sina agendor. Amen.

ISIDOR AV SEVILLA (CA 560-636), 			
KYRKOLÄRARE

Tidigt föräldralös togs han omhand av sin
bror, den helige Leander (13/3). Som vuxen
efterträdde han honom som biskop av Sevilla,
ca år 600. Den helige ISIDOR ville stärka den
katolska tron mot arianismen (se 2/1, 2/5
och s. 122). Denna villolära hade avvisats av
kyrkan över två hundra år tidigare men levde
kvar eftersom den hade spridits till germanska
och gotiska stammar utanför romarriket.
Dessa härjade omkring 400-talet och tog
makten över stora delar av Västeuropa, där de
bildade småriken i vilka de härskade över de
katolska kristna, majoritetsbefolkningen. Men
arianismen, som förnekade att Jesus verkligen
var Gud, upplöstes så småningom och lät den
katolska kristendomen bli enarådande.
En skepsis mot den kristna gudstron pyrde
dock vidare i andra kretsar, bl.a. hos en
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Thanks be to you, my Lord Jesus Christ,
for all the benefits you have given me,
for all the pains and insults
you have borne for me.
O most merciful redeemer, friend and brother,
may I know you more clearly,
love you more dearly,
and follow you more nearly.

samtida till Isidor, Mohammed i Arabien.
Denne religionsgrundares efterträdare skulle
sedan utmana den kristna civilisationen med
rå militär styrka och ta makten över Spanien.
Men det visste förstås ingen då. Isidor själv
träffade aldrig grundaren av Islam.
Isidors bror Leander fick gå i landsflykt på
grund av sitt motstånd mot goternas härskande
arianska regim. Isidor lär ha hjälpt Leander
att omvända den gotiske fursten, och många
andra arianer, till den katolska tron. En annan
broder, biskopen Fulgentius, vördas också som
helgon (14/1), liksom den heliga Florentina,
en abbedissa som lär ha rått över 40 kloster
och ett tusentals nunnor. Som biskop var det
till stor del Isidors förtjänst att tron på att
Den helige ande utgår från Fadern och Sonen

Isidors liturgiska regler vittnar tydligt om en
självklar tro på skärselden (se s. 321ff ). Däri kan
man läsa att mässan skulle firas för de avlidna
innan begravningen och på andra dagen efter
pingst så att de avlidna själar ”efter att ha renats
kan ta emot sina kroppar i uppståndelsen”.
Isidor skrev en särskild regel för munkar som
ansågs vara väl anpassad till hans hemlands
kultur. Mellan varje psalm som reciterades
i tidegärden skulle de lägga sig raklånga på
golvet. Det var ingen risk att någon somnade
under dessa böner! Samtidigt var hans regler

de mildaste i hela Västerlandet. Han förklarar:
Kroppslig svaghet bryter också ner själens
krafter och försvagar tankens förmågor; inget
gott kan bli till av denna svaghet…. Ty allt
som görs i lagom mängd är hälsosamt men
det som görs i överdriven form är farligt och
blir till sin motsats. Det är därför passande att
vara balanserad och behärskad i varje verk.
Ty allt som överdrivs är farligt: liksom vatten,
om det regnar för mycket, inte bara är onyttigt
utan även medför faror (översatt av mig från
engelskan i The 33 Doctors Of The Church,
TAN books 2010, liksom följande citat nedan).
Sång och musik bör ledsaga arbete och studier:
Utan musik kan det inte finnas någon fullkomlig
kunskap, för det finns inget utan musik. Det
sägs att själva universum sammansattes av
en viss harmoni av toner, och himlarna rör
sig under harmonisk ledning. Musik väcker
känslorna, den ger sinnena en annan kvalité…
musik hjälper även sinnet att härda ut i arbete,
och när man sjunger blir ensamma och tunga
uppgifter lätta.
För kyrkoläraren Isidor var bibelstudier helt
omistliga. Han skrev:
Om någon alltid vill leva med Gud, så bör han
be ofta, men också läsa ofta. Ty när vi ber, då är
det vi som talar till Gud, när vi läser, då är det
Gud som talar till oss.

Kyrkans bön på denna dag:
Bönhör oss, Herre, på den helige Isidorus minnesdag, och hjälp oss på förbön av honom, som
har undervisat din kyrka med himmelska ord. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 2 Kor 4:1-2, 5-7 samt Luk 6:43-45
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tillsammans (”Filioque”, se s. 989) befästes i
Västerlandet. Isidor var sin tids lärdaste man.
Han ville främja all sorts bildning i sitt folk.
Världens första encyklopedi med ambitionen
att sammanfatta allt tillgängligt vetande som
fanns, matematik, medicin, juridik, språk,
geografi, militärväsen, historia och teologi
m.m. skrevs av Isidor och användes flitigt i
tusen år. Från ingen annan medeltida författare
har vi lika många efterlämnade manuskript
(t.ex. 950 exemplar av hans encyklopedi). Vart
enda bibliotek i Europa hade hans verk på
hyllorna. När kyrkan i modern tid skulle välja
ett helgon för internet, blev det Isidor. Rätt
använt är nätet en guldgruva av information,
okritiskt använt en vilseledande värld som kan
locka fram det lägsta och värsta i oss. Må vi
i Isidors efterföljd alltid främja det första och
bekämpa det andra! Det är svårt att välja vad
man ska berätta om denna man. Det finns så
mycket. Här några axplock:
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VINCENTIUS FERRER (1350-1419)
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Gud förbjude att vi någonsin ska se ett kaos
mellan påvar och motpåvar likt det som
splittrade kyrkan på den helige VINCENTIUS
FERRERs tid.
Den högt bildade och brinnande predikanten
ur Dominikus orden (se 8/8) var biktfar åt
motpåven i det franska Avignon och försökte
förgäves få honom att förhandla med sin fiende,
påven i Rom. När ett koncilium i Konstanz
år 1417 löste splittringen genom att välja en
tredje man, Martin V, anslöt Vincentius sig till
denne.

Vincentius var en man som gjorde sina
misstag men han medgav dem också. Han
predikade kraftfullt om helvetet, som väntar
dem som inte vill bättra sig, och han omvände
många, även judar. Många gick i kloster eller
tog stränga botövningar på sig. Rykten om
mirakel följde i hans spår. Fina damer på hans
tid var som besatta av uppseendeväckande
håruppsättningar, koaffyrer. Det botade han
dem ifrån, vilket var det största undret, skriver
en av hans levnadstecknare som tydligen hade
sinne för humor.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, vår Gud, du gjorde den helige Vincentius till ordets tjänare och mäktig förkunnare av
ditt evangelium. Låt oss i himlen skåda Kristus konungen, som han förkunnade på jorden
som domare över levande och döda, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 2 Tim 4:1-5 samt Luk 12:35-40
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WILHELM AV ÆBELHOLT (CA 1125-1203)

År 2012 seglade jag med några ungdomar en
vacker sommardag ut till den lilla ön Eskilsø
i Roskilde fjord. Vi firade där mässan med vår
präst mitt i ruinerna av ett augustinerkloster,
precis där en gång ett altare hade stått.
På 1160-talet kom dagens helgon, WILHELM,
dit från Frankrike för att rycka upp i munkarna,
som söp och dansade med lokalbefolkningen
och hade glömt allt om sina regler. De
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bleknade och tystnade när de såg den stränge
mannen gå i land. I det förfallna Gudshuset
fann han bara sex munkar samt ”syv oste og
en halv skinke”. Trots inbitet motstånd fick den
nye abboten klostret på fötter igen, och skaffat
ordning och reda. Men snart hotades det
ekonomiskt stärkta klostret av rövare genom
öns utsatta läge mitt i fjorden. Då flyttade
Wilhelm verksamheten till Æbelholt på
Själland (ruinerna där kan ännu ses). Gruppen

Wilhelm var till stor nytta för danska kyrkan
genom sin bildning och sina utlandskontakter.
Han var kompromisslös i frågor som rörde
klosterdisciplinen, men ödmjuk i uppträdande.

På Eskilsø hade mässans toner tystnat redan
då Wilhelm flyttade därifrån på 1100-talet,
och de har så vitt jag vet aldrig mer hörts på ön
(med undantag för vår lilla expedition).
Helige Wilhelm, du lämnade ett tryggt liv för
att tjäna kyrkan i ett kallt land, där du hatades
av dem du skulle leda. Bistå också i dag den
trängda kristenheten i Norden – det som är
kvar av den – med din trogna förbön, du som
hjälpte så många själar genom ord, exempel och
undergärningar! Amen.

Han vördades omedelbart som helgon efter
sin död. Reformationens genomdrivande på
1500-talet tog död på Æbelholt kloster och fick
danskarna att sluta vörda sitt populära helgon.
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JEAN BAPTISTE DE LA SALLE (1651-1719)

Den helige prästen JEAN BAPTISTE DE
LA SALLE föddes 1651 i Ludvig XIVs
(”Solkungens”) Frankrike, alltså i ett officiellt
katolskt samhälle med kroniska sociala
orättvisor.
De skolalternativ som fanns för vanliga
barn var absurt och notoriskt usla: barn
förväntades läsa latin innan sitt modersmål, de
undervisades ett i taget (de andra fick stå och
vänta), stryk var en del av agendan och till råga
på allt fick föräldrarna betala för eländet. De la
Salle startade – långt före sin tid – gratisskolor
för fattiga barn, där undervisningen skedde
gruppvis, enligt scheman. Katekesen byggde
på dialog, allt var på modersmålet, föräldrarna
drogs in i arbetet och kurser för vuxna växte
fram. Eleverna strömmade till och inkomster
från välvilliga donatorer höll liv i verksamheten
(dock inte mer än att lärarna periodvis var
nära att svälta ihjäl).

De la Salle såg Kristus i eleverna. Han stred för
varje barns rätt att både lära känna evangeliet
och skaffa sig formell utbildning, oavsett social
bakgrund. Dömda brottslingar fick delta i
undervisningen, övervakade visserligen, men
på lika villkor som de andra. ”Lärarna” som De
la Salle hade i början var råa typer, som han
fick lägga ner mycken energi på att handleda,
ja, uppfostra. Det fick ske i hans hem medan
de åt.
Så småningom organiserades sällskapet som
Institutum Fratrum Scholarum Christianarum,
FSC, kallad skolbröderna, men de mötte
stort motstånd från präster, som inte kunde
se lekmän som ledare för en skolverksamhet.
Dåtidens ”fackföreningar” – de statligt erkända
lärargillena – var också djupt fientliga till de
nya skolorna som spreds över landet och som
de ansåg stal elever ifrån dem. När De la Salle
och hans personal höll på att gå in i väggen av
alla motgångar uppfann han en lika enkel som
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växte till 25 munkar, men gav dagligen mat
åt 100 fattiga som kom dit. Det nya klostret
blev läkarstation, och gravfynden vittnar om
brödernas arbete (Köpenhamns universitet
har i vår tid upprättat ett medicinhistoriskt
museum på platsen och återskapat örtagården
med den tidens medicinalväxter).

APR

genialisk praxis (som skolbröderna alltjämt
lär använda): några månaders avkoppling tillsammans, där personalen fick tid att återhämta
sig och prata om verksamheten. Han sammanställde också sina lärares erfarenheter till
pedagogiska manualer, en nyskapelse som
höjde kompetensen hos dem alla.
Som alla framstående pedagoger hade De la
Salle bestämda åsikter - och svåra samarbetsproblem med etablissemanget. En rik och
missnöjd donator krävde tillbaka sina gåvor.
Vårt helgon var nära att hamna i fängelse när
han vägrade betala. Konfliktnivån inom hans
eget, hårt belastade brödraskap nådde också
olidliga höjder. De la Salle flydde från hela
getingboet till ett kloster. Då tvingades han
tillbaka för att leda rörelsen. Men orken var
slut - en assistent fick ta hand om ledningen.
Den nyskapande pedagogen dog efter lång
tids sjukdom långfredagen 1719. Senare tiders
regimer, som inte gillade katolska kyrkans
framgångar, försökte krossa skolrörelsen
(Franska Revolutionen år 1789, i Tyskland

Bismarcks krig mot katolska kyrkan i slutet av
1800-talet - ”Kulturkampen” - och inte minst
nazisterna under åren 1933-45). Men De la
Salles efterföljare kom alltid igen. De lär i dag
vara den största lekmannakongregationen
för uppfostran och undervisning i katolska
kyrkan. Mer än 20 manliga och kvinnliga
kongregationer har grundats utifrån De
la Salles tankar. År 1950 gjorde påve Pius
XII honom till skyddshelgon (och därmed
förebild) för alla lärare.
Ord av den helige Jean-Baptist de la Salle till
sina medarbetare:
Eftersom ni är Jesu Kristi ambassadörer och
tjänare måste ni handla så att ni representerar
Jesus Kristus. Han vill att era elever ska se
honom i er …
(barnen) måste också vara övertygade om att de
är det brev, Jesus Kristus har skrivit till er, och
att ni varje dag skriver i deras hjärtan, inte med
bläck utan med den levande Gudens Ande.

Kyrkans bön på denna dag:
Himmelske Fader, du valde den helige Johannes till ungdomens fostrare och fader. Ge också
nu din kyrka lärare som med hela sin själ vill forma våra unga till sanna människor och sanna
kristna. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 2 Tim 1:13-14; 2:1-3 samt Matt 18:1-5
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MARIA ROSA JULIA BILLIART (1751-1816)

Redan som barn hjälpte den heliga MARIA
ROSA JULIA BILLIART till med undervisning
av andra barn och sjukbesök i sin församling.
En dag sköt någon genom fönstret efter hennes
pappa och Julia chockades så svårt att hon
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utvecklade en allt svårare förlamning och till
sist blev helt sängliggande. Hon fortsatte dock
– på prästens begäran – att undervisa från
sängen. Julia åt ganska litet och fem gånger
troddes hon vara döende. När den Franska

enbart lär sig saker utantill och upprepar dem,
då kommer de aldrig att förstå vad de gör”.
Flickor från alla samhällsskikt var välkomna.
Det sekulariserade Frankrike i revolutionens
efterföljd gillade inte den katolska förnyaren
som misstänktes sympatisera med den gamla
regimen (vilket hon nog gjorde): 1809 fick hon
och alla systrarna lämna landet. De slog sig ned
i Namur i Belgien och därför kallades hennes
kongregation för ”Vår Frus systrar av Namur”.
Frankrike ångrade senare utvisningen och bad
henne återvända, men Julia Billiart ville inte. I
dag finns systrarnas skolor i en lång rad länder
över hela världen.

Under en andakt till Jesu Hjärta fick Julia
plötsligt tillbaka förmågan att gå – efter
22 års förlamning. Nu kunde inget stoppa
hennes arbete för fattiga flickor. Syftet skulle
vara, sa hon, att utbilda ”hela barnet: Hjärta,
händer och huvud” och i synnerhet varje
elevs naturliga talanger. Eget tänkande var
viktigt: ”Ni måste lära dem att tänka. Om de

Heliga Julia, du satsade allt för att utbilda
och stärka dem som åsidosattes i din tids
samhälle, och du fick smaka på våldets och den
antikyrkliga regimens brutalitet. Men allt bar
du med tålamod och fredlig beslutsamhet. Be
om samma kraft för alla som i vår tid försöker
säkra andlig och praktisk utbildning av kyrkans
barn i varje land! Amen.
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CASILDA AV TOLEDO (DÖD CA 1050)

På medeltiden, när stora delar av Spanien
ännu var under muslimskt styre, hände det
att dottern till självaste emiren al-Mamun av
Toledo blev sjuk. Hon litade inte på de arabiska
läkarna utan reste till en kristen pilgrimsort
som var känd för sitt helande vatten. Där blev
hon frisk och valde att konvertera till den
kristna tron – ett förbjudet, ja, livsfarligt steg
bland muslimer och för en person i hennes
ställning en stor och offentlig skandal. Den

heliga CASILDA stannade nära källan, levde
som eremit och tjänade människor i nöd tills
hon dog, enligt vad som sägs i en ålder av 100 år.
Heliga Casilda, när du sökte och mötte Gud i
den kristna kyrkan fanns ingen återvändo till
ditt hem och din familj. Be för de muslimer som
i dag gömmer sig eller flyr för att de har valt
att ta emot dopet och tron på Kristus, och som
därför förföljs och hotas av sina bekanta. Amen.

”Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde
världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag
har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.... Har de förföljt mig kommer
de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert. Men
allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom
som har sänt mig”.
						(ur Joh 15:18-21)
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revolutionens terrorvälde bröt ut år 1792
misstänktes den fromma kvinnan för att dölja
katolska präster som vägrat skrivit under på
revolutionens nya idéer. Man la redan upp
ved på torget för att bränna ”häxan”, men den
nästan förlamade kvinnan smugglades bort
i en hövagn och forslades runt på ständig
flykt under tre år från hus till hus bland
traditionstrogna kristna. När läget mildrades
lyckades hon, trots att hon var närmast
invalid, att tillsammans med några vänner
skapa ”Institut de Notre Dame” – en katolsk
kvinnogemenskap som skulle stödja flickors
och fattigas utbildning och även utbilda lärare.
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MAGDALENA AV CANOSSA (1774-1835)

1988 helgonförklarades MAGDALENA av
CANOSSA. De canossianska rörelserna går
tillbaka till henne, t.ex. Barmhärtighetsdöttrarna som i dag finns på fyrahundra
platser i världen och arbetar med utbildning
bland fattiga. Tonåringen från en rik familj
satsade helt på att hjälpa utsatta, sjuka, dömda
eller övergivna flickor att skaffa sig bostad, mat
och utbildning. Det blev snart en framgångsrik
kongregation med alfabetisering, handarbete
och katekes och tillhörande lärarutbildning
för dem som ville hjälpa till. ”Andligt liv är
inget annat än evangeliet omsatt i praktiken”
sa hon. Magdalena kände också till det inre
livets prövningar: oförmåga att be, frestelser
mot tron, oro. Hon skrev i en sådan period:
”Mitt i denna trötthet och torka visste jag
att jag bara kunde resa mig igen om jag
fann Herren. Efter några dagar började jag
finna honom i den heliga kommunionen”. I
mässan sökte och mötte hon den uppståndne
Jesus – så påminner hon om sin namne, den
heliga Maria Magdalena framför Jesu grav i
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Ord av den heliga Magdalena om en upplevelse
under bönen:
”Jag kände mig vid en viss punkt som om jag
rycktes hän till Gud, jag såg honom inom mig
som en lysande sol och försjönk i den Gudomliga
närvaron så till den grad att jag inte kunde stå
på benen och fick ta stöd mot något; styrkan
i den himmelska glädjen fick mig nästan att
tappa andan.”
Heliga Magdalena av Canossa, du uppfyllde inte
din familjs förväntningar om ett liv i överklassen
med äktenskap och lyx utan följde evangeliets
lära och gav varje stund du hade åt dem som
ingen brydde sig om. Be för alla som så lätt dras
med av denna världs ideal och glömmer Gud.
Amen.

STÁNISLAUS AV KRAKÓW (1030-1079)
GEMMA GALGANI (1878-1903)

Stánislaus – Polens nationalhelgon - blev
biskop i Kraków år 1072 (samma stad där
den helige påven Johannes Paulus II – Karol
Wojtyla - var ärkebiskop, under åren 19641978). Stánislaus levde i stor personlig
fattigdom och solidaritet med fattiga och var
en orädd kritiker av makthavarnas, särskilt
kungens, omoral som inkluderade hejdlöst
supande och ett utsvävande liv. Stánislaus
hotade kungen med exkommunikation.
Som svar drogs han själv inför domstolen
i en skenrättegång där han anklagades för
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evangeliet (Joh 20:11-18). Till honom kom den
engagerade kvinnan också till sist. Hon dog år
1835 och vilar i Verona.

ekonomiska brott – ett klassiskt trick från
maktens sida. Efter exkommunikationen
fortsatte kungen att gå till mässan och ta emot
kommunionen. Då anordnade biskopen att
mässan skulle avbrytas om kungen kom in.
Kungen befallde sina män att omedelbart
döda biskopen, men de tvekade eftersom han
just då bad vid altaret. Då gick den rasande
monarken själv in och mördade biskopen med
svärd. Det skedde i dag år 1079. Folket gjorde
uppror och fördrev despoten ur landet, och
påven lyste hela Polen i bann. Tusen år senare,

Spänningen under medeltiden mellan kyrka
och stat var kronisk. Kyrkans frihet att tala
och verka stod alltid på spel – då som nu.
Mordet på Stánislaus liknar det som drabbade
Canterburys ärkebiskop, den helige Thomas

Becket, år 1170 (se 29/12). Vår svenske
1300-talsbiskop, den helige Nils Hermansson i
Linköping (se 4/2), klarade sig med nöd och
näppe undan ett liknande kungligt överfall.
Ett annat exempel från vår tid (1980) är den
principfaste ärkebiskopen av San Salvador i
Centralamerika, den helige Oscar Romero,
som också mördades under själva mässan – för
sin kritik av de rikas våldsregim i El Salvador
(se 24/3). Kyrkan är ibland den enda rösten
som kan försvara de svaga och det som är rätt.
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i vår tid, började polackerna skaka av sig en
annan gudlös regim, kommunismen. Nu var
påven polack! Upproret var fredligt och segern
total. Vi som följde dramat på teve-skärmarna
kände av Guds hand i skeendet.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, vår Gud, till försvar för din ära föll den helige biskopen Stánislaus för sina förföljares
svärd. Ge oss en sådan styrka i vår tro att vi håller fast vid dig i livet och i döden. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Upp 12:10-12a; Joh 17:11b-19

Också i dag: Gemma Galgani
En 25-årig kvinna dog denna dag, år 1903,
efter en längre tids tuberkulos och en rad
andra sjukdomar, men i djup medvetenhet
om Guds närvaro. Ingen som kände GEMMA
GALGANI från Toscana tvivlade på att hon
var ett helgon, men åsikterna gick isär om
hennes mystiska stigmata: under flera år bar
hon bevisligen Kristi sårmärken på sin kropp
varje torsdag och fredag. Hörde hon någon
tala kränkande om Gud svettades hon blod.
Hon kunde sjunka in i visioner och tala med
osynliga personer som bara hon såg. Vid
ett tillfälle trodde man att hon var besatt av
djävulen därför att hon i extas spottade på
ett krucifix och rev sönder en rosenkrans.
Samtidigt avslöjar hennes brev en lugn och
förnuftig, ja, humoristisk person full av kärlek
till Gud och tacksam för Kristi lidanden för vår
skull. Hennes biskop – som även var hennes
biktfader - var skeptisk till det hon upplevde.

Han ansåg att hennes fantasi nog spelade in
och att det var svårt att tro att allt hon upplevde
kom från Gud. Vad ska vi säga i dag? En ung
människa, fylld av tro och kärlek, men även
frestad av onda makter och plågad av fysiska
och psykosomatiska lidanden, möjligen
tvångsföreställningar..? Påven Pius XII tvekade
inte att helgonförklara Gemma redan 1940
– dock utan att ta ställning till de märkliga
fenomenen. Bra! Kärleken till Gud är ju det
enda avgörande, när allt kommer omkring.
Heliga Gemma, kvällen innan Jesu Hjärtas
fest år 1899 drabbades du av smärtor och sår,
märken av Guds Sons lidanden, på din egen
kropp. Du höll dem hemliga, bar dem i ensamhet
och tjänade bara Gud. Må Jesus Kristus, vår
Herre, som korsfästes för oss, ställa dig vid sin
sida, förena din bön för världen med sin egen
och ge oss med dig all den himmelska härlighet
som han vann genom sin uppståndelse. Amen.
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JOSEF (GIUSEPPE) MOSCATI (1880-1927)

Jag var sjuk och ni såg till mig kommer Jesus
en gång som världsdomare att säga till sina
utvalda som ska gå in i Paradisets härlighet
(Matt 25:36). Jesus var läkare, och det valde
den helige JOSEF (GIUSEPPE) MOSCATI
också att bli. Han tog inte betalt av fattiga, han
bekostade själv deras medicin. Josef studerade
i slutet av 1800-talet då det speciella, arroganta
religionsföraktet i intellektuell förklädnad, som
vi känner så väl till även nu, började invadera
universiteten. Han stod fast vid sin katolska
tro och vände sig också mot läkarvärldens
nepotism, där framgång berodde på vänner och
pengar. Fast hans duglighet lätt hade kunnat
ge honom en lysande akademisk karriär,
valde han att ägna sig åt incurabili (obotliga)
patienter, som när han heroiskt evakuerade ett
sjukhus mitt under vulkanen Vesuvius utbrott
1906: I samma ögonblick som sista patienten
var ute rasade taket under askans tyngd, och
alla kunde andas ut. Lika hängiven visade han
sig under koleraepidemin 1911.
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Helige Josef Moscati, du såg varje patient som en
person med både kropp och själ. Må din förbön
gälla alla sjuka, som känner sig övergivna och
glömda, behandlade utan respekt, mekaniskt
eller hjärtlöst. Må många unga kristna följa i
dina spår och bli läkare med samma inställning
som du och som Jesus. Amen.

PÅVEN MARTIN I (DÖD 655)
MARGARETA AV CASTELLO (1287-1320)

Efter det att den förste kristne romerske
kejsaren, Konstantin, på 330-talet flyttade
sitt rikes huvudstad österut till Bysans vid
Bosporen, sundet mot Svarta havet, och gav
platsen där det nya namnet Konstantinopel,
upplevde den gamla huvudstaden Rom i
Väst en nedgångsperiod som även drabbade
påvedömet. Biskopen i Konstantinopel, nära
medarbetare till kejsaren, fick allt större
inflytande över kyrkan i Öst. Under 600-talet
blev påvarna närmast pjäser i den bysantinska
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En lärare till Josef var en känd anti-kristen
professor. Han var frimurare, d.v.s. tillhörde
ett hemligt sällskap med ädla, humana idéer
(men trosföreställningar och praktiker som
gör att katolska kyrkan än i dag förbjuder
sina medlemmar att tillhöra dem). Efter en
livligt applåderad föreläsning föll den gamle
frimuraren omkull och Josef sprang fram till
honom. Josef fick hålla hans hand och när
han talade till professorn om omvändelse och
tillit till Gud visade denne sitt medgivande
genom att trycka Josefs hand precis innan han
dog - i sitt hjärta var han alltså kristen och
Josef lockade fram hans trosbekännelse i sista
ögonblicket. Själv dog Josef ung, 1927 – vid 47
års ålder. Han helgonförklarades 60 år senare.

kyrkopolitiken. Den gamla romerska kyrkans
inflytande avtog samtidig som man beskattade
de västliga riksdelarna allt hårdare för att
finansiera krigen mot perser och muslimer.
Splittringen mellan Öst och Väst – som till
sist skulle kulminera i schismen år 1054
mellan ”katoliker” i Väst och ”ortodoxa” i
Öst - började redan anas. Motviljan mot den
bysantiska kyrkostatsmakten växte: År 649
valdes den helige Martin – präst från Umbrien
i Italien - till påve i Rom utan att man brydde

Som sjuk och utmattad fånge dömdes påven
för högförräderi för sin olydnad och fördes
till halvön Krim på livstid. Det romerska
prästerskapet valde snabbt en efterföljare
vilket Martin kommenterade med bittra och
besvikna ord i sina brev från fångenskapen.
Kyrkans nedbrutne ledare dog två år senare,
år 655. Det sjätte ekumeniska konciliet i
Konstantinopel bekräftade 25 år senare
Martins beslut att fördöma monoteletismen.
Formellt dömdes Martin på politiska grunder.
Hans sak var rättfärdig. Han slogs för kyrkans
frihet från staten och för den sanna tron.
Folket och kyrkan började snart vörda honom
som martyr, både i Öst och i Väst.

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige Gud, du gav den helige påven och martyren Martin kraft och mod att trotsa hot
och plågor. Låt också oss stå fasta inför motgång och lidande i denna värld. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 2 Tim 2:8-13; 3:10-12 samt Joh 15:18-21
Också i dag:
Margareta (Margherita) av Castello
När den saliga MARGARETA AV CASTELLO
kom till världen, skämdes hennes rika föräldrar
för sin dotter: blind, förlamad, kortväxt och
puckelryggig var hon. Det oönskade barnet
övergavs men togs omhand av tjänstefolket.
Pappan, en yrkesmilitär, var rädd för att hon
skulle avslöjas som hans dotter. Eftersom
barnet var fromt lät han mura in det intill
en kyrka långt ute i skogen (så levde vissa
eremiter, fast frivilligt, men absolut inga i
hennes unga ålder). Margaretas cell hade en
liten öppning för livsnödvändigheter, samt

för den heliga kommunionen, den var kall på
vintern och kokhet på sommaren. En präst fick
komma förbi och lära henne att leva med Gud.
Det räddade henne mentalt.
Som vuxen tog föräldrarna Margareta till en
pilgrimsplats i hopp om att mirakel skulle göra
deras misslyckade barn presentabelt. När de
inte fick som de ville, övergav de henne helt
enkelt där de stod. Bland de fattiga lärde hon
sig snart tigga, och hennes helighet gjorde
henne känd – hon blev en mor för fångar,
sjuka och döende. Ett kloster tog emot henne,
men när hon följde reglerna långt mer strikt än
systrarna själva retade de sig på henne och då
var det slut med vänligheten: de stötte ut den
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sig om att inhämta godkännande från kejsaren
i Konstantinopel, vilket lagen krävde vid den
tiden. Direkt därpå sammankallade Martin en
synod som högtidligt fördömde en av tidens
populära villoläror – monoteletismen (en lära
som relativiserade Kristi mänsklighet genom
att påstå att han enbart hade en gudomlig och
ingen mänsklig vilja). Martin krävde lydnad
av alla biskopar och kristna i motståndet mot
denna villolära. Kejsaren – som tvärtom gillade
denna heresi - krävde att den upproriske påven
skulle föras som fånge till Konstantinopel,
men hans ståthållare i Italien vägrade,
förklarade sig oberoende av kejsaren och lät
påven vara i fred. Tre år senare tillfångatog
en ny ståthållare Martin i Lateranbasilikan.
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omöjliga enstöringen. Margareta anslöt sig då
till dominikanernas lekmannagren (se 8/8)
och levde resten av sitt liv i tjänst åt nödlidande
och i sträng botgöring. Hon sägs ha svävat i
luften när hon bad (ett andligt fenomen som
kallas för levitation). Själv sa hon att hon
trots sin blindhet kunde se Kristus i mässan.
Hon kunde också hela Psaltaren utantill och
reciterade den väl i sin helhet varenda dag.
Margareta är mitt personliga favorithelgon,
hon är ett psykologiskt mirakel, ett bevis
på hur den kristna tron kan få avvisade
människor med trasslig barndom att växa till
empatiska medmänniskor, som inte förlamas
av den oundvikliga bitterheten i själen. Hon
dog ung, i ”Herrens ålder” som man säger
(= 33 år), år 1320. Hennes grav öppnades på
1500-talet och man fann hennes kropp, som i
det jordiska livet varit så vanskapt, mirakulöst
bevarad från förgängelsen. Jag har vallfärdat
till kyrkan i Castello, där hon ännu kan ses i
en glaskista. Århundradena har gjort liket
mörkt och torrt, men det sägs att armarna
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Saliga Margareta av Castello, få människor
kan föreställa sig vilka känslor av övergivenhet,
längtan och mörka tankar som har gått genom
din värnlösa själ från början av ditt liv. Gud
tog hand om dig och lät dig överleva psykiskt
genom sin tröstande närvaro i din isolerade
cell. Be för alla avvisade barn i vår tid, be i
synnerhet för dem vars kroppar dödas redan i
moderlivet och för dem vars hjärtan förhärdas
av förödmjukelser, misshandel, övergrepp, svek
och hot. Må föräldrar och ansvariga, ja vi alla,
lära oss att älska och välkomna alla samhällets
barn som gåvor från Gud, som vi en gång ska
stå till svars för inför honom. Amen.

LIDWINA (1380-1433)

Den heliga LIDWINAs namn betyder ”den
lidande som gråter”. En skridskoolycka gav
den 15-åriga holländskan ett revbensbrott som
efterhand komplicerades av delvis förlamning
och blindhet, en rad hjärtinfarkter, tandvärk,
blod som ständigt flöt ur näsa och mun,
ändlösa smärtor och bölder som förvrängde
hennes utseende. Under många år kunde hon
inte ta till sig annan föda än kommunionen
och levde så som ett levande mirakel. Lidwina
valde att förena sina plågor med Kristi
lidanden. Så gav hon dem en positiv mening,
ja, kunde glädjas åt dem och till och med
önska sig fler. Det ryktades att den heliga
kvinnan, som i bön samtalade med Jesus och
helgonen, utförde mirakel. Då började en
präst kalla henne lögnerska och sa att hon
var besatt av Djävulen. Han vägrade ge henne
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fortfarande kan böjas, de armar som inte fick
krama sina föräldrar men som själva räckte ut
mot så många personer i nöd. För mig är hon
helgon för alla oönskade barn, inte minst de
ofödda som i vår tid istället för en mänsklig
famn möts av dödande abortinstrument, de
som är ovälkomna på förhand och som aldrig
får se sina föräldrars ansikten.

kommunionen. En kyrklig undersökning
avvisade alla anklagelserna. Fem år före sin
död misshandlades Lidwina av plundrande
soldater. Oräkneliga var alla de lidanden hon
bar under 38 år med överjordiskt tålamod.
Helgonet dog i sina föräldrars hem med ett
ansikte fyllt av obeskrivlig glädje, i dag år 1433.

Heliga Lidwina, det sägs att en ängel visade
dig en rosengren och förutsa att du skulle få
lämna denna värld när den sista knoppen
blommade. Den grenen var du själv! Rosorna
var den kärlek som lät dig omvandla allt det
onda, du fick ta emot, till välsignade offer för
världens frälsning. Be för alla som i dag lider
efter olyckor, särskilt de många som framlever
decennier, isolerade på vårdhem, och be för oss
som så lätt glömmer att besöka dem. Amen.

DAMIAN (DAMIEN DE VEUSTER) (1840-1889)

”Djävulens ö” kallades det avlägsna Molokaii i
dåvarande kungariket Hawaii. Ditut skickades
spetälska patienter. De 800 övergivna själarna
i detta helvete fick ta hand om sig själva, hade
inget vettigt att göra, spelade kort, söp och
levde i stor misär. Den helige FADER DAMIAN
valde att bli präst på ön. Han hjälpte till med
enkel vård och hygien, trädgårdsanläggningar,
husbygge och många andra praktiska behov.
Han försökte skydda unga flickor från de
övergrepp som ständigt förekom i den laglösa
miljön. Helt orädd för sjukdomen lekte han
med sjuka barn, besökte folk i hemmen, åt med
dem, organiserade en orkester och snickrade
själv de många kistor som ständigt behövdes.
Kyrkan på de fördömdas ö var fullsatt när
fader Damian läste mässan.
Så som det ofta går med helgon var det ingen
ände på alla klagomålen mot honom: Han
lyckades få in stora bidrag från utlandet och
man ansåg att det var till skada för andra och
viktigare projekt. Över huvud taget ansågs den
andlige mannen vara ”för fixerad vid materiella
saker”. När han själv smittades av spetälskan
misstänktes han ha brutit sitt celibatslöfte
(eftersom man felaktigt trodde att sjukdomen
oftast smittade genom sexuella kontakter).
Man förbjöd honom att lämna ön - därmed
hade han själv ingen präst att bikta sig för. Då
biktade han inför Altarets sakrament istället.
Den isolerade mannen i det hopplösa läget
anklagades för att vara självfixerad och omöjlig
att samarbeta med, han visste allting bäst, sa
kritikerna, och även hans egna församlingsbor
var inte längre alltid glada för honom.

1889 dog de spetälskas präst av sjukdomen
som vid den tiden inte kunde botas. En
protestantisk pastor i Honolulu talade mycket
illa om honom efter hans död, en kritik som
dock bemöttes av ingen mindre än Robert
Louis Stevenson, författaren till ”Robinson
Crusoe”.
Nobelpristagaren Tomas Tranströmer ägnade
fader Damien en dikt, ”Molokai”, i samlingen
Det vilda torget 1979:
Vi står vid branten och i djupet under oss
glimmar hustaken i spetälskekolonin …
Damien, i kärlek, valde livet och glömskan. Han
fick döden och berömmelsen.
År 2009 helgonförklarade påven Benedikt XVI
prästen som satte tjänandet av de övergivna
själarna över allt annat. Damian firas på olika
datum runt om i världen. I Hawaii gäller denna
dag, hans dödsdag.
Helige fader Damian, be för alla som i vår
tid riskerar smitta när de visar omsorg om
sjuka patienter: Sjukhuspräster och all sorts
vårdpersonal. Be för dem som i sina arbeten för
samhället råkar ut i farliga situationer såsom
poliser och räddningspersonal. Be för alla som
arbetar med svåra människor och blir måltavlor
för avund, hat och förolämpningar när de
försöker hjälpa. Be för alla som inte får den
vård de behöver. Be för kyrkans sociala arbete
överallt och för oss friska som bör bidra till det.
Amen.

1101

APR

15/4

APR

16/4

BERNADETTE AV LOURDES (1840-1879)
BENEDIKT JOSEF (BENOÎT-JOSEPH)
LABRE (1748-1783)

De andra flickorna hade precis gått över det
kalla vadstället och hon själv var ensam kvar.
De ser på avstånd hur hon plötsligt börjar
knäböja och ta fram sin rosenkrans medan hon
stirrar på en nisch vid klippgrottan framför
henne. Hon är orörlig, ”vit som döden” och
reagerar inte på tillrop, inte ens när de kastar
småstenar på henne. På väg hem avslöjar hon
försiktigt: ”Jag såg en Dam klädd i vitt med ett
blått skärp och en gul ros på varje fot”. Senare
berättade hon allt: Först hade hon hört något
som lät som en vindpust. Träden kring henne
rörde sig underligt nog inte. Men framme vid
grottan rörde sig grenarna på ett vilt rosbuske.
Där såg hon ett milt ljus och i ljuset ett
leende, en vacker dam som öppnade handen
i en välkomnande gest som verkade uppmana
flickan att träda närmare. Flickan gnuggade
sina ögon flera gånger, men den leende damen
var kvar. Flickan ville med darrande händer
ta fram sin rosenkrans men kunde först
göra korstecknet när damen gjorde det. Då
försvann all fruktan. Damen lät kulorna i sin
egen rosenkrans glida mellan sina fingrar när
flickan bad, men rörde inte själv läpparna. Till
sist gav hon igen tecken att flickan fick närma
sig, men hon vågade inte. Då försvann synen
”bara så där”. Att det här var Jungfru Maria
själv, Guds Sons moder, förstod flickan först
mycket senare.
Platsen är Lourdes i södra Frankrike, året
1858 och flickans namn var BERNADETTE
SOUBIROUS. Hon kom från en mjölnarfamilj
i djup och allt värre fattigdom, orsakad av en
arbetsskada fadern fick – en stenflis i ögat –
och även av en viss brist på ekonomiskt sinne.
När en rik dam en dag såg Bernadettes bror
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äta vax i brist på annat förbarmade hon sig
över pojken och gav honom lite bröd. Till
svårigheterna att skaffa mat till familjen kom
även orättvisa misstankar mot pappan om
stöld av mjölsäckar – något som fattiga i alla
tider utsätts för! Jungfru Marias budskap om
omvändelse och botgöring för syndarna spred
sig snabbt, men Bernadette utsattes för hårda
polisförhör, misstro och anklagelser från
oroade myndigheters sida – man ansåg att hon
ville göra sig märkvärdig. Inget kunde dock få
den allvarliga och uppriktiga mjölnardottern
att förneka vad hon hade upplevt, och allt fler
började följa med till grottan för att se på när
hon bad. Hon själv ogillade dock all offentlighet
omkring sina 18 Mariauppenbarelser och
avvisade bestämt pengar och presenter (”det
bränner mig!”), liksom de beundrare som ville
att hon skulle lägga händerna på dem eller röra
vid deras rosenkransar. Man gav Bernadette
rådet att stänka vigvatten på ”damen” för att
se om hon vore en ond ande. Men ju mer
Bernadette gjorde detta, desto mer såg hon
den vackra gestalten le tillbaka mot henne.
Någon fick Bernadette att räcka fram papper
och penna åt damen för att hon skulle skriva
sitt namn, men flickan svarade att det inte
behövdes. Damens budskap var att alla skulle
be för syndarna och göra bot för dem. Vid ett
tillfälle såg mängden Bernadette i extas böja
sig mot marken, äta gräs och smörja sig med
jord i ansiktet. Hon förklarade sedan att det
var menat som en botgöring för synderna.
Damen hade sagt att hon skulle dricka vatten
från marken och då det inte fanns vatten på
platsen hade hon börjat gräva med händerna.
Det lät förryckt, tyckte man. Bernadette fick
förbud mot att återvända till platsen.

När kyrkans granskningskommission 1862
godkände uppenbarelserna satte den lilla byn,
där Bernadette hade mötts med så stor skepsis,
fart på byggeriet som skulle omskapa den
till en attraktiv pilgrimsort. Nu var man för
henne. Massmediernas intresse för den enkla
flickan var stort och påträngande (hon lär vara
det första helgonet som har fotograferats vid
liv). I detta läge var en vanlig livskarriär med
man och barn närmast otänkbar. Bernadette
upptogs i ett kloster, där hon – en jordnära
flicka med humor - hade svårt att leva upp
till systrarnas bild av ett helgon. När den
stora basilikan skulle invigas i Lourdes 1876,
såsom Maria hade begärt, deltog Bernadette
inte i högtidligheterna. ”Vår Fru använde

mig, de satte mig tillbaka i min hörna, jag är
glad att stanna där” sa hon om sin självvalda
isolation. Att hennes lilla Lourdes skulle bli
en av kristenhetens största pilgrimsorter efter
Rom och Jerusalem med upp till fem miljoner
besökare varje år hade säkert både glatt och
skrämt henne om hon vetat det.
Bernadette var sjuk hela livet men fruktade
inte döden: ”Den rättfärdige behöver inte
frukta kroppens upplösning, ty en dag ska
han uppstå i härlighet” skrev hon i sin lilla
anteckningsbok. Hon dog ung, redan år 1879.
Hennes kista öppnades många år senare
(undersökningar 1909, 1919 och 1925) i
samband med processen som ledde till hennes
helgonförklaring år 1933. Kroppen hade inte
upplösts utan var förbluffande välbevarad med
muskler och inre organ – ett helt osannolikt
självkonserverande i den fuktiga miljön, där
den rosenkrans den avlidna Bernadette höll
mellan händerna hade rostat! Ett mirakel eller
bara ett otroligt sällsynt biologiskt fenomen?
Eller båda delarna? Ett tunt lager vax lades som
en mask över hennes händer och över ansiktet
som blivit en aning missfärgad när systrarna
ville rengöra liket. Annars är hon fortfarande
fullständigt bevarad. Flickan som såg Maria
kan ännu ses. Hon ligger i en glaskista, som
om hon precis insomnat, i sitt kloster i Nevers
i Bourgogne, mitt i Frankrike. Små skyltar i
staden visar vägen till kapellet. En stämning
av vördnad och tyst, djup respekt vilar över de
bedjande där.
En bön av den heliga Bernadette:
O Maria, det var i sorgens och prövningarnas
djup som du blev min Moder.
Jag är därför skyldig dig min fullständiga tillit.
När jag prövas av världen, och när jag utsätts
för frestelse och förtvivlan i själen
vill jag komma och gömma mig i ditt hjärta,
min goda Moder,

1103

APR

Nu hände något överraskande: Ur marken
som flickans fingrar hade grävt i rann en
ny källa fram med klart dricksvatten. Snart
började sjuka som kom i beröring med vattnet
bli friska. Bernadette och allt fler ledsagare
återvände. Nu bad damen Bernadette säga
till prästen i byn att hon önskade ett kapell
byggd på denna plats. Han hälsade tillbaka att
damen först fick låta en rosenbuske mirakulöst
blomma och dessutom avslöja sitt namn, men
damen bara log och upprepade sin önskan om
ett kapell. När Bernadette ville veta damens
namn fick hon svaret – på sin egen dialekt: Que
soy era immaculada councepcion (jag är Den
obefläckade avlelsen). Bernadette sprang raka
vägen till prästen för att meddela orden, på
vägen upprepade hon ständigt formuleringen
för sig själv som hon inte förstod. Men prästen
förstod mycket väl! Fyra år tidigare hade påven
högtidligt förkunnat denna lära om Maria som
dogm (se 8/12). Uppenbarelserna fortsatte. En
skeptiskt ”vetenskapstroende” läkare vid namn
Dozous ville studera fenomenet på nära hand.
När han såg hur Bernadette i extas höll i ett
ljus vars lågor råkade bränna hennes händer
utan att hon varken reagerade eller var skadad
efteråt blev han troende på fläcken.
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och be att du inte låter mig gå under,
att du vill ge mig nåden att vara ödmjuk och
tillitsfull i mina prövningar
när jag följer ditt exempel och lider med kärlek.
Ett barn som hänger sig till Maria kommer
aldrig att dö;
min goda Moder, ha förbarmande med mig;
jag ger mig själv helt till dig,
så att du kan ge mig till din Son,
som jag må älska med hela mitt hjärta.
Min goda Moder, ge mig ett hjärta som brinner
för Jesus.

Heliga Bernadette, må din förbön gälla alla som
ärligt och uppriktigt vill tjäna Gud och göra
hans vilja, oavsett vad omgivningen tycker.
Be för dem som i dag tar på sig botgöring för
andras frälsning, att de inte ger upp inför
förlöjligande och motgångar utan ständigt
styrks av Den helige Ande. Amen.

Också i dag:
Benedikt Josef (Benoît-Joseph) Labre

grav fick mängder av sjuka sin hälsa tillbaka
under de första veckorna efter hans död.

Josef växte upp i norra Frankrike på 1750-talet.
Han var en underlig pojke som var svår att
förstå sig på, dålig i skolan men mycket from.
Josef inträdde i olika kloster men på grund av
svår ångest och det vi i dag kallar för ”sociala
anpassningsproblem” lämnade han snart
klostret och blev en sorts luffare - Guds tiggare
på heltid. Han såg som sin kallelse att vara
”evig pilgrim och främling” på jorden – det var
vad han sa, och mycket annat sa han inte. Hans
personliga hygien var inget viktigt för honom
– därför slängdes han ofta ur kyrkorna och
fick ta emot spott och slag. Josef är helgon för
hemlösa och för pilgrimer.

Det finns en koppling mellan Josef och
den helige prästen Jean-Marie Vianneys (se
4/8) pappa Matteus. I hans barndomshem
välkomnades den helige Josef, tillsammans
med övriga fattiga vandrare, år 1770. Josef
skrev sällan något brev, men efter detta
besök gjorde han det – han var tydligen rörd
av denna familjs vänlighet. Pojken Matteus
betraktade den märklige mannen som ännu
bar sin novisrock – ett kloster hade låtit den
misslyckade medbrodern behålla den - och ett
stor kors av koppar kring halsen. Där satt den
helige vandraren och värmde sig vid spisen.
Matteus kunde inte ana att han själv – 16 år
senare – skulle sitta vid samma spis med ett
eget helgonbarn i knät: sin son, den lille JeanMarie. Så kan det gå. Vem vet - kanske har även
du haft helgon på besök utan att ana det, och
kanske kommer ättlingar till dig att bli helgon!

Hans tysta vandringar under ständig bön
förde honom från pilgrimsort till pilgrimsort
– alla viktiga platser besökte han - och
slutligen till Rom. Där var han som en vän
till gatupojkarna och folk började berätta
om märkliga nådegåvor: Han sågs svävande
i luften (levitation) eller på olika platser
samtidigt (bilokation). Josef dog vid 35 års
ålder, djupt försunken i bön, i kyrkan Santa
Maria ai Monti där en avgjutning av hans
ansikte efter döden ännu finns. Begravningen
blev ett massmöte för Roms fattiga. Vid hans
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Helige Benedikt Josef Labre, be för alla rastlösa
själar på denna jord som inte passar in
någonstans, att de må välkomnas i äkta kristna
hem och få styrka och tröst på sin vandring, tills
de når sitt mål, det himmelska hemmet hos Gud
där du är. Amen.

KATERI TEKAKWITHA (1656-1680)

Sexuella trakasserier är en vidrig vardag för
många kvinnor i vår tid, och så var det för
den heliga indianflickan KATERI (Katarina)
TEKAKWITHA som inte ville gifta sig. I
hennes stam – mohikanerna – fanns det
ingen förståelse för ett sådant val. Fyra år
gammal hade hon förlorat båda föräldrar när
smittkoppor härjade. En farbror tog då hand
om henne. Hon var själv delvist blind efter
sjukdomen, som också avsatt spår i hennes
ansikte, och hennes indianska namn betyder
”Hon som stöter in i saker”. Modern – en
krigsfånge från en annan stam – hade döpts
katolskt. År 1676, 20 år gammal, följde Kateri
sin avlidna moders exempel och tog emot det
kristna dopet när hon mötte en jesuitpräst.
Farbrodern, som avskydde kristendomen,
ville behålla henne i sitt hus, men tillvaron
för den öppet kristna, ogifta kvinnan i det
lilla samhället blev nu outhärdlig. Då flyttade
hon till en kristen indianby vid Montreal, nära
jesuiterna. Hon gick dit till fots, hundratals
kilometer. Här kunde hon andas ut.
Kateris törst efter andlig vägledning var stor
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och likaså hennes beslutsamhet att omsätta
tron i praktiken och ta hand om sjuka och
gamla. Varje morgon klockan fyra, när
kyrkporten öppnades, stod hon där för att delta
i mässan, även i kallaste vinter. En mässa per
dag räckte inte, så hon gick på två. Hela dagen
behöll hon i tankarna det hon varit med om
i morgonmässan. Hon hann aldrig förverkliga
sin dröm om at öppna ett nunnekloster för
indianer. Rykten florerade om mirakel kring
henne, både före och efter hennes död som
inträffade denna dag år 1680. Alla spåren av
smittkoppor försvann från hennes ansikte när
hon dog – två jesuitpräster har omvittnat detta.
År 2012 helgonförklarade påven Benedikt XVI
mohikankvinnan som lämnade allt för Kristus.
Helige Kateri, som en blomma på torr mark
växte du upp i en hednisk omgivning. Gud själv
kallade dig till sitt folk och du valde honom
framför din släkt. Be för alla som längtar efter
att tillhöra Kristus men som hålls tillbaka
av fruktan för det pris det kan kosta att följa
honom. Amen.

WIKTERP (DÖD 722)
OCH HERLUKA (DÖD 1122)

Den helige WIKTERP från 700-talet var den
förste biskopen i Augsburg i Bayern och en
kraftfull understödjare av kyrkans mission i
det ännu hedniskt präglade Sydtyskland. 300
år senare levde den heliga HERLUKA, en
from och högt bildad kvinna, som verkade
för förnyelse av det kyrkliga livet som då hade
genomförts men sedan stelnat. Wikterp visade
sig i en vision för henne och sa att hon skulle
arbeta för att få honom helgonförklarad. Detta
är inte så konstigt: Kyrkliga reformer ska alltid

inspireras av det förflutna, av kyrkans rötter!
Herluka flyttade till hans gamla trakter och
satte igång. Efter 36 års slit i motvind för att få
bayrarna att vörda sin kyrkas grundare flydde
hon till ett manligt kloster. Där fick hon bo
precis utanför, som eremit, ungefär som sin
väninna, den heliga Diemut (30/3) som bodde
några kilometer därifrån. Herluka och biskop
Wikterp stred i olika tider för samma sak,
kyrkans utveckling, och de firas båda i dag. Du
som strider för kyrkans förnyelse nu i vår tid,
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du är inte ensam. Helgonen som gick före dig
banar nu väg för dig med sina förböner. Du ser
dem inte. Må de välsigna dina steg!
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ALPHEGE (ÆLFHEAH) (954-1012)

”Det är bättre för en man att förbli i den
vanliga världen än att bli en dålig munk” sa
den stränge munken ALPHEGE (Ælfheah) till
andra munkar som ville tumma på reglarna.
Så småningom blev han ärkebiskop av
Canterbury. När danska vikingar år 1011 intog
staden krävde de en stor lösensumma för att
frige honom. Alphege rådde sitt folk att inte
gå med på banditernas krav genom att betala.
Då kastade sig en flock berusade danskar fram
och högg ihjäl honom. 100 år senare öppnades
graven. Biskopens kropp var mirakulöst
oförstörd. Det principfasta helgonet vördades
av alla efterföljande generationer som martyr
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– även av danskarna som nu hade blivit kristna
på riktigt. Alphege blev en folklig hjälte. För
hans efterföljare 150 år senare, den helige
ärkebiskopen Thomas Beckett (se 29/12), var
han en förebild. Även Thomas Beckett fick dö
för svärdet i kyrkans tjänst – precis innan det
skedde överlät han sig åt Gud och åt Alpheges
förböner.
Helige Alphege, be för alla kyrkans herdar och
ledare i vår tid som utsätts för utpressningar och
hot. Må de som du – på ett milt och bestämt sätt
– hålla fast vid rätt och sanning. Amen.

HILDEGUND AV SCHÖNAU (DÖD 1188)

Vissa helgon reagerar vi väldigt olika på. Med
förskräckelse, beundran eller avsmak. Vad sägs
om den 18-åringen munken som dog tre dagar
innan han skulle avlägga sina klosterlöften: när
man tvättade hans kropp inför begravningen
upptäckte man att han var en kvinna!
HILDEGUND av Schönau, en föräldralös,
men framgångsrik flicka i 1100-talets
mansvärld, lyckades lura alla. Som hemlig
kurir i storkonflikten mellan kejsare och påve,
och som oskyldigt dömd för stöld och hängd i
ett träd, men räddad i sista minuten av några
herdar som skar loss henne. Och slutligen
som den tyste och fromme ”broder Josef ” i
1106

Heliga Herluka, helige Wikterp, vår kyrka
genomgår en mycket djup och omfattade kris i
dag. Be för den svåra process som ligger framför
oss. Må det evangelium, som ni med brinnande
iver verkade för, åter slå rot i framtiden, i
kulturen, i människornas hjärtan! Amen.

Schönauklostret. Medeltiden var djupt berörd
av denna tonårings liv. Kyrkan fördömde
henne inte men såg till hennes goda vilja. På
helgonbilder framställs hon i manskläder och
till häst tillsammans med en skyddande ängel.
Hildegunds historia finns det givetvis många
paralleller till. Motivet med en kvinna i
kloster, förklädd till man, gav förstås näring åt
fantasifulla historier: som dem om en ”munk”
som vistades i ett rum med en kvinna som
sedan visade sig vara gravid – ”munken” fick
skulden men teg ödmjukt inför anklagelserna
och fick då tåla dryga straff i klostret. När
”munken” dog upptäcktes det rätta könet och

den anklagade rentvåddes från alla anklagelser.
Sådana motiv finns det alltid en marknad för.
Jag kallar det för saintertainment.
Helige Hildegund – vi vet i grunden så litet om
dig. Din döende fader bad dig på båten till Det
heliga landet att förklä dig till man så att du
skulle kunna återvända säkert hem efter hans

ANSELM AV CANTERBURY,
KYRKOLÄRARE (CA. 1033 - 1109)

ANSELM föddes omkring år 1033 i Aosta, en
italiensk stad i västra alperna. Familjen var i
släkt med regionens ledande klan. Han var en
känslig och from pojke, nära knuten till sin mor.
När han sändes bort från hemmet till en sträng
lärare mådde han så psykiskt dåligt att han fick
tas hem igen. Livet ut präglade upplevelsen
hans syn på uppfostran. Han jämförde stränga
lärare med sådana som binder ihop sina träd
allt för hårt så att grenarna inte kan sträckas
ut och bära frukt. Barn behöver vänlighet,
barmhärtig förståelse och glad uppmuntran.
Kärlek är ett ord han ofta använder, inte minst
i brev till sina klosterbröder.

för avancerade till biskop av Canterbury i
England där William erövraren härskade.

Vägen till klosterlivet var dock lång, ty den
unge Anselms far motsatte sig den: om pojken
skulle göra kyrkokarriär så fick det vara med
siktet inställt på att biskop! Då vissnade
pojkens längtan efter ett heligt liv och för
studier och han började hänge sig åt sport och
världsliga förströelser. Men under askan av
hans kallelse fanns glöden kvar. När modern
dog ökade spänningarna med fadern. Anselm
lämnade hemmet och sökte sig så småningom
till ett benediktinkloster i Normandiet där det
fanns en lärd munk han ville studera för. Den
23-årige sökaren brottades med frågan om
han skulle bli eremit, munk i kloster eller leva
i världen med avsikten att hjälpa människor i
nöd. Till slut inträdde han i det normandiska
klostret. Den lärde munken han hade studerat

Många år gick. Studier, bön, undervisning
fyllde den milde och lärde abbotens dagar, men
en abbot var vid den tiden också en mäktig
man i samhället som förvaltade stora ägor:
administration, resor, politiska rådslut och
kyrkliga synoder ingick därför i uppdraget.
De juridiska tvisterna tråkade ut den begåvade
klosterledaren. Anselm hade förmågan att
kunna somna direkt – så kunde kan nicka till
under många rättegångar medan motparten
förde sin talan. Men när det var hans tur att
tala sopade han mattan med deras argument
och vann striden med sina klara och tydliga
framställningar. Vid en ålder av 60 år (år
1093) var Anselm i England för att hjälpa till
att reorganisera ett kloster där. Ärkebiskopen
av Canterbury (i övrigt samme munk som

En abbot skulle väljas. De hundra bröderna
ville ha Anselm till posten. Under flera dagar
vägrade han, ty han ansåg sig olämplig.
Förtvivlad föll den långe och smale munken
från Italien ner på knä inför alla bröderna och
la sig raklång på marken. Han tiggde dem om
att få slippa. Ett kort stund visste munkarna
inte vad de skulle göra. Sedan la de sig ner
inför honom, den ena efter den andra, tills han
gav med sig. Det skulle de inte ångra – Anselm
blev en utomordentlig abbot.
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död. Ärkebiskopen gav dig hemliga brev till
påven - du såg så ung och oskyldig ut, ingen
skulle väl misstänka dig! En tjuv lämnade sitt
tjuvgods hos dig när han flydde – så dömdes du
oskyldigt. Be för alla som fått nog av världens
faror – må de som du hitta en plats där de kan
gömma sig och leva i fred med Gud. Amen.
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Anselm i sin ungdom hade rest till Normandiet
för att studera för) hade varit död redan tre år,
och kungen, William erövrarens son, William
Rufus, hade förhindrat utnämningen av en
ny ärkebiskop för att kunna lägga beslag på
kyrkans intäkter och styra biskoparna med
egen hand. Men nu var denne kung allvarligt
sjuk, och då han såg döden nalkas bestämde
han att kyrkan skulle behandlas bättre och
att ett nytt kyrkoöverhuvud, lämpligen den
vänlige Anselm, som just var på besök,
skulle bli vald. Vi vet inte vilken roll Anselm
själv spelade i detta – om det kom som en
överraskning eller om han rentav visste det
då han tog sig över kanalen. Berättelsen om
hans utnämning upprepar scenen från hans
ungdom, fast i tvärtom form: de engelska
biskoparna föll på knä inför Anselm för att
förmå honom att acceptera deras val. Genast
föll han på knä inför dem för att slippa. Då tog
de tag i den fromme benediktinen, pressade
biskopskräklan i handen på honom och bar
in honom i kyrkan. Det låter ju onekligen som
tvång, men medeltiden var melodramatisk:
uppträdandet kan ha hört till leken.
Men himlen gör som himlen vill: kung
Williams sjukdom tog slut och med den hans
oro för sin själs frälsning. Den milde Anselm
fick ta strid när statsmakten åter roffade åt
sig kyrkans intäkter samt utnämnde biskopar
mot mutor. Anselm fick inte ens sammankalla
en synod och kungen försökte till och med
få påven att avsätta honom. Anselm kände
att han inte kunde leda kyrkan under sådana
förhållanden och ville lämna England.
William hotade med att ärkebiskopen i så fall
aldrig skulle få återvända. Då reste Anselm
till Lyon och bodde en tid i det blomstrande
klostret i Cluny. Han önskade att påven skulle
befria honom från sitt ämbete och reste därför
till Rom. Påven krävde i ett brev till Englands
kung att Anselm skulle få återvända och leda
kyrkan i fred och han hotade majestätet med
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exkommunikation. William ignorerade hotet,
men när han dog ett par år senare efterträddes
han av sin bror Henry I som bad Anselm
återvända och samverkade väl med honom.
Anselm var inte en stridens man och måste
ha ogillat det oväder som den nye påven,
Pascal II, väckte till liv när påvens tålamod
med seden att lekfolk (furstar) utnämnde
kyrkoledare var slut. Nu skulle denna praxis
reformeras! Kyrkan skulle själv ha rätt att välja
sina ledare. Det ingrodda systemet innebar att
kungen överräckte biskopsring och kräkla (s.k.
investitur) till den han godkänt varefter den
nye biskopen betygade kungen sin vördnad och
alltså var ”hans man”. Statsmaktens argument
för att behålla seden var att kyrkoledare ju
fungerade som maktfulla jordägare och att
staten självklart hade rätt att säkra sig deras
lojalitet. Anselm stödde i princip påvens krav
om reform men hade under William godkänt
det rådande systemet. Han var nu rädd att
äventyra det fungerande samarbetet med
kung Henry och bad påven om ett undantag
från de nya reglerna för England. Det nekade
påven. Kung och ärkebiskop försökte hantera
det svåra läget: Henry avstod från kravet om
lojalitetsförklaring och Anselm visade sin
lojalitet genom att han ledde hans trupper i ett
slag. Men då Anselm reste till Rom för att få
påven att kompromissa meddelade Henry att
han inte var välkommen tillbaka, och så blev
det till ännu en treårig exil i utlandet.
Anselm förblev trots alla förmedlingsförsök
trogen mot påvens linje. Han sa: ”I denna värld
älskar Gud inget högre än sin kyrkas frihet”.
Till påven Pascal II skrev han: ”Jag fruktar
varken exil, fattigdom, tortyr eller död, ty i
Gud är jag stark och mitt hjärta redo att tåla allt
detta för lydnaden mot Den apostoliska stolen
och min moders, Kristi kyrkas frihet”. Mot
statsmakten visade han fasthet och flexibilitet
på samma gång. Med charm, uthållighet och
genomtänkt propaganda uppnådde Anselm

Anselms spekulativa argument kritiserades
senare av den helige Thomas av Aquino, som
istället formulerade sina egna Gudsbevis
(”Fem vägar till Gud”, se 28/1) som utgick
direkt från vår konkreta erfarenhet av världen.
Moderna tiders kyrkokritiska filosofer lyfter
gärna fram Anselms Gudsbevis som ett
exempel på ”fel logik” i kristen medeltid (en
sak behöver inte existera på riktigt bara för att
man kan föreställa sig den, säger de, men det
sa Anselm faktiskt också!). Man ska komma
ihåg att Anselm inte talar om vanliga jordiska
saker utan om specialfallet Gud som inte liknar
något annat fall utan måste överträffa allt vi
kan tänka - om det ska vara Gud vi talar om.
Det som är sådant att något större inte kan
tänkas, kan inte tänkas inte existera. I själva
verket hade Anselm en definition till. Den
understryker, tyckte han själv, ännu bättre
Guds obegriplighet: (Gud är) något större än
vad som kan tänkas (quiddam maius quam
cogitari possit). I grunden betyder det: Gud
plus världen kan aldrig vara ”större” än Gud.
Den skapade världens existens är identiskt
med att vara 100 % skapad, helt beroende av
Den Annorlunda, Skaparen. Guds existens
däremot liknar inte världens. Den kan aldrig
inordnas under samma existensbegrepp. Gud
är ingen ”sak”.
Kyrkoläraren Anselm markerar gränsen
mellan antikens teologer och högmedeltiden.
Han ville inte bara belägga sina teorier
med bibelcitat utan testa hur långt det rena
förståndets vingar kan bära. Så banade
han vägen för skolastiken, högmedeltidens
spekulativt orienterade teologi.
Anselm ville också förklara varför Guds Son
skulle bli människa och lida. Han ger en
juridisk bild: Allt vi är och har finns bara till
tack vare Gud. Därför var ursynden en gränslos
kränkning av Guds ära och ett avvisande av
hela den rättfärdiga ordningen som Gud hade
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till sist ett hållbart avtal med staten – en
seger för kyrkan. Kungen gav upp sin rätt att
utnämna biskopar och lägga sig i kyrkans
saker, påven gav ärkesätet i Canterbury många
privilegier. Anselm återvände till England i
triumf. Samarbetet med kungen blev bättre
än någonsin, Anselm fick ta hand om kungens
son och utnämndes till vicekung. Kungen
hindrade nu inga av ärkebiskopens tilltag till
reform av kyrkan. Dagens helgon var en av
medeltidens mest varmhjärtade och tilltalande
personligheter – med de egenskaperna säkrade
han kyrkans frihet.
Anselm hade (inte minst under sina
exilsperioder) tid att filosofera. Hans motto var
Fides quaerens intellectum – Tron som söker
förståelse. Han ville begripa Gud så djupt som
möjligt och ha ett rent filosofiskt argument för
Guds existens, ett bevis som var så starkt att
inga fler argument skulle behövas. Grubblandet
över detta tog både sömnen och aptiten ifrån
honom och han var nära att ge upp – då det
i ett kristallklart ögonblick blixtrade till för
tanken och han kände sig upplyst inifrån. Guds
existens är en logisk nödvändighet, insåg han.
Ordet ”Gud” betyder ju Det som är sådant att
något större inte kan tänkas (quo nihil maius
cogitari possit; jfr Syr 43:28-32). Om ”Gud”
vore enbart ett begrepp utan en motsvarighet
i verkligheten, då skulle det finnas annat som
överträffade detta begrepp, nämligen genom
att vara både begrepp och verklighet. Men när
nu Gud betyder Det som är sådant att något
större inte kan tänkas så kan inget vara större
än han - alltså måste Gud också ha det i sig att
vara både begrepp och en verklighet. Än mer:
Att Gud INTE finns kan man inte ens tänka
sig, ty - här kommer hans tankesprång - det
är såklart en större sak att vara något som man
INTE kan tänka sig INTE finns, än att vara
vad som helst annat som man KAN tänka sig
inte finns. Ett högste väsen MÅSTE finnas till
och existens måste alltså höra till detta väsen,
annars vore det inte det högste. Logiskt - eller?
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skapat till vår frälsning. Vår skuld är oändlig
och kan därför inte gottgöras av oss människor
själva, ty vi är ändliga. Det behövs därför ett
offer av oändligt värde, och därför måste Guds
Son, den syndfrie, dö på korset, d.v.s. ”betala”
istället för oss. Anselms förklaring är ett svar
till judar och muslimer, som på hans tid hade
en grotesk syn på den kristna frälsningsläran.
De missförstod den som att en hård och
obarmhärtig Gud Fader inte skulle kunna bli
nöjd med människorna förrän han fick se sin
son lida och dö (tyvärr har den makabre bilden
också funnits bland katoliker). Men Anselms
poäng är positiv. Den ska förstås utifrån hans
filosofi om Gud: Guds förlåtande kärlek är så
stor att inget i världen kan förtjäna den. Hans
barmhärtighet överträffar allt, övervinner allt.
Den är sådan att något större inte kan tänkas.
Den helige mannens liv kantades av under –
mot hans vilja. En man som led av spetälska
fick i en dröm att veta att han skulle dricka det
vatten som Anselms fingrar rituellt sköljdes
med under frambärandet av brödet i mässan.
Anselm vägrade att gå med på mannens
begäran men accepterade slutligen när denne
bad hängivet om det. Mannen drack vattnet

som berört helgonet och blev frisk. En annan
gång var Anselm på besök hos en kvinna när
hennes hus fattade eld. Folk rusade in och
berättade det för henne men hon svarade lugnt
att inget ont kunde hända när ärkebiskopen
Anselm var i huset. Anselms egna män ville
få honom att göra korsets tecken som en bön
om hjälp eftersom elden hotade spridas till
grannhusen. Det ville han inte höra talas om.
Anselm sprang snabbt ut ur huset. Därute tog
man tag i hans hand mot hans vilja och gjorde
korstecknet med den i riktning av elden som
snabbt lade sig. Under helgonets tid i exil i
Lyon åt många febersjuka matresterna från
hans talrik och blev så friska. När han besökta
staden Macon ville man att han skulle göra slut
på en torka som redan varat i fyra månader.
Innan den helige biskopen lämnade staden
öste regnet ner.
Precis som den tidigaste kyrkoläraren,
Athanasios sju sekler tidigare, hade dagens
helgon en stor vördnad för Guds Moder: ”Intet
kan jämföras med Maria. Intet förutom Gud
är större än Maria”, sa han med ord som låter
som ekon av 300-talets stridbare föregångare
(se 2/5).

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du lät den helige biskopen Anselm söka djupet i din vishet och uppenbara det för
andra. Låt din uppenbarelse komma vårt förstånd till hjälp, så att vårt hjärta erfar de ljuva
hemligheter som du bjuder oss att tro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Ef 3:14-19 samt Matt 7:21-29
”De vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till utan får kraft av Gud
att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud, jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus”.
						(2 Kor 10: 4-5)
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OPPORTUNA (DÖD 770)

Den heliga abbedissan OPPORTUNA (från
Frankrike) upplevde engång att en bonde stal
en åsna från hennes kloster. När han ställdes
till svars för det ville han inte medge det. Då
bad hon till Gud och Gud grep in: nästa dag
var bondens åker överströdd med salt – hans
mark var ödelagd. Då omvände han sig och gav
systrarna åsnan (och sin åker). Opportuna dog
i dag, år 770, i Frankrike. Det sägs att hon dog
i chock när hon fick veta att hennes bror, den
helige biskopen Chrodegang, hade mördats
på väg till klostret. Överfallet hade planerats
av en man han själv insatt som vikarie åt sig
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under sju års tid då han skulle vara bortrest
till Rom. I en vision hade hon fått se i förväg
att detta judasförräderi skulle ske, men kunde
ändå inte förhindra det. Helgon får ibland
uppleva mirakel, men inte alltid. De skonas
inte för ondska och bekymmer. Vi är långt från
Paradiset även när vi är på väg dit.
Heliga Opportuna, be för alla som måste se på
utan att kunna förhindra ondska. Må de inte
förtvivla utan få mod att resa sig och gå vidare i
tillit till Gud, trots allt. Amen.

GEORG (GÖRAN) (DÖD CA 305)
ADALBERT AV PRAG (DÖD 997)

Dålig, ja giftig, andedräkt. Ett hotfullt uppträdande och fräcka krav på daglig matförsörjning. Draken som bodde i sjön vid
staden Silena i Libyen var inte precis populär.
När fåren tog slut fick man servera unga
kvinnor om staden skulle skonas. Tills sist fick
kungen själv låta sin dotter bege sig ner till
sjön för att slukas av odjuret. I samma stund
råkade den helige GEORG (= Sankt Göran/
Örjan/Jörgen) komma där förbi. Han frågade
prinsessan varför hon grät. Hon uppmanade
honom att fly för sitt liv. Legenda Aurea –
”Gyllene legenden”, från 1200-talet – fortsätter:
Men Georg besteg sin springare, väpnade sig
med korsets tecken och gick djärvt till anfall mot
draken, som kom emot honom. Befallande sig i
Guds hand svingade han sin lans med kraft och
sårade draken så svårt att han sjönk till jorden.
Och Georg sade till jungfrun: Tag din gördel,
mitt barn, och kasta den utan tvekan kring
halsen på draken. Så gjorde hon, och draken

följde nu efter henne som en tam hund och hon
förde honom in i staden.
Georg – som skulle bli riddarnas, scouternas,
hästarnas m.m. helgon – erbjöd nu staden
att döda draken, om dess invånare ville låta
sig döpas och bli kristna. Det gjorde de och
monsterkadavret släpades ut ur staden av fyra
par oxar. Kungen ville belöna hjälten med
pengar, men Georg avvisar detta ädelmodigt
och gav honom i stället fyra lärdomar: 1)
ta hand om Guds församlingar, 2) hedra
prästerna, 3) gå flitigt i mässan och 4) ha
ständig omtanke om de fattiga.
Sant eller bara intressant? Det beror på hur
man tolkar. Vi vet att det alltid har funnits
skepsis inom kyrkan mot legender med
tydliga sagomotiv. De äldsta berättelserna om
Georg (från omkring 400-talet) vet inget om
drakdödandet. Sagoelementet är överförda
rester av gammal folktro från religionerna
1111
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innan kristendomen, där ”hjältegudar” ofta
besegrade mytologiska monster. Som psykologiskt-symboliskt manlighetsmotiv (ung man
blir vuxen genom att besegra livets motgångar
och blir mogen att gifta sig) är temat en
given succé inom litteratur och drama, och
variationerna tar aldrig slut. En politisk
tolkning är också möjlig: draken kan ha varit
en människa, någon sorts lokaldiktator –
en maffiaboss - som utpressade en stad och
förgrep sig på unga kvinnor men som slutligen
övermannades. Eller avgudar – de uppfattades
av de tidiga kristna som andliga ”drakar”
(demoner), som martyrerna ansågs besegra
genom att hellre dö än offra till dem (se 7/3
och 31/12). Bakom legenden finns en verklig,
historisk Georg. Han ska ha dödats för sin
kristna tro efter fruktansvärd tortyr under den
diokletianska förföljelsen (se 16/1) ca år 305.

Säkra uppgifter har vi dock inte.
Den äldsta fresken av Georg (från 500-talet)
finns i Egypten, men är tyvärr översvämmad
av den fula Assuandammen från 1960-talet.
Ett helt land bär hans namn: Georgien.
Sankt Georg, den kämpande riddaren, var en
viktig identifikationsfigur för kristna soldater.
Riddareidealet handlade om att manlig styrka
finns till för att modigt skydda svaga och
främja rättvisa. Plundrande och övervåld mot
kvinnor måste stoppas (Sankt Georg tänker
inte på egna fördelar, han tar inte betalt och
friar inte ens till prinsessan). Medeltidens
många sjukhus för spetälska, dessa hopplöst
sjuka som utstöttes ur samhällen, uppkallades
typiskt efter honom. Häri ligger en annan
viktig hälsning från kyrkan till alla män: Vård
och omsorg är också manliga sysslor!

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, vi prisar din makt, och vi åkallar din hjälp i vår svaghet genom den helige Georgs
förbön, ty han fick nåden att i lidandet och döden likna din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Upp 21:5-7 samt Luk 9:23-26
Också i dag: ADALBERT AV PRAG
Bara 27 år gammal blev den unge Vojtech
(Adalbert var hans konfirmationsnamn)
från det mäktiga släktet Slavnik år 983 Prags
andra biskop. Han levde asketiskt – inspirerad
av de medeltida klosterreformrörelserna och krävde det samma av sina präster vilket
snart ledde till motsättningar. Både folket
och adeln vände sig emot honom. Efter fem
uppslitande år lämnade den unge biskopen
sitt lands högsta andliga ämbete och inträdde
i ett kloster i Rom. Två år senare hämtades
han dock tillbaka till ämbetet – man behövde
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trots allt den ivrige biskopen. Efter nya försök
att genomdriva kyrklig disciplin fick han
närmast fly till Rom igen. Slavnikfamiljen
utrotades av rivaliserande släkten och därmed
var det otänkbart att Adalbert någonsin skulle
kunna återvända till sin biskopsstol i Prag.
Adalbert hade tidigare varit missionär - och
t.ex. döpt den helige ungerske kungen Stefan
(se 16/8). Därför skickades han nu norrut som
missionär för preussarna. Där överfölls han av
sju hedningar – i dag, år 997 – som stack ihjäl
honom med sina spjut. Sedan krävde de betalt
för att lämna ut martyrens kvarlevor: likets
vikt i guld! Det fanns inget att göra. Den polske

kungen Boleslaw som hjälpt Adalbert inför
missionen redde ut summan åt de skamlösa
mördarna. Polens, Ungerns och Böhmens
skyddshelgon skrinlades i Prag… staden där
han var så ovälkommen som biskop blev nu
hans viloplats.

Adalbert är ett av de helgon som inte lyckades
uträtta mycket under sin livstid. Men han ville
väl och det är vad som räknas inför Gud.

Helige Adalbert, be för alla som lider i kyrkans
och evangeliets tjänst i denna stund. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Fil 1:21 – 2:2 samt Joh 12:24-26

FIDELIS AV SIGMARINGEN (1577-1622)

Dagens helgon var först en duktig advokat
som arbetade gratis för fattiga och senare
franciskanmunk och lysande predikant. Mitt
under Trettioåriga kriget – officiellt ett krig
mellan de länder som höll på den gamla,
katolska tron och de som anslutit sig till den
nya protestantismen – skickades han in i ett
protestantiskt område i Schweiz för att predika.
Hans namn FIDELIS betyder ”trogen” men
nu la han till sin underskrift ”Fidelis, snart
maskarnas mat”. Han blev vad han kallade sig.
Mitt i en predikan, i dag år 1622, sköt någon
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mot honom. En protestant erbjöd att ta honom
i sitt beskydd, men han gick därifrån själv. Ett
gäng beväpnade bönder låg på lur och när
Fidelis inte ville avsäga sig sin katolska tro tog
de livet av honom.
Världen glider alltid bort från Gud. Helgonen
står fast om det så kostar dem livet. Det kan
hända i dag också: Samma dag som jag skrev
detta hotades en katolsk präst i Malmö med
pistol… det fick jag veta tre dagar senare…

Kyrkans bön på denna dag:
Fader i himlen, du gav den helige Fidelis martyriets segerkrans när han av kärlek till dig vann
människor för tron. Låt samma kärlek vara grunden för allt vi gör, och låt oss på hans förbön
känna den kraft som uppväckte Kristus från de döda. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Kol 1:24-29 samt Joh 17:20-26

”I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen”
					 (Joh 16:33)
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EVANGELISTEN MARKUS
(FÖRSTA ÅRHUNDRADET)

I dag firar kyrkan evangelisten MARKUS
festdag. Om honom vet vi litet eller mycket
- beroende på hur man ser på fornkyrkans,
de tidigaste kyrkofäders, upplysningar (se s.
147ff). Mycket tidigt identifieras Markus med
den unge Johannes Markus, i vars moders hus
i Jerusalem urkyrkan brukade träffas (Apg
12:12) och som ledsagade Paulus (Apg 13:5)
och Petrus på deras resor (jfr 1 Pet 5:13 - om
det nu är samma person). Paulus blev besviken
på denne Markus som han tyckte svek honom
mitt i arbetet (Apg 13:13 och 15:37-39) – men
möjligtvis blev de försonade senare när Paulus
var i fängelse i Rom, vilket Kol 4:10 tyder på.
Den unge mannen i Getsemane som flyr naken
när soldaterna fängslar Jesus (Mark 14:51-52)
har också setts som evangelisten själv. Allt
dessa upplysningar är möjliga men osäkra.
Fornkyrkan berättar i övrigt att evangelisten
blev biskop i Alexandria och där dödades
som martyr. Det är troligt. På 800-talet tog
två köpmän med sig hans reliker till Venedig,

antagligen för att rädda dem från härjande
muslimer. Relikerna lär ännu finnas i den
bedövande vackra Markuskyrkan där. Men
långt viktigare än Markus ben är hans bok.
Fira honom i dag genom att läsa i den!
Denna festdags läsningar ger oss stället i
Petrus första brev där han nämner Markus
(1 Pet 5:13). Petrus kallar honom för ”min
son” – Markus var en mycket högt uppskattad
medarbetare, antagligen tolk åt Petrus, så ska
det väl förstås. Läsningen ur evangeliet ger
oss den uppståndne Jesus missionsbefallning
till apostlarna i Markus dramatiska form
som inkluderar övervinnande av demoner,
språkliga hinder, förgiftningsattentat och
sjukdomar. Kristen mission ledsagas av Guds
kraft: alla djävulens, dödens och syndens
domäner kommer att falla till marken inför
Kristi kors. Petrus var säker på det. Markus
skrev ner det. Vi ska – med Guds hjälp - se till
att det blir så.

Kyrkans bön på denna dag:
Himmelske Fader, du gav den helige Markus nåden och äran att förmedla glädjebudet om din
Son. Låt oss bli trogna lärjungar som följer i Kristi spår i allt. Genom honom, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Pet 5:5b-14 samt Mark 16:15-20
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TRUDPERT (600-TALET)

Den helige TRUDPERT missionerade omkring
år 600 i tyska Schwarzwald. En adelsman gav
honom en bit skog i en dal, som han kunde
röja och bygga en kyrka på, samt sex starka
karlar som skulle tjäna honom. Det berättas att
dessa hade några dåliga vanor (antagligen var
de lata) och Trudpert kritiserade dem. Två av
dem fick nog av tillrättavisningarna och slog
ihjäl helgonet med sina yxor. Plågade av dåligt
samvete flydde de långt bort. Nästa dag – vid
tiden för mordet – föll deras kläder i bitar,
helt av sig själv. De avklädda och förvirrade
männen sprang på måfå genom landet men var
plötsligt tillbaka på mordplatsen.
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Nya flyktförsök hindrades av osynliga röster
som skrämde dem tillbaka.
I Trudperts dal byggdes det stora Sankt
Trudpertklostret som i dag bebos av nunnor
och som tar emot gäster. I den idylliska och
fridfulla klosterdalen söker människor numera
vila och bön.
Helige Trudpert, be för alla som får lida för att
de vill främja kristen tro och kristna seder. Må
de också be för sina plågoandar, så att dessa
liksom dina mördare naggas av sitt samvete och
hindras från att göra mera ont. Amen.

ZITA (CA 1212 – 1272)

Bara en tjänsteflicka. Men flitigare än de andra
och därför opopulär och utanför. Under en
kall morgonmässa lånade hon ut sitt herrskaps
pälsmantel till en fattig man som satt och frös
i kyrkan. Han försvann efteråt. Senare kom
han tillbaka med pälsen och avslöjade sig som
Kristus själv. Den heliga ZITA från 1200-talet
var ytterst trogen sin kallelse och tjänade i
samma familj livet ut.
Trogen var också hennes namne, den sista
kejsarinnan av Österrike, som med sin man
fördrevs från tronen 1919 och först fick
återvända till landet 1982. Den då 90-åriga,
djupt fromma kvinnan, som varit svartklädd
änka i 60 år, accepterade aldrig republiken som
avsatte hennes man. Kardinalen av Wien gav

henne respektfullt en kejsarinnas välsignelse.
Zitas man, kejsaren Karl, är nu saligförklarad.
Hon själv är också på väg att bli det. Den första
och den andra Zita - två så olika kvinnoöden!
Men förunderligt lika varandra i envis trohet.
Heliga Zita från Lucca, hela ditt liv var du
noggrann och hängiven de minsta detaljer i dina
uppgifter och ändå hittade du också tid för att
hjälpa människor i nöd. Be för oss som lever och
arbetar nu. Må vi aldrig bara ta död på tiden
genom tomma tidsfördriv utan ta varje tillfälle
i akt att vara till nytta för Gud och hans barn.
Amen.
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PIERRE CHANEL (1803-1841) OCH LOUIS
MARIE GRIGNION DE MONFORT (1673-1716)

Den helige prästen PIERRE (Petrus) CHANEL
försökte missionera på den lilla stillahavsön
Futuna genom undervisning och sjukvård.
Vita kristna köpmän som försökte skaffa sig
politisk dominans och ekonomiska vinster
genom oärlig handel gjorde öborna misstänksamma mot alla vita, och det skadade
även förtroendet för fader Pierres mission.
När hövdingen hörde om kristendomens
framgångar på andra öar blev han förstås rädd.
När hans egen son ville döpas tappade han
besinningen och beordrade den främmande
prästens död. I dag, år 1841, angrep man

fader Pierres elever och honom själv. Den
socialt engagerade prästen klubbades ihjäl.
Strax därefter dog hövdingen och allt blev
annorlunda. Inom ett år var hela ön katolsk.
Den märkliga omvandlingen var resultatet av
Pierres mödosamma arbete. Man insåg hur
mycket gott han gjort för ön och att han gett
sitt liv för dem alla. Men fruktan för utländska
repressalier kan också ha spelat en roll, inte
minst när en fransk krigsfregatt anlände för
att undersöka mordet och hämta den helige
mannens kvarlevor…

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du som krönte den helige Petrus med martyriets segerkrans för att din kyrka
skulle växa på jorden, låt oss i denna påskens glädjetid så fira den Korsfästes och Uppståndnes
mysterium, att vi blir vittnen om det nya livet i honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Kor 1:18-25 samt Mark 1:14-20
Också i dag: Louis Marie Grignion de Monfort
Den helige Vincentius Ferrer som vi firade
minnet av i början av denna månad (5/4) ska
en gång ha besökt ett litet franskt Mariakapell
och där ha profeterat att kapellet skulle förfalla
men en gång i framtiden återställas av en
okänd man som skulle mötas av spott och hån
men ändå lyckas. Den helige LOUIS MARIE
GRIGNION DE MONFORT kom 300 år
senare som ung präst till platsen för att predika.
Plötsligt utbrast han: ”Den man som den helige
Vincente profeterade om är jag!”. Han fick rätt.
En dag stod ett långt vackrare kapell på samma
plats till Marias ära. På grund av hans insatser.
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Louis föddes 1673 och växte upp med en far
som var jurist och ofta brusade upp mot hustru
och barn. Den skrämda pojken lärde sig älska
ensamheten, naturen och bön i kyrkan. Hans
vördnad för statyer av Guds Moder Maria var
särskilt stor. Tolv år gammal skickades han till
en stor internatskola som leddes av jesuitorden
som på den tiden arbetade starkt för att främja
den marianska fromheten. Redan då började
Louis insatser för fattiga och sjuka – han
samlade ihop pengar till fattiga kamrater och
besökte ofta sjuka. Den unge mannen lyssnade
ivrigt till en lokal präst som berättade om sin
tid som kringvandrande missionär och fylldes
av längtan efter ett sådant liv.

Louis var beslutsam och radikal i sina uppoffringar men uppfattades som egensinnig
och svår att samarbeta med. Möjligen hade
han ärvt sin faders våldsamma temperament:
”Hade jag stannat i det världsliga livet” sa han
”hade jag blivit en fruktansvärd människa”.
Man retade honom men fick snart kapitulera
inför hans tålamod – här var en kristen med en
ovanlig inre styrka! Snart var han också präst.
I de fattiga ska vi se Kristus. Louis återvände –
i fattiga kläder - till sin hemstad och knackade
på hos sin egen amma och bad om husrum i
Kristi namn. Den gamla kvinnan kände inte
igen honom och sa nej. Nästa dag hörde hon
vem främlingen var och sprang gråtande efter
för att be honom om förlåtelse. Han avvisade
henne med hårda ord: en ”Fader Louis” skulle
hon gärna ta emot men inte en stackare som
bad henne i Kristi namn! På samma sätt kom
han till några nunnor han skulle hålla reträtt
för, som en okänd tiggare och bad om allmosa.
Portsystern avvisade honom men upptäckte
sitt misstag och sprang efter den efterlängtade
prästen som förmanade henne strängt.
Den gode patern från Montfort kallades han
annars. Han antogs som föreståndare för
en vårdinrättning för fattiga och sjuka men
klagomålen från övriga medarbetare mot

honom växte och slutligen fick han sparken.
Det var hans udda personlighet men också
radikala insats för fattiga som man retade sig på.
Han delade de fattigas liv fullständigt och ville
att hans kvinnliga medhjälpare skulle bilda en
förening för detta enligt hans idéer men ingen
ville. Då organiserade han en egen ”orden” av
sjuka och funktionshindrade patienter med en
blind som deras ledare och skrev en livsregel
för dem. Över deras samlingssal skrev han
ordet ”visdom” – han menade korsets visdom
som Paulus skrev om (1 Kor 1:18-25). Präster
i omgivningen, och den lokala biskopen, blev
allt mer negativa mot hans metoder. ”Jag
klantar till allt jag sysslar med” - det var Louis
egen förtvivlade slutsats. Han vandrade till
Rom för att få påvens tillstånd att bli missionär
någonstans långt borta men påven skickade
honom tillbaka till Frankrike – utrustad med
titeln apostolisk missionär. Frankrike självt
hade blivit ett missionsområde med tomma
kyrkor och förfall i religionen och det visste
påven.
Stödet från kyrkans högsta ställe gav helgonet
nytt mod! Nu tog det fart med missionerna. I
by efter by anordnade han processioner och
predikade med känslofulla, färgstarka ord
och bildplanscher om sitt favorittema: Kristi
lidande för oss och hur vi förs genom Maria till
Jesus. Hans ord skakade om och berörde. De
som lyssnade kunde knappt annat än gråta,
söka bikten och skriva under på att de ville viga
sina liv till Maria såsom han lärde dem. Man
brände sina meningslösa icke-religiösa böcker
på stora bål. Louis framställde djävulen i form
av en lyxig societetsdam och spelade upp
dramatiska scener med djävulen som kämpar
för att roffa åt sig en döendes själ. ”Aldrig
någonsin har en syndare kunnat motstå mig när
jag grep honom i kragen med min rosenkrans”
berättade han senare. Han författade heliga
sånger till populära dansmelodier. Mirakel
hände också. Sjuka blev friska. I en by möttes
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Föräldrarna utrustade sin son med kläder och
pengar så att han kunde resa till Paris och läsa
till präst. Knappt hade han tagit avsked av dem
förrän han gav bort deras pengar och bytte
kläder med en tiggare. Med vandrarstav i ena
handen och rosenkrans i den andra gick han nu
tio dagar i ösregn till huvudstaden. Studierna
fick finansieras genom ytterligare tiggande och
småjobbs såsom nattlig bönevaka över avlidna.
Det blev mat och kläder över även för andra
studerande. En tjänst som bibliotekarie gav
honom rikliga möjligheter att studera andliga,
inte minst mariologiska, verk.
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han av stenkast och en låst kyrkport. Då
knäböjde han framför ett kors och porten gick
upp. Det gjorde även den fängelsedörr som en
rik borgare hade spärrat in honom bakom när
han ogillade den besökande prästens kritik.
Louis förfärade människor genom att kunna
berätta att han såg och hörde vad som hände
långt borta. Barn berättade att de såg Maria gå
vid hans sida. Andra hade sett honom sväva i
luften, försjunken i bön.
Louis gillade att bygga små ”Golgataberg”
tillsammans med folk – minnesplatser över
Herrens lidande som stod kvar efter hans
besök. I Pontchateau bestämde man sig för att
kullen skulle bli hela 20 meter hög, med tre
kors, synliga på mils avstånd. Vid invigningen
var 20.000 personer församlade. Men då hade
staten fått nog av ”överdrifterna”: Ett kungligt
påbud om att slopa kullen, bekräftad av den
lokala biskopen, inträffade i sista minuten. 50
år senare restes kullen dock igen – än i dag en
av Frankrikes viktigaste pilgrimsplatser.
Den ivrige folkmissionären ville samla
medarbetare kring sig men hade svårt att
attrahera mer än några få. 1711 utsattes han
för ett giftattentat men överlevde det. Giftet
skadade honom dock. Efter ytterligare fem
år med uppslitande predikoturer bröt den
andliga giganten ihop. På dödsbädden måste
helgonet ha kämpat mot djävulens sista försök
att nå honom, hans sista ord var: Du angriper
mig förgäves. Jag står mellan Jesus och Maria!
Efter Louis Grignion de Monforts död blev hans
dröm om en prästkongregation till verklighet
– de kallas Monfortanerna och verkar än i dag
i många länder. Därtill växte hans kvinnliga

gren, Visdomsdöttrarna, till en orden med
tusentals systrar i fattiga delar av världen. Även
en lekmannakongregation, Bröderna av den
helige Gabriel, blomstrade. Monfortanerna
fick dock vänta 50 år på statligt godkännande
på grund av ständiga stormangepp från
antikyrkligt håll. Så gömdes även hans andliga
texter bort av hans följare, i en kista som
grävdes ner under en källare – man fruktade
att de skulle förvärra situationen för den nya
orden (men så bevarades texterna i säkerhet
från härjningarna mot kristna helgedomar
som ägde rum under Franska revolutionens
skräckvälde). 1842 grävdes de upp igen och
blev en del av den marianska väckelsen som
nu drog över Europa (se t.ex. den helige
Catharine Labourés uppenbarelser år 1830, se
28/11, dogmen om Marias obefläckade avlelse
år 1854 och Mariauppenbarelserna i Lourdes
år 1858, för bara att nämna några hållpunkter
– en våg som nådde sin kulmination i vår tid
under jubelåret 1950 med dogmen om Marias
upptagning till himlen).
Under åren 1975-80 tillhörde jag en församling
i Danmark som leddes av monfortaner. Den
självklara men aldrig påträngande fromheten
hos dessa lyssnande och jordnära präster
glömmer jag aldrig. Den radikala och hängivna
1700-talsmissionärens arbete har verkligen
burit frukt.
Var hälsad, Maria, full av nåd, Herren är
med dig! Välsignad är du bland kvinnor och
välsignad är din livsfrukt, Jesus. Heliga Maria,
Guds Moder - och helige Louis - bed för oss
syndare, nu och i vår dödsstund. Amen!
Helige Louis Grignion de Monfort - be för oss!

”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig,
och den som kommer till mig skall jag inte visa bort”
						
				(Joh 6:37)
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KATARINA AV SIENA
(1347-1380), KYRKOLÄRARE

KATARINA av Siena ville inte gifta sig, inte
heller bli en vanlig nunna i ett innestängt
kloster, inte äta annat än bröd och grönsaker,
inte vara tyst bara för att hon var kvinna, inte
bara se passivt på när människor plågades av
sjukdom, hunger eller köld, inte acceptera
kyrkans förfall under ett svagt ledarskap med
en påve som inte ens ville bo i Rom utan
residerade i det bekväma franska Avignon,
inte låta kristna stater gå i krig mot varandra...
och allt detta på grund av sin kristna tro.
Dagens helgon var redan som barn gripen av
Kristus. Hur hon kom på att redan som sjuåring
avlägga ett privat löfte till Gud om avhållsamhet
för livet vet vi inte. Den enda undervisningen
flickan fick var de predikningar hon hörde i
det lärda dominikanklostret San Domenico
som låg nära familjens bostad i Siena. Där var
hon ofta - för ofta, enligt många. Katarina och
hennes tvillingsyster som dog vid födelsen
var det 23:e och 24:e barnet av 25 i en vanlig
familj. Flickan beundrade dominikanfäderna,
hon kunde kyssa golvet som deras fötter hade
gått på, och i hemlighet lekte hon med tanken
att träda in i klostret, förklädd som man. I det
stora hemmet lekte hon helig eremit i husets
olika vrår och kunde dra med in andra barn
i leken. Ibland efterliknade de henne när hon
bad ett Var Hälsad Maria för varje trappsteg
hon tog.
Jesus visade sig ofta för det fromma barnet
och talade med henne, helt tydligt eller
som impulser i det inre. Så blev han själv
hennes lärare på frälsningens väg – som hon
själv formulerade det. Jesus och kyrkan var
oskiljaktigt förbundna i hennes tankar, liksom
Jesus och påven, som nästan var identiska i
hennes sätt att tänka.

Katarina drog sig allt mer undan i hemmet i
bön och ensamhet, inte minst efter år 1362 då
hennes favoritsyster gick bort. På inrådan av
en dominikanbroder, som förstod den fromma
tonåringens kallelse till ett gudsvigt liv, och inte
till det äktenskap hennes föräldrar ville pressa
henne till, klippte hon av sitt hår (= markerade
att hon vill leva som en nunna, utan man). Hon
var då 15 år. Föräldrarna reagerade skarpt: de
sa upp husets tjänsteflicka och lät sin dotter
ersätta henne och utföra de lägsta sysslorna
i huset. Hon fick ett litet rum som vände ut
mot gatan, åt för sig själv och lämnade bara
huset för att gå till San Domenico. Från 16 till
19 års ålder levde hon som en främling, rent
eremitiskt i familjens hus. I det mörka rummet
brann en lampa framför ett krucifix, en bild av
Jungfru Maria och några helgonbilder, annat
ljus trängde inte in. Hon höll långa bönevakor
och späkte sin kropp med piska.
Katarina hade ett starkt självförtroende. Hon
ville komma i kontakt med en dominikansk
lekmannagrupp (se 8/8) av fromma änkor och
äldre kvinnor, botgörare som vårdade sjuka,
men föräldrarna stretade emot. Dessa kvinnor
bar en särskild svart kappa (mantella) utanpå
en vit klänning och kallades för mantellate.
De liknade alltså dominikansystrar men levde
hemma i sina familjer och försörjde sig själva.
Man förstår föräldrarnas oro: att tillhöra
mantellate skulle innebära att gå omkring på
gatorna för att uppsöka nödlidande – något
som ansågs mycket opassande för en ung
ogift kvinna. Men Katarinas önskan var än så
länge bara att tillhöra kvinnogruppen passivt
– hon önskade att fortsätta sitt isolerade liv i
botgöring och bön. Frågan ledde till en hård
konfrontation med familjen, men flickan
visade karaktärsstyrka: ”Mitt beslut är så starkt
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att det skulle vara lättare att mjuka upp själva
urberget än att ändra mitt hjärta en hårsmån
från dess heliga avsikt” ska tonåringen ha sagt.
En dag när Katarina var sjuk kom damerna
på besök och hon kunde berätta för dem om
sin dröm. Det ändrade på saken och den unga
flickan fick upptas i gemenskapen och ta på
sig dräkten trots att hon var så ung. Under
de nästa åren höll hon sig hemma, tills den
dagen Jesus – mycket mot hennes egna planer
– kallade henne till ett utåtvänt liv med aktivt
socialt arbete:
Käraste dotter, (…) min nåd som är i dig måste
nu börja bära frukt, inte bara för dig personligen,
utan för alla andra också. Jag har ingen avsikt
att skilja mig från dig, utan snarare binda dig
allt närmare till mig, genom din kärlek till din
nästa. Kom ihåg att jag har givit två kärleksbud:
att älska mig och din nästa. (…) Du måste gå
min väg på två fötter; med två vingar måste
du flyga till himlen. Kom ihåg hur dit hjärta
alltifrån barndomen har varit fyllt av iver för
människornas frälsning, en iver som jag lade
ner i det, och som jag vattnade och fick att växa.
Minns hur du brukade fantisera om att klä dig
till man och gå in i Predikarorden i främmande
land för att arbeta för människornas bästa.
Minns hur du alltifrån den tiden brann av iver
att få den dräkt som du nu har, för att på så vis
tillfredsställa din kärlek till min trogna tjänare
Dominikus, som grundade sin orden framför allt
för att med iver arbeta för människorna. Varför
blir du då förvånad, varför är du sorgsen, när
jag nu drar dig ut på det arbete som du längtat
efter sedan din barndom?
(Översättning av dominikansyster Madeleine
Fredell i häftet om Katarina av Siena i
serien Kvinnor i kyrkan, 4, Bidrag till katolsk
kvinnosyn, 1987)
Denna kallelse ville hon först inte veta av. Hon
hade äntligen lärt sig att älska ensamheten
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med Jesus, ”att vara ensam med den Ensamme”
som hon kallade det. Katarina hade en ständig
känsla av Jesu närvaro vid sin sida. Så kunde
hon be: ”Ära vare Fadern, och Dig, och Den
helige ande…” som om Jesus stod där liksom
vem som helst. Men eremitlivet var slut nu –
så var Hans vilja, och att övervinna egenviljan
var ytterst viktigt för henne. Snart såg man den
unga botgöraren i den svarta manteln med
snabba steg gå ut och besöka Sienas socialt
utsatta. Hennes far hade börjat acceptera sin
dotters kallelse och att hon gav sjuka och
fattiga gåvor från familjens tillgångar. Det
hände däremot att Katarinas syskon irriterades
på henne när deras kläder hade försvunnit ur
garderoben eftersom den heliga systern hade
skänkt bort dem till nödlidande. Hon upplevde
att Kristus sa till henne:
Ditt hjärta kommer nu att fyllas med en så
brinnande iver för människornas frälsning att
du kan förbise de konventionella hinder som
åläggs kvinnor. Du kommer att vistas fritt både
i mäns och kvinnors sällskap och helt och hållet
bryta med den tillbakadragenhet som du har
övat dig i till nu. Du ska nu kasta dig rakt ut i
det offentliga livet i alla dess former, med endast
en tanke i sinnet: människornas frälsning, vare
sig de är män eller kvinnor. Ett stort antal som
du möter på detta sätt kommer att ta anstöt (…)
Men bli inte förvirrad och tappa inte modet! Jag
kommer alltid att vara vid din sida.
(översättning: syster Madeleine Fredell i ovan
nämnda skrift)
Katarina började bli känd. Vissa talade illa om
henne: hennes hänryckningar under bönen
(extaser) var bara teater, ansåg de. Eller så
var hon tokig. Även dominikanfäderna hade
delade meningar om den entusiastiska flickan
med det rena, öppna och milda ansiktet. Hon
ville absolut gå till kommunion varje dag,
men det förekom att de medvetet hoppade

De människor som Katarina helst besökte
var kriminella. Hon lyckades försona döende
med Gud, även de bittraste och mest syndiga,
brottslingar och våldsmän. Efter att ha träffat
helgonet gick de typiskt till bikt. Ivrigt bad
hon för de dödsdömda att de skulle omvända
sig i sista stund – och hon fick uppleva det.
En gång la hon sitt eget huvud på blocken för
att dö i en dödsdömd mans ställe. Han var en
omvänd syndare som hade råkat säga några
politiskt okorrekta ord och misstänktes vara
revolutionär. Katarinas begäran avvisades. Då
ställde sig helgonet på knä vid sidan om och
tog emot hans huvud när bilan skiljde det från
kroppen – en förtvivlad gest av solidaritet. Den
fromme mannen dog med Jesu och Katarinas
namn på sina läppar.
Katarina växte upp under tiden för den
svarta döden – pesten som tömde städer på
människor. Att i de dagarna visa omsorg om
sjuka var livsfarligt. Den unga kvinnan tog
hand om patienter som ingen ville närma
sig. Hon hörde om en kvinna med spetälska
vid namn Tecca som inte fick någon hjälp

och skyndade dit, omfamnade den sjuka och
besökte henne sedan varje morgon och kväll.
Denna Tecca blev allt mer krävande och
jobbig (hon antydde att den kringspringande
nunnan var lite för ofta hos de manliga
dominikanerna). Katarina började också få
symptom på spetälska på sina händer. Ändå
fortsatte hon troget med sina besök. När Tecca
till sist avled försvann Katarinas symptom
fullständigt. En annan kvinna, Andrea,
tillhörde mantellate precis som Katarina. Hon
hade bröstcancer och tumören avgav en hemsk
stank. Katarina kämpade mot kräkkänslor.
Även denna patient började förakta Katerina
och anklagade sin vårdare för ett okyskt liv.
Ryktet spreds och Katarina försäkrade inför
sina medsystrar att de var osanna och att hon
var jungfru. Hennes egen mor ville förbjuda
sin dotter att besöka ”den stinkande gumman”
men Katarina upphörde inte med att vårda
henne. Godheten omvände Andrea som fick
en helt annan syn på den heliga systern. Men
äckelkänslorna plågade fortsatt Katarina. Då
bestämde hon sig för att övervinna dem en
gång för alla: hon tog tyget som hade använts
till att tvätta den öppna tumören med, vred
ut det och blandade vattnet med innehållet
som hade tvättats av och drack alltihop.
Motviljan försvann, det smakade rentav gott.
Men från denna dag tappade hon aptiten på
mat. Människor började omtala henne som ett
helgon.
Katarina visade sig vara duktig på att medla i
familjekonflikter. Snart tog hela städer hennes
diplomatiska förmågor i anspråk och så
småningom växte hennes inflytande. Katarina
började predika för stora folkskaror under
skydd av sin biktfader, den salige Raymund av
Capua (senare högste chef, generalmagister,
för dominikanorden, och den som skrev om
hennes liv). Även detta högst okonventionella
steg, som också oroade henne själv (vem var
väl hon - en kvinna som predikade?) – skedde
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över henne när hon kom fram i kön till
kommunionen. Det hände dock också att de
märkte att hostian skakade i handen på dem
när de räckte den fram till henne – så stor var
Herrens längtan att få förenas med sin andliga
brud! Ibland när hon föll i extas under mässan
fick de nog och bar ut henne på gatan så att folk
som gick förbi kunde sparka på henne. Men
en grupp sympatisörer började samlas kring
”den galna kvinnan” och i henne se en andlig
ledare. De kallade henne för mor (kärleksfullt:
Mamma, eller Mammina) och varandra för
Familjen. Även präster och ordensfolk blev
så småningom Caterinati (Katarinas barn).
Även Katarinas egen mor, som hon annars
hade en svår relation till, och hennes svägerska
anslöt sig. Gruppen kallades också för La bella
brigata (ung: ”den fina lilla armén”).
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efter uppmaning av Herren själv som talade i
hennes själ:
Var det inte jag som skapade människan? Till
man och kvinna skapade jag henne (…) För
mig finns det inte längre man eller kvinna, inte
heller underklass eller överklass; i mina ögon är
alla jämlika (…) Tror du att jag saknar kunskap
eller makt för att välja sättet på vilket det ska
utföras som jag har beslutat och planerat?
Likväl vet jag att det är av ödmjukhet som du
talar så här och inte av bristande tro, så jag ska
förklara. Idag har mänskligt övermod gått över
alla gränser, i synnerhet de mäns övermod som
betraktar sig som visa och lärda. Min rättvisa
kan inte längre avhålla sig från att sätta dem
på plats. (…) Jag ska nu sända kvinnor till dem
för att förödmjuka deras stolthet, kvinnor, som
i sig själva kommer att vara olärda och svaga,
men som jag ska fylla med Guds myndighet och
visdom.
(Översättning av syster Madeleine Fredell, se
ovan)
Fader Raymond fick mycket att göra när
människor som hörde Katarina omgående
ville bikta sina synder (ibland bara vid synen
av henne). Det blev en sådan anstormning att
han fick utverka påvligt tillstånd till att hon fick
ha med sig hela tre biktfäder på sina turer. Den
predikande kvinnan var dock inte välkommen
överallt. Till myndigheterna i Siena, som ville
hindra henne att komma till staden, skrev
hon: Jag skulle offra mig själv tusen gånger om
jag hade så många liv… Jag VILL gå dit och
jag KOMMER att göra som Den heliga ande
inspirerar mig.
Liksom sin samtida, Heliga Birgitta (7/10), la
Katarina sig i politiken. Hon ville hindra att de
italienska småstaterna gick i krig mot påven,
vilket de ständigt ville, ty för henne vore det
som att gå i krig mot Kristus själv. Med stor
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lidelse föreslog hon dem att i stället starta
korståg mot turkarna, som gjorde livet svårt
för de kristna i Heliga landet och trängde
alltmer in i Europa. Men korstågens tid var
över. De mäktiga, inklusive påven, ville inte
och kunde inte göra så längre. Men de lyssnade
till den självmedvetna kvinnan och använde
henne som medlare och budbärare i sina egna
konflikter. Så fick hon resa omkring på olika
uppdrag och var ofta i livsfara på grund av det.
När hon kom till Florens för att tillrättavisa
stadens ledning piskades stämningen upp mot
helgonet. En beväpnad skara hittade henne i
en trädgård där hon bad. Modigt gick hon
fram till dem och begärde – som Kristus i
Getsemane (Joh 18:8) – att åtminstone hennes
följeslagare skulle skonas. Den rasande hopen
krävde att hon skulle ge sig av. ”Jag mår utmärkt
där jag är” svarade hon, ”jag är redo att lida
och dö för kyrkan och det finns inget jag hellre
vill”. Förvirrade drog de sig ut ur trädgården
igen. Katarina grät i besvikelse: hon trodde att
stunden hade kommit då hon skulle få dö för
sin Herre.
Gud hade andra planer och de handlade
om påven. Katarinas vördnad för Kristi
ställföreträdare var enkel som ett litet barns
för sin pappa. När hon var liten hade Kristus
i en vision visat sig för henne, klädd i påvlig
dräkt, på tornet av San Domenico, och han
log mot henne och välsignade henne. Hon
talade ofta om påven som ”Babbo” (ungefär =
”Lille pappa”). Detta gav henne också en stor
frimodighet att framföra kritik. I skarpa brev
till påven uppmanar, ja, befaller hon honom
att lämna sin bekväma exil i Avignon som
varit påvlig residens sedan 1309 under den
franske kungens beskydd, och återvända till
Rom – där en påve ska bo - och ta sitt ansvar
för kyrkan och den reform som behövdes. Och
han skulle absolut sätta igång och organisera
ett korståg mot muslimerna. Hon skrev 1376
till Gregorius XI:

(Översättning av syster Madeleine Fredell i
ovan nämnda skrift)
Reformen skulle höja de prästers moral som
var allt annat än värdiga deras andliga kallelse,
obildade som de var. De levde i världslig lyx och
högmod och brydde sig inte om nödlidande,
”tusen gånger värre än de skulle varit om de
hade tillhört världen” skrev hon.
Gregorius XI var rädd att bryta upp från
sitt palats i Avignon. Läget var allt annat än
säkert i Rom. Det fanns profetior om att han
skulle bli mördad ifall han återvände. Hans
egen far hotade med att lägga sig tvärs över
dörrtröskeln och så hindra sin höge son från
att lämna sitt franska slott. Katarina avskydde
hovfolket som omgav Den helige fadern. Hon
begav sig dit, men redan på långt håll kände
hon den andliga stanken av demonernas
närvaro i Avignon. Hon gick modigt till påven

och viskade något i hans öra, som Kristus
hade ingivit henne. Det var en sak som bara
han själv och Gud kunde veta om (det lär ha
handlat om ett hemligt löfte som påven hade
gett Gud om att återvända till Rom). Det
vågade försöket gjorde sin verkan. Gregorius
klev över sin far som verkligen la sig i protest i
dörröppningen. Han och kurian fick ta sig över
ett rasande stormfyllt hav medan lika rasande
krig härjade Italien inne på land. Den politiska
risken var enorm. Påven hann fram år 1377 till
sina ägor och tog dem åter i besittning - men
dog två år senare. Den nästa påven möttes av
ett uppror, en motpåve valdes och kaos bröt ut
– en kris som förlamade kyrkan ända fram tills
1417. Kyrkans sammanhållning verkade vara i
fritt fall och Katarina själv motarbetades från
många håll. Det var hennes fel, menade man,
för att hon hade fått påven med på sin galna idé
om att återvända till det osäkra Rom. Katarina,
självkritisk och sårbar, klarade inte att skaka
kritiken av sig. Hon kände in i märgen att hon
genom alla sina fel och synder hade bidragit
till kyrkans kris. Den skuldtyngda botgöraren
reagerade genom att fasta hårdare än någonsin
i ett försök att beveka Gud att rädda sitt folk,
hon insåg ju klart att allt kaoset i kyrkan var
Guds straff för människornas synder. Aldrig
tvivlade hon på vem den riktige påven var –
nämligen Urban VI som hade valts rättmässigt
efter Gregorius och som ivrade, kanske för
hårt, för kyrkans reform. Hon ville bistå honom
genom att sammankalla ett ”koncilium” av alla
goda kristna, men kunde inte samla stöd för
idén trots att hon skrev brev till alla som var
inblandade i kyrkans splittring. Katarina kände
Heliga Birgittas dotter, den saliga Katarina av
Vadstena (se 2/8) och ville övertala henne att
följa med sig för att påverka den maktfulla
drottningen Giovanna (Johanna) i Napoli men
det svenska helgonet vågade inte följa med.
Inte heller påven verkade entusiastisk längre
för sin allra mest hängivna supporter, den
heliga kvinnan från Siena. Det var ofattbart.
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Jag uppmanar er enträget, käraste fader, att
utöva den makt och auktoritet som är er, med
stor uthållighet och med en djup längtan efter
fred och efter Guds ära och människornas
frälsning. (…) Ni måste utöva er makt på tre
områden, först i trädgården, vilken är kyrkan.
Ni som har ansvaret för den, ryck upp alla
stinkande blommor, fulla av smuts och lystnad
och svullna av övermod, det vill säga alla de
usla herdarna och ledarna som förgiftar och
förorenar trädgården. Jag ber er, käre fader och
trädgårdsmästare, använd er makt! Gräv upp
dessa blommor! Kasta dem där de inte längre
kan utöva någon auktoritet! Tvinga dem att
lära sig hur de ska styra sig själva med ett gott
och heligt liv. Plantera välluktande blommor i
trädgården åt oss: herdar och ledare som är den
korsfäste Jesus Kristus sanna tjänare, och som
endast har Guds ära och människornas frälsning
för ögonen, män som är de fattigas sanna fäder.
(…) Visa den manlighet jag förväntar av er,
sluta upp med den här fegheten!

APR

Nu hade den tappra kvinnan nått gränsen för
sin förmåga. Hon erbjöd Gud att straffet över
hans folk skulle drabba henne själv och hela
kristenheten skonas. Helgonet bönhördes.
Snart orkade den fromma kvinnan inte
behålla föda längre, hon avstod t.o.m. från
vatten (ett sätt att fasta som kyrkan annars
förbjuder). Varje morgon släpade hon sig till
Peterskyrkan och stannade där hela dagen i
bön, tills benen inte bar längre. När kroppen
började svikta insåg hon sina överdrifter
och försökte äta igen, men det var för sent.
33-åringen gick under i en fysisk kollaps, hon
verkade som jagad av demoner, i kamp mot
mörka och självdestruktiva tankar om hur hon
misslyckats med allt och hur fel hon var.
Fyra år innan sin död hade Katarina efter den
heliga kommunionen känt att hon osynligt
tog emot Kristi sår i sina händer, fötter och i
sidan (s.k. stigmata). Senare fick hon även ta
emot Herrens törnekrona ur hans hand och
pressade den med egna händer över sitt huvud.
Det smärtade våldsamt men kronan förblev
osynlig. En dag verkade hon plötsligt vara död,
hjärtat slog inte och hon andades inte längre.
Vännerna samlades snabbt. Hon återkom efter
fyra timmar till livet, var djupt rörd och grät i
två dagar därefter – hon hade fått se himlen,
skärselden och helvetet.
I modern tid har man velat sätta psykiatriska
diagnoser på Katarina. Men hennes fromhet
och allt hon gjorde rör sig helt inom ramarna
för dåtiden. Att man tar sin tillflykt till sådana
etiketter säger mer om vår tid än om hennes.
Kyrkan insåg Katarinas goda vilja och stora
kärlek. Hon helgonförklarades 1461, gjordes
till skyddshelgon för Italien 1939 och för hela
Europa 1999. På grund av sina djupa andliga
skrifter, som hon dikterade (hon hade svårt
för att läsa och skriva), upphöjdes Katarina till
kyrkolärare år 1970. Hon och den heliga Teresa
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av Avila (15/10) är de första kvinnorna som
fått denna titel. Katarinas kropp vilar i kyrkan
Santa Maria sobre Minerva i Rom, men hennes
väl bevarade huvud, d.v.s. ansiktet, kan ses i
domkyrkan i Siena. Den halvt öppna munnen
ser ut som om den vill säga mer, kommentera
vår tid. Den kan inte. Vi måste göra det.
Mellan 1377 och 1378 dikterade Katarina
– ofta under extas - sin bok Dialogen, ”min
bok” som hon kallade den. Den vänder sig
till hennes andliga ”familj” och innehåller
Kristi ord, såsom hon mottog dem i form av
privatuppenbarelser, inte helt olikt vår svenska
Heliga Birgitta. Ett vackert kapitel handlar
om ”Broen”, d.v.s. Kristus själv som genom
att bli människa och ge sitt blod för världen
överbryggar avståndet mellan himmel och
jord och låter oss gå säkert över – i motsats
till denna världens människor som tror att
de kan ta sig över floden med egen kraft men
går under. Denna bro till himlen har solida
stentrappor som gör det lätt att ta sig upp, och
även väggar och tak. Syster Madeleine förklarar
i sin ovan nämnda skrift (s. 25) bilden så här:

Över floden Arno i Florens finns en bro, Ponte
Vecchio, som är byggd som en gata med hus
och affärer. Den skyddar flanören från blåst
från floden. Skulle ett oväntat regn börja falla
kan man snabbt söka skydd i något av husen.
Liknande broar får Catharina att skriva:
”Ni ser att bron har murar och tak av
barmhärtighet. Där finns den heliga kyrkans
värdshus för att erbjuda livets bröd och blod,
annars skulle pilgrimerna, mina skapelser, bli
trötta och modlösa på vägen”.
Jag tror inte att Il Dialogo finns i svensk
översättning, men den hittas på engelska i The
Classics Of Western Spirituality, Paulist Press),
jag översätter här från engelskan ett litet
smakprov från kapitlet om bron:

Hur dåraktiga och blinda är de som väljer att ta
sig över vattnet när vägen har byggts för dem!
Denna väg är en sådan glädje för dem som
färdas på den att den gör varje bitterhet sött för
dem och varje börda lätt.
Festdagens läsningar är spegelbilder av
Katarinas idealism. Johannes ord om livet
i ljuset kontra livet i mörkret (1 Joh 1:5 ff)

påminner oss om det radikala valet vi kan
tvingas ut i om vi verkligen vill behaga
Gud – det finns ingen mellanväg, det är
antingen flyktens bekväma ”Avignon” eller
kallelsens bittra ”Rom”! Läsningen ur Matteus
evangelium ger oss Kristi djupt tröstande
ord där han utlovar vila åt trötta själar (Matt
11:28 f). Herrens kallelse är svår – men full av
nådegåvor!
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Kyrkans bön på denna dag:
Fader i himlen, när den heliga Katarina betraktade Kristi lidande, greps hon av glödande
kärlek till honom och hans kyrka. Låt oss på hennes förbön leva av Kristi mysterium, tjäna
honom i hans kyrka och jubla över att hans härlighet ska uppenbaras. Genom honom, Jesus
Kristus, din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Joh 1:5 – 2:2 samt Matt 11:25-30

30/4

PÅVEN PIUS V (1504-1572)

Valborg var ett helgon, men hon firas inte idag
utan den 25/2. Istället firas en fåraherde som
år 1566 blev herde för hela kyrkans fårflock,
den helige påven PIUS V. Han fick en del att se
till. Turkarna härjade de kristna länderna ända
fram till Italiens kust. De europeiska staterna
var svåra att ena för nya korståg mot dem.
Pius lyckades dock få Spanien och stormakten
Venedig att krossa muslimernas flotta vid
Lepanto (se 8/10).
Internt plågades kyrkan av splitterrörelser som
den misstänksamme Inkvisitionen försökte
bromsa (Pius hade själv varit inkvisitor och
t.o.m. en gång själv fängslats, misstänkt för att
vara lutheran). Det var uppenbart att kyrkan
behövde förnyelse, men i norra Europa var
det för sent: statsmakterna hade utnyttjat
läget till att genomtrumfa protestantismen

som avskar banden till påven och gav
furstarna totaldominans över sina lokalkyrkor.
Katolska kyrkans svar var ett eget reformmöte
(Tridentinerkonciliet 1545-63) och Pius såg
det som sin uppgift att genomföra alla mötets
goda intentioner. Han började med sig själv:
Levde enkelt och gav stöd åt sjukhus och sociala
inrättningar. Listan över allt han försökte rensa
ut i var lång: blasfemi, prostitution, korruption,
rövargäng, tjurfäktning... (onda tungor
mumlade att påven ville förvandla hela Rom
till ett kloster). Pius nagelfor undervisningen
i kyrkan och prästernas personliga livsföring,
krävde närvaroplikt av biskoparnas i sina stift,
promulgerade den romerska katekesen (1567)
samt införde den enhetliga latinska mässan
genom det tridentinska breviariet (1568) och
missalet (1570). Bara de ordnar och stift som
kunde uppvisa en egen, mer än tvåhundraårig
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liturgisk tradition fick behålla sin särart (som
cistercienser, kartusianer och dominikanerna
som han själv kom ifrån).
Men medeltidens kristna enhetskultur var
redan i upplösning och Pius märkte det. När
han exkommunicerade den protestantiska
drottningen Elisabeth av England ledde det
bara till att katolikerna utsattes för ännu
mer förföljelse (se 4/5). Nu började tiden
då nationalitet blev viktigare än kristen
sammanhållning, ett delat Europa skulle
förblöda som skådeplats för ständigt nya
strider, kulminerande i 1900-talets storkrig.
Katolska kyrkans röst var försvagad, men
kyrkan reste sig andligt och moraliskt, och en

ny framtid syntes i horisonten: Pius stärkte
den katolska missionsverksamheten utanför
Europa som skulle blomma upp efter hans
död. Första steget till den världskyrkan vi
känner idag hade tagits.
Fåreherden som blev påve lyckades rätta upp
på kyrkan under en svår tid med stora behov
av reformer, och han utstakade kursen för
många år framåt.
Jag berättar mera om Pius och hans kontext i
kapitlet om reformationstiden, s. 366. Liksom
minst en annan påve och många kardinaler
hade han varit inkvisitor på Malta (se s. 313).

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du satte den helige Pius i spetsen för din kyrka, som vakt för tron och vårdare
av gudstjänsten. Hör honom när han ber för oss, och låt oss ta del i dina upphöjda mysterier
i en tro som lever och bär frukt. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Kor 4:1-5 samt Joh 21:15-17

”Så säger Herren Sebaot: Jag hämtade dig från betesmarken och fåren, för att du
skulle bli furste över mitt folk, över Israel. Jag har varit med dig vart du än gått och
krossat alla fiender i din väg. Jag skall göra dig lika ryktbar som de största på jorden,
och åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få
stanna.”
							(2 Sam 7:8-10)

1126

JOSEF, ARBETAREN

Den helige JOSEF, Jungfru Marias brudgum,
firas på sin särskilda högtid 19/3, men i dag
minns vi honom som ARBETAREN. Skapade
till Skaparens avbild tackar vi Gud genom
vårt arbete: Vi vidareutvecklar och fulländar
den värld Gud gav oss. Detta med-skapande
är både en skyldighet och en rättighet: Ett
samhälle där en stor del av befolkningen hålls
utanför i arbetslöshet kränker människors
värdighet, ty arbetet är en gåva från Gud åt alla.
Den helige påven Johannes Paulus II (22/10)
skrev att arbetet är till för människans skull,
inte människan för arbetet. Arbete ska inte slita
ner människan utan bidra till personlighetens
individuella och sociala lycka och utveckling.
Arbetslust och arbetsglädje är äkta kristna
dygder. När vi gör något konstruktivt av vardagen och motverkar det negativa blir våra
ansträngningar också till botemedel för våra
egna synder. Det gläder Gud. I den meningen
”arbetar” även den som på grund av sjukdom,
ålder eller annat inte kan arbeta i vanlig betydelse.
Allt vi gör kan frambäras som en gåva till Gud.
Tillsammans med sin uppfostrare och förebild
har den unge Jesus varje dag helgat sina händer

till två sorters gudstjänst: Arbete och bön.
Det benediktinska mottot ”ora et labora” (be
och arbeta, se 11/7) bör ha passat fint in på
den heliga familjen i Nasaret. För Jungfru
Maria måste det ha varit en ständig källa till
glädje att se sin man och sin son arbeta och
be tillsammans. Be när du jobbar! Det behövs
till ”labora” alltid ett ”ora”. Se ditt arbete som
ett kall och var lyhörd för Guds vink i allt!
Den kände generalsekreteraren för FN, Dag
Hammarskjöld, sa om sin livsuppgift: ”Det var
inte jag som valde uppgiften. Uppgiften valde
mig.” Det samma kunde familjeförsörjaren
Josef säga. Kan du?
Ord av den helige påven Johannes Paulus II (se
22/10) ur encyklikan Laborem exercens:
När människan utstår arbetets möda i förening
med Kristus som för oss blivit korsfäst,
samverkar hon i viss mening med Guds Son för
mänsklighetens återlösning. Hon visar sig som
en sann Jesu lärjunge, när hon i sin tur var dag
bär sitt kors i den uppgift som är hennes.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Skapare, du som har uppdragit åt människan att med sitt arbete förvalta jorden, låt
oss med den helige Josefs förböner och föredöme uträtta det du vill och vinna det du lovat.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag:
1 Mos 1:26 - 2:3 alt. Kol 3:14-15,17,23-24 samt Matt 13:54-58
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ATHANASIOS (CA 295 – 373)
– DEN TIDIGASTE KYRKOLÄRAREN

Som barn upplevde ATHANASIOS den sista
stora förföljelsevågen (se 16/1) innan kyrkan
blev tillåten i Romarriket år 313. Som ung
diakon från storstaden Alexandria deltog
han med teologisk kompetens i kyrkomötet
i Nicea år 325. I vår trosbekännelse i mässan
ekar fortfarande definitionen från Nicea
att Jesus Kristus är ”Gud av Gud, ljus av
ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke
skapad, av samma väsen som Fadern…”.
Formuleringen att Sonen är ”av samma
substans” (consubstantialem / homoousios)
godtogs i Nicea efter långa debatter. Begreppet
behövdes som en markör för att utesluta alla
tvivel om Sonens gudomlighet. Högtidligt
sägs i den latinska versionen att ordet för
”väsen” (substantia – ett filosofiskt uttryck)
ska uppfattas som det grekiska ordet ousia (jfr
Katolska kyrkans katekes, nr. 250-252).
Athanasios långa liv kan inte skiljas från hans
strid för den rätta tron på förhållandet mellan
Fadern och Sonen i Den heliga treenigheten.
Därför måste jag i det följande gå in på dåtidens
frågor. En mer modern framställning av vår
tro på Guds treenighet, utifrån dess bibliska
bakgrund, ger jag i avsnittet efter jultidens
läsningar, fr.o.m. s. 454.
Konciliet i Nicea ville fasthålla det kristna
budskapet: Gud är i Jesus Kristus inte onåbar
och fjärran utan har verkligen kommit för
att vara Gud-med-oss (Immanuel, Jes 7:14;
8:8; Matt 1:23). Gud kom inte genom en sorts
”representant”, d.v.s. i Guds ”likhet”, nej, han
kom verkligen själv, i sitt Ord som blev en
fysisk människa (Joh 1:14). Därmed avvisades
den lära som prästen Arius (på grekiska
Areios, se 2/1 och s. 122, samt nedan) sedan
år 318 hade börjat sprida genom vackra tal
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och populära hymner (trots att hans biskop
Alexander i Alexandria förbjöd det). Arius
ville göra förhållandet mellan Gud Fader och
Jesus mer ”hierarkiskt”: han sa att Sonen bara
var en skapad varelse, i stånd till att välja både
gott och ont, och inte verkligen Gud av Gud (=
av samma väsen) och därmed evig som Fadern.
Det måste, ansåg han – i alla fall rent principiellt
– ha funnits en tid då Ordet inte fanns. Arius
kunde räkna med visst stöd i prästerskapet. När
biskop Alexander insisterade på att han skulle
sluta sprida sina nya idéer vände kättaren sig
trotsigt till en studiekamrat från Syrien, som
nu var inflytelserik biskop i Nikomedien, nära
kejsarhovet, vid namn Eusebios.
Det blev gnistan som antände skogsbranden i
kyrkan. Alexander sammankallade resolut en
egyptisk biskopssynod som exkommunicerade
Arius och några av hans anhängare. Kättarens
vän Eusebios i Nikomedien började se sig
omkring efter stöd för Arius och hans idéer.
Alexander utsattes för press från många håll
men stod på sig. Han informerade även påven
Silvester i Rom om händelserna. Arius spred
sina idéer genom skrifter för folket.
Kejsaren Konstantin var just i gång med att
bygga upp sitt imperium med den kristna
religionen som grundstomme. Han trodde att
bråket bara rörde sig om en likgiltig diskussion
om utläggningen av en vers i Bibeln (Ords 8:22,
se s. 122). Alexander och hans unga teologiska
stjärnskott Athanasios insåg att det var själva
kristendomen såsom uppenbarelsereligion
som var på spel: Är Ordet inte uppenbarelsen
av Gud själv, då är inkarnationen och därmed
vår frälsning en bluff! Om det inte var Gud
själv som kom för att frälsa oss, då är Bibelns
poäng borta, då är vi inte frälsta.

På s. 122 förklarar jag kort Arius villolära. Här
vill jag måla upp dess bakgrund och ge en bild
av hur Athanasios argumenterade emot den.
För att förstå hur arianerna tänkte måste
man veta att den grekiska världen från
kristendomens tidigaste ankomst hade
problem med tanken om inkarnationen, att
Gud skulle ha blivit människa som evangelisten
Johannes lär oss (Joh 1:14). Ord i Jesu mun
som ”Jag och Fadern är ett” (Joh 10:30) kändes
störande. Den högsta Verkligheten kunde
kanske tänkas ha kontakt med det skapade
genom någon eller några ”mellan-varelser”,
men inte själv och inte direkt. Så låg det nära
för nyomvända grekiska kristna att uppfatta
Frälsaren som en underordnad ”mellan-figur”
av mindre rang, en sorts halvgud, och inte
som Gud själv som valde att bli en av oss. En
”väsensenhet” mellan Sonen och Fadern vore
att otillbörligt sudda ut skillnaden mellan de
två, tänkte man. Det verkade tryggare att anta
en väsensskillnad.
Den kristet färgade gnosticismen på Nya
testamentets tid och i århundradet därefter (se
s. 184ff) tänkte så. Det verkade mer värdigt,
tyckte gnostikerna, att hålla isär ”det andliga”
från ”det jordiska”. De såg det gudomliga i Jesus
som en ”ljusgnista” som bodde en tid i hans
kropp men som annars inte hade med den
att göra. När gnosticismen hade övervunnits
inom kyrkan levde tvivlet om Jesu verkliga
gudomlighet vidare och dök upp i nya former
då och då. Vi känner inte till alla detaljer kring
hur Arius tänkte – han formulerade sig gärna
tvetydigt och hans lärjungar divergerade i
mycket – men klart är som sagt att Guds Son
för honom var en skapad varelse som hade en
början i tiden. Gud själv – han menar Fadern
– är upphöjd över allt skapat och utan början,
onåbar och avlägsen. Vid världens skapelse

gjorde Gud ett ”verktyg” (Ordet eller Sonen)
med vilket han skapade världen (här finns ett
eko av gnostikernas ”demiurg”, se s. 186, fast i
mindre negativ form). Detta Ord (som också
kallas Visheten) var inte Guds eget ord, utan
just något extra som gjordes för tillfället. Ordet
var skapat och hade så inte del av Guds väsen.
Ordet tog sedan boning i människan Jesus.
Det var föränderligt och kunde så inte ha del
av Guds natur. ”Det fanns en tid då Ordet inte
fanns” – detta var en av arianernas slogans.
Samtidigt hävdade de att Ordet kunde kallas
för ”gud” även om det var skapat. Athanasios
svarade: I så fall tillber vi något skapat varje
gång vi ber till Jesus, och det förbjuder Bibeln
(2 Mos 20:3).
Arius hade fel! Ordet (Sonen) är inte en del av
skapelsen. Det heter ju att allt blev till genom
det (Joh 1:3) och då kan det inte självt tillhöra
detta ”allt”. Därför blev inte heller Guds Ord
till i tiden, som Arius säger. Athanasios visar
att arianernas syn förnedrar inte bara Sonen
utan även Fadern: hur skulle Sonen, Faderns
Vishet, inte vara evig och fullkomlig när
Fadern själv är det? Det vore absurt. Det skulle
också betyda att den heliga Treenigheten (Matt
28:19) inte var evig, ty först fanns Gud, men
”Visheten” saknades och fick konstrueras i
efterhand, och likadant med Anden. Om Gud
”växte till” på detta sätt, då är Gud föränderlig
och varför då inte påstå att Gud växte vidare till
en fyr-enighet, fem-enighet o.s.v? Athanasios
utmanar sina motståndare: Visa vad som
skulle kunna hindra Fadern från att vara fader
av evighet! Människor kan bli fäder. Men Gud
är inte som människor! Gud ”blev” inte fader.
”Fader” blev Gud enligt Arius först då han
”gjorde” sonen och denna kunde högst kallas för
”Guds Son” i en symbolisk betydelse. Gud har
alltså inte meddelat sig själv vid inkarnationen,
ty detta, ansåg Arius, skulle betyda att han
miste en del av sin gudomlighet (han tänker
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här som om Gud vore en kaka som minskar
när man skär av en bit). Om vi skulle följa
Arius då kunde vi inte se oss själva som Guds
sanna barn längre, kallade att gudomliggöras
genom Sonen, som Petrus skriver (2 Pet 1:4).
Arius lära öppnar en avgrund mellan oss och
Gud som ingen kan överbrygga – inte ens
Gud, ty han behövde ju en Logos-varelse för
att skapa oss. Människor som mötte Jesus
mötte inte Gud själv, de mötte denna Logos,
en skapad, andra rangens gudom. Den bodde
i Jesus som därmed inte hade en mänsklig själ
eftersom Logos använde hans kropp som ett
yttre skal. Så hade inte heller Jesus en verklig
gemenskap med Fadern eller fullkomlig
kunskap om honom. Jesus var varken verklig
människa eller verklig Gud. Arius reducerade
inkarnationen och frälsningen till teater.
Mot detta kontrade Athanasios att Ordet i
Skriften kallas son, aldrig ”skapad varelse”. En
son avlas (”föds”) ur sin faders natur, fadern
är hans ursprung, han blir inte ”gjord” av något
material ”utanför” fadern. Bibeln är tydlig:
”Fader” innebär att Jesus utgår från Gud
själv, från Faderns eget väsen. Herren säger i
nattvardssalen (Joh 16:27-30):
Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat
mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom
från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar
världen igen och går till Fadern.” Lärjungarna
sade: ”Nu talar du med klara ord och inte i
bilder. Nu vet vi att du vet allt, du behöver
inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du
kommer från Gud.
Jungfrufödelsen understryker också detta,
eftersom Jesus som människa blev till genom
Guds Ande av Maria, och inte genom en man.
Athanasios hade en mäktig vördnad för henne
som han upprepat kallade för ”den heliga
Maria” och ”Gudaföderskan”. Maria födde
Gud, betonade han, av henne tog Ordet kött.
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Han talar även om att Maria är ”alltid Jungfru”
(jfr Katolska kyrkans katekes nr. 499-500). I
en av sina predikningar (som citeras i The 33
Doctors Of The Church, TAN 2010) vänder
han sig direkt till Guds Moder och kallar
henne större än alla andra skapade varelser, ja,
större än himlen själv, ty himlen är Guds tron
(Jes 66:1) men hon var Guds viloplats. Hon
är det nya förbundets ark. Änglarna döljer
sina ansikten inför Gud, men Maria ser detta
ansikte, tar ömt hand om det och erbjuder sina
bröst till hans heliga mun. Eva var moder till
de döda, men i Maria bodde Han som är Livets
träd och som ger oss liv. Athanasius avslutar
denna bön till Maria med orden: Därför är din
ande så full av glädje i Gud, din frälsare (jfr Luk
1:47).
Två bibelverser räcker till för att punktera
arianernas märkliga Jesusbild, och Athanasios
citerar dem ofta: Ordet var Gud och Ordet
blev människa (Joh 1:1 och 14). Den som
har sett Jesus har sett Fadern (Joh 14:9). Arius
påstod att detta var symboliskt menat. Men så
sa varken Bibeln eller kyrkans Tradition.
Arianernas absoluta ”trumfkort” var Ords
8:22-23 där den symboliska figuren ”Visheten”
säger om sig själv: Herren skapade mig som det
första, som begynnelsen av sitt verk… innan
jorden fanns (jfr också Syr 1:4-10; Upp 3:14).
Texten uppfattades allmänt som en bild av
Sonen/Ordet och kunde alltså läsas i Arius
mening. Athanasios svar är att Guds Son här
åsyftas såsom människa, inte som Gud. Att
han blev till ”vid skapelsen” betyder att Gud
redan då hade tänkt ut inkarnationen, liksom
en arkitekt som har en ritning i huvudet innan
själva bygget görs. För oss i dag hade Athanasios
inte behövt anstränga sig så mycket för dessa
två versers skull. De är ju uppenbarligen
menade som poesi (jfr parallellen i Syr 1:10).
Även om de från Guds hand syftar på Kristus
som Guds Vishet måste de inte läsas allt för

Jesu ord i Joh 14:10: Tror du inte att jag är i
Fadern och Fadern i mig? fick arianerna att
fråga hur Fadern som ju enligt Joh 14:28 är
större än Sonen skulle kunna få plats i honom.
Det fick säkert mängden att skratta. De ville
att den versen istället skulle tolkas som Paulus
ord i Aten (Apg 17:28): Ty i honom är det vi
lever, rör oss och är till – vi är alla ”i Gud” på
samma sätt som Jesus. Därmed ignorerade
de skillnaden mellan Sonen, som i Bibeln
utgår av Gud (Joh 1:1-18; 8:42; 13:3), och så vi
människor som är bara är skapade.
Athanasios som varit med om att skriva
formuleringen i Nicea om att Jesus är ”Gud
av Gud, ljus av ljus”, återvänder ständigt i sina
stridsskrifter mot arianerna till bilden av ljuset
(solen) och dess avglans. Solen och dess strålar
kan inte skiljas åt och så är det med Fadern och

Sonen som utgår från honom. Det har aldrig
funnits en tid då ett ljus fanns innan eller utan
sin glans – solen och dess strålar hör alltid ihop.
Så är Sonen alltid son och Fadern alltid fader
- av evighet. Ljuset förlorar inte en del av sig
själv (som en kaka) genom att avge sin glans,
och inte heller ger detta förhållande några
”platsproblem” i Gud. Athanasios bildspråk
harmonierar fint med Johannes evangelium
ty just där är ”Ordet” ofta synonymt med ljus
(och liv), t.ex. i första kapitlets inledning. Även
om Jesus i sin mission som människa bland
människor underordnar sig Fadern på många
sätt (han ber till Fadern, han vill göra hans vilja
etc.) så är den likvärdiga gemenskapen mellan
Fadern och Sonen ändå övertydlig. Athanasios
pekar ständigt på Herrens egna ord: Fadern
är i mig och jag i Fadern (Joh 10:38), Jag och
Fadern är ett (Joh 10:30), Den som har sett mig
har sett Fadern (Joh 14:9). Kyrkans tidigaste
normgivande teologer följde Johannes linje
och uttryckte på sina sätt väsensenheten
mellan Fadern och Sonen. Så skriver omkring
år 180 den helige biskopen Ireneus av Lyon (se
s. 1216), som var elev till den helige biskopen
Polykarpos (se s. 1052) som i sin tur var elev
till självaste aposteln Johannes:
Det finns bara en som är Gud och Skapare…
som genom sig själv, det vill säga genom sitt
Ord och sin Vishet har gjort himlen och jorden
och havet och allt som finns i dem… Genom att
Sonen är evig med Fadern uppenbarar han
alltid och från början Fadern…
Det osynliga vid Sonen är Fadern, och det som
syns av Fadern är Sonen.
Det var alltså ingen annan (än Gud) som
visade sig för människorna… Allt hade Fadern
underkastat honom och från alla fick han
vittnesbördet att han var sann Gud och sann
människa… Sonen är kunskapen om Fadern…
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bokstavligt. Det var just arianernas misstag: de
krävde en exakthet av texten som den aldrig
avsåg (detta fel gör många ”fundamentalister”
än i dag).
Arius lärjungar uppträdde dessutom med
en ny, populär sångstil i kyrkan. De kunde
predika underhållande – som när de retoriskt
frågade en av de kristna mödrarna bland
åhörarna: ”Hade du en son innan du födde
honom?” Svaret var givet och drog säkerligen
ner klappsalvor. Om Ordet vore evigt som
Fadern borde det kallas för Faderns broder,
sa de, och då får man ju två gudar! Athanasios
kommenterade torrt: Om de vore konsekventa
i sin galenskap borde de fråga vem som var
fader till Fadern! Kyrkoläraren pekar på att det
i själva verket är arianernas lära som öppnar
för en tro på två gudar. Ty om Ordet enbart
vore en skapad varelse så måste det ha funnits
ett annat skaparord i Gud som orsakade dess
tillblivelse (och det påstod även arianerna).
Därmed har vi plötsligt två ”logosar” och
man kunde fortsätta så i en ändlös regress och
uppfinna allt fler sådana extra mellanled.

(Adv. Haer. II, 30:9; IV:6-7 min översättning
från Bibliothek der Kirchenväter, 1912, med
mina betoningar i fet stil)
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Ännu tidigare – omkring år 110 e.Kr. - skriver
evangelisten Johannes samtida, den helige
biskopen Ignatius av Antiokia (se s. 42 och
1460), som helt säkert har känt Johannes,
följande ord:
Jag prisar Jesus Kristus, vår Gud… han som
verkligen är av Davids ätt till sin mänskliga
härkomst och Guds Son enligt Guds vilja och
kraft. Han föddes verkligen av en jungfru…
Han blev verkligen spikad i sin kropp vid korset
för vår skull…
(Ur Ignatios brev till smynierna, 1, min
betoning med fet stil. Brevet omtalas i denna
bok på s. 46, och kan läsas i De apostoliska
fäderna, Artos förlag)
Apostlarna förkunnade tydligt Kristi gudom.
Förutom många ställen i Johannes evangelium
uttalas det öppet i t.ex. Rom 9:5; 2 Thess 1:12;
Tit 2:13; Heb 1:8; 2 Pet 1:1; 1 Joh 5:20. I själva
verket är Nya testamentet fullt av scener som
vill visa att Jesus är Gud. Martyren Stefanos
ber till Jesus med nästan samma ord som
Jesus ber till Fadern på korset (Apg 7:59-60
/ Luk 23:34, 46). Redan innan Jesu födelse
intygade ängeln (och Elisabet genom Anden)
att den son Maria bar i sitt sköte var Gud (Luk
1:35, 43). Jesus förlåter synder vilket bara Gud
kunde (Mark 2:5-7). Demonerna darrar inför
hans närvaro, de vet vem de har framför sig
(Mark 5:7). När Jesus tystar stormen i Mark
4:35-41 faller lärjungarna på knä i båten och
ställer den fråga som evangelisten – och läsarna
– vet att det bara finns ett svar på: Vem är han?
Till och med vinden och sjön lyder honom. Svar:
Gud. Allt i Nya testamentet skrevs för att få oss
att dra samma slutsats.
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Arianerna samlade en arsenal av bibelställen
som de ansåg bevisade att Jesus inte kunde
vara ”på nivå” med Gud. Hur kunde Jesus
vara väsenslik Gud, undrade de, när han själv
bekänner att han har mottagit allt från Gud
(Matt 28:18; Luk 10:22)? Jesus kände ångest i
Getsemane och bad Gud att slippa dö (Mark
14:33ff), han föll i gråt (Joh 11:35), och blev
bedrövad (Joh 12:27), törstade (Joh 4:7; 19:28)
och ropade förtvivlat på korset att Gud hade
övergett honom (Mark 15:34). Hade han varit
Gud så hade han väl kunnat ändra på allt detta
själv? Dessutom: Lukas intygar att Jesus som
barn växte till i vishet (Luk 2:52). Behövde han
det om han var den gudomliga Visheten själv?
Hur var det med allt som Jesus inte visste om,
såsom var den avlidne Lasaros hade lagts (Joh
11:34), datumet för sin återkomst i härlighet
(Mark 13:32), människornas syn på honom
(Matt 16:13) eller antalet bröd som lärjungarna
hade med sig i ödemarken (Mark 6:38)? Visar
inte många bibelställen att Jesus förändrades
från något lägre till något högre, som när
han efter sitt lidande ”gjordes” till Kristus
(Apg 2:36) eller avancerade i förhållande
till änglarna (Heb 1:4) och utnämndes till
himmelsk överstepräst (Heb 3:1-2)?
Läsaren känner kanske igen sådana frågor från
dem i dag som förlöjligar vår tro, antingen de
angriper den aggressivt som de nya ateisterna
eller smygande som de dörrknackande sekter
som inte vet vad kristen tro är. Athanasios
ger grundliga svar på alltihop. Först ber han
arianerna om att begrunda vad det innebär att
Ordet blev människa (”kött”, Joh 1:14). Han
betonar att det inte står att Ordet ”kom till
köttet” utan att det blev kött. Jesu mänsklighet
måste tas på allvar. Var Herren svag, törstig,
frågande, eller ovillig att dö, var han en
behövande människa som tar emot något eller
ett barn som utvecklade sig enligt köttets natur
o.s.v. så upphäver det inte att han var Gud utan
visar bara att han verkligen blev människa.

Athanasios skriver i sitt Första tal mot
arianerna (här översatt av mig från tyskan
i Bibliothek der Kirchenväter, I, 1913, s.81,
observera att delar av de tre talen finns utgivna
på svenska hos förlaget Artos):
Om nämligen Herren inte hade blivit människa,
så skulle vi inte vara befriade från våra synder
och inte uppståndna från döden utan vi hade
förblivit döda under jorden. Och vi skulle inte
heller ha upphöjts till himlen utan ha legat i

underjorden. För vår skull heter det alltså ”Han
upphöjde” och ”han gav”.
Det finns ingen differens mellan Faderns
agerande och Sonens i frälsningsverket. Jesus
säger: Vad Fadern gör, det gör också Sonen
(Joh 5:19) och: Min fader verkar ännu i denna
stund, och därför verkar också jag (Joh 5:17).
Ingen skapad varelse kan förbinda andra
skapade varelser med Gud av egen kraft. Just
för att Gud blev människa var det Gud som
frälste oss – det kunde ingen människa, inget
blott skapat göra - och just för att Gud blev
människa är vi frälsta, ty han blev en av oss, i
honom kan vi gudomliggöras ty vi är i honom
förenade med Gud. Detta är kristendomens
poäng som allt vår hopp vilar på.
Paulus hymn om Sonens människoblivande
(Fil 2:6-11) illustrerar detta:
Han ägde Guds gestalt
men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan avstod från allt och antog en tjänares
gestalt då han blev som en av oss.
När han till det yttre hade blivit människa
gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till
döden, döden på ett kors.
Därför har Gud upphöjt honom över allt annat
och gett honom det namn som står över alla
andra namn,
för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i
himlen, på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är
herre, Gud fadern till ära.
Arianerna ignorerade den jämlikhet med Gud
som Jesus hade före all tid. De tänkte bara på
det lilla ordet ”därför” i hymnen ovan, som de
tyckte bevisade att människan Jesus inte var
något särskilt från början utan bara på grund
av sitt ädelmodiga uppförande belönades,
”upphöjdes”. Men hymnens poäng är inte
att Jesus var en snäll människa som till slut
avancerade till en gudomlig sfär utan att han
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Allt Jesus sa och gjorde som människa skedde
dessutom för vår skull (jfr förmuleringen
från Nicea som Athanasios var med om att
definiera:… som för oss människor och för vår
frälsnings skull steg ner och blev människa… ).
Sonen dog och upphöjdes för vår skull, inte
för att han behövde det själv. Athanasios vill
säga: för vår skull tog Jesus som människa
emot allt från Fadern, han mottog Anden
vid dopet i Jordan och åt fisk och bröd efter
uppståndelsen (Luk 3:22; 24:42-43), allt för att
visa oss att han verkligen hade blivit människa,
även om han redan ägde allt såsom Gud. All
nåd som Jesus fick som människa skulle vi få
del av, så tog han emot Anden för att vi skulle
kunna göra det efterföljande. Jesus ”gjordes”
till Messias efter sin uppståndelse, som Petrus
sa, dvs. inför världens ögon. Men han var ju
redan Messias vid sin tillblivelse ty Maria
födde Guds Son (Luk 1:32, 35). Invändningen
med citatet från Hebreerbrevet om Jesus och
änglarna besvaras med samma brev (Heb 1:56, 8) där väsensskillnaden mellan Ordet och
änglarna uttrycks med hänvisning från Gamla
testamentet (Ps 2:7; 2 Sam 7:14; Ps 97:7; ps
45:7f): ”Aldrig har Gud sagt till någon ängel:
Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag
skall vara hans fader, och han skall vara min
son. Och när han låter sin förstfödde son träda
in i världen säger han: Alla Guds änglar skall
hylla honom… om Sonen däremot: Din tron, o
Gud, består i evigheters evighet”.
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var Gud som blev människa, som han också
själv säger i Joh 17:5 (min betoning med fet
stil): Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den
härlighet jag hade hos dig innan världen var
till. Han bad Fadern om den härlighet som
han redan ägde – för att vi också ska be om
den och få del av den.
Eftersom Fadern är Den högste måste Sonen
också vara Den högste. Men hur svarar man
på Arius frågor om Jesu brist på vetande? Det
brottas Athanasios länge med i sitt tredje tal
mot arianerna. I många fall, säger han, är det
så att Gud frågar pedagogiskt för att människor
ska inse något själva (ett exempel kunde
vara den Uppståndnes frågor i Luk 24:19 till
lärjungarna på vägen mot Emmaus om vad
som hänt i Jerusalem – det är han ju inte
ovetande om!). Men det svåra bibelstället om
att inte ens Sonen utan bara Fadern vet tiden
för hans återkomst (Mark 13:32) kommer
Athanasios aldrig riktigt väl ifrån. Människor
skulle inte ha nytta av att veta datumet, säger
han – men varför vet inte Sonen det? Skriften
lär ju samtidigt (inte minst hos Johannes) att
Jesu vetande var gränslöst (Matt 12:25; Luk
6:8; 11:17; Joh 2:25; 13:3, 11; 16:30; 19:28;
21:17). Athanasius lösning är att Jesus som
Gud säkerligen visste tiden och stunden, och
så måste det ju vara. Men varför säger Jesus
då att Sonen inte vet? Jag tror poängen är
att tidpunkten inte tillhör det ”vetande” som
Jesus såsom människa har till uppgift att ge
oss kunskap om (jfr Apg 1:7; Katolska kyrkans
katekes, nr. 471-474). Det är väl det bästa
svaret. Men inte alla nöjer sig med det - de vill
ha klockrena svar. Så fortsatte frågan om Jesu
gudomliga och mänskliga natur i förhållande
till varandra länge efter Athanasios. Kyrkans
senare koncilier definierade gränserna för
en korrekt och motsägelsefri tolkning av
kristologin liksom för det rätta sättet att tala
om Den helige andes gudomlighet som också
den blev en stridspunkt efter Athanasios tid
(se Katolska kyrkans katekes, nr. 245 ff.; 465 ff).
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Arianerna kritiserade konciliet i Nicea för att
ha dragit ett filosofiskt ord – ”samma väsen” som inte stod i Bibeln - in i trosbekännelsen.
Men det gjorde konciliefäderna inte för att
lägga en annan betydelse in i tron utan för att
sätta upp en spärr mot missförstånd. Bibeln
måste ibland förklaras med andra ord än sina
egna – det sker varje gång budskapet förkunnas
i en ny kontext (även Arius uppfann sådana
nya uttryck, påpekar Athanasios). Kyrkans
läroämbete har rätt att markera gränser så att
inte vem som helst kan kalla sina privata påhit
för kristen tro.
Läran om Faderns och Sonens ”samma väsen”
kompletterades åtta år efter Athanasios död
vid konciliet i Konstantinopel år 381 med
utvecklandet av andra filosofiska begrepp,
”person” och ”relation”, som hjälpbegrepp
till att beteckna Fadern, Sonen och Anden
i deras förhållande till varandra. Kyrkan
ville ”visa att särdragen i Gud har sin grund
i de tre gudomliga personernas relationer
till varandra” (Katolska kyrkans katekes, nr.
252). Därmed var cirkeln sluten, med dessa
markeringar gick det inte längre att förvrida
Bibelns tro genom att hitta på ”hierarkier” i
Gud eller förneka Jesu eller Andens gudom.
De viktigaste teologerna i den processen var
Basilios den store och Gregorios av Nazianz
(se 2/1).
Men det var Athanasios och hans liv jag ville
berätta om. Dags att komma igång med det.
Athanasios verkar ha varit liten till växten, han
hade livliga ögon, rödbrunt, senare vitt hår, var
blixtrande intelligent och ivrig när han deltog i
diskussioner. Om hans familjebakgrund vet vi
inget. Att han redan som mycket ung diakon
knöts till Alexandriabiskopens närmaste
krets tyder på att han var ett stjärnskott, högt
bildad, någon av vilken man kunde vänta
sig en lysande karriär (tanken går till Gamla
testamentets Josef som var högste tjänsteman

Prästen Arius var lite äldre, en lång, något
blekare gestalt, aktiv själasörjare, trevlig att
umgås med, asketisk och populär i många
kretsar. Han var känd för sin stora bildning
och han var en skarp debattör. Arius var
berber, troligen från Libyen, kanske en
lite främmande fågel bland sina egyptiska
ämbetskollegor. Han kunde skryta med (vilket
han väl gjorde) att han i motsats till kollegorna
ha studerat för den berömde Lukianos i Syrien

(Antiokia), en kreativ teolog som betonade
Sonens underordning i förhållande till Fadern.
Lukianos rörde sig på gränsen till heresi, men
sågs efter sin död inte som heretisk.
Arius och Athanasios måste ha känt varandra
innan den stora striden om hans lära bröt
ut. Vi kan gissa att personkemin mellan de
två var usel, kanske infekterad av avund och
karriärism.
En spansk biskop, Ossius, försökte på kejsarens
uppdrag (och påvens?) att medla på plats men
insåg att avgrunden mellan ståndpunkterna
var bottenlös. Ett koncilium med deltagare från
hela kyrkan fick inkallas och avgöra frågan och
det bestämde sig kejsaren för att anordna.

Märkligt nog verkar imperatorn inte ha bett påven ta itu med frågan. Var det ett medvetet
steg? Ännu var det nya, positiva förhållandet mellan kyrka och stat otestad mark och kejsaren
kände tydligen att det var han som ansvarade för ordningen. Att bara fem av de 318 deltagarna
kom från Väst brukar historiker förklara med att vägen till Nicea var lång och besvärlig, men
det är ändå förvånande eftersom kejsaren generöst erbjöd att stå för resekostnaderna. Märker
vi här den religiösa besvikelsen i kyrkan i Väst över att den förste kristne kejsaren roffade åt sig
initiativet till att inkalla konciliet, liksom en viss politisk besvikelse över hans beslut att flytta
rikets centrum österut till Bysans och överge Rom? Var det därför som inte heller påven åkte
till Nicea? Kände påven obehag vid att den världsliga makten ignorerade det företräde som
kyrkan i Rom av gammal hävd hade? Ville påven undvika det pinsamma i att åsidosättas av
mötets höge värd?
Påven skickade två delegater, präster vid
namn Vitus och Vincentius. De placerades
respektfullt vid sidan om kejsarens förtrogne
man Ossius som tydligen höll i den stora
samlingen med 318 deltagare. De latinska
deltagarna måste ha gillat förslaget om att
uttrycka väsensenheten mellan Fadern och
Sonen med det grekiska uttrycket ousia, som
motsvarade det latinska ordet substans, ty
redan den kände västlige kristne författaren
Tertullianus från Karthago som skrev mot
slutet av 100-talet (se s. 47), hade talat om
Fadern och Sonen i liknande termer. Det

bör ha varit biskop Ossius från Spanien som
fick kejsaren att kraftfullt stödja denna linje,
tillsammans med det livfulla teologiska stödet
från dagens helgon, den unge Athanasios.
Arius lära fördömdes klart och tydligt. De
arianiskt sinnade biskoparna skrev också
under på formuleringen – efter hård press från
kejsaren (15 arianer skrev inte under förrän
majestätet hotade dem med landsförvisning),
och dessa anhängares svek måste ha förbittrat
Arius. Konstantin ansåg nu att friden var
återställt, oppositionen hade bankats på plats,
och allt var i sin ordning. Han själv hade varit
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vid sin kungs hov). Det visar även det faktum
att Athanasios redan vid 25 års ålder skrev
böcker mot hedendomen, som försvar för tron
på Ordets människoblivande. Böckerna var
kända (de finns översatta till svenska på Artos
förlag).

MAJ

sällskapets centrum, i praktiken kyrkans
husvärd, och inbjöd nu till en överdådig
festbankett där deltagarna fick rika gåvor med
sig hem.
Påven och kyrkan i Väst kunde inte ha något
emot konciliets läromässiga beslut. De stämde
med läran. Men i Öst pyrde missnöjet. Snart
meddelade Arius gamla studiekamrat, biskop
Eusebios från Nikomedien, och en annan
ariusvänlig biskop att de drog tillbaka sina
underskrifter. En vred Konstantin skickade
dem i exil till Gallien. Men något hände inom
imperatorn under de följande åren som inte är
helt klarlagt: Eusebios fick snart återvända från
exilen och verkar långsamt ha tagit över det
förtroende hos Konstantin som den spanske
biskopen Ossius hade haft vid konciliet. Så
småningom märktes det att kejsaren ville
rehabilitera Arius. De som stödde Arius lära
kunde visserligen ännu inte göra det öppet
– konciliets beslut var i färskt minne – men
de valde att i stället förtala motståndarsidan.
En av de niceatrogna, biskop Eustathios från
Antiokia, anmäldes för att ha talat respektlöst
om kejsarens moder och landsförvisades.
Därefter blev den unge Athanasios måltavla
– den energiske teologen som nu var känd
och beundrad av många rättrogna, och djupt
fruktad av arianerna.
Redan vid 33-års ålder (år 326) efterträdde
Athanasios den gamle Alexander som biskop
i Alexandria. Han satsade allt på att motverka
arianismen. Vissa av hans anhängare gick till
överdrifter och anklagades för att ha dödat
några av hans motståndare. En ström av
klagomål ingick till kejsaren Konstantin. Den
nye biskopen var en tyrann, sa man, som
använde våld och inte brydde sig om sitt stift.
Han hade låtit biskopar av annan åsikt piska
offentligt och hade vanvördad en liturgisk
mässkalk. Värst var anklagelserna om att han
skulle ha förgiftat en annan biskop vid namn
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Arsenios. Kejsaren lät en ariusvänlig synod
sammankalla i Tyros (år 335) – till vilken
Athanasios och hans egyptiska kollegor inte
var välkomna. De kom ändå. Det sägs att
Athanasius motståndare kunde visa upp ett
träskrin som innehöll den mördade biskopen
Arsenios avhuggna hand som Athanasios
påstods ha utövat magi med (rörde det sig om
ett relikskrin som stulits från honom?). Men
den anklagade huvudpersonen hade till allas
förvåning med sig offret, Arsenios, som alltså
var livs levande och inte död. Denne gömde
sina händer under en lång mantel. Athanasios
bad honom visa upp sin ena hand inför alla
och sedan den andra. Då frågade han inför
alla de församlade: ”Ni ser att han har två
händer. Var är den tredje som jag ska ha högt
av?” Men arianerna hade ännu en trumf redo:
en kvinna som hade fått betalt för att komma
in i salen och påstå att Athanasios hade legat
med henne. Men en av Athanasios vänner,
en präst vid namn Timotheos, sprang direkt
fram och frågade henne: ”Är det verkligen så
att du anklagar mig för detta brott?”. Kvinnan,
som trodde att Timotheos var den anklagade
Athanasios, svarade ”Visst!” och avslöjade så
att hon inte ens visste hur Athanasios såg ut.
Athanasios fruktade givetvis för sitt liv i
detta ruttna sällskap. Han flydde hemligt
till Konstantinopel för att få träffa kejsaren
personligen, som han ju kände från konciliet
i Nicea. Biskoparna i Tyros som märkte att
han hade flytt avsatte honom formellt från
sitt biskopsämbete. Framme vid kejsarens
hov fick Athanasios ingen audiens. När han
såg kejsaren på väg ut på en ridtur sprang
han modigt fram och skildrade vad som hänt
i Tyros och bad om rättvisa. Synoddeltagarna
beordrades nu komma till hovet och ge
sin version. Bara fyra dök upp – med nya
anklagelser mot den unge alexandrinske
biskopen: han hade motarbetat kejsarens
lagar i Egypten och hindrat exporten av det

Kejsaren dog år 337 (Arius hade dött året
innan, oförsonad med kyrkan). Detta ändrade
läget. Athanasios kunde återvända med stöd
av många egyptiska rättrogna biskopar. Hans
fiender såg dock snabbt till att välja en annan
man vid namn Georgios till biskop, som med
militär eskort intog hans plats. Athanasios fick
dra sig undan - igen.
Athanasios tog nu sin tillflykt hos påven Julius
I i Rom som han visste att han kunde lita på.
Påven lät anordna en synod som helt ställde
sig bakom Athanasios och fördömde hans
avsättning från ämbetet. Ett brev från denna
påve har bevarats i vilket man ser påvens
indignation över den ”nya” praxis att avsätta
biskopar utan att först avvakta den romerske
biskopens dom:
Varför meddelades inget till oss om kyrkan i
Alexandria? Är ni ovetande om bruket att man
först skriver till oss och att sedan ett rättvist
beslut träffas från denna ort? … Så här har
varken Paulus eller fädernas tradition bestämt
det: det här är ett annat sätt att gå tillväga, en
ny praxis…
(min översättning från engelskan i ”The 33
Doctors Of The Church”, TAN books)
Biskoparna i Öst svarade fräckt att påven
inte borde lägga sig i deras angelägenheter.
De försvarade sig även mot uppfattningen
att de skulle vara arianer. De ville vara
trogna, sa de, mot den traderade tron men
utan formuleringarna från Nicea (uttrycket

”samma väsen”). Var det kejsaren Konstantins
maktförskjutning mot Öst som fick dem att
våga tala Rom mitt emot? Troligen.
Påven Julius inkallade nu (år 342/343) till en
synod på Balkan (i Serdica), lämpligt placerad
på gränsen mellan Öst och Väst. Den skulle
sätta stopp för oenigheten. Dit kom omkring
90 biskopar från väst, däribland den numera
åldrande spanske mötesordföranden från
Nicea, biskop Ossius. Nästan lika många
biskopar från Öst deltog. Men det kom inte
till en enda samling. De östliga biskoparna
ställde som krav att Athanasios och några till
som hade avsatts inte fick vara med. Påven
erbjöd att behålla den avsatte biskopen hos sig
i Väst oavsett hur utfallet av synoden blev, om
de så önskade, men de gav inte med sig. De
östliga höll ett eget möte och reste sedan bort
under natten med ursäkten att de skulle iväg
och fira att kejsaren nyss segrat över perserna
i ett slag. I ett rundbrev förkastade de påvens,
biskop Ossius och det övriga Västs beslut att
återuppta den exkommunicerade Athanasios i
kyrkans gemenskap.
Den västliga biskopsgruppen svarade med
samma mynt: man friade Athanasios från
alla anklagelser och uteslöt kyrkoledarna i
Öst från kyrkans gemenskap. Man avstod
i övrigt, på inrådan av Athanasios, från
att göra nya mjukare, ”kompromissande”
trosformuleringar. Orden från Nicea var
tillräckliga och stod fast. Synoden ställde
upp som regel att varje biskop som avsatts
av en lokalsynod kunde överklaga till Rom.
Man förbjöd biskoparna att ständigt bege
sig till kejsarhovet och man vände sig till
kejsaren med en uppmaning om att hindra
biskopar i att ständigt förtala sina medbröder
och om att staten inte skulle lägga sig i
kyrkans angelägenheter. Konstantius - så
hette Konstantins efterträdare - ogillade
dessa starka ord och förföljde nu öppet alla
anthanasiosanhängare i östra delen av riket.
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livsnödvändiga vetet till rikshuvudstaden.
Detta i sig hade räckt till dödsstraff, men
Konstantin var trött på biskoparnas ständiga
anmälningar mot varandra. Han gjorde ingen
undersökning av saken men passade på att
förvisa den besvärlige Athanasios till Trier (i
nuvarande Tyskland).

MAJ

I den västliga delen av romarriket härskade
Konstantius yngre bror Konstans. Med stöd
av påven i Rom organiserade han en långvarig
diplomatisk press på Konstantius för att tillåta
Athanasios att återvända till sin biskopsstol.
Det lyckades honom så småningom att uppnå
detta. Athanasios lät sig fråga flera gånger innan
han sa ja. Noga förberedde han sin hemresa
år 346, tog högtidligt avsked av sina vänner,
den västlige kejsaren och påven. Försedd med
ett vackert påvligt rekommendationsbrev
till alexandrinerna återkom den egyptiske
kyrkoledaren i triumf. Det blev en storslagen
välkomst med hundratusentals entusiastiskt
ropande och klappande människor framför
staden, viftande med palmgrenar. Mattor var
utlagda och banderoler upphängda överallt.
En helig stämning av bön bredde ut sig och
den höll i sig länge. Det blev ett talesätt man
använde när en fest hade varit särskilt lyckad:
”Den var som Athanasios återkomst” sa man.
Hoppet växte för de niceatrogna, men
Konstans i Väst störtades från makten vid
ett uppror och dog. Brodern Konstantius
i Öst blev snart härskare över hela riket.
Arianernas inflytande växte ännu mer vid
kejsarhovet och Konstantius bestämde sig för
att åter fördriva Athanasios. Kejsaren samlade
överallt, i öst och väst, biskopar och tvingade
dem att underteckna avsättningsdekret mot
den principfaste egyptiska kyrkoledaren som
det sades så mycket ont om. De hade i princip
inget val. Det var inte heller lätt för alla att veta
vad som var sant eller falskt i ryktena. Men
att kejsarens ovilja i grunden riktade sig mot
konciliet från Nicea gick inte att ta miste på:
han förbjöd biskopssamlingarna att skriftligt
bekräfta sin trohet mot detta konciliums beslut.
Nästan alla fogade sig, ett undantag var t.ex.
den helige Hilarius av Poitiers från Gallien.
Han skickades som straff i exil i Öst men
kunde återvända och närmast immunisera sitt
Gallien mot arianismen (se 13/1). De som stod
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på sig mot kejsaren deporterades liksom han.
Man kom på att den spanske biskopen Ossius
som deltagit i Nicea ännu var vid liv, han var
nästan hundra år gammal. Honom fruktade
man, och han fördes också i exil. Men den nya
påven Liberius i Rom skrev i brev till var och en
av de deporterade att han önskade han kunde
följa dem och gav dem sitt fulla stöd. Påven
Liberius blev nu själv måltavla för statsmakten
som först försökte vinna honom med gåvor.
Men påven lät demonstrativt kejsarens
mutgåvor som ställts in i Peterskyrkan föras ut
igen. Då togs han till fånga – mitt på natten
för att undvika tumult hos folket – och fördes
till kejsaren som då var i Milano. Liberius
möttes av ett rasande majestät som talade
om ”den gudlöse Athanasios vars fräckhet
inte kan beskrivas”. Kejsaren frågade påven:
”Vem är du som vill försvara Athanasios mot
hela världen?” Det blev också till ett talesätt:
Athanasius contra mundum (Athanasios mot
världen).
I fångenskapen bröts påvens motstånd ner
(man kan tänka sig vad de utsatte honom för!).
Katastrofen inträffade: kyrkans högste ledare
gick ömkligt med på att fördöma Athanasios
(visserligen utan att godta Arius lära). Påven
skrev i brev till sina biskopskollegor att
han ville få komma hem till Rom. Liberius
underskrev också – feg som Petrus då han
förnekade Herren - en trosbekännelse som
en rad ”kompromissökande” biskopar hade
författat. Det verkar ha varit en bekännelse
som undvek det omdiskuterade ordet ”väsen”
(ousia) från Nicea. Kort tid senare ångrade
påven sig och tog tillbaka sin underskrift och
stod igen entydigt fast vid kyrkans rena lära.
Men Rom – sista försvarsmuren – var knäckt.
Arianismen triumferade. Nu var det bara kvar
att få likviderat Athanasios. En kväll omringde
kejsarens soldater kyrkan i Alexandria där
biskopen just bad aftonbön. Tumult uppstod

med åtskilliga dödade, men biskopen lyckades
fly ut i öknen till de rättrogna munkarna, dem
vi kallar för ökenfäderna (se s. 1005-1006),
där han visste att han var mer än välkommen.
Nu sattes ett pris på biskopens huvud, hans
anhängare utsattes för förföljelse och många
av dem fördes ihop i brutala fångläger.
Det sägas att Athanasios flydde med sina
närmaste män i en båt. En romersk militärbåt
förföljde dem. Ännu hade biskopens båt ett
försprång, då svängde den bakom en krök,
utom synhåll för förföljarna. Beslutsamt vände
Athanasios kursen om och man rodde tillbaka
samma väg som man kommit ifrån. Man
passerade snart båten med romerskt militär
som inte visste hur biskopen såg ut. Då ropade
soldaterna om de väl hade sett Athanasios.
Han svarade dem själv: ”Athanasios är inte
långt borta”. Förföljarna fortsatte i full fart
vidare.
Alexandrias nya, arianska biskop införde ett
skräckvälde. Han landsförvisade den ena
prästen och biskopen efter den andra och
förföljde Athanasios vänner på alla sätt. Efter
18 månader gjorde befolkningen i Alexandria
uppror mot den statligt utpekade kyrkomannen
som då själv fick fly. Athanasios vågade inte
återvända öppet (men han vistades då och då
hemligt i staden, i förklädnad). Han stannade
kvar ute hos munkarna vid de kusliga gamla
egyptiska tempelruinerna i Thebe, nära sin vän,
den helige ökenfadern Antonius (17/1) vars
biografi han senare skrev. Han ledde sitt stift
per brev, i vilka han uppmanade till motstånd

mot regimen. Kejsarens religionspolitik var
hård: överallt i riket pressades de niceatrogna
ut ur biskopshusen, och arianerna fick allt
mer makt. Ingen fick stödja Athanasios eller
försvara läran från Nicea. För de fromma
kändes allt overkligt. Kyrkans tro hade med ett
slag förvandlats genom politiska beslut. Den
helige Hieronymus (se 30/9 och s. 18) skrev:
”Hela världen suckade och förbluffades över att
ha blivit ariansk”. Samtidigt handlade striden
alltmer om personfrågor, närmare bestämt en
enda personfråga: Athanasios, eftersökt och
jagad som en räv – folkhelgonet på rymmen.
Men det skulle bli värre innan det blev
bättre: Konstantius efterföljdes av Julianus
som tolerant lät Athanasios återvända ur
sitt gömställe – men av helt andra skäl:
hans hemliga syfte var att öka konflikten
inom kyrkan. Denne sluge kejsare (senare
kallad Avfällingen) ville nämligen återinföra
hedendomen i romarriket och återuppliva
den gamla kyrkoförföljelsen (se 18/3, 29/3,
26/6 och 2/12). Men när Julianus fick veta att
den återvände biskopen blivit mildare och nu
sökte dialog och hoppades på försoning med
arianerna istället för strid, gav han order om att
mannen skulle försvinna, ”död eller levande”.
Athanasios flyttade nu till ett kloster, men
levde öppet. Han ville inte gömma sig igen
och riskerade därmed ständigt att arresteras
av polisen. Julianus terrorregim blev kort. Den
avfällige kejsarens plötsliga död år 363 fick
hela det nyhedniska riksprojektet att kollapsa.
Athanasios kunde än en gång vända hem till
Alexandria i triumf.
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När man på Första vatikankonciliet år 1869-1870 skulle definiera dogmen om påvens
ofelbarhet i trosfrågor (Se Katolska kyrkans katekes, nr 891) fick man ta fram fallet Liberius
och hans pinsamma lapsus. Hade denne påve förkunnat en villolära? Liberius handling
behövde inte förkastas: en bekännelse utan Niceas termer var inte i strikt mening heretisk,
även om den var otydlig. Liberius fall blev inte ett hinder för ofelbarhetsdogmen.
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En ny kejsare, Valens, tvingade ännu en
gång kyrkoledaren i exil, men när det gick
upp för kejsaren att han riskerade mista
egyptiernas politiska stöd, lät han den nu hårt
plågade, gamle mannen få återvända. Det var
femte gången som Athansios återintog sin
biskopsstol. Dragkampen om biskopssätet var
slut. Ingen kunde längre rubba Athanasios
position som ledare för Egyptens kristna.
Efter 46 år som biskop, varav sammanlagt 17
år i exil, i ständig kamp för kyrkans lära, dog
helgonet år 373, natten mellan denna dag och
imorgon.
De niceatrogna höll ihop, liksom de trängda
kristna under seklerna innan hade gjort. Den
arianska rörelsen försvagades av splittringar.
Kaos rådde bland dem.
Många andliga och teologiska stridsskrifter
är bevarade från Athanasios hand, liksom
brev till medkämpar som den helige påven
Damasus I (11/12), den helige Basilios (2/1),
den helige Gregorios av Nazianz (också 2/1)
och den helige Gregorios av Nyssa (Basilios
broder). Athanasios vänner förde som
ovan sagt genom sina teologiska arbeten de
niceatrogna till slutgiltig seger på kyrkomötet
i Konstantinopel år 381 under den nästa
kristne kejsaren Theodosius den Store, en

militär från Spanien som höll sig strikt till
den katolska tron. Den katolska kyrkan och
dess autentiska lära, som statsmakten under
300-talets början ville utplåna, blev alltså vid
samma sekels slut rikets officiella religion. Den
korsfäste Messias, Guds Son av evighet, hade i
sina lärjungar segrat över det hedniska imperiet
som dödsdömde honom. Tiden var mogen
för de nästa stegen i kyrkans världshistoria:
medeltidens kristna enhetskultur skymtades i
fjärran.
Kyrkan under arianismens hot mot läran
behövde kompromisslösa ledare så att den
sanna tron kunde överleva. Som personlighet
var Athanasios ivrig, ibland kanske på ett
överdrivet sätt. En samtida kyrkofader, den
helige Epifanios, skrev om sin kollega:
Han övertalade, han förmanade, han tog till
våld. När han blev angripen, försvarade han sig.
När han hade övertaget fick hans motståndare
en hård stund. Det är den oräddes svaghet att
missbedöma sin kraft och så ibland tappa sinnet
för proportioner.
Helgon kompromissar inte om sanningen.
Detta är viktigt att komma ihåg, ty du och jag
kan en dag hamna i Athanasios ensamma läge.
Därför skrev jag så mycket om honom här.

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du gjorde den helige biskopen Athanasios till förkämpe för tron på att
din Son är Gud av evighet. Låt oss glädjas åt hans undervisning och beskydd, växa i kunskapen
om dig och älska dig alltmer. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: 1 Joh 5:1-5 samt Matt 10:22-25a.
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FESTEN FÖR APOSTLARNA FILIPPOS
OCH JAKOB DEN YNGRE

Kyrkan över hela jorden firar i dag dubbel
apostelfest: FILIPPOS och JAKOB DEN
YNGRE. De tillhörde båda tolvmannakretsen
kring Jesus. De var förstås judar, men Filippos
namn är grekiskt och det var kanske därför
som vissa greker vände sig till honom när de
ville komma i kontakt med Jesus (Joh 12:2022). Tre saker till vet vi om honom: Han förde
skeptikern Nathanael till Jesus (Joh 1:43-51).
Han stod uppgiven inför Jesu önskan att mätta
de fem tusen hungriga åhörarna (Joh 6:5-7).
Vid den sista nattvarden uppmanade han Jesus:
”Visa oss Fadern.” Jesus svarade: ”Så länge har
jag varit tillsammans med er, och ändå känner
du mig inte, Filippos? Den som har sett mig,
har sett Fadern” (Joh 14:8-9).
Redan i fornkyrkan blandades denne apostel
ofta felaktigt ihop med diakonen Filippos, som
stod nära Paulus och som har en framträdande
plats i Apostlagärningarna, särskilt kapitel 8
(se dock också Apg 6:5 och 21:7-10). Enligt
medeltidens Gyllene legend (Legenda Aurea)
plågades en hednisk stad av en drake med
stinkande, giftig andedräkt. Aposteln Filippos
lovade invånarna - som ville tvinga honom att
offra till krigsguden Mars - att om de i stället
slog sönder marsfiguren och tillbad Herrens
kors, så skulle alla som draken gjort sjuka bli
friska och de dödade levande. De lovade att
göra det, men först fick han bota de drabbade.
Filippos befallde sedan draken att ge sig av och
man såg icke mera till besten. Hur ska detta
tolkas? Var draken avguden Mars? Eller är
legenden fri fantasi? Ingen vet. Därpå – sägs
det vidare – grundade Filippos en församling
och i en ålder av 87 år korsfästes han av
hedningar.

Vem var aposteln Jakob ”Alfaios son” (Mark
3:18, Apg 1:13)? ”Den Yngre” kallas en Jakob
i Mark 15:40, son till ”den andra Maria”
(se även Matt 27:56). I motsvarande scen
i Johannesevangeliet är hon syster till Jesu
moder (Joh 19:25) och gift med Klopas (som
enligt den kristne skribenten Hegesippos
från 100-talet var Josefs broder). Vi har även
”Herrens broder” Jakob i Matt 13:55 som
verkar vara den Jakob, som Paulus kallar
för apostel (Gal 1:19; jfr Mark 6:3). Om det
verkligen rör sig om en och samma person
på alla dessa ställen, då är denne Jakob son
till Jungfru Marias släkting Maria och en man
vid namn Alfaios eller Klopas. Men Jakob
kallas ju samtidigt för ”broder” till Jesus? Det
var inget problem i Bibelns värld, där alla
sorters släktingar kunde kallas bröder och
systrar (så än i dag i Mellanösterns kulturer).
Katolska kyrkan lär att Maria inte fick fler
barn än Jesus, hon förblev jungfru för alltid,
helt given åt Gud (Katolska kyrkans katekes,
nr. 510, se även s. 409). Tecken på att detta
var en fast del av kyrkans tro har vi redan från
300-talet. Klosterväsendet som växte fram
i den tidiga kyrkan inspirerades av Jungfru
Marias livslånga jungfrulighet. Det ogillade
arianerna (se 2/1, 2/5 samt s. 122). En av dem,
Helvedius, skapade på 300-talet oro genom att
påstå att Jesu moder fick fler barn efter Jesus
(ungefär som en del protestanter brukar påstå).
Helvedius försökte visa att Jakob måste ha varit
fysisk son till Maria. Den helige Hieronymus
(30/9) motsade kraftfullt denna nya lära och
hos honom möter vi det tidigaste vittnesbördet
vi har om att aposteln, ”Herrens broder,” och
Jakob den Yngre ansågs vara en och samma
person (den äldre aposteln Jakob, Sebedaios
son, firas 25/7, det var han som halshöggs
omkring år 42 e.Kr. – se Apg 12:1-3).
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En legend säger att Jakob den Yngre liknade
sin släkting Jesus. Han var som en levande
bild av Herren som alla ville se. Därför –
påstås det – var Judas tvingad att gå fram och
hälsa Jesus med en kyss i Getsemane, när han
förrådde honom på Skärtorsdagskvällen, så att
vaktstyrkan inte tog fel person.
Jakob fick ett personligt möte med den
uppståndne Jesus (1 Kor 15:7). Under det
första kyrkomötet, ca år 49 i Jerusalem, är
det Jakob som formulerar de avgörande
besluten (Apg 15:13-16). Paulus bekräftar hans
auktoritet (Gal 2:9-12) och allt tyder på att
Jakobsbrevet i Nya Testamentet är av honom.
Kyrkohistorikern Eusebius från 300-talets
början citerar ovanför nämnde Hegesippos
från 100-talet:
Herrens broder Jakob övertog tillsammans med
apostlarna ledningen av församlingen. Allt från
Herrens tid intill nu har alla kallat honom ”den
rättfärdige”; det fanns ju många med namnet
Jakob… Han brukade gå in i templet ensam och
man kunde där se honom i bön om förlåtelse för
folket. Hans knän blev hårda som på en kamel
av att han ständigt låg på knä i vördnad för Gud
och bad för folket…
Hegesippos berättar att Jakob förde många till
tron på Kristus. Judafolkets ledare lät den aktade
mannen träda fram uppe på tempelmuren.
De smickrade och pressade honom att inför
folket formulera sig så ”att de inte vilseleds
att följa Jesus den korsfäste”. Jakob svarade:
”Varför frågar ni mig om Människosonen?
Han sitter i himlen på den allsmäktiges högra
sida, och han skall komma med himmelens
skyar”. Därmed identifierar han Jesus med den
himmelska person som i profeten Daniels syn
(Dan 7:9-14) får makt av Gud över alla ting, för
evigt. Denna trosbekännelse kostade trettio år
tidigare diakonen Stefanos livet (Apg 7:54-8:1,
se 26/12), och den fanns på Jesu egna läppar
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när han själv förhördes (Mark 14:61-62). Nu
störtade anklagarna ned Jakob från muren,
och de började stena honom eftersom han
inte dog efter fallet. Medan stenarna flög på
den gamle aposteln, bad han för sina bödlar.
En tempelpräst ropade: ”Vad gör ni? Den
rättfärdige ber för er!” Då tog en valkare sin
klubba som han använde till att pressa vatten
ur kläder med och riktade den mot huvudet
på Jakob som så led martyrdöden. Samma
händelse – i kortare form - berättas av påven
Clemens av Rom (23/11) i en text som skrevs
inte många år efter att det hände. Eusebios
citerar dessa källor omkring år 325. Hans bok
finns översatt till svenska (Kyrkohistoria, II, 23,
Artos förlag). Han vittnar även om att Jakobs
biskopsstol i Jerusalem ”finns fortfarande kvar
och hålls traditionellt i ära av bröderna där.”
Det var viktigt för de tidiga kristna att kunna
visa upp sin historiska kontinuitet. Den s.k.
apostoliska successionen är en bärande pelare
än i dag i katolska kyrkans självförståelse, se
Katolska kyrkans katekes, nr. 860 - 862.
Mordet på Jakob skedde ca år 62. Det skakade
även icke-kristna. Den förste kristne biskopen
i Jerusalem, Jesu släkting, var djupt respekterad
av stora delar av det judiska folket (liksom
hans efterföljare Symeon - också han son till
Klopas enligt Hegesippos). Urkyrkan var en
konflikthärd inom judendomen - inte emot
judendomen utan hemmahörande inom den.
Dagens första läsning ger oss Paulus version
av traditionen om hur det gick till när den
uppståndne Jesus visade sig för lärjungarna. Av
de tolv apostlarna nämns enbart Kefas (Petrus)
och Jakob (1 Kor 15:7) – det visar vilken
position Jakob hade i urkyrkan. Evangeliet
ger oss de uppmuntrande orden av Jesus som
Filippos fråga i nattvardssalen gav upphov till
(Joh 14:9-14). Vi ska aldrig vara rädda för att
ställa frågor. Tron tål det. Våga fråga. Annars
får du inga svar.

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, vår Gud, återigen får vi glädjas åt apostlarna Filippos och Jakobs högtidsdag. Ge oss
då på deras förbön gemenskap med Kristi lidande och seger och en gång glädjen att se dig
ansikte mot ansikte. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: 1 Kor 15:1-8 och Joh 14:6-14.

Efter den engelska reformationen (se 22/6)
bestämde drottning Elisabeth I att det skulle
betraktas som högförräderi att förneka att
hon och ingen annan var andligt överhuvud
över kyrkan i sitt rike. Påven, den helige
Pius V (30/4), reagerade genom att prompt
exkommunicera henne. Hundratals katoliker
avrättades under de följande åren för sin trohet
mot påven. Dessa martyrer räknas som helgon
och vi minns dem i dag. Vanliga lekmän blev
hängda, men katolska präster, som smugglats
in i landet, blev hanged, drawn and quartered,
d.v.s de drogs iväg av en häst, bundna vid en
träpåle, till avrättningsplatsen. Där hängdes
de upp tills de var nästan döda. Könsorgan,
kroppslemmar och till sist huvudet höggs av.
Den stympade kroppen delades i fyra stycken
och sattes upp på offentliga platser till varning
för andra. Budskapet var tydligt: staten och
ingen annan avgör kyrkans frågor.
Den brittiska historien är blodig och känner
också till fall där protestanter förföljdes:
Drottning Mary I – som senare kallats ”Bloody
Mary” – hade i mitten av 1500-talet försökt

rekatolicera England och dödat flera hundra
radikala protestanter. Förgäves: England blev i
slutändan protestantiskt, men katolska kyrkan
överlevde ändå i hemlighet ända fram till vår
tid, där den har fått starkare fäste igen (nu är
upp emot 10 % av befolkningen katoliker).
I dag söker de olika kristna samfunden i
Storbritannien försoning och ekumenik. Man
visar också ömsesidig respekt för dem som
dödades under maktstriderna. Det är inget fel
att strida om religiösa frågor, men det behöver
inte göras med vapen. Argument och förnuft
är de enda värdiga medlen att använda, men
statsmakten ska göra det möjligt för alla att
föra en fri debatt och inte ställa sig själv över
kyrkans läroämbete.
Alla ni som dog för ert samvete och för Kristus
på de brittiska öarna, be för de människor
som bor där i dag! Må den kyrka, som en gång
lyckades kristna dessa folk, åter få leva upp
och växa och kunna ge nya generationer den
dyrbaraste gåvan som finns: Kristi frid och nåd.
Amen.
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TIDIG PROTESTANTISM (1500-TALET)
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IRENE FRÅN THESSALONIKI (DÖD CA. 310)
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Den heliga IRENE från Thessaloniki föll offer
för kejsaren Diocletianus (se 16/1) förbud
år 303 mot att inneha den kristna Bibeln,
tillsammans med sina två systrar Agape och
Chionia. Precis som dessa två vägrade hon att
förneka Kristus. Hon sattes naken och i bojor
i en bordell, men ingen vågade vidröra henne.
Då dödades hon.
Enligt en vacker berättelse var Irene dotter till
en hednisk kung. När hon kom i giftesmogen
ålder flög en duva med en olivkvist in genom
hennes fönster och la den på bordet framför
prinsessan. Sedan kom en örn och la ned en
blomsterkrans. Till slut släppte en korp ned
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Heliga Irene, be för alla kvinnor som vill älska
Jesus över allt annat. Må de skyddas av Gud
varje dag och en gång tillsammans med dig och
alla helgon förenas med sitt hjärtas brudgum i
det Paradis ditin inget ont kan komma. Amen.

FRANÇOIS DE MONTMORENCY-LAVAL
(1623 – 1708)

Den salige FRANÇOIS de MONTMORENCYLAVAL utnämndes år 1658 till biskop för ”Nya
Frankrike”, d.v.s. alla fransktalande personer
i Nordamerika ända ned till Mexico, med
ansvar för 26 präster och 2200 övriga själar.
I Quebec (Canada) startade han det första
prästseminariet i sitt gigantstift. Biskopen
vände sig mot kolonisterna som sålde alkohol
till indianerna för att berika sig på dem. Så
råkade han ofta i motsats till guvernörerna
som skyddade de vitas intressen. Ofta fick han
resa till Frankrike för att skaffa medel till sitt
fattiga stift (själv gav han vad han hade till de
fattiga). När han skulle ha sitt stift officiellt
registrerat i Rom fick ha ta strid med påvens
ämbetsmän som krävde en registreringsavgift.
Det hade han inte råd med. Han fick slippa.
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en orm. En kristen förklarade för henne att
duvan var hennes utbildning och olivkvisten
Guds nåd som tas emot i dopet. Örnen och
blommorna var hennes framgång i livet.
Korpen och ormen var framtida lidanden och
sorg. Efter detta tecken från Gud bestämde
sig Irene för att avstå från äktenskap och helt
tillhöra Kristus. Hon tog emot dopet och
omvände även sina föräldrar.

År 1688 la han ned sitt ämbete, fullständigt
nedbruten av alla som motarbetade honom.
Biskop François fortsatta dock sitt humanitära
arbete. ”Den gamle herrn” som han kallades
- var älskad av många. Det äldsta franska
universitetet i Amerika gjordes möjligt med
gåvor han samlade in. Det bär än i dag hans
namn (Laval).
Salige François, under tio år reste du omkring
runt en halv kontinent och slet ut dig som biskop
för de kringspridda, fransktalande troende.
När du blev sjuk av alla dina mödor tvingades
du släppa allt och känna på hjälplöshet och
otillräcklighet. Be för kyrkans herdar i dag, som
på många platser bär övermänskliga bördor.
Amen.
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ROSA VENERINI (1656 – 1728)
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åhöra undervisningen i hennes skola i Rom.
Rosa måste ha darrat av fruktan. Efteråt fick
hon det bästa stödet som tänkas kan. Påven sa:
”Signora Rosa, Ni gör vad vi inte kan göra. Vi
tackar er mycket, ty dessa skolor kommer att
heliggöra Rom!”
Heliga Rosa, trehundra år efter din död
är skolgång för flickor fortfarande ingen
självklarhet överallt i världen. Be för kyrkans
många skolsystrar som just nu anstränger sig
för eftersatta flickor i fattiga länder. Må alla få
en människovärdig start på livet, så att de aktivt
kan delta i, påverka och göra sig hörda i sina
samhällen. Amen.

ULRIKA NISCH (1882 – 1913)

En 12-årig piga blev sjuk och vårdades av
nunnor. Dessa kvinnor, Barmhärtighetssystrarna av det heliga korset, anslöt hon sig
sedan till. Hos dem arbetade hon i ett grovkök.
Uppoffringsviljan hos Ulrika var stor och den
tärde på den unga nunnans krafter. Därtill kom
ständiga huvudvärk och även känslor av tvivel
som satte hennes tro på hårda prov. I dag, år
1913, dog den saliga ULRIKA NISCH från
Hegne i södra Tyskland i tuberkulos. Hennes
ordens 3.500 systrar arbetar i många länder.
Ulrika är inget ”kändishelgon”. En pilgrimsdag
anordnas dock varje år lokalt på denna dag till
klostret i Hegne.

Ord av den saliga Ulrika Nisch:
Kärleken känner inget mått och vi vill lida allt
och arbeta i kärlek och för kärleken.
Saliga Ulrika, må ditt exempel hjälpa oss att
söka Gud i allt vi gör. Be för oss att vi mitt i
vardagens besvärliga uppgifter kan tacka och
älska Gud och så använda vår korta tid på
jorden till att tjäna honom som gjorde sig till
allas tjänare, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa
minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
						(Matt 25:40)
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Den heliga ROSA VENERINI dog i dag,
år 1728 i Rom och begravdes i jesuiternas
huvudkyrka Il Gesú. Hon grundade en
kvinnogemenskap som ägnade sig åt
utbildning av flickor i Viterbo och omnejd
– faktiskt de första offentliga flickskolorna i
Italien. Systrarna kallades för ”jesuitinnor”
– förmodligen på grund av den höga nivån
på deras undervisning och deras andliga
kontakter med jesuitpräster. Vid hennes död
fanns det redan 40 sådana gemenskaper och i
dag finns de i många länder.
Rosa mötte motstånd från kyrkliga myndigheters sida. En höstdag, år 1716, fick hon besök
av påven själv med 8 kardinaler som ville
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KAROLINA (THERESIA)
GERHARDINGER (1797 – 1879)

Från 1931 tog de över ansvaret för katolska
skolan i Stockholm, från 1938 skolan i
Göteborg. När Skolsystrarna de Notre Dame
år 2005 lämnade över livsverket till lekfolk
kändes förlusten stor. Vilka är de? Den
saliga KAROLINA GERHARDINGER från
Regensburg var deras grundare, en from och
begåvad flicka, som gjorde allt hon ansåg
rätt och riktigt med orubblig beslutsamhet.
Redan som 15-åring var hon färdig utbildad
lärare - något av en prestation av en kvinna
i början av 1800-talet! Uppmuntrad av sin
biskop och med stöd av bayerska kungen
satte hon med likasinnade kvinnor igång sin
skolrörelse. Gruppen blev en aktiv, modern
klostergemenskap, byggnader förvärvades,
och skolorna spred sig. Kungen bad då
Karolina, som nu hette Moder Theresia,
att arbeta för tyska utvandrare i Amerika
och med fem systrar begav hon sig i en
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Ord av den saliga Moder Theresia
Gerhardinger:
Alla Guds verk går långsamt och genom lidande,
men så står de desto fastare och blomstrar desto
härligare.
Saliga Theresia av Jesus, be för alla som har eller
har haft kontakt med dina systrar, inte minst här
i Sverige. Må de alltid bevara varma minnen av
omsorg, uppmuntran och roliga stunder som de
fått uppleva hos er! Amen.

JOHANNES (JUAN) AV AVILA,
KYRKOLÄRARE (1500-1569)

Påven Benediktus XVI upphöjde år 2012
den helige predikanten Johannes från Avila
till kyrkolärare. Han var son till en rik jude
som hade blivit kristen och själv glödande
troende. Efter att ha försökt studera juridik
(och pressats att sluta vid universitetet för att
hans far hade judisk bakgrund?) lämnade han
allt för en kyrklig karriär, med siktet inställt på
att bli missionär i det nyss upptäckte Amerika.
Vid denna tid dog Johannes föräldrar och
han fördelade sitt arv bland fattiga. En tid
undervisade han vid universitetet i Alcalá.
Den nyvigde prästen fick inte resa över
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oceanångare över Atlanten och startade upp
ordens framgångssaga även där. Helgonet dog
i dag år 1879. När dessa rader skrivs arbetar
systrarna på fem kontinenter, och de har inte
lämnat Sverige. I Nacka hjälper de till både i
församlingen och i vilohemmet Maria Regina
som bedriver hospiceverksamhet.

havet: biskopen i Sevilla hade upptäckt hans
stora begåvning och skickade honom ut som
predikant för folket i Andalusien i södra
Spanien som led i en större satsning att
omvända muslimer och judar efter att den
spanske kungen hade fått kontroll över hela
den iberiska halvön. Johannes bidrog dessutom
till organiserandet av det nya universitetet i
Granada.
Johannes folkliga predikostil grep många
hjärtan, de omvände sig och påbörjade ett
nytt liv. Bland dem som fått nytta av hans

Under Johannes sista 14 år hade han ständiga
smärtor - vilket hindrade den lärde mannen
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från att delta i konciliet i Trient 1551 (se s.
364ff), men han predikade vidare som om
smärtorna inte fanns. Särskilt gärna predikade
han om Jungfru Maria. Den märklige prästen
lämnade många skrifter och ca 250 brev
efter sig. Han inspirerade senare helgon som
Franciskus de Sales (24/1) och José Maria
Escrivá (26/6) genom sin bok Audi filia, som
handlar om hur även enkla kristna kan nå
fullkomlighet. Han lyckades grunda 15 skolor
av vilka tre blev till universitet. Helgonet som
inte tillhörde någon orden dog i dag år 1569
av sin sjukdom. Jesuiterna ville inte ha honom
som medlem – men han begravdes i deras
kyrka i Montilla nära Córdoba.
Ord av den helige Johannes av Avila – om att
kristna inte ska söka ära och popularitet:
Kristus lär oss att om vi vill följa honom, så
ska vi vandra den väg han vandrade. Det är
helt säkert fel att Guds Son skulle vandra på
skammens väg och människornas söner skulle
vandra på den världsliga ärans väg.
------Helige Johannes, be för oss som vill leva som
kristna i dag, att vi upptäcker de rikedomar
som ges åt dem som vill söka Guds rike av alla
krafter, något som världens barn avskyr och flyr
ifrån. Be också för att vi aldrig må tro att vi kan
nå målet med egna krafter. Amen.

GANGOLF (700-TALET)

Vårregnet på fönsterrutan kan gestalta tårar
som rinner neråt. Det kanske var så den där
fasansfulla dagen på 700-talet, när en ond
präst slog ihjäl den helige riddaren GANGOLF.
Prästen hade ett förhållande med Gangolfs
hustru som den fromme maken hade övergivit
för ett liv i bön och bot sedan hon vägrat

lyssna till hans förmaningar att sluta med sitt
notoriskt otrogna liv. Hur äktenskapet hade
hamnat i ett så förfärligt läge och hur det sedan
blev med kvinnan och prästen kan man undra.
Gangolf blev ett helgon. Han är skyddshelgon
för äktenskapsproblem, som många får kämpa
med. Låt oss be för dem som plågas av sådant
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andliga undervisning finns andra helgon
såsom Johannes av Gud (se 8/3) och Teresa
av Avila (se 15/10). Johannes var en god vän
till den helige Ignatius av Loyola (se 31/7) och
understödde dennes nya jesuitorden allt han
kunde. Ignatius ville uppta honom i sin orden,
och han ville också själv bli jesuit, men ledaren
för jesuiterna i Andalusien avrådde från det
och så blev det aldrig av. Skälen till avvisandet
känner vi inte. Ignatius kan omöjligt ha ändrat
uppfattning på grund av Johannes judiska
bakgrund, ty Ignatius hade stor vördnad för
det folk som Herren själv hade tillhört, ja,
den helige Jerusalempilgrimen hade gärna
själv varit född av judisk släkt för att så
kunde känna sig närmare Jesus. Inte heller
det faktum att inkvisitionen under en tid
misstänkte Johannes för att sprida villoläror
(han anklagades för att predika en allt för
sträng moraluppfattning, nämligen att rika
inte kunde komma till himlen – men friades)
kan ha gjort utslaget ty Ignatius hamnade själv
i inkvisitionens klor hela åtta gånger. Kanske
var det Johannes betoning av att en kristen
gärna ska tåla förtal och hån som blev för
mycket för jesuitorden: i ett brev till Johannes
förklarar Ignatius att jesuitorden bör försvara
sig mot sådant för att inte mista respekt varvid
det pastorala arbetet kan lida skada.

i dag! Låt oss också be för de uslaste prästerna
som just nu måste svettas i skärselden för sina
brott!
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Helige Gangolf, be om omvändelsens nåd för
alla vars äktenskap är i kris på grund av otrohet,
och be för alla präster som bryter andra mäns
äktenskap, eller på annat sätt kränker dem vars
frälsning de är satta att tjäna. Amen.

NEREUS OCH ACHILLEUS (DÖDADE CA
304); PANKRATIUS (DÖDAD ÅR 304)

De heliga NEREUS och ACHILLEUS vet vi
inte så mycket om. Den helige påven Damasus
(11/12) gjorde en gravinskription åt dem.
Av den förstår vi att de var två soldater som
plötsligt blev kristna mitt under Diocletianus
förföljelse i början av 300-talet (se 16/1) när de
såg hur många modiga bekännare kyrkan hade.
Över deras grav restes några decennier senare

en basilika vars ruiner avtäckts i modern tid
(plats: Via Ardeatina i Rom). Bilder där på två
pelare visar hur de två helgonen halshöggs.
Namnet Achilleus kan ännu tydligt utläsas
på en av dem. Må de be för alla som i vår tid
funderar på att bli kristna, men inte vågar ta
det avgörande steget!

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige Gud, låt dina ärorika martyrer Nereus och Achilleus träda fram för ditt ansikte
och föra vår talan med samma trohet som de visade med sitt vittnesbörd ända in i döden.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Upp 7:9-17 samt Matt 10:17-22.

Också idag: Pankratius
Den helige PANKRATIUS dag är kommunionsbarnens helgon. År 304 står han som 14årig pojke inför kejsaren och vägrar överge
sin kristna tro. Hellre går han i döden. Jesus
var viktigare för honom än all världens
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falskhet. Tänk på honom framför altaret när
det är söndag, och inte minst när du ser din
församlings barn ta emot sin första heliga
kommunion – kommer dessa små kristna att
liksom Pankratius stå fasta i sin kristna tro, när
de ifrågasätts av en oförstående omvärld? Be
för dem!

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, du gläder din kyrka med dina heliga martyrers förbön och stöd. Hör den helige
Pankratius bön, bevara din kyrka i hängiven tro, och skydda henne mot ondskans makter.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Upp 19:1,5-9a samt Matt 11:25-30.

DEN SALIGA JUNGFRU MARIA AV FATIMA

År 2005 dog syster Lucia, som var nunna i
karmelitklostret i Coimbra, Portugal, några
veckor före den helige påven Johannes Paulus
II (se 22/10). Denna dag firar kyrkan DEN
SALIGA JUNGFRU MARIA AV FATIMA och
minns så de visioner Lucia hade som barn,
år 1917, tillsammans med två yngre kusiner,
Jacinta och Francisco, som båda dog en kort
tid efter visionerna och som saligförklarades
år 2000.
Vid tiden för dessa uppenbarelser härskade
i Portugal en antikyrklig ”demokratisk”
regim, som fördrev biskopar och klosterfolk,
beslagtog kyrklig egendom och förbjöd den
djupt religiösa befolkningen att kunna ta emot
religionsundervisning i skolorna. Kyrkan
förblev dock lika central i folks vardag som
alltid. Vid sju års ålder vallar Lucia får på ett
berg tillsammans med tre andra barn. De ber
rosenkransen. Då ser de över träden i en dal
under sig en människoliknande gestalt, liksom
svävande i luften, som ”en figur av snö”. Barnen
undrar vad detta är. Det händer tre gånger.
Rykten går och Lucia möts med förakt i sin
egen familj. Senare vallar hon får med sina två
kusiner, Jacinta och Francisco. Samma gestalt
visar sig nu, en ung, vacker man, genomskinlig
som kristall. Han säger: Var inte rädda! Jag

är fredens ängel! Be med mig! Han knäböjer
med pannan mot marken och låter barnen tre
gånger upprepa:
Min Gud, jag tror på dig, jag tillber dig, jag
hoppas på dig, jag älskar dig. Jag ber dig om
förlåtelse för dem som inte tror på dig, inte
tillber dig, inte hoppas på dig och inte älskar dig.
Barnen är gripna av en känsla av Guds närvaro
och vågar en lång stund inte säga ett ord till
varandra. Senare, när de leker vid en brunn,
visar sig ängeln igen. Han uppmanar dem att
be mycket, eftersom Jesu Hjärta och Marias
Hjärta har stora planer med dem. De ska
göra uppoffringar för att gottgöra de synder
som sårar Gud och så utverka syndarnas
omvändelse och fred för Portugal (landet
deltog just då i Första världskriget). Barnen
uppmanades att bära allt lidande, som Herren
skulle komma att skicka dem. Från denna dag
uppoffrar barnen allt obehag, som de tillfogas
av andra. De ber i timmar. De lever i andlig
frid, men är kroppsligen trötta, ständigt
medvetna om Guds närvaro. En annan gång
ser de ängeln hålla en kalk och en blodig hostia
i luften. Han lär dem en bön till Treenigheten,
i vilken Jesu kropp och blod uppoffras för
människornas smädelser, deras hädelser och
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likgiltighet mot Jesus. I visionen ser de hur
ängeln räcker dem kommunionen.
Vid denna tid drabbas Lucias familj av kaos.
Faderns alkoholmissbruk raserar familjens
ekonomi. Modern är förtvivlad och blir sjuk.
Lucia gråter vid brunnen, där ängeln visade
sig, men minns hans ord om att uppoffra
lidandet. Så är läget den 13 maj 1917, när
Mariauppenbarelserna börjar. Det är söndag,
de tre barnen leker när något blixtrar till på
himlen. Över en stenek ser de plötsligt en
dam, klädd i vitt, ”mer strålande än solen”, en
och en halv meter ifrån dem. Ljus utgår från
henne och barnen omsluts av det. Märkligt
nog känner de ingen fruktan. Den vackra
Senhora säger att hon är från himlen och ber
dem återvända till samma plats vid samma
tid, dagen den trettonde under de följande
månaderna. Hon lovar att de ska komma till
himlen och frågar om de är beredda att stå ut
med allt lidande, som Gud kommer att skicka
dem under livet, som ett sonande för alla
synder som sårar honom och som en bön för
syndarnas omvändelse. Barnen svarar ja, och
från damens händer utgår ett ljus, som tränger
djupt in i deras själar och de börjar be till
Gud. Slutligen uppmanar damen dem att be
rosenkransen varje dag för världsfreden och
för att kriget ska sluta. Hon lyfts upp i luften
och försvinner i horisonten. Barnen börjar
genast med uppoffringarna: de skänker sina
matpaket till fattiga barn, ber mycket o.s.v.
Den 13 juni upprepades händelsen och damen
lade nu till att de tre skulle lära sig att läsa. De
såg också ett hjärta, omgivet av törnen, och
förstod att det var Marias rena (obefläckade)
hjärta. Hemma skäms Lucias mamma över sin
dotter och slår henne med ett vedstycke för
att få henne att erkänna sina ”lögner”. Barnet
dras till förhör hos prästen som misstänker
att djävulen kan ligga bakom alltihop. Den
tioåriga flickan börjar tvivla på sig själv och
1150

plågas av oro och mardrömmar. Driven av en
oemotståndlig makt går hon ändå till platsen
igen den 13 juli. Nu upprepar damen sin
uppmaning till barnen att be daglig rosenkrans
för freden och krigets avslutning. ”Denna
dag uppenbarade den heligaste Jungfrun oss
hemligheten” skriver Lucia senare som vuxen.
Fatimas hemlighet består av tre delar och
Lucia känner först att hon ska behålla den –
liksom en del personliga saker som Jungfrun
sa – för sig själv. Först många år senare, när en
biskop kräver att få veta dem, avslöjar hon två
av de tre delarna. De är följande: Maria låter
barnen få se helvetet, ett eldhav, där djävlar i
motbjudande skepnader och människosjälar
kastas runt i lågorna som svarta, glödande kol.
Gud vill rädda själarna från detta genom att
upprätta andakten till Marias rena hjärta, får
de veta. Om människorna fortsätter att kränka
Gud ska ett nytt, värre krig drabba jorden
(därmed menades tydligen Andra världskriget
som kom 1939-45). Om man följer damens råd
däremot ska Ryssland omvända sig och påven
ska viga landet till Marias rena hjärta. I annat
fall kommer landet att sprida sina irrläror över
världen och förfölja kyrkan (vilket skedde
några månader senare, då kommunisterna
tog makten och upprättade den sovjetiska
diktaturen). Barnen lär sig också att efter varje
dekad i rosenkransen lägga till orden:
O min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss
från helvetets eld. Led alla själar till himmelen,
särskilt dem som behöver din barmhärtighet
allra mest. Amen.
Hemma hör Lucia nu rykten om att det finns
folk som vill döda henne. Hennes irriterade
mamma reagerar med att säga att hon inte bryr
sig. Lucia känner sig djupt sviken. När hon
tvingas till förhör hos myndigheterna är hon
övergiven av alla. Där pressas hon för att avslöja
de ovan nämnda hemligheterna och lova att
inte återgå till platsen. Men Lucia säger inget

Den 13 september trängs en stor mängd
människor kring barnen. Många ber om
förbön för sjuka släktingar. Åter uppmanar
damen från himlen till rosenkransbön för
freden och för krigets avslutning. Hon lovar
att utföra ett mirakel i oktober ”så att alla tror”.
Nu går det rykten om att myndigheterna vill
spränga en bomb vid nästa uppenbarelse.
Lucias föräldrar förskräcks och ändrar attityd.
De vill nu vara med när det sker. Om Lucis dör
vill de dö med henne.
Den 13 oktober är tiotusentals människor
församlade på platsen vid steneken, även
journalister och till och med vetenskapsmän.
Det störtregnar, marken är lerig. Lucia ber alla
slå ihop sina paraplyer och be rosenkransen.
Solen lyser fram. Damen visar sig igen för
barnen och önskar att ett kapell byggs på
platsen. Hon presenterar sig som Vår Fru av
rosenkransen och talar igen om bönen för fred.

Damen utlovar att kriget går mot sitt slut och
att soldaterna snart ska komma hem. När hon
lyfts upp strålar hennes eget ljus i solen och
Lucia utbrister: ”Se på solen!” Alla ser upp och
nu händer något oförklarligt: Solen bleknar
och solskivan börjar röra på sig. Strålar i
alla färger sprider sig över landskapet. Solen
verkar störta ned och krossa människorna. I
människomängden hörs ångestrop och böner.
”Känslan i dessa ögonblick var fruktansvärd”
vittnade en professor i naturvetenskap senare.
Alltihop varade i 10 minuter och efteråt
konstaterade man att marken och kläderna
som hade blötts ned av regnet var torra.
Hundratals personer, troende och skeptiker,
har lämnat ögonvittnesmål om ”solundret”,
om än med lite variation (solen ”dansade” sa
de flesta, ”roterade” eller ”virvlade” sa andra).
Ingen närvarande verkar ha direkt förnekat
fenomenet. Tidningarna spred nyheten över
landet. Människor så långt som 18 km bort
kunde berätta att de skrämts av skådespelet
och gömde sig eftersom de trodde att
världens slut var nära. Än i dag finns ingen
bra förklaring. Spekulationer har lagts fram
om metereologiska rubbningar, masshysteri,
ufon eller Satan själv som orsak, men den
allmänna opinionen anslöt sig till barnens
tro: Gud och La Senhora låg bakom miraklet
med solen. Barnen såg under händelsen den
helige Josef med Jesusbarnet på armen, och
båda välsignade folket. Sedan kom den heliga
Jungfrun till, i vit klänning och blå mantel,
oändligt skön såsom de sett henne innan.
Året därpå blev det fred i Europa, och de
ateistiska kommunisterna grep makten i
Ryssland. Francisco och Jacinta dog en tid
efter allt detta i spanska sjukan. Regeringen
försökte stoppa vallfärdsverksamheten i
Fatima. Två soldater tog Lucia till en öppen
grav och diskuterade om de skulle halshugga
henne. Lucia släpptes. Genom olika privata
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och släpps ändå. Hemma trampar besökarna
och deras hästar sönder den lilla fattiga
familjens odlingar och mamman förtvivlar
ännu mer. De saknar nu mat och Lucia magrar.
När Jungfrun ska visa sig den 13 augusti kan
barnen inte närvara eftersom de sätts i fängelse
bland skrämmande vuxna kriminella. Dessa
hårdingar känner medlidande med de tre små
liven: Någon spelar munspel och det blir dans
och därefter rosenkransbön under barnens
ledning. Barnen släpps fria och skärper sin
botgöring: En repstump som skaver så att
det gör ont binder de kring sina höfter, de
slår sig själva med brännässlor. Tre män från
myndigheterna dyker upp och hotar barnen
med att de kan dömas till döden, och det går
rykten om att så ska ske. De fruktar inget:
”Dödar de oss kommer vi till himlen”. Med
några dagars försening får barnen igen se
Maria. Hon säger att Gud önskar att de slutar
sova med de skavande repstumparna intill
kroppen.

MAJ

kontakter fick hon en skolutbildning (långt
från huvudstaden där regeringen sökte efter
henne). Hon gick sedan i kloster. 1926 tog
en auktoritär högerregim makten. Kyrkan
fick bättre villkor, religionsundervisningen
återinfördes och Fatima blev till en nationell
helgedom. Det portugisiska samhället hängde
dock efter i utveckling. Så även kyrkan, vars
skolor ägnade sig mest åt överklassen. När en
grupp militärer tog makten år 1974 och banade
väg för modern demokrati hade kyrkan bara
svagt folkligt stöd. Men tron på Vår Fru av
Fatima och vetskapen om att syster Lucia ännu
levde förblev viktig hos befolkningen (man
skojar ännu om att till och med ateister tror på
undret i Fatima).
Den tredje delen av Marias budskap förvarades
på ett papper, inlåst i Vatikanens hemliga
arkiv. Påvarna läste dokumentet, men ville
inte offentliggöra det. När den helige påven
Johannes Paulus II (22/10) denna dag år 1981,
alltså på datumet för uppenbarelsernas början,
utsattes för ett mordförsök och svävade en tid
mellan liv och död, tog han fram dokumentet.
Redan samma år formulerade han böner,
inspirerade av budskapet från Fatima. Han
upprepade dem år 1982 i själva Fatima, där
en av kulorna från attentatet nu har insatts i
Mariafigurens krona som tack för Jungfruns
förbön (som påven ansåg skyddade honom
från döden). 1984 vigde påven i Rom hela
världen åt Marias heliga hjärta. Utan att
nämna det kommunistiska Ryssland vid namn
var det ändå tydligt att han speciellt avsåg det.
Året därpå inledde Sovjetunionens ledare de
reformer som fick denna ateistiska diktatur, ja,
så småningom hela imperiet, på fall. År 1989
bekräftade syster Lucia att påvens böner hade
motsvarat vad Jungfrun önskade.
År 2000 bestämde samme påve att tredje delen
av hemligheten skulle offentliggöras. Det är
en text som kan tolkas som en symbolisk
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sammanfattning av mänsklighetens och
påvarnas lidanden under 1900-talet: en ängel
med ett eldsvärd hålls tillbaka av Jungfru Maria
från att straffa jorden. En ”biskop i vita kläder”
(påven) tillsammans med andra kyrkliga
personer går upp för ett berg mot ett kors. De
går genom en halvt ödelagd stad och ber för
de döda som ligger överallt. Påven blir skjuten
och dör liksom hans ledsagare (men detta
gick alltså lyckligtvis inte helt i uppfyllelse vid
attentatet på Petersplatsen 1981).
Hela texten med den tredje delen har i övrigt
publicerats på Vatikanens hemsida. Rykten
om att en del av den sista hemligheten
skulle ha undanhållits uppkom år 2016 på
internet men avvisades med stor bestämdhet
av den i mellantiden pensionerade påven
Benedikt XVI som år 2000 hade samverkat
med Johannes Paulus om offentliggörandet.
Med offentliggörandet sattes det stopp
för många års spekulationer om Fatimas
”dolda” budskap. De är vad kyrkan kallar för
”privatuppenbarelser” (Katolska Kyrkans
Katekes, nr. 65-67). Sådana kan bli ”godkända”
om det kan visas att de inte motsäger vår tro
(Gal 1:8). Då kan man tro på dem om man vill,
men de ersätter aldrig den uppenbarelsen som
vi möter i Bibeln. Marias uppmaning i Fatima
till bot är urkristen (Jesu uppmaning ”omvänd
er” i Mark 1:15 kan också översättas som ”gör
bot”). Att Guds Ande genom hela kyrkans
historia fortsätter att fördjupa vår kristna tro
genom ingivelser till heliga människor är i
övrigt något vi rentav kan förvänta enligt
Jesu ord (Joh 16:12-14), och dessa ingivelser
får inte föraktas (1 Thess 5:19-20, se även
Katolska Kyrkans Katekes, nr. 94). Vår tid vill
gärna förklara uppenbarelser ”psykologiskt”
och det kan man kanske göra, men därmed
är allt inte sagt. Ingen kan ju utesluta att även
”hallucinationer” kan innehålla budskap från
Gud. Vetenskaplig psykologi kan hjälpa oss
att förstå känslotillstånd som ledsagar våra

Att förstå sin katolska tro rätt kräver studier.
På Lucias tid var det förbehållet pojkar att gå
i skolan. Flickor – inte minst på landet – hölls
hemma och Lucias egna föräldrar ansåg att det
var av ”fåfänga” som hon ville studera. Därför
är det intressant att en viktig del av Marias
budskap till barnen var just att de skulle lära
sig att läsa. Det var tämligen progressivt,
helt mot tidens anda. Fatimahistorien lär oss
om barns rätt att möta respekt och bli tagna
på allvar. De kan vara fullt mogna kristna
och bli språkrör för Gud (Ps 8:3, Matt 21:1516). De behöver skydd mot skadliga religiösa
överdrifter men kan vara andliga föredömen
för vuxna. Det är mer än sannolikt att nunnan
Lucia kommer att få helgonstatus liksom sina
två kusiner - det kanske har hänt när dessa
rader läses! Som möjlig minnesdag gissar jag
på 13 februari, denna gamla nunnas dödsdag,
alltså hennes egen ”födelsedag i himlen”.
Den 22 mars 2014 invigde Nordens katolska
biskopar i Lund hela Norden till Marie
obefläckade hjärta. Jag knäböjde som diakon
vid deras sida framför altaret. Den bön som
lästes var denna:
Heliga Maria, Jungfru och Moder, du Drottning
över Nordens land, med alla släkten prisar vi
dig salig, du som, full av nåd och framför andra
kvinnor, blev utvald till Guds port i världen. I
ditt obefläckade hjärta lyssnade du och lydde
den gudomliga kallelsen. I full frihet, i tveklös
tro erbjöd du hela din varelse som verktyg för
världens räddning, och du födde honom som är
Livet. Ditt Ja var början på en vandring i tro:
lyhörd för Gud lät du dig ledas av hans Ord. Du
växte med din Son och följde honom på hans
väg. Du hade samma sinnelag som han. Med
odelat hjärta, fritt från svek och förställning,

ödmjuk, barmhärtig, nära dem som behövde
dig, sökte du det enda nödvändiga. Du blev
för hans skull flykting och främling i ett annat
land. Du betraktade, som en i folkskaran
kring Jesus, hans sätt att leva, tala, handla och
möta människor. Ett svärd gick genom ditt
hjärta, när han blev avvisad och utlämnad i
syndares händer, plågad, hånad och förkastad.
När hans stund var inne bevarade du tron, en
klart lysande låga i det stora mörkret. Under
korset blev du mor till alla Jesu lärjungar och
vägvisare till honom. Du vakade i väntan på
uppståndelsens morgon, då ditt hjärta fylldes av
ett outsägligt jubel. Du, som burit honom under
ditt hjärta, fick dela hans uppståndelse och
förhärligande. Du, vår mor i nådens ordning,
vi anförtror Nordens länder och folk i ditt
moderliga beskydd. Du och din Son är okända
för många, men också nu och här är ni med oss.
Du ser våra behov och säger till oss: ”Gör allt
det han säger er!” Lär oss finna Jesus i vår egen
verklighet. Visa oss att han är vägen, sanningen
och livet. Be för alla om trons oskattbara gåva.
Hjälp de kristna att trovärdigt vittna om Guds
kärlek. Bred din mantel över alla Guds barn
och försäkra dem om hans omsorg. Vi vill som
du blir hans verktyg. Vi viger våra händer till
försvar för de skyddslösa och små, och till att
utföra Guds verk i världen. Vi viger våra fötter
till att gå i Jesu spår och närma oss vår nästa.
Vi viger våra tankar till att se, höra och handla
i evangeliets ljus. Vi viger våra hjärtan till att
älska och välja det som är Guds vilja. Vi viger
oss till ditt obefläckade hjärta, du som vill
det Gud vill, så att Jesus kan utföra sitt verk i
världen, också här och nu, också i denna tid, så
full av löften och risker, också i våra länder och
i vår tids människor, också i oss, i alla dem som
Gud har skapat med hjärtan som längtar efter
det sanna livet. Heliga Jungfru och Moder, håll
din hand över Nordens länder och led oss fram
till Jesus, vår mästare och vän, vårt liv och vårt
mål, han som med Fadern och Anden lever och
råder i alla evigheters evighet. Amen.
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andliga upplevelser, men inte uttala sig om
meningen med dem. Där handlar det om tro
och där avgör kyrkan, som aldrig sviks av sin
Herre (Matt 18:18 och 28:20).

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du har gjort Maria, din Sons moder, också till vår moder och beskyddarinna. Låt oss
hålla ut i bot och bön för hela världens frälsning och dag för dag sträva efter att utbreda Kristi
rike på jorden. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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APOSTELN MATTIAS FEST

Katolska kristna firar i dag FEST till minne av
aposteln MATTIAS. Han var den tolfte - eller
man kanske skulle kunna säga trettonde - av
apostlarna. När förrädaren Judas dog valde
kyrkan nämligen en ny i hans ställe. Jesus hade
ju bestämt att apostlarna skulle vara just tolv
(Luk 6:12-16). Det ”nya Israel” skulle tydligen
byggas av lika många ”söner” som det gamla
Israel, d.v.s. patriarken Jakob, hade (1 Mos
35:22c-26). Mattias är därmed ”aposteln som
kom till i efterhand”. Han valdes bland dem
som hade varit lärjungar från den första tiden
när Jesus döptes i Jordan tills hans himmelsfärd
(Apg 1:21-22), så han kände Jesus mycket väl även om Jesus alltså inte direkt valt honom till
apostelkollegiet. Gud har en speciell uppgift
även för dig. Den kan visa sig tidigt eller sent i
livet, kanske väldigt sent.

Mässans första läsning denna dag berättar
hur det gick till när aposteln Mattias valdes.
Evangelieläsningen (Joh 15:9-17) är från Jesu
varma och långa tal på Skärtorsdagskvällen
till lärjungarna om vinstocken – d.v.s. vår
levande gemenskap med honom – och om
kärleksbudet. Tonvikten i läsningen är i dag
kanske v. 13 om den som ger sitt liv för sina
vänner: legenden berättar att Mattias dog för
Kristus – stenad och nedslagen av hedningar.
I början av 300-talet ska hans reliker ha förts
till Trier i Tyskland, där de ännu vördas. Även
Rom och Padua gör anspråk på att ha reliker
av detta helgon – han som var en av Jesu
efterföljare från de allra första dagarna.

Kyrkans bön på denna dag:
Evige Gud, du som upptog den helige Mattias i apostlarnas kollegium, låt din kärlek komma
oss till del i överflöd, så att vi räknas till dina utvalda. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Särskilda läsningar: Apg 1:15-17, 20-26 samt Joh 15:9-17.
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ISIDOR FRÅN MADRID (CA 1070 – 1130)

”Gå till mässan varje dag? Det skulle jag
ALDRIG hinna med!”, säger många. Varför?
Den helige bonddrängen ISIDOR av Madrid
från 1100-talet var dagligen i mässan och hann
ALLTID med sitt jobb. En dag spionerade
chefen på honom. Då såg han Isidor på knä i
bön medan två änglar plöjde åkern åt honom.
Så är det. I allt du gör: Sök först Guds rike –

resten ordnar sig. Isidors bevarade kropp vilar
i Andreaskyrkan i Madrid.
Ditt arbetsliv var hårt, helige Isidor, som många
andras i vår tid. Be för oss att vi liksom du
aldrig misströstar utan i varje stund söker och
finner Herrens ansikte – också mitt i allt som är
jobbigt. Amen.

16/5

MAJ

”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er:
inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder
åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, skall han då inte
ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta?
Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er
himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet,
så skall ni få allt det andra också”.
						(Matt 6:28-33)

JOHANNES NEPOMUK FRÅN PRAG
(CA 1350 – 1393)

Den helige prästen JOHANNES NEPOMUK
från 1300-talets Prag torterades och dränktes
av sin kung efter att ha försvarat kyrkans
rättigheter mot statsmaktens övergrepp.
Det sägs att kungen ville tvinga honom att
avslöja om drottningen hade biktat om hon
varit otrogen. Nepomuk sa inget. Efter 400
år öppnades hans grav. Nepomuks tunga som
hållit tyst var fullständigt bevarad! En lärdom
för alla tider om den strängaste tystnadsplikten
som finns på jorden: katolska präster kan
ALDRIG avslöja vad du säger i bikten. Hellre
ska de vilja gå i döden.

Helige Nepomuk, Herren använde dig som
redskap för förlåtelse och frid. Hjälp genom
din förbön oss som söker hans nåd i Botens
sakrament att fullständigt lita på prästens
tystnadslöfte och så våga nämna allt allvarligt
som tynger vårt samvete, hur obehagligt och
pinsamt det än är. Amen.

Särskilda läsningar: Vish 5:1-5 samt Matt 10:28-33.
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PASCAL BAYLON (1540 – 1592)

MAJ

Franciskanklostrets portvakt var på något sätt
… speciell. Han var mycket god mot sjuka och
fattiga. I timmar bad han på knä framför Jesus
i tabernaklet, och han har därför utnämnts
till helgon för alla som deltar i eukaristisk
tillbedjan. Den helige PASCAL BAYLON
dog som 52-åring år 1592. Redan innan han
begravts botades sjuka som bad till honom.
Allt hade varit perfekt med den här munken.
Han följde ordensreglerna minutiöst. Det
fanns enbart bra saker att säga om honom,
han var alltid vänlig och välkomnande mot
dem som knackade på hans port. Men efter
hans död hände det något underligt. Det sägs
att folk hörde märkliga knackningar vid hans

grav, och det under hela 200 år. Vidskepliga
själar tog det som varsel om olika händelser.
Vad var det? Var det Gud som ville att han inte
skulle glömmas? Var det människornas fantasi
som spelade dem ett spratt? Eller var det
minnet av ett helgon som man gärna knackade
på hos – ett minne som inte kunde dö?
Helige portvakten Pascal Baylon, sena nätter och
tidiga morgnar drogs du till vår Herre i Altarets
sakrament. Där såg du med trons öga honom,
vars glans du själv återspeglade i din godhet mot
alla. Be för oss som på något sätt har det som
vår uppgift att välkomna andra människor. Må
de i vår närhet möta honom som du alltid sökte,
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

BÖN INFÖR ALTARETS SAKRAMENT

Ave, verum corpus natum
ex Maria Vírgine, 			
vere passum, immolátum
in cruce pro hómine,
cuius latus perforátum
fluxit aqua et sánguine.

Var hälsad, du sanna kropp som
Jungfrun bar och födde på vår jord,
som för oss blev plågad, sargad,
offrad sist på korsets bord,
ur vars sida blod och vatten
flöt från genomborrat bröst.

Esto nobis prægustátum
mortis in exámine,
o Iesu dulcis, o Iesu pie,
o Iesu fili Maríæ.

Var för oss en himmelsk försmak
var i dödens stund vår tröst!
O gode Jesus, o kärleksrike
Jesus, född av Maria.

(Ur bönboken Oremus,
2008, s. 306)
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ERIK (CA 1120 - 1160)

Våren är här i hela landet. Snön smälter
uppe i Norrlands fjälltrakter och fyller forsar
och bäckar med strömmande vatten. In över
Skåne flyger ladusvalan, silvertärnan och
andra flyttfåglar som återvänder från sina
vinterplatser i Afrika såsom de gjort i oändliga
tider.
På denna grönskande dag firar vi festen
för sankt ERIK, Sveriges helgonkung, som
dödades i strid mot danska soldater efter att
ha deltagit i mässan just i dag, år 1160, som
det året också var Kristi Himmelfärdsdag. En
legend säger att den fromme kungen vägrade
lämna mässan i förtid fast man talade om för
honom att danskarna var nära. På grund av
det kom man för sent igång med att organisera
försvaret. Danska soldater stod snart framför
Erik. De ”slog honom till jorden, högg och
stack honom sår på sår … och avhögg till sist
vanvördeligen hans vördnadsvärda huvud.”
När man 1940 öppnade det vackra 34 kilos
förgyllda relikskrinet av silver, som ännu finns
i Uppsala domkyrka, längst fram till vänster i
ett sidokapell, bekräftades berättelsen: Lårben
och skenben hade märken efter olika skarpa
vapen och en halskota hade drabbats av ett
våldsamt svärdshugg.
Åren 2014-2016 undersöktes skelettet åter.
Det konstaterades att hugget mot halsen hade
kommit framifrån vilket indikerar att Erik
dog i strid (det var ingen avrättning). Ca 35
år gammal var han, frisk och vältränad – inte
vem som helst på slagfältet! Man kunde även
visa att hans föda till stor del bestod av fisk –
motsvarade kyrkans fromma sed (fisk åt man
på fastedagar i stället för kött).

Erik Jedvardsson, vårt lands nationalhelgon på
medeltiden, beskrevs med sin tids riddarideal:
han ska ha fört korståg i Finland med sin vän,
den helige biskopen Henrik av Uppsala (se
19/1), fullbordat domkyrkan i Uppsala och ha
levt asketiskt (t.ex. badat kallt, även vintertid,
för att dämpa sina kroppsliga begär). Mirakel
ska ha hänt vid hans grav. Samtida, historiska
källor som kunde bekräfta detta saknas dock,
och Erik helgonförklarades inte heller i Rom,
bara lokalt i Sverige, vilket är lite märkligt,
otypiskt för heliga kungar.
Med Erik fick det kristna nationsbygget här i
landet en symbolfigur. Även om Eriksdagen
i vår tid inte är en nationaldag med pompa
och ståt, har vi den kvar som en ständig
påminnelse om den tro vår kultur vilar på.
Huvudstadens vapen visar sedan 1300-talet ett
krönt S:t Erikshuvud av guld i ett blått fält, det
syns på allt från soptunnor till kommunskyltar,
och han är även skyddshelgon för vår katolska
domkyrka. Den helige påven Johannes Paulus
II (22/10) knäböjde 9 juni 1989, tillsammans
med Svenska kyrkans ärkebiskop, respektfullt
inför kung Eriks skrin och hedrade så i
världskyrkans namn den helige mannen och
hans land, vårt Sverige.
Dagens första läsning för oss till det himmelska
Jerusalem, målet för all vår strävan och strid
här på jorden. Där nämnas jordens heliga
kungar (Upp 21:24) – varav Erik var en – som
ska tåga dit in när den nya himmeln och den
nya jorden blir verklighet. Även evangeliet
handlar om kungar – hårda och stolta sådana
– men Jesus betonar att kungavärdigheten ska
ges åt alla trogna, d.v.s. åt dem som har stannat
kvar hos mig under mina prövningar (Luk
22:28) – en sådan lärjunge var Erik!
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Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du råder över himmel och jord, och du gav åt den helige Erik segerpalmen och ditt rikes
härlighet. Låt oss genom hans förtjänst och förbön i varje motgång vinna korsets seger och en
gång krönas med livets krona i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Upp 21:2, 22-27 samt Luk 22:24-30
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PÅVEN JOHANNES I (DÖD 526)
PÅVEN PETRUS CELESTINUS (1215 – 1296)

Den helige påven JOHANNES I tvingades
agera sändebud åt den gotiske härskaren i
Ravenna på 500-talet. Goternas germanska
stammar var arianer (se s. 122; 2/1, 13/3,
2/5 och 27/6). De hade underkuvat västra
medelhavsområdet och gjorde livet svårt för
katolikerna. Därför kunde den gotiska kejsaren
hunsa med påven. I Öst – i Konstantinopel –
var det tvärtom. Katolska tron var fortfarande
statsreligion där och arianerna förtrycktes.
Johannes uppdrag var nu att förmå den kristne
kejsaren i Öst att minska förföljelsen av arianer
och goter i sitt rike. Han lyckades delvis, dock
inte så fullständigt som hans arianske härskare
krävde, så när han kom tillbaka till Ravenna
sattes han i fängelse, där han snabbt dog.

Större succé hade Johannes internt i kyrkan:
alla i Konstantinopel erkände Roms enastående
position som det apostoliska sätet där den
sanna tron alltid bevarats. Under besöket
sattes han på en tron högre än Konstantinopels
patriark. Kyrkans enhet under påven i Rom
skulle dock inte bestå. År 1054 föll kyrkan i två
delar, ”katoliker” i Väst och ”ortodoxa” i Öst,
och denna splittring har ännu inte övervunnits.
Däremot är den arianska villoläran borta, och
lyckligtvis också dess västgotiska imperium
som tog livet av påven Johannes.
Johannes firades i resten av Världskyrkan
igår, men här i Sverige förträngs han av Sankt
Eriksfesten och flyttas därför till datumet idag.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du lönar dem som håller ut i tro. Ge oss en tillförsikt som aldrig vacklar, så att
vi liknar den helige påven Johannes, vars osvikliga trohet kröntes med martyriets härlighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Upp 3:14b, 20-22 samt Luk 22:24-30 (= samma evangelium som igår)
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PETRUS CELESTINUS - medeltidspåven som
pensionerade sig själv - firas i dag. Den 80-årige
munken, god som en ängel, tvingades bli påve
år 1294, när kardinalerna inte kunde enas.
Maktspelen i Rom stod han ut med under bara
fem månader. Hans efterträdare satte honom
för säkerhets skull i fängelse. Det tog han fint en cell var vad han hela tiden velat ha!
Benedikt XVI – vår tids påve, ännu äldre stod tankfull framför Celestinus grav innan
han själv bestämde sig för att följa helgonets
exempel. Han avgick i förtid, år 2013. Åldersoch hälsoskäl angavs som förklaring. Vi måste
aldrig göra något vi inte orkar med, hur viktigt
det än ser ut i våra egna eller andras ögon.

20/5

Släpp den överdrivna ansvarskänslan! Visst är
du unik, men du är inte oersättlig. Andra kan
förmodligen bättre och du styr inte världens
gång. Du är en människa, en svag varelse,
avlad av en svag fader, född av en svag moder,
och du är på väg mot din död. Acceptera dina
begränsningar och känn dig fri!
Helige Petrus Celestinus, när du lät dig väljas till
påve i hög ålder gav du efter för andras press och
tog det största tänkbara ämbetet på dina axlar.
Be för oss att vi gärna och utan att frukta för
följderna tar emot livets utmaningar, men också
att vi som du och påven Benedikt XVI förblir
medvetna om våra begränsningar och vågar
säga ifrån när förnuftet lär oss att det är dags.
Amen.

BERNARDINO AV SIENA (1380 - 1444)

Är du intelligent, kreativ, bra på att övertyga,
och älskar du Jesus? Gud kanske kallar
dig att använda HELA ditt liv till att tjäna
evangeliet! Dagens helgon - BERNARDINO
AV SIENA (1400-talet) – följde sitt kall. Gud
bistod honom med oerhörda framgångar.
Som franciskanpredikant fick han massorna
att skratta och gråta, predikningarna varade
upp till fem timmar. Ändå var han konstant
försvagad av sjukdom sedan han i unga år tagit
hand om pestsjuka. Han ska ha lyckats försona
dåtidens två ständigt stridande italienska
makteliter, guelferna och ghibbelinerna.
En berömd bild visar honom med tre
biskopsmössor (mitror) vid sin fot – tre gånger
erbjöd man honom ett biskopssäte, men alltid
tackade han nej.

Den bildade munken tog intryck av texter som
vår svenske magister Mathias av Linköping
skrivit (Heliga Birgittas biktfader). Bernardino
varnade mot materiell lyx och talade ofta om
vördnad för Jesu heliga namn (festen för detta
namn, 3/1, går tillbaka på honom). Må han
be för alla som försöker få in Jesus på vår tids
dagordningar! Må vår tunga föra Jesu namn in
i alla samtal på denna jord!
Ord av den helige Bernardino:
Den som inte sträcker ut sina händer mot
de fattiga för att ge dem en gåva, räcker dem
förgäves upp till Gud för att uppnå förlåtelse för
sina synder.
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Också idag: Petrus Celestinus

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du som gav den helige prästen Bernhardinus en innerlig kärlek till Jesu
upphöjda namn, kom ihåg hans verk, och hör hans bön att kärlekens Ande aldrig skall släckas
i vårt hjärta. Om detta ber vi genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

MAJ

Särskilda läsningar: Apg 4:8-12 samt Luk 9:57-62
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KRISTOFFER MAGALLANES (1869 – 1927)
OCH HANS FÖLJESLAGARE
HEMMING AV ÅBO (1290 – 1366)
EUGÉNE DE MAZENOD (1782 – 1861)

KRISTOFFER MAGALLANES, en präst,
och hans följeslagare, DE MEXIKANSKA
MARTYRERNA, representerar tusentals
kristna som dog i samband med den diktatur
som år 1917 tog vid i Mexico. Presidenten, en
ateist och frimurare, förföljde öppet kyrkan
och dess organisationer. Hans ”revolutionära”
lagar syftade till att tvångssekularisera
samhället. Efter tio års brutala övergrepp mot
prästerna blossade ett folkligt uppror upp
1926-29 som både män och kvinnor deltog i.
Upprorsfolket kallade sig Cristeros och bad till
Jesus som ”Cristo Rey” (Kristus Konungen).

Påven Pius XI – som i övrigt precis hade
fastställt högtiden för Kristus Konungen för
hela kyrkan (1925) – gav de förföljda kristna
i Mexiko sitt moraliska stöd genom flertalet
skrivelser. Fader Kristoffer Magallanes var
egentligen emot det väpnade upproret, men
anklagades ändå för att stödja Los Cristeros.
I dag, år 1927, arresterades han på väg till
mässan. Han gav sina ägodelar åt sina bödlar
och därtill absolution för deras synder. Fyra
dagar senare dödade de honom tillsammans
med en följeslagare (den helige Agustín
Caloca) medan han bad för sitt folk.

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige evige Gud, du gjorde den helige prästen Kristoffer och hans följeslagare trogna
i sina vittnesbörd om Kristus Konungen ända in i martyriet. Låt oss på deras förböner förbli
i den sanna tron och i vårt liv hålla budet att vi skall älska varandra. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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HEMMING av Åbo, en av 1300-talets största
kyrkliga personligheter i Sverige, var nära vän
till Heliga Birgitta (7/10) och ska ha studerat
för den blivande påven Clemens VI i Paris.
Om hans barn- och ungdomstid är inget känt.
Han var en vänlig och ödmjuk kyrkoman i
Åbo som plötsligt, med allas bifall, valdes till
biskop år 1358. Hemming blev en kraftfull
och duktig organisator som vågade tala
klarspråk mot kung Magnus Eriksson och
därför fick tillbringa en tid omkring 1360 i
fängelse (som så många obekväma biskopar
gjort genom tiderna). Heliga Birgitta skickade
honom runt i Europa med kritiska budskap till
kungar och påvar från sina uppenbarelser som
hon upplevde som direkta tilltal direkt från
Kristus. Så försökte han i Avignon att förmå
sin gamle lärare, numera påven Clemens VI,

att flytta tillbaka till påvens rätta plats: Rom.
Han försökte även på Birgittas uppdrag få
slut på det ändlösa krigandet mellan England
och Frankrike (som den heliga Jeanne D´Arc
deltog i, se 30/5). Båda projekten misslyckades.
Det var därmed Hemming som la fram
Birgittas uppenbarelser för påven. Så blev de
ännu mer kända i kristenheten. Hemming
dog 1366. Hans skrinläggning (den tidens
helgonförklaring) i Åbos domkyrka 1514
måste ha varit festlig: Man släppte loss levande
fåglar. Brinnande bollar av blånor och krut
sprängdes under kyrkvalven för att ge blixtoch dundereffekter till ära för det populära
helgonet. Snart efter skrinläggningen kom
dock reformationen, och glömskans dimma
lade sig över den imponerande gestalten från
”den gamla katolska tiden”. Så hann Hemming
aldrig bli ett riktigt folkhelgon.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du gjorde den salige Hemming till en kraftfull herde och ett föredöme för sin hjord. Lär
oss på hans förbön att leva av Andens nåd och kraft, så att de människor vi möter finner vägen
till sanningen och friheten i din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Också idag: Eugéne de Mazenod
Ett annat av dagens helgon – EUGÉNE DE
MAZENOD – har förbindelse till vår nutida
katolska kyrka i Sverige. Som biskop vigde
han andra biskopar. Vigningslinjen från
honom går över namnen J. H. Guilbert, R.
Vergne, P. Gasparri, C. Orsenigo, J. Frings, H.
H. Wittler, Hubertus Brandenburg och William
Kenney till Anders Arborelius, vår biskop i
skrivande stund. En hel del av våra präster
och diakoner är vigda av någon av de tre
sistnämnda och kan så känna sig besläktade
med dagens helgon (liksom naturligtvis alla
som konfirmerats av våra biskopar kan göra).
De Mazenod var en kraftfull förkunnare
och organisator. Han blev även biskop av

Marseille. Han omorganiserade stiftet efter
det förfall som den franska revolutionstiden
hade lämnat efter sig, byggde katedralen där
och grundade många nya församlingar. Den
av honom grundade kongregationen – Den
Obefläckade Jungfru Marias Oblatmissionärer
(OMI) – har gjort stora insatser för kyrkan i
Europa, USA, Canada, Sydafrika och på Sri
Lanka. Oblatfäder, bl.a. från Polen, har också
under många år ansvarat för församlingar här
i vårt eget stift. Vår biskop under åren 1962 76, John Taylor, var oblatfader. År 2016 firade
kongregationen sitt 200-årsjubileum, bl.a. i
församlingen Maria i Rosengård i Malmö där
fäderna redan verkat flera år innan kyrkan
stod klar år 1990.
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Också idag: Hemming

I Kristus är döden övervunnen och vår
gemenskap med varandra i Kristus upphör
inte bara för att Gud låter någon dö fysiskt, ty
”för honom är alla levande” (Luk. 20:38). Våra
heliga företrädare är som stjärnorna på Guds
natthimmel, de visar oss vägen över havet. Se
uppåt – och glöm aldrig de hjältar hos Gud
som aldrig glömmer dig!

MAJ
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RITA AV CASCIA (CA 1380 – CA 1457)

Tänk att gifta sig med en våldsam make
och få två söner som härmar honom! 18 års
familjehelvete blev det för RITA AV CASCIA
tills mannen plötsligt mördades och även
sönerna dog. Denna plågade kvinna odlade
bin, och det sägs att bina i Cascia sedan dess
har varit utan gadd - som hon. Hur stod hon
ut - helgonet för hopplösa äktenskap? Rita
kunde efter att hon blivit ensam förverkliga
vad hon alltid önskat: att bli nunna. Hon dog i
dag, ca år 1457. Hennes kropp har inte ruttnat,
utan finns ännu väl bevarad. 1946 byggdes den
nuvarande basilikan i Cascia med tillhörande
sjukhus, skola och hem för föräldralösa barn.
Det hade Rita gillat.
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Heliga Rita, ditt liv vittnar om lång tids
smärta och förnedring, men också om ditt
helt obegripliga tålamod. Be för kvinnor över
hela jorden som i denna stund får uppleva
förolämpningar, förtryck, svek och misshandel.
Be Gud att ge alla kristna modet att kraftfullt
reagera vart vi än möter förakt och nedvärdering
av kvinnor. Amen.

GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI (1698 – 1764)

Begränsa ditt överarbete innan det blir för sent!
Annars går det dig kanske lika illa som det
gick med den helige GIOVANNI BATTISTA
DE ROSSI vars nerver plötsligt sa stopp mitt i
de akademiska studierna. Men vad gör det om
man missar karriären? Det finns annat att leva
för! Sjuka, fattiga, fångar och föräldralösa barn
i 1700-talets Rom fick känna av hans godhet.
Giovanni släppte böckerna och valde dem.
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Helige Eugéne de Mazenod, be för alla dina
andliga släktingar i vår tid, särskilt för
medlemmarna av din orden – oblatfäderna –
som verkat så mycket här i Sverige. Må Gud i
sin nåd göra oss till sanna katoliker som lever
i kärlekens gemenskap med varandra och i
samma tro. Amen.

Varför inte göra något meningsfullt av sin
utbrändhet?
Helige Giovanni Battista de Rossi, be för oss att
vi alltid vet var gränsen går för vad vi orkar,
att inget kan locka eller skrämma oss till ett
liv i osunda överdrifter, och att vi endast är
gränslösa i vår kärlek till Gud och till dem som
har det svårt. Amen.

PELARHELGONET SIMON
DEN YNGRE (521 - 592)

Hur får man folk att stanna upp och tänka efter
– och kanske även att börja be och ändra sina
liv? Pelarhelgonen bodde på toppen av pelare.
De var väl synliga, folk strömmade till dem
och fick råd om stort och smått. Två av dem
hette SIMON. Den yngre av dem firas i dag. På
500-talet levde han däruppe under 44 år (jo,
det stämmer!), och kom aldrig ner. Att sticka
ut från mängden på ett eget sätt, för Kristi
skull, är det något för dig? Varför inte?

25/5

Helige Simon, du drog dig undan människorna
för att helt ägna dig åt Gud, men blev just så ett
ljus som drog skarorna till dig. Be för oss som
i dag ska leva som kristna att vi vågar tänka
kreativt och nytt när vi ska visa på Guds rike
för andra. Amen.

BEDA VENERABILIS, KYRKOLÄRARE
(672/673 - 735); PÅVEN GREGORIUS VII
(HILDEBRAND), PÅVE (CA 1020 - 1085);
MARIA MAGDALENA DE PAZZI (1566 - 1607)

Dagens första helgon, benediktinmunken
BEDA VENERABILIS (700-talet), var en
fenomenal forskare, mycket vetenskaplig
och noggrann (Bedas tilläggsnamn betyder
”Den vördnadsvärde”). Beda levde lugnt
och tillbakadraget, men genom hans penna
strömmade en mäktig andlig och praktisk
visdom. Han kunde som ingen annan lärd
person sammanfoga sin tids vetenskap och
kristendom till en harmonisk enhet, till
inspiration för många, och detta trots att han
levde hela sitt liv i samma kloster och rörde sig
inom en radie av några få mil – när han var
ute och predikade. Han skrev om allt mellan
himmel och jord och påminner så om den
helige kunskapssamlaren Isidor (4/4) vars
verk han uppskattade. Hans ständiga glädje
var ”att lära mig något, att lära ut det och
att skriva”. Kyrkoläraren Bedas texter är vår
viktigaste källa till kyrkans tidiga historia i

England, och de utkommer än i dag i ständigt
nya utgåvor på engelska. Han var före sin tid
genom att tillämpa källkritik: han angav källor
i marginalen (varav många har gått förlorade
för att hans kopister inte insåg värdet av
dem trots att han inskärpt att de skulle med i
avskrifterna!). Han sorterade sina källor i olika
kategorier utifrån om det rörde sig om säkra
observationer, om andrahandsupplysningar
eller sådant som byggde på mindre säker fakta.
Beda är ett föredöme i studieglädje för alla
som sitter och skriver på sina vetenskapliga
uppsatser – och det gör ju många i dessa sista
majdagar!
Det är till stor del Bedas förtjänst att
tideräkningen ”före Kristus” och ”efter
Kristus” (Anno Domino) slog igenom. Detta
bruk uppfanns av en romersk munk vid namn
Dionysius (berättar Beda) som initierade
bruket fr.o.m. Marie Bebådelses fest år 527.
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Det nya årsräknesättet var ganska okänt tills
det efter 200 år nådde de brittiska öarna och
därifrån återkom till kontinenten och slutligen
togs över av kejsaren Karl det Store och sedan
påven.

är ju alla liksom han upphöjda till kyrkolärare
– kunde han säkert inte föreställa sig.

Bedas engelska kyrkohistoria rymmer många
kända berättelser, även om helgon och
mirakel. Ett känt helgon hette Drithelm – om
honom berättar Beda att han hade det som vi
skulle kalla för en ”nära-döden-upplevelse”:
han fick se de straff som väntar syndarna på
andra sidan. Efter det levde Drithelm i hård
botgöring. När människor undrade varför den
skulle vara så hård svarade han: ”Jag har sett
sådant som är hårdare än detta!” Beda älskade
sin engelska kultur men var djupt romerskt
orienterad i sin kyrklighet och skrev utmärkt
och okonstlad latin. Stort utrymme ger Beda
åt striden om den rätta tiden för påskfirandet
som rasade mitt på 600-talet i England. Skulle
man följa det iriska bruket eller det romerska?
När argumentet med påvens nyckelmakt fördes
på tal – d.v.s. att påven äger aposteln Petrus
auktoritet – valde kungen den romerska sidan,
ty som han sa till dem som företrädde den:
”… Eftersom han är dörrvakten vill jag inte
motsäga honom, jag har bestämt mig för att
följa hans bud i allt så gott jag förstår och kan;
annars kunde det hända att, ifall jag kommer
till himlens portar, så finns det ingen där till att
öppna dem, när han som har nycklarna – som
ni har visat mig – vänder mig ryggen”.

Om Bedas familjebakgrund är inget känt.
Hans namn har något med ordet för ”bön”
att göra på tidig engelska (i släkt med vårt
svenska ”bedja”). Sju år gammal blir han
klostergiven och han stannar där han lämnats
– hos benediktinerna – livet ut. Klostret var
rätt så nytt och abboten som tog emot pojken
– säkerligen tillsammans med många andra
pojkar – hade samma namn som ordens
grundare, Benedictus. Beda växte in i en
helig internatmiljö, med pojklekar, bollspel,
skola och praktiskt arbete som att hjälpa till i
storkök, samla ägg, mata djur o.s.v. – tryggt och
regelmässigt avbrutit av klockorna som flera
gånger om dagen ringde till bön i koret. Allt
kretsade på benediktinskt sätt (se 11/7) kring
det viktigaste som var tidebönerna, tjänsten
inför Guds ansikte. Helst av allt sysslade Beda
i unga år med bön och studier, även om han
var bra på att laga mat och snickra. Han hade
utomordentliga lärare: abboten Benedictus
hade besökt 17 olika benediktinkloster på
kontinenten för att ta tillvara på det bästa från
varje plats, han tog med sig tillbaka sånglärare,
murarmäster, fönstermäster men även bilder
och många värdefulla manuskript (arkeologer
har hittat rester av vackert färgade fönsterglas
på platsen). Klostret hade ofta lärda män på
besök i sitt gästhem. Beda missade inte att föra
långa samtal med dem.

Beda är mest känd för sin historieskrivning,
men han skrev också om musik och poesi, även
på sitt engelska modersmål. Dock: omkring
80 % av hans skrifter är bibelkommentarer på
latin och det var dem som dåtiden hade mest
behov av. Han ville göra sina landsmän bekanta
med de fyra stora västliga kyrkofäderna
Hieronymus, Ambrosius, Augustinus och
Gregorius den store i populär form. Att Beda
själv skulle räknas till denna helgonskara – de

Abboten Benedictus efterträdare hette Ceolfrid
och även han utökade klostrets bibliotek. Här
i detta nya lärdomscenter, i en avlägsen krok
av den civiliserade världen, mitt i det ännu
halvhedniska England, kunde den unge Beda
frossa fritt i kyrkofädernas skrifter och i
bibelkommentarer, helig och världslig kunskap,
och så småningom själv sammanställa den
skriftligt och i muntlig undervisning. Han
älskade detta studieparadis.
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o.s.v.). Boken trycktes i många upplagor. Men
man åkte i fängelse om man ägde den.
Bedas ord om skärselden är tydliga: (Det
finns)… ”några som, på grund av vissa fel
som de lämnade kroppen med, tas emot
av skärseldens lågor av eld för att straffas
allvarligt efter döden.” Sådana själar, förklarar
han, kan hållas fångna tills Domedagen eller
de kan ”förvisso genom böner, allmosor, fasta,
tårar och frambärandet av den heliga Hostian,
som deras vänner bland de troende utför,
befrias tidigare från straffet” (se flera röster
om skärselden i kyrkans tidiga historia på s.
321ff).
Beda rekommenderade att de trogna gick ofta
till kommunion såsom det var brukligt på
kontinenten och i Öst, rentav dagligen. I ett
brev till en biskop vädjar han om att det kan
ske, ty det finns, menar han, många i alla åldrar
som skulle kunna göra det utan skrupler.
Om Bedas död skrev den helige munken
Cuthberts i ett brev följande:
När tisdagen före Kristi Himmelsfärdsdag var
inne förvärrades Bedas sjukdom allvarligt med
andnöd och en lätt svullnad i fötterna. Ändå
undervisade han hela den dagen och dikterade
med gott humör, och han upprepade bland
annat detta: ”Lär er fort, jag vet inte hur länge
jag finns kvar eller om min Skapare tar bort
mig snart”… (En av oss) sade till honom: ”Käre
mästare, ännu fattas ett kapitel i boken som du
dikterat. Skulle det besvära dig om vi ber om
mer?” Han svarade: ”Det är lätt, ta pennan,
vässa den och skriv snabbt.” Och denne gjorde
så... Vid nionde timmen sade han till mig:
”Jag har några dyra saker i min ask, peppar,
näsdukar och rökelse. Spring fort till klostret
och hämta prästerna, så skall jag dela ut små
presenter som jag själv fått av Herren”… Han
sade också mycket mer till vår uppbyggelse och
han tillbringade dagen i glädje ända till aftonen.
Gossen Wibert… sade då: ”Kära mästare, det
fattas fortfarande en mening!” Han svarade:
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Men allt var inte en idyll. Gula febern härjade
klostret år 685. De enda två överlevande
som var i stånd till att be tidebönerna var
abboten Ceolfrid och – som det står i källorna
- ”en gosse”. Det är så gott som säkert att
den gossen var Beda. Ceolfrid och pojken
sjöng tillsammans i den dystra och tomma
kyrkan, medvetna om sitt ansvar att i trogen
beneditinsk anda upprätthålla lovprisningen
av Gud framför allt. Beda var mycket fäst vid
Ceolfrid. När denne senare flyttade till Rom
för att där tillbringa sina sista dagar, sörjde
han djupt och kunde inte arbeta på ett bra
tag. Coelfrid hade skrivet tre fullständiga
biblar med vacker handstil – antagligen med
Beda som medhjälpare. En av dem (Codex
Amiatinus) tog han med som present till
påven, den finns nu i Florens. Båda abbotar
från Bedas ungdom, Benedictus och Ceolfrid,
vördas i övrigt som helgon.
Enligt abbotens önskemål vigdes Beda 18 år
gammal till diakon och vid 29 års ålder till
präst. Omkring 50 predikningar är bevarade
från Bedas hand, i genomsnitt är de ca 20
minuter långa om man läser upp dem rakt av.
Det är lite korthugget för hans epok, men han
kanske la till några utvecklingar när han väl
stod på predikstolen och kunde breda ut sig.
En franciskansk källa berättar att Beda på
gamla dagar var blind. En pojke ville lura
honom och ledde honom vid handen ut för
att predika. Men Beda fördes till en öde,
stenig plats. Han predikade i tron att där fanns
människor. Pojken fick sig nog ett gott skratt
men det måste ha fastnat i halsen när stenarna
efter predikan ropade ”Amen!”.
Beda har alltid varit en nationalhjälte i England.
Efter reformationen försökte man förtiga hans
katolska identitet. I holländska Antwerpen
utgavs år 1650, nästan tusen år efter Beda
födelse, en skandalbok som lyfte fram 49 olika
punkter i Bedas lära som var oförenliga med
den gällande protestantismen (om Jungfru
Maria, helgonen, vigvatten, bön för avlidna

”Skriv snabbt!” Efter en stund sade gossen: ”Nu
är det skrivet.” Han svarade: ”Det är rätt, det du
säger: det är fullbordat…” På golvet i sin hydda
sjöng han Ära vare Fadern och Sonen och den
helige Ande, och när han nämnt den helige
Ande, utandades han sitt sista andetag.

(citerat ur Läsningar till kyrkans dagliga bön,
Stockholms katolska stift, bd. 5)
Bedas landsman, den helige Bonifatius (se 5/6)
skrev att han var ”kyrkans ljus som tändes av
Den helige ande i de engelska länderna”.
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Kyrkans bön på denna dag:
Gud, vår Fader, du som undervisar din kyrka genom den helige Bedas lärdom, låt oss som
vill tjäna dig få ljus av hans visdom och kraft av hans heliga liv. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar: 1 Kor 2:10b-16 samt Matt 7:21-29
Också idag: Gregorius VII
Den helige påven GREGORIUS VII – också
känd under namnet Hildebrand – hade varit
rådgivare åt fem olika påvar. Han var liten till
växten men hade stor andlig styrka. År 1073
valdes den populäre munken med bakgrund
i det aktade reformklostret i Cluny, efter
press från folket, till kyrkans högsta ämbete.
Han gick resolut fram mot lata och korrupta
präster. Under stort motstånd stred han för
att bättra på prästernas celibatsdisciplin (vissa
präster betalade sina biskopar för att blunda
för deras älskarinnor). Gregorius hade kunnat
klä sig i silke, men behöll som påve sin enkla
munkdräkt. Han samlade en liten trupp
soldater kring sig – föregångarna till vår tids
Schweizergardister. Det behövdes tydligen i
hans situation.
Gregorius drevs av en djup Petrusmystik:
Aposteln, den förste påven, var för honom
närvarande i varje efterföljande påve. Till
Petrus sa Jesus: ”Jag har bett för dig att din
tro inte ska ta slut… styrk dina bröder” (Luk
22:32) och denne apostel grundade kyrkan
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i Rom, som därför inte kan gå vilse. Ingen
kristen kan bli frälst som inte är förbunden
med Petri ställföreträdare genom tro, enighet
och lydnad – denna lära tolkade Gregorius
maximalt: påven har rätt att ingripa även i
politiska beslut, ty ingen gudlös kung, som
vägrar strida för Guds rike på jorden, kan få
lov att regera ett kristet folk. Världen är en
skådeplats för kriget mellan Kristi och Satans
rike. De nödvändiga reformerna i kyrkan kan
inte genomföras om furstarna tillsätts utan
påvens godkännande eller dominerar kyrkliga
beslut. Bara påven har det profetiska ämbetet
att ”förstöra och riva ned, bygga upp och
plantera” (Jer 1:10). Han kan ”binda och lösa”
(se Matt 16:19), d.v.s. bestämma, i både andliga
och världsliga frågor. Så tänkte Gregorius. En
del ansåg att han gick för långt.
Gregorius ville göra slut på de världsliga
härskarnas tradition att välja kandidater till
kyrkliga ämbeten inom sina områden, d.v.s. ge
den s.k. investitur (biskopen fick gods och guld
av fursten och skulle därmed lyda honom).
Detta var nästan överallt sedvänja. Den
tyske kungen Heinrich IV genomförde några

Nu blev det Heinrichs tur att handla djärvt.
Snabbt tog sig majestätet barfota, i en enkel
botsdräkt, till Canossa i Toscana, där påven
var på besök, för att be om absolution (därav
uttrycket ”att gå till Canossa” och väl också ”att
krypa till korset”). I tre dagar utförde Heinrich
botshandlingar. Den helige påven Gregorius
tvingades nu visa vad han främst var, politiker
eller präst. Han valde det sista, förbarmade sig
över Heinrich och gav honom kommunionen.
Kungen kunde återvända hem, formellt
förlåten.
Det såg ut som en seger för kyrkan, men
Heinrich kunde nu desto mer stärka sin
position. Furstarna hade under tiden grovt
felbedömt läget och utnämnt en ny kung.
Konflikten var ett faktum och alla väntade på
vem påven skulle stödja, men för Gregorius
spelade det ingen roll vem som regerade, bara
mannen var på Guds sida – ett argument som
irriterade båda parter i striden. Heinrich lade
hård press på påven och krävde hans stöd.

Gregorius bannlyste Heinrich en gång till för
detta och förklarade honom nu avsatt. Säker
på Guds uppbackning förutspådde han att
Heinrich snart skulle dö. Det var övermodigt.
Heinrich sa upp sitt rikes lydnad mot denne
påve. På en hastigt sammankallad synod lät
han, skandalöst nog, en exkommunicerad
biskop väljas till påve. Kungen ryckte med
sin armé ned genom Italien och belägrade
Rom, som han delvis lyckades ockupera. Han
delade ut pengar till romarna och erbjöd att
slopa sin motpåve om bara Gregorius ville
kröna honom själv till kejsare. Detta förslag,
som var klokt enligt all politisk realism, slog
som vatten mot en klippa - den helige påvens
samvete sa tvärt nej. För honom var kungen
en fiende till den av Gud givna ordningen och
skulle omvända sig. Befolkningen öppnade
då alla Roms portar. Motpåven accepterades.
Han satte kejsarkronan på Heinrichs huvud
vid en vacker påskgudstjänst i Peterskyrkan,
medan den verklige påven barrikaderade
sig i Ängelsborgen precis intill. Gregorius
läge var förtvivlat, men hoppet var ännu inte
ute: Robert Guiscard, en ökänd normandisk
hertig, som arbetat upp sig från hästtjuv och
stråtrövare till härskare över delar av södra
Italien, kom påven till hjälp och fördrev
kejsaren. Men Roberts soldater plundrade
staden, halva Rom gick upp i lågor, tusentals
dödades eller togs som slavar.
Befolkningens raseri vändes nu mot den
principfaste Gregorius, som tvingades fly
med de normandiska trupperna. Helgonet
dog snart därefter, i dag, år 1085. Vid hans
dödsbädd satt en medarbetare som sedan,
med normandernas stöd, valdes till påve
under namnet Viktor III. Men han lyckades
inte heller få bort motpåven från Rom. Viktors
efterträdare Urban II (båda är saligförklarade)
fick dock uppleva hur den falske påven fördrevs
av det romerska adelssläktet Pierleoni år 1098.
Därmed slutade den bittra sagan. Den helige
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provocerande biskopsutnämningar av män
som påven inte visste något om. Till svar hotade
påven honom med exkommunikation. Julen
1075 överlevde Gregorius ett attentatsförsök
i Rom. Hans ställning verkade försvagad och
Heinrich fick många tyska biskopar med sig
mot påven. Gregorius fick nu veta att han, ”den
falske munken” inte erkändes som påve längre:
”Stig ner, stig ner, du som ska bli fördömd i
hundratals år” skrev kungen till honom. Men
Heinrich underskattade sin motståndare.
Gregorius lyste kungen i bann vilket innebar
att ingen i hans rike behövde lyda honom
längre. Missnöjda furstar gick ihop och krävde
att den exkommunicerade kungen försonade
sig med påven. En allians mellan tyska furstar
och påven verkade som en bra idé, men
Gregorius ville inte heller det. Frågan var för
honom religiös. Det var kungens omvändelse
han ville ha, inte hans undergång.
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Gregorius själv vilar i en glaskista i en kyrka i
Salerno, som han invigde några veckor före sin
död. Under kistan kan man läsa hans sista ord:
Jag älskade rättvisan och hatade orättvisan.
Därför dör jag i exil.
Gregorius hjältemodiga strid för kyrkans
frihet, d.v.s. oberoende och auktoritet inför
staten, kostade blod. När massorna en gång
ropade: ”Vi vill ha Hildebrand till påve!”
visste de inte hur hemskt det skulle bli.
Aldrig tidigare har så många dött för en påves
principfasthets skull. Men striden bar också
frukt. Gregorius exempel stärkte motståndet
mot makthavarnas övergrepp mot kyrkan.

Han segrade genom sina efterföljare. Katolska
kyrkan reglerar än i dag sina egna frågor i fred,
och i ett katolskt land får politikerna räkna
med att biskoparna kommenterar politiken.
Balansgången är dock aldrig lätt. I dag kan
påven ju inte avsätta eller godkänna kristna
regenter, men han själv är å andra sidan inte
underkastad någon statsmakt utan har sedan
1929 sitt eget minirike, Vatikanstaten.
Påvar kommer och påvar går. Varje gång ber
vi Gud ge oss en helig man. Många viskar nog
i hemlighet: …Gud, ge oss en ny Hildebrand,
som kan säga ifrån inför världens mäktiga!

Kyrkans bön på denna dag:
Herre, låt starkhetens Ande och ivern för rättvisan hållas levande i din kyrka, så att hon, efter
den helige påven Gregorius föredöme, aldrig försonar sig med ondskans makt utan slår vakt
om friheten att göra vad din kärlek har befallt. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Apg 20:17-18a, 28-32,36 samt Matt 16:13-19.

Också idag: Maria Magdalena de Pazzi
Den heliga MARIA MAGDALENA DE PAZZI
var en karmelitnunna som andra, duktig, flitig,
omtänksam, inte speciellt märkvärdig. Men
hennes insida var ett enda flammande hav
av kärlek till Gud. Inspirerad av sin fromma
moder och av jesuitpräster lärde hon sig
som barn att meditera över Kristi lidande för
oss. Själv undervisade hon fattiga barn i den
kristna trosläran. Som tonåring fylldes hon –
enligt egen beskrivning - av en insikt om Guds
kärlek som ”åtföljdes av en jublande glädje,
som var så stor att hon var tvungen att skrika
och ropa till Gud med hög röst”. Porträtt av
henne från denna tid visar en attraktiv ung
kvinna, som många kavaljerer säkert har haft
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ett gott öga till. Mot familjens vilja går hon
i kloster. Där blir det andligt oväder inom
henne: extaser och visioner blandat med
mystiska fenomen såsom stigmatisering –
d.v.s. att hon fick ta emot Kristi sårmärken
på sin egen kropp, liksom Paulus (2 Kor 4:10
och Gal 6:17). Därtill Kristi törnekrona (=
ständig huvudvärk?). År av inre mörker följde
(som hon kallade för ”lejongropen”) där hon
kände sig nära Kristus i hans förnedring och
dödsångest. På gränsen till självmord fick hon
kraft att resa sig och lägga den kniv ifrån sig
hon höll, vid fötterna av en staty av Jungfru
Maria. Hon fick verkligen lida i sin kropp vad
som ännu fattas av Kristuslidanden som Paulus
formulerar det (Kol 1:24).
Som alla oväder tog kriserna slut och den unga

skrek ”Kom, och älska Kärleken!”
Ord av den heliga Maria Magdalena de Pazzi
som en medsyster hastigt nedtecknade mitt
under en av hennes visioner:
O Kärlek, ge mig en så kraftig röst att jag, när
jag ropar på dig, Kärlek, blir hörd från öster
ända till väster, ja, av alla jordens hörn och
rentav av helvetet, för att du, Kärlek, skall bli
känd och älskad av alla… O Kärlek, som varken
är älskad eller känd… O Kärlek, Kärlek, du är
outrannsaklig, du är den störste och värdig allt
lov. Men vem, o Kärlek, räcker till för att lova
dig, Kärlek? Om alla människotungor, jämte
änglarna och himlens alla stjärnor, havets sand,
jordens örter, vattnets droppar och luftens fåglar
blev till tungor för att lova dig, Kärlek, skulle de
aldrig någonsin bli tillräckligt många för att
lova dig, Kärlek.

Kyrkans bön på denna dag:
Gud, du älskar renheten och gav den heliga Maria Magdalena den himmelska gåvan att leva
för dig i odelad, brinnande kärlek. Låt oss efterlikna henne, vars rena kärlek vi beundrar och i
dag får vörda. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: 1 Kor 7:25-35 samt Mark 3:31-35

26/5 FILIPPO NERI (1515 - 1595)
Barn behöver undervisning, sång, humor,
uppskattning och att lära känna sin Fader i
himlen. Den helige prästen FILIPPO NERI
gjorde allt detta för fattiga barn på 1500-talets
gator i Rom. Han litade helt på sin egen
pedagogik. Detta helgon kallas ibland för
”Roms andre apostel”. Varje dag kunde man
hitta honom i biktstolen. Ständigt sökte han att
väcka längtan efter bön i människors hjärtan,
få dem att ofta gå till sakramenten och att göra
gott mot nödlidande. Han var nära vän med de

heliga Ignatius av Loyola (31/8) och Franciscus
Xaverius (3/12). Den helige Camillus (14/7) lät
sig vägledas av honom.
Det som slog folk mest i mötet med denne
präst var en överflödande vänlighet, en glädje
som kunde bli till avväpnande humor, rakt på
sak (ibland lite för rakt på sak). Han samlade
präster och lekfolk i gemenskaper, där man
läste fromma böcker och bad tillsammans
eller lyssnade på musik, s.k. ”oratorier”, och en
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kvinnan fick nya krafter. Liksom Katarina
av Siena (29/4) och Birgitta av Vadstena
(7/10) skrev syster Maria Magdalena brev till
sin tids mäktiga män, inklusive påven, och
krävde reformer i den moraliskt förfallna
kristenheten. Helgonet från Florens dog som
41-åring år 1607. Av hennes texter finns på
svenska två stycken, översatta och inledda
av biskop Anders Arborelius i boken ”Den
brinnande pilen – Karmels mystik genom
tiderna” (Serie Karmel, nr. 18, 1986).
Gud är kärleken (1 Joh 4:16). För den heliga
Maria Magdalena de Pazzi är detta hans
namn. Som ingen annan greps hon av sorg
över att denna kärlek inte älskades tillbaka av
människorna (Joh 1:11). Detta var kärnan i
alla hennes smärtor. Mitt i natten sprang hon
upp och drog i klostrets klockrep medan hon

prästförening, oratorianerna, som fortfarande
finns. Hans fria metoder väckte motstånd,
men i det långa loppet fick ”det glada helgonet”
påvens stöd. Filippo gillade inte stränga regler:
”Om du vill att man ska lyda dig, ge då inga
order” sa han. Genom hela sitt 80-åriga liv
var han informell och spontan men också
realistisk: ”Var god om du kan”. Flera gånger

ville man ge honom kardinalshatten. ”Nej
tack” var svaret. Han ville fortsätta arbeta för
barnen. Folk ropade ”helgon” efter honom
på gatan, andra föraktade honom. Ingen av
delarna tog han på större allvar.
Bry dig om de små som Jesus älskar. Men bry
dig inte om de stora som hånar dig.

MAJ

Kyrkans bön på denna dag:
Vår Gud, i alla tider utser du tjänare åt dig och pryder dem med särskild helighet och nåd.
Tänd också i oss den Andens låga som brann i den helige Filippos hjärta. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Fil 4:4-9 samt Joh 17:20-26.

27/5

AUGUSTINUS AV CANTERBURY
(DÖD CA 604)

Den helige 500-talspåven Gregorius den Store
(3/9) bestämde sig för att kristna de engelska
folken. Ön hade sedan de sista romerska
truppernas uttåg 150 år tidigare knappt några
kristna själar kvar (förutom möjligen en och
annan tillfångatagen slav från fastlandet).
Idéen kom till när påven gick omkring på
slavmarknaden i Rom och förvånades över
de engelska pojkslavarnas ljusa hud. Han fick
veta att de var angliska (den tidens uttryck
för ”engelsk”). ”Ett passande namn” sa han
”de har änglaansikten och bör bli änglarnas
medarvingar i himlen” (det blev ett talesätt:
Non angli sed angeli). När han fick veta att
de kom från provinsen Deira la han till att de
skulle frälsas de ira (från vreden, Guds vrede).
Vad hette då deras kung?, undrade påven.
”Aella” fick han till svar. ”Alleluia”, utbrast han.
Så enligt en klosterkälla från omkring år 700.
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Fyrtio modiga munkar under ledning av
munken AUGUSTINUS sändes iväg. Men de
vände om på halva vägen av skräck för vad
de hörde om öns vilda hedningar som var allt
annat än änglar. De fick då uppmuntrande ord
av påven och gjorde ett nytt försök. Darrande
satte de foten på engelsk mark, sjungande en
litania som den initiativrike påven författat.
Det visade sig att den lokale kungen, Ethelbert,
hade en kristen hustru, Bertha. Han lät dem
få en bit jord vid Canterbury, där de byggde
ett kloster och en kyrka. Det gick inte alls illa,
missionen växte och kungen själv lät döpa sig
(och blev senare helgon, se 24/2). Augustinus
hann bli utnämnd av påven till ärkebiskop
av Canterbury (den allra förste). Han dog
på detta datum, vilket år det var vet vi inte.
Möjligen år 604. Han förväxlas ofta med den
helige kyrkofadern Augustinus (28/8).

Kyrkans bön på denna dag:
Vår Gud och Fader, genom den helige Augustinus förkunnelse nådde ditt glädjebud till
Englands folk. Låt hans möda för din sak bära bestående frukt i din kyrka. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: 1 Thess 2:2b-8 samt Matt 9:35-38

Den helige GERMANUS från Paris (500-talet)
var ovälkommen på jorden. Hans mamma
försökte abortera honom, men misslyckades.
Hans styvmamma ville förgifta honom men
misslyckades också. Även i vår tid finns det
abortöverlevare, t.ex. Gianna Jessen som
berättar sin historia på YouTube (sök där). Vi
MÅSTE börja kämpa för de ofödda barnen!
Germanus blev munk, abbot och till sist biskop
av Paris. Han avbildas ofta med bojor eftersom
han alltid strävade efter att få fångar frigivna.
Han visas även med ett brinnande hus eftersom

29/5

han en gång, når han låg sjuk till sängs, genom
sin förbön lyckades avvärja att huset han var i
fattade eld. Germanus välgörenhet mot fattiga
var stor. Biskopens äldre dagar förpestades av
kaotiska politiska tillstånd i riket. Han dog år
576.
Helige Germanus, du oönskade barn som blev
skyddshelgon för Paris, be för alla barn som
skuffas undan, avvisas, förnedras eller rentav
berövas livet innan de föds. Må kyrkan i vår tid
aldrig glömma kampen för de svaga och de små.
Amen.

BONA DE PISA (1156 - 1208)
PAULUS VI, PÅVE (1897 – 1978) (beskrivning på s. 1397)

Inte stanna någonstans. Aldrig stå stilla. Alltid
vara på väg. Hör du samma röst inom dig?
Denna oro kan komma från Gud som vill att
vi ska bli PILGRIMER. Vissa helgon var helt
uppfyllda av den, t.ex. den heliga BONA DE
PISA som aldrig tröttnade på att söka Gud
på heliga platser, framför allt De Tre Stora
Platserna: Heliga landet, Rom och Santiago
de Compostela. Hon avbildas som nunna med
kors eller pilgrimsstav. Sommaren är nära.
Kanske dags att släppa allt och bara gå iväg?

Heliga Bona de Pisa, du modiga kvinna som la
tusentals mil bakom dig, till fots, på besvärliga
och farliga vägar. Så visade du vad vårt liv
i grunden är: en enda lång vandring där vi
framför något annat ska söka efter vägen till
himlen. Be för alla som vågar bryta upp mitt i
livet för att hitta dess enda källa: Vår Herre och
Gud. Amen.
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28/5 GERMANUS (496 - 576)
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30/5

JEANNE D´ARC (1412 - 1431)

1300-talet såg början på det hundraåriga
krigstillståndet mellan England och Frankrike,
som bl.a. Heliga Birgitta av Vadstena (7/10)
försökte få slut på. England kunde dominera
det numerärt starkare, men splittrade
Frankrike, för att hertigdömet Burgund i
söder stödde sitt eget lands fiender. Den heliga
bondflickan JEANNE D´ARC, född 1412,
växte upp under detta krigs fasor, liksom sin
moder och mormor. 13 år gammal började hon
höra en röst som hon förstod var ärkeängeln
Mikaels röst. Hon befalldes att bege sig till
den franska armén och erbjuda sin hjälp att
”frälsa Frankrike”. Under flera år försökte hon
stå emot kallelsen, men till sist lydde hon och
lyckades få tillträde till kronprinsen Karl, som
var den rättmätige franske tronarvingen. Han
testade den okända flickan genom att gömma
sig i mängden i hovsalen då hon släpptes in,
men ledd av Gud visste hon direkt vem han
var, gick fram och gav honom sitt budskap från
Gud: att han skulle krönas till kung i Reims,
de franska kungarnas gamla kröningskatedral.
Prinsen lät en kyrklig kommission undersöka
hennes andliga upplevelser. Hon godkändes
fullständigt och Karl började tro på Jeanne.
Den beslutsamma flickan bad nu om soldater.
Hon lät alla prostituerade kvinnor visas bort
från soldaternas läger och krävde att männen
gick till en grundlig bikt. Oerhört modig red
hon sedan själv i spetsen för de nyomvända,
klädd i vit rustning. På hennes banér stod
Jesu och Marias namn. Överraskande intog
hon staden Orleans. Ytterligare militära
framgångar gav snart hopp åt det förtvivlade
landet: ”Gud är med oss! Inget kan stoppa
Jungfrun Jehanne!” 17-åringen ledde Karl från
seger till seger och när han slutligen under
folkets jubel kröntes till kung i Domkyrkan
i Reims stod hon nära intill honom med sitt
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banér. Efteråt föll hon på knä för honom: ”Ädle
herre, nu är Guds vilja fullbordad!”
Kung Karl själv måste ha haft blandade
känslor. Hans succé byggde på en bondtös.
Vad gör man med denna profetflicka när man
väl har nått makten? Jeanne ivrade för att även
Paris skulle befrias, men kungen backade och
hennes belägring av staden måste avslutas
utan framgång. Karl adlade henne med hennes
fader och bröder – en billig tröst. Strax därefter
ser vi Jeanne i modig kamp mot burgunderna
framför staden Compiègne. Plötsligt kommer
engelska hjälptrupper till. Det sägs att hon inte
kunde fly in i staden eftersom borgporten av
okänd anledning var stängd. Folkets hjältinna
hamnar nu i burgundernas fångenskap, sätts
i en järnbur som ett vilt djur och förs genom
landet till allas hån och spott. Den franske
kungen är märkligt tyst. Han verkar inte
göra något för att få henne fri. Hon säljs till
engelsmännen för en stor summa pengar.
Jeannes martyrium möjliggörs av att några av
kyrkans egna korrupta män helt har sålt sig
till engelsmännen. En hastigt sammanställd
inkvisitionsdomstol gör allt för att visa att
hon är häxa eller heretiker. Frågorna haglar
över flickan. Hur kan hon bevisa att hennes
röster inte kom från djävulen? Var det inte
mot naturens ordning att hon som kvinna bar
manskläder? Jeannes svar är enkla, djärva och
självsäkra, värdiga ett helgon som vet om att
hon har Gud på sin sida. Men hon är ingen
teolog och har svårt att slingra sig ur alla listiga
detaljfrågor och fällor. Hon får ett hemligt,
men falskt löfte om att få bättre förhållanden
i häktet ifall hon accepterar att bära kvinnlig
dräkt och göra som prästerna säger. Inför
en tumultartad domstolsförhandling kräver
Jeanne att få sin sak prövad av påven. Det är

Hela saken kan nu tas upp igen. Engelsmännen
är förtjusta. En kommission av 42 teologer
samlas snabbt. De får veta att Jeanne åter
lyssnar till sina demoniska röster och bär
manskläder. Hon stämplas som oförbätterlig
återfallsbrottsling och exkommuniceras av
den lokale biskopen. Hon överlämnas till de
världsliga myndigheterna som snabbt lägger
upp ved till bålet. Jeanne får bikta sig och ta
kommunionen (vilket visar att de utmärkt
visste om att hon inte var någon häxa). Iklädd
ett långt linne förs hon ut, omgiven av 800
engelska soldater. På huvudet har man satt
en hög mössa på vilken anklagelserna står:
Heretiker, återfallsbrottsling, trosavfälling,
avgudadyrkare. En sträng predikan hålls.
Jeanne ber ständigt till Gud, kallar på Jesus

och Maria och helgonen. Folk snyftar. Mitt
i lågorna ropar hon på ärkeängeln Mikael,
ber om vigvatten, ser ständigt på ett krucifix
som ställts upp. Hon upprepar att hennes
uppenbarelser inte är något påhitt. Hon ber
folkmassan förlåta henne allt fel hon gjort
och prästerna att läsa mässan för henne. Alla
är skakade. Den engelska kungens sekreterare
utbrister: Vi är förlorade; det är ett helgon vi
har bränt; hennes själ är säkert i Guds hand, för
mitt i lågorna ropade hon hela tiden Jesu namn.
Den skamfulla avrättningen i dag, år 1431,
blev ett moraliskt nederlag för engelsmännen.
Snart var de helt utdrivna ur landet. Jeannes
moder och bröder lyckades få påven att
riva upp saken och redan år 1456 rensades
hon högtidligt från alla anklagelser. 1920
helgonförklarades tonårsflickan, ”häxan” som
ville rädda sitt land.
Vi kristna ska undvika våld. Jungfrun Jeanne
tog inte gärna till vapen. Utan tvivel har hon
ständigt erbjudit sina motståndare fred om
de bara ville ge sig av. Hon har gråtit och bett
för dem som stupat i striderna, inte minst
dem som dog oförsonade med Gud (hon lät
som sagt sina egna soldater bikta sig innan de
drog i strid). Kyrkan lär oss att det kan finnas
extrema lägen, där vi får försvara våra folk
(Katolska Kyrkans Katekes, nr. 2309). Mirjam,
Judit, Jael och Ester från Gamla testamentets
värld är exempel på ”Jeanne d´Arc-kvinnor”
som kämpade beslutsamt mot tyranner och så
räddade många liv.
Heliga Jungfru Jeanne, din tro på Gud fick dig
att vilja skydda de svaga och stärka ditt plågade
folk som hoppades på befrielse. Be för oss som
lever nu, att vi hittar kloka och väl övervägda
vägar att ingripa till försvar för de förtryckta i
vår värld, helst utan våld men aldrig utan mod.
Amen.
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inte helt klart vad som hände då. Jeanne som
inte kunde läsa och skriva påstås ha skrivit
under en förklaring om att hon underkastade
sig domstolen. De som såg henne sa att hon
skrattade hysteriskt och inte verkade förstå vad
frågan handlade om. Senare samma dag iförde
hon sig dock kvinnokläder och fick en ny
frisyr. Hon fick en livstidsdom – vilket väckte
de engelska soldaternas raseri, de ville se blod!
Jungfrun förväntade sig tydligen att hamna i
kvinnofängelse under kyrkans skydd och slippa
de engelska fångvaktarnas brutalitet, men hon
skickades tillbaka till dem, slogs blodig och
utsattes för ett våldtäktsförsök. Hon fick inte
gå till mässan och ta emot kommunionen
som man lovat henne. Det berättas att hennes
kvinnokläder stals från hennes cell så att hon
tvingades ta på sig manskläder igen. Faktum är
att hon sedan vägrade ta av dessa: De skyddade
henne bättre mot övergreppsförsöken, sa hon.
Sedan ilsknar hon till. Tonåringen reser sig
mot den orättvisa behandlingen. Hon kräver
att få ha kvinnligt sällskap som utlovat. Hon
ångrar att hon underkastat sig domstolen.
Trotsigt drar hon tillbaka allt hon medgivit.
Detta var precis vad hennes fiender ville.
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31/5

FESTEN FÖR DEN SALIGA JUNGFRUN
MARIAS BESÖK

I dag är det festdag med anledning av DEN
SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK HOS
SIN SLÄKTING ELISABET (Luk 1:39-56).
Maria, ung, ogift och gravid (och kanske på
rymmen från snacket i byn?) välkomnades av
sin gravida släkting, Elisabet, som är säker på
att Maria bär Guds son – precis som ängeln
Gabriel ser hon Maria som Guds Moder (v.
43; jfr Luk 1:32,35)! Den nåderika scenen är
mänsklig, vardaglig: Elisabet ska snart föda
och kommer att behöva hjälp. Maria, oväntat
gravid, är mer än välkommen. Kvinna hjälper
kvinna. Bådas glädje får dem att dansa. Paulus
ord från Rom 12:13 passar väl in på denna
scen: Hjälp Guds heliga med vad de behöver,
vinnlägg er om gästfrihet. När du i dag ber
bönen Var hälsad, Maria stanna då upp ett
ögonblick och smaka på orden Välsignad är du

bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt,
Jesus – det är den heliga Elisabets ord, ingivna
av Den helige Ande, då den unga Maria trädde
över hennes tröskel (Luk 1:42). Nu blir de dina
ord – Anden lägger dem även i din mun. Du
blir en ny Elisabet. I dörröppningen står du
med en krans av rosor – rosenkransen – och
tar emot Maria.
Maria VET nu att alla ärkeängeln Gabriels
ord (Luk 1:30-37) är sanna. Hon jublar och
vi jublar: Varje kväll upprepar miljoner
människor Marias lovsång, Magnificat, från
Luk 1:46-55 i kyrkans kvällsbön (vesper).
Jubla, Maria – dotter Sion som du kallas i
denna dags första läsning (Sef 3:14)! Kyrkan
- vi alla - kommer aldrig att låta din lovsång
tystna!

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du ingav den saliga Jungfrun, som bar din Son inom sig, att söka
upp Elisabet. Öppna oss för vad din Ande säger, så att vi tillsammans med Maria prisar och
upphöjer din storhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar: Sef 3:14-18 eller Rom 12:9-16, samt Luk 1:39-56

AVE MARIA, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae. Amen
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JUSTINOS MARTYREN (CA 100 - CA 165)

Den helige JUSTINOS föddes ca år 100 e.Kr.
av hedniska, romerska föräldrar och växte upp
i Palestina vid Nablus, nära det gamla Sikem
där Jesus ett par generationer tidigare hade
samtalat med den samariska kvinnan (Joh
4;1-42), och där Israels vagga stod i forntiden
(Jos kap. 24). Justinos sökte sanning, men
blev besviken över filosoferna (han studerade
stoikerna, anhängare till Aristoteles och
Pythagoras). De var ointresserade i frågan
om Gud, ville bara ha pengar eller ställde
orimliga krav på förkunskaper i t.ex. musik
och geometri. Platons filosofi om idéernas
värld, enligt vilken själen genom förnuftet kan
nå fram till att ”skåda Gud” (se s. 1018f), ingav
dock den unge tänkaren hopp. Han sökte
ensamheten vid havet. Här hans egna ord:
Då jag nu kom nära den plats, där jag ville
vara för mig själv, gick en gammal man med
ett sympatiskt utseende och en mild, allvarlig
karaktär på lite avstånd bakom mig. Jag vände
mig om, stod stilla och såg skarpt på honom:
”Känner du mig?” frågade han. Jag sa nej.
”Varför” fortsatte han ”tittar du så på mig?” Jag
svarade: ”Jag observerar att du råkar komma
till samma plats som jag; jag förväntade inte
att se någon här”. Han sa: ”Jag oroar mig för
släktingar i utlandet. Jag går och håller utkik
efter dem. Kanske ser man dem någonstans”.
”Men varför” fortsatte han ”är du här?”
Justinus berättar nu för främlingen om sitt
sökande efter Gud. Mannen lyssnar och ställer
många vänliga, men också kritiska frågor: Vad
är filosofi? Blir man lycklig av filosofi? Hur kan
filosoferna tänka och tala rätt om Gud ifall
de aldrig har sett honom eller har del av hans
helige Ande? Är Platons lära om återfödelse
(reinkarnation) verkligen rimlig? Om själarna
visste att de kunde återfödas såsom svin,

hundar eller ormar som straff för sina synder,
då skulle de väl låta bli att synda? Om de inte
vet om det då är det väl orättvist ifall de straffas
så där? Och hur kan själarna, som Platon säger,
ha funnits till sedan evighet - då vore de väl
gudomliga och syndfria? Nej, en enda Gud,
själv oskapad, måste ha skapat allt som finns.
Justinos inser att inte ens Platon kan ge bra
svar på de stora frågorna och blir nu själv
den frågande: ”Vem ska man ta till lärare?”
Främlingen berättar nu om visa män som levde
långt före de så kallade filosoferna: profeterna
som undervisades av Den helige Ande och
som utan rädsla predikade ord från Gud. De
förde inga teoretiska bevis. Allt blev som de
sa. Det hände under från Gud genom dem.
De förutsa Skaparens Sons – Kristi – ankomst.
Ännu mycket mer berättar åldringen. Han
uppmanar sin unge lyssnare att be till Gud om
insikt i alla dessa ting. Sedan försvinner han.
Det började genast brinna i min själ, jag greps
av kärlek till profeterna och de män, som är
Kristi vänner. Jag övervägde mannens läror
och hittade i dem den enda tillförlitliga och
nyttiga filosofin. Detta är vägen och detta är
orsakerna som gjorde mig till filosof. Jag skulle
önska att alla var fyllda av samma iver som
jag och att ingen vände sig bort från Frälsarens
läror. Dessa har nämligen något mäktigt vid
sig, eftersom de förmår att skrämma dem, som
avviker från den rätta vägen; däremot är de
underbar vila för dem, som fördjupar sig i dem.
På 150-talet hittar vi samme Justinos i Rom, nu
klädd i filosofmantel, i ständiga dispyter med
hedniska, gnostiska och judiska lärde. Där levde
han med kristna som ännu känt apostlarnas
lärjungar. Han bör själv ha känt den helige
påven Pius I personligen och även dennes
1175
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efterträdare, den helige Anicetus, som
förmodligen lät bygga det lilla monumentet
över Petrusgraven som ännu i dag kan ses i
nekropolen (begravningsplatsen) ca åtta meter
under Peterskyrkans högaltare.
Som tänkare visar sig Justinos öppen för alla
läror men med en klar kristen profil. Guds
Ord (gr: Logos) finns främst inom kyrkan,
säger han. Ordet sträcker sig tillbaka till Mose
och uppenbarades fullständigt i Kristus. Det
firas i eukaristin (mässan beskrivs som en
offermåltid där Jesus är verkligt närvarande).
Men ”Ordets frön” (gr: Logos spermatikos)
kan också hittas hos icke-kristna diktare och
filosofer som Sokrates och Heraklitos (de ses
som en sorts ”delvist kristna innan Kristus”). Ja,
varje människa har detta utsäde i sitt förnuft.
Justinos är samtidigt starkt samhällskritisk,
t.ex. när han anklagar romerna för att hålla
flickor och pojkar fångna som djur för att
senare prostituera dem. Detta – avslöjar han
- har staten intäkter av. Hans avslöjanden var
modiga och givetvis inte ofarliga för honom
själv.
Judarna kallar han för ”våra bröder” men
berättar också hur de införde en förbannelse
av kristna i synagogan och hur de lät
hedningarna ”utföra förbannelsen” (d.v.s.
förfölja de kristna). Han vittnar om att den
judiska upprorsledaren Bar Kochba ”för inte så
länge sedan” (på 130-talet) lät kristna torteras
för att de inte ville förneka och håna Kristus
(och väl också för att de inte ville delta i den
judiska revolten i Palestina).
En av Justinos argaste motståndare var den
kyniske filosfen Crescens. Helgonet räknade
med att en dag bli anmäld av honom för att
vara kristen (vilket skulle medföra dödstraff).
Denne populistiske talare – som av Justinos
lärjunge Tatian beskrivs som en känd pedofil
– hånade kristendomen. Justinos avvisar alla
1176

onda rykten som sprids bland allmänheten om
att kristna skulle vara kannibaler, incestuösa
och gudlösa. Han kontrar med exempel som
visar att detta är tvärtom just vad de romerska
avgudarna är, t.ex. skulle Jupiter varje år få
en avrättad människas blod att dricka. Alla
människor som skyller sådant på kristna som
de uppenbart själva gör borde skämmas och än
en gång skämmas, skriver han.
Crescens anmälan verkar ha blivit verklighet.
Helgonet står nämligen tillsammans med sex
andra vid namn Chariton, Charito, Euelpistus,
Hierax, Päon och Liberianus inför prefekten
Rusticus i Rom ca år 165. Förhörsprotokollet är
bevarat. Vi läser hur Justinos elegant undviker
att avslöja andra kristna adresser än sin egen.
Prefekten vill veta av varje anklagad om de
bekänner sig som kristna, från vem de har fått
tron och var deras föräldrar bor. Han får dock
ingen användbar information ut ur dem utan
bara deras trosbekännelser. De döms enligt
lagen till prygel och halshuggning.
Den lärde Justinos är ett tidigt vittne om
katolska kyrkans tradition. Hos honom läser
vi hur dopet och mässan går till i början av
100-talet, hur martyrerna anses komma direkt
till himlen, och alla andra till en särskild ort
där goda är skilda från onda i väntan på domen
(att de som ska frälsas väntar på ett ställe för
sig leder tanken till vår lära om skärselden, se
Katolska kyrkans katekes, nr. 1030-1032; läs
mer om ämnet s. 321f). Jungfru Maria beskrivs
som en ny Eva, liksom Kristus är den nye Adam
(Rom 5:12-21) – en fundamental tanke för
katolsk mariologi. ”Frälsningen skulle komma
genom Jungfru Maria” säger denne kyrkofader
från 100-talets början. Hans teologi har ännu
inte de klara definitionerna om Gud, Jesus och
Maria som kyrkomötena och påvarna senare
utarbetar, men de ger en levande bild av de
bibelargument som framfördes i den tidiga
kyrkans försvarskamp mot statshedendomen,
mot judarna och mot de kristna, heretiska

splittergrupperna. Justinos egen vandring, från
Jesu land till Roms kullar, från hedendom till
kristendom, från omvändelse till martyrium,
är urkyrkans historia i miniatyr. Han ställde
hela sitt intellekt till förfogande för att även
vi i dag skulle våga ställa kritiska frågor till
vår omvärld, ompröva det vi lärt, använda
vårt förnuft, söka sanningen var den än är,

bli ödmjuka, lära känna Kristus och som
hängivna kristna inte svika den apostoliska
traditionen. Kyrkans förste filosof kommer
aldrig att glömmas.
Justinos försvarsskrifter för den kristna tron,
samt berättelsen om hans martyrium är
översatta till svenska och utgivna i en bok på
förlaget Artos.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, genom korsets dårskap gav du din martyr Justinus en djup insikt i Kristi mysterium.
Hör hans bön och hjälp oss att motstå villfarelsernas vindkast, så att vår tro håller fast vid
sanningen, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 1:18-25 samt Matt 5:13-19

I dag minns kyrkan några av dem som i
kyrkans unga dagar dog för Kristus.
De heliga MARCELLINUS och PETRUS
dödades för sin kristna tro under den
fruktansvärda diokletianska förföljelsen av
kyrkan i romarriket (se 16/1) – hedendomens
sista försök att kväva kristendomen innan den
själv kollapsade. Marcellinus lär ha varit präst
och Petrus exorcist. Bödeln tog dem bort från
Rom, till en enslig plats, och gömde sedan
deras lik där. Men han omvändes själv till den
kristna tron och avslöjade platsen. Två fromma
kvinnor tog hand om martyrernas lik. Den
senare påven, den helige Damasus (se 11/12),
föddes omkring denna tid. Han träffade själv
bödeln och fick veta detaljerna om mordet.
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MARCELLINUS OCH PETRUS
(DÖDADE CA ÅR 303)
MARTYRERNA FRÅN LYON OCH
VIENNA (DÖDADE CA ÅR 177)
Kejsaren Konstantin – som tillät och främjade
kristendomen från år 313 – lät bygga en
basilika, nära Laterankyrkan, invigd åt de två
martyrerna. På platsen står än i dag en kyrka
som bär deras namn, liksom på platsen där de
mördades. Man har hittat en minnestavla från
deras grav med texten Sancte Petre Marcelline,
suscipite vestrum alumnum – ”heliga Petrus
och Marcellinus, ta emot er adopterade son”
(det som menas är: ”be för mig som har gjort
tavlan”).
Marcellinus och Petrus kroppar kunde hittas
och få en passande begravning. Många
martyrer, inte minst från vår egen tid, hittades
aldrig, som t.ex. Edith Stein (se 9/8).
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Kyrkans bön denna dag:
Herre, vår Gud, du ger oss i dag glädje och skydd genom dina heliga martyrer Marcellinus och
Petrus vittnesbörd. Bär oss genom deras förbön, och ge oss kraft att likna dem och gå i Kristi
spår, han som med dig, Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 6:4-10 samt Joh 17:11b-19
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Också i dag: Martyrerna från Lyon
MARTYRERNA FRÅN LYON (Lugdunum)
och VIENNA torterades till döds offentligt på
arenan under den hedniska publikens jubel
eller försmäktade i mörka fängelsehålor. Det
skedde ca år 177. De överlevande från denna
kyrkoförföljelse skrev ett detaljerat brev om
detta till kristna i Asien och Frygien. Stora
delar av den skakande dokumentationen
citeras av kyrkohistorikern Eusebios från
300-talets början (Kyrkohistoria, bok V, 1-4, på
svenska hos bokförlaget Artos). Ögonvittnena
berättar hur det började: (vi) inte bara stängdes
ute från hus, badhus och torg, vi förbjöds att
över huvud taget visa oss. Det blev till smälek
och misshandel av alla slag. Sedan överfölls
de kristna av folkhopen: De skrek och slog, de
släpade på marken, de plundrade och kastade
sten, de spärrade in och gjorde allt som en vild
hop brukar utöva mot ovänner och fiender. En
ansedd ung man, Vettius Epagatus, begärde att
få försvara de anklagade. Ståthållaren frågade
om han var kristen, och då han svarade ja,
blev också han upptagen bland martyrernas
tal. Omkring tio kristna förnekade tron, vilket
skapade oro bland de övriga som ännu inte
förhörts: alla var vi mycket ängsliga för om vi
skulle kunna bekänna.
De kristna hade slavar som alla andra. Många av
dessa var inte kristna och lät sig lätt skrämmas
till att vittna lögnaktigt om kannibalism och
1178

incest bland sina ägare (ryktena om sådant
hämtade antagligen näring i den eukaristiska
måltidens språkbruk och att kristna kallade
varandra för ”bröder” och ”systrar”). När
ryktet om detta spreds, greps alla av vilt raseri
mot oss. En kroppsligt svag kvinna, Blandina,
överlevde att få hela kroppen sönderslagen
och uppskuren. Allt hon sa till detta var: ”Jag
är kristen, det sker ingenting ont hos oss”.
Tillsammans med andra tappra martyrer
(Maturus, Attalus och en diakon vid namn
Sanctus som utsatts för sexualiserad tortyr
med glödande kopparplåtar) kastades hon i
arenan. Blandina blev upphängd på en påle till
föda för djuren som släppts in. Där såg man
hur hon hängde i form av ett kors och ingav
de kämpande mod genom sin innerliga bön.
De andra martyrerna såg i Blandinas gestalt
den korsfäste Kristus. Maturus och diakonen
Sanctus blev sönderslitna av vilddjuren, de
utstod allt som en rasande folkhop ropade efter,
och till sist järnstolen dör kropparna rostades,
så att de fyllde åskådarna med stekos.
Ståthållaren upptäckte att den tredje, Attalus,
var romersk medborgare och blev osäker på
vad han fick göra med honom. Attalus sattes
i fängelse och en förfrågan om fallet skickades
till kejsaren. Ändå sattes han på den glödande
järnstolen och medan stekoset steg upp sade han
på latin till folket: ”Detta är att äta människor,
och sådant gör ni, men vi äter inte människor
och gör inte något annat ont”.
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på). En del av martyrerna hann skriva egna
brev, berättar Eusebios. Några av dem skrev till
biskopen av Rom, påven Eleutherus (de kallar
honom ”fader”) för att bidra till fred mellan
vissa kyrkor. Dessa martyrer rekommenderar
i övrigt samme Ireneus i sitt brev. Det bidrog
nog till att han blev efterträdare till Pothinus.
De av Eusebios bevarade dokumenten har
enastående värde som historiskt källmaterial.
Men varför stanna där? Medan detta skrivs
pågår martyrierna, i Nordkoreas dolda
fångläger, i Pakistans sociala häxkittel, i
Mellanösterns radikaliserade miljöer. Kyrkor
brinner just nu och varje dag dödas kristna
för sin tro. Samma skrik, rop på hjälp, ångest,
mod och tro som i dåtidens Lyon och Vienna
utspelar sig just nu bland våra bröder och
systrar. Blir det du eller jag en dag?
Heliga Vettius, Sanctus, Maturus, Attalus,
Blandina, Biblis, Pothinus, Alexander, Pontikos
och alla ni okända martyrer från Lyon och
Vienna – ni som ”följer Lammet vart det än går”
och ”är friköpta från människorna som en första
skörd åt Gud och Lammet” (Upp 14:4) – be för
de många som just nu står ansikte mot ansikte
med ondskan och frestas ge upp och förneka
Kristus. Må ert mod aldrig glömmas i kyrkan
och må det stärka oss alla! Amen.

CHARLES LWANGA OCH HANS
FÖLJESLAGARE
(DÖDADE MELLAN 1885 OCH 1887)

Den kristna missionen bland barangafolket
i södra Uganda började på 1870-talet och
tolererades av folkets kung, Mtesa. När han
dog tog hans 18-årige son Mwanga över
tronen. Den omogne pojken var under starkt
inflytande av rådgivare som ville motverka

britternas och tyskarnas ökande inflytande i
regionen. Motståndet hade också en religiös
sida: häxdoktorer och traditionella religiösa
företrädare övertygade Mwanga om att
förfäderna var vredgade över att så många
lämnade den gamla tron. 1885 dödades en
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Många övriga kristna dog av kvävning och av
sina skador i fängelset. Pontikos, en femtonårig
pojke uthärdade modigt alla kval och gav så
upp andan. En hemligt kristen läkare vid
namn Alexander stod bredvid domarsätet
och uppmuntrade genom nickningar den som
förhördes att bekänna sin kristna tro. Det var
modigt men farligt. Vissa som förut förnekad
bekände nu ändå Kristus, och folkhopen blev
rasande när de märkte att Alexander fick dem
att stå på sig. Ståthållaren förde fram honom
och frågade vem han var. Då han svarade att
han var kristen blev ståthållaren vred och
dömde honom att kastas för vilddjuren. De
som förnekade Kristus trodde att de skulle
undgå tortyr, men slapp ändå inte. Ovan i
grymheterna plågades de alltså av vetskapen att
ha gått emot sin egen tro. En kvinna vid namn
Biblis som först förnekat kom till besinning
under tortyren och vaknade liksom upp ur
en djup sömn och bekände öppet att hon var
kristen. Den över nittioåriga biskopen i Lyon,
Pothinus, fördes av soldater inför domstolen
följd av stadens myndigheter och hela folkhopen
som ropade högt mot honom som om han varit
Kristus själv. Denna martyrbiskop efterträddes
av den helige Ireneus som också blev martyr
(se 28/6). Ireneus skriver att denne martyr
hade känt apostlarnas lärjungar personligen
(det verkar vara denne Pothinus han syftar
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anglikansk biskop på kungens order. Samtidigt
började den unge kungen ändra karaktär:
han rökte hampa, söp och blev oberäknelig.
När han krävde sexuella tjänster av sina
unga tjänare vid hovet och avvisades av dem
blev han utom sig av raseri. Ledaren för de
unga pojkarna, Joseph Mkasa, var katolik
och även kateket. Han kritiserade kungen
för hans övergrepp och för mordet på den
protestantiske biskopen och blev halshuggen.
När kungen hörde att en ung pojke, Mwafu,
hade fått trosundervisning av en annan, Denis
Sebuggwawo, stack han ett spjut ner i halsen
på den sistnämnde. Charles Lwanga ersatte
den halshuggne Mkasa som ansvarig för
pojkarna. Även han var katolik. Han döpte nu
i hemlighet fyra pojkar, däribland den 13-årige
Kizito som han ofta hade räddat från kungens
angrepp. Nästa morgon ställdes alla pojkarna
med sin lärare framför kungen, och de som
var kristna skulle ställa sig i en egen grupp.
Kungen frågade dem om de ville förbli kristna.
De sa ja och fördes till en rituell offerplats,
Namugongo, där de dödades genom svärd och
bål till tonerna av rituella sånger. Charles dog
långsamt, på den glödande elden, de övriga
stacks ihjäl på veden innan den antändes. En
pojke, Mgaba, dödades av ett slag i nacken
på order av huvudbödeln som var hans egen
fader. En av bödlarna sa sedan: ”Vi har dödat
många människor, men aldrig sådana som

dessa. Vid andra tillfällen brukar offren inte
göra annat än att klaga och gråta… här fanns
inte en suck, inte ens ett ord av vrede. Allt vi
hörde var mjukt mumlande på deras läppar.
De bad tills de dog”. Charles Lwangas sista ord
var Katonga wange (”min Gud”).
Det exakta antalet martyrer i Namugongo är
osäkert liksom hur många som var katoliker
rerspektive protestanter. Det verkar ha varit
en jämn fördelning – några stycken var dock
enbart sympatisörer med den kristna tron.
Barangafolkets kung störtades genom en kupp.
Antalet kristna växte snabbt därefter. Det finns
både en protestantisk och en katolsk helgedom
till minne av martyrerna dit skaror av pilgrimer
strömmar varje år på deras minnesdag. Den
salige påven Paulus VI åkte dit som pilgrim år
1969, den helige Johannes Paulus år 1993 och
påven Franciskus år 2015.
Människornas skräck och lidanden i nutidens
Centralafrika kan inte beskrivas. Under de
två senaste decennierna har det pågått vad
som har kallats ett lokalt tredje världskrig
med fem miljoner dödade. Utgångspunkten
har varit Centralafrikanska republiken men
grannländerna Rwanda, Angola, Burundi,
Zimbabwe och Uganda har också dragits in.
Att detta inferno har fått lov att pågå är en
ofattbar skandal som ropar till himlen.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du som har gjort martyrernas blod till kyrkans utsäde, låt hennes
åkermark, som vattnats av den helige Charles och hans följeslagare, bära en ständigt rikare
skörd av människor som bekänner dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig,
Fader, och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Mack 7:1-2, 9-14 samt Matt 5:1-12a
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Den heliga nunnan MARIA ELISABETH
HESSELBLAD föddes detta datum, år 1870,
i ett hus i Fåglavik, Västergötland, som ännu
kan ses, men hon växte upp i Falun. Redan
som barn funderade hon över hur det kan
komma sig att kristna kan vara splittrade i
olika samfund (hon kände dock ännu bara till
protestantiska församlingar). Frågan lämnade
henne inte: Vilket samfund är det rätta? Som
12-åring fick hon en svår magsjukdom, som
skulle följa henne hela livet, och många gånger
trodde man att hon var nära att dö. Men hon
bar allt lidande i tålamod och tillit till Gud. En
andlig upplevelse präglade henne för livet:
Som barn fann jag mig själv i vad jag trodde
vara en dröm stående på ett torg, där jag såg det
hus i vilket den heliga Birgitta hade bott i Rom.
Jag fäste mig särskilt vid ett fönster på vänster
sida. Sedan såg jag mig själv stå i detta fönster
och titta ut – tjuga år senare blev rummet med
just detta fönster mig tilldelat som min cell.
För att skaffa pengar till sina föräldrar och
nio yngre syskon emigrerade hon som
tonåring till USA och utbildade sig till
sjuksköterska. Hennes första egna patient var
en alkoholförgiftad iriska med inre blödningar
som ”plockats upp direkt ur rännstenen.”
Hon var döende, ville ha sin rosenkrans
som trillat på golvet och bad om en katolsk
präst. Elisabeth hämtade en. En annan irer,
en byggnadsarbetare med många brutna ben
nästan helt inpackad i gips, en av de många
som just då byggde på den stora katolska Saint
Patricks katedral i New York, bad ständigt till
Jungfru Maria som till sin mamma. Denna
katolska fromhet gjorde starkt intryck på

Elisabeth. Hon läste god andlig litteratur av
både protestantiska och katolska författare
och insåg med viss fasa att den katolska
tron möjligtvis var den rätta kristendomen,
den som hennes hjärta alltid hade sökt. En
väninnas pappa som var sjökapten bjöd den
sjukliga Elisabeth att följa med hans dotter på
avkopplande båtresor till Karibien, Colombia
och Europa. I Bryssel närvarade hon vid en
sakramentsprocession på Kristi kropps och
blods högtid. Som protestant kändes det
svårt för henne att falla på knä inför hostian
som bars genom mängden (hon hade också
felaktigt för sig att det var biskopen man föll
ner för). Men hon gjorde det. Då kände hon en
röst som sa: ”Jag är den, du söker”.
Detta blev en islossning i själen. Nu följde
månader av kris och mörker. Den unga
svenskan återvände till New York och bad
Gud om vägledning, arbetade i slummen för
karitativa organisationer och bestämde sig
1902 för att konvertera till katolska kyrkan.
Elisabeth var nu nedsliten av allt hårt arbete
och magsåret återvände. Hon begav sig till
Sverige för att leva med sin mor. Därhemma
var man inte glad över hennes konversion.
En väninna bjöd henne dock på en resa till
Rom. Hon jublade - hon skulle få se Heliga
Birgittas hus! I Rom hände något stort: kusken
råkade köra Elisabeth och hennes väninna
över Piazza Farnese. Elisabeth stelnade till, vit
som ett lakan: Där, på torgets högra sida såg
hon huset - precis som i barndomsdrömmen.
Hon går in i kyrkan, faller på knä. En inre
röst säger henne: ”Det är här jag vill att du
skall tjäna mig!” En halvtimme är hon andligt
frånvarande – helt insjunken i tacksam bön.
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MARIA ELISABETH HESSELBLAD
(1870-1957)
PETROC (500-TALET)

JUN

Tillbaka i New York arbetar hon hårdare
än någonsin för sjuka och fattiga, över 30
hembesök om dagen kunde det bli. Sjukdomen
slår dock till igen, Elisabeth hamnar själv
på sjukhus och allt hopp verkar vara ute.
Då skriver hon till de nunnor som bor i
Birgittahuset i Rom (karmelitsystrar) och ber
att få komma dit och dö där. Det får hon. Men i
sin andliga moder Birgittas hus tillfrisknar hon
och blir t.o.m. upptagen bland nunnorna. Men
det är nu en gång Birgittasyster hon vill bli, och
hon har ännu större planer: att ägna sitt liv för
att de skandinaviska folken kan återvända till
den sanna katolska tron. Särskilt ber hon för
Sveriges ungdom. Hon vill att Birgittahuset i
Rom blir en nystart för Heliga Birgittas gamla
orden och att den sedan återvänder till Sverige.
Hon får tillstånd att resa runt i Europa och
lära känna nunnor i de Birgittinkloster som
finns kvar sedan medeltiden. Men inga systrar
i dessa vill ansluta sig till hennes projekt och
bo med henne i Rom. Enstaka andra kvinnor
ansluter sig till henne, och de grundar en
kommunitet. Nu följer många års järnhård
kamp mot ständiga svårigheter, som leder till
att den sjukliga Elisabeths grupp får påvens
godkännande att betraktas som en äkta gren
av Birgittinorden (1920, slutgiltigt 1942)
samt att hon med inflytelserika vänners hjälp
faktiskt lyckas förvärva sig Birgittas hus på
Piazza Farnese från karmelitnunnorna (1931).
Rösten fick rätt och barndomssynen blev sann.
I Sverige hade vid den tiden även protestanter
börjat intressera sig för Heliga Birgitta, mest av
historiska skäl. Elisabeth hade 1923 bjudits till
ett stort Birgittajubileum i Vadstena med fina
tal och viktiga personligheter. Tillsammans
med likasinnade lyckas hon en tidig morgon få
någon att öppna för Blåkyrkan. Därinne firade
de då hemligt den första katolska mässan där
sedan reformationen på 1500-talet då Birgittas
systrar och bröder fördrevs. I Djursholm nära
Stockholm samma år köper hon ett hus, där

1182

hennes systrar ännu finns (1968 har hennes
orden även skaffat sig ett hus i Falun, hennes
barndoms hemtrakter). Viktigast för Elisabeth
var förstås Birgittas hus vid Piazza Farnese
i Rom, men också att hon äntligen kunde få
ett hus i självaste Vadstena, bara 200 meter
från de medeltida birgittinernas klosterruin.
En strålande sommardag år 1935 var detta
andra Birgittaklostret i Vadstenas historia en
realitet. Birgittas döttrar gick åter omkring
vid Vätterns vackra strand (och gör det än i
dag, fast de som är där nu tillhör den gamla
ordensgrenen). Systrarnas öppna gästhem vid
klostren i Rom och Vadstena bör besökas. Det
görs även av protestanter. I Rom har klostret
t.o.m. ett kapell som Svenska kyrkan använder.
Andra Världskrigets elände drabbade också
Rom. När tyskarna ockuperade Rom blev
Birgittahuset ett gömställe för bl.a. judiska
flickor. Moder Elisabeths stränga blick
och kloka ord skrämde nazisterna från
att genomsöka huset. Några unga judiska
flickor fick gå ned i tvättstugan i källaren.
Tvätten sköljdes i stora stenfat, där flickorna
uppmanades att dölja sina händer ifall tyskarna
skulle komma inomhus, så att de inte skulle
se flickornas röda nagellack. Man hade klätt
dem i svarta klänningar och dok som de unga
systrarna i klostret. Efter kriget fortsatte arbetet
för flyktingar och fattiga i Rom och Elisabeth
fick sedan fina utmärkelser av svenska staten
för detta. Femtio år efter att hon kommit till
Rom för att dö var hon alltså fortfarande där, ett
levande mirakel, sjuk och svag som alltid men
ständigt vid gott mod. Hon utstrålade en sund
humor i allt, var uppmärksam och omsorgsfull
mot sin omgivning som hon livade upp med
uppmuntrande ord. Moder Elisabeth älskade
att göra i ordning små presenter. Så fick en
ung svensk adelskvinna en Madonnabild i
ett fodral av papp, klätt med vitt sidentyg,
som ett altarskåp med luckor, som hon själv
(tror jag) designade och lät systrarna sy klart.

(1. Maria Elisabeths minne från Amerikatiden,
som sjuksköterska): Moder Elisabeth berättade
att en gång på sjukhuset var det en läkare som
gjorde närmanden. Då hoppade hon ut genom
fönstret. Hon smålog då hon berättade det.
(2. Minne från slutet av Andra världskriget):
Då en italiensk desertör sökte skydd hos
systrarna i Via delle Isole-klostret gömdes han
under en spång över ett torrt dike i trädgården…
tyskarna (hade) kommenderat honom norrut
under deras reträtt.
(3. Två privata minnen): När M. Elisabeth
hörde att min farmor dött långt före min födelse
sade hon att hon skulle vara som en farmor för
mig. Då hon skickade mig något skrev hon under
”Farmor”... Då jag firade jul i Rom 1948 bodde
jag som gäst i Casa S:ta Brigida vid Piazza
Farnese. Moder tänkte att jag skulle sakna den
svenska familjejulen och lät en av systrarna
komma till mig med en liten gran 50 cm hög (av
plast) som hon själv hade prytt åt mig.
Det är allmänt känt att det mot slutet av
Maria Elisabeths tid fanns kriser i ledningen
av den växande klosterrörelsen. Helgonet fick
för sig saker, missuppfattade situationer och
kände sig motarbetad. 1956 tvingades Moder
Elisabeth på grund av konflikter mellan

systrarna låta en administrator från påven
ta över ledningen av orden. En smärtsam
konfrontation med honom blev för mycket
för den nu 86-åriga kvinnan. Chocken tog taloch rörelseförmågan ifrån henne. Året efter
dog hon och begravdes i Birgittahuset. Hon
saligförklarades av påven under jubelåret 2000.
Då fanns det redan nära 500 systrar i Moder
Elisabeths orden med nya kloster i många
länder (7 enbart i Indien), även i Danmark
(1995) och Norge (1998). Helgonförklaringen
inföll 5 juni 2016, vid nästa jubelår. Hundratals
svenskar reste dit. De svenska flaggorna syntes
knappt i folkmängden på Petersplatsen men
entusiasmen var där. Jag var med, d.v.s. jag
är med för jag skriver faktiskt dessa rader nu
samma kväll på mitt hotell, rörd av dagens
händelser och möten. Det är otroligt men
sant: vi har ett svenskt helgon från modern
tid. Ännu lever människor som har känt
henne. Måhända att Heliga Birgittas land är
sekulariserat – helt förlorat är det inte. Det
finns band mellan svenska folket och katolska
kyrkan som aldrig kan brista.
Kanonisationsmässan som jag deltog i – alltså
för några få timmar sedan - råkade infalla
på den tionde söndagen ”under året”, årgång
C. Den dagen läser kyrkan om profeten
Elias uppväckande av den döde pojken och
om Jesu uppväckande av den döde pojken i
Nain (se s. 755). Jag hajade till - det påminde
mycket om en episod i Elisabets ungdom som
sjuksköterska. Den upptecknades av en viss
Oskar Eklund efter en intervju med helgonet:
En gång hölls en sen personalfest på sjukhuset.
De uppstämda deltagarna fick för sig att gå ned
i källaren, där döda patienter låg. Elisabet var
med, men blev på något sätt glömd av de andra
och ensam inlåst i valvet (om jag minns rätt
ansåg min svärmor att svenskan blev avsiktligt
inlåst). Vad nu? Hon bestämde sig för att gå
runt och be för de avlidna. Plötsligt hörde hon
andetag. En ung man som man trodde hade
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Kvinnan stannade några år hos henne men
lämnade klostret och blev senare gift och
fick en dotter, som blev min hustru. Vi har
ännu bilden och lite böcker som helgonet
gav min svärmor samt handskrivna brev. De
är en dyrbar skatt. Min (nu avlidna) svärmor
berättade små detaljer såsom att Moder
Elisabeth hade mycket humor. De ovan
nämnda judiska flickorna med nagellack är
ett exempel på Moderns orädda och praktiska
omdöme. ”Hon var ett helgon!” sa svärmor
bestämt. Alla visste det. Här följer några av
min svärmors privata anteckningar:

dött av hjärtinfarkt verkade vara vid liv.
Elisabeth lade sina egna kläder på honom för
att värma honom och gav hjärtmassage och
andningshjälp i timmar. På morgonen hittade
man i valvet en trött sjuksköterska och en ung
man som var både vaken och vid liv på sin bår.
Dagens läsningar i mässan på Petersplatsen
påminde oavsiktligt om Elisabeth Hesselblads
räddningsaktion. Påven Franciskus gick inte in
på det i sin predikan men från Guds sida var
det säkert ingen tillfällighet att det blev så.

Elisabeth är i övrigt helgon för sjuksköterskor
– vi har väldigt många sådana på våra
kyrkbänkar i Sverige i dag.
Ur ett brev till en präst (1909):
Jag känner mig som ett blint barn vid sin fars
starka hand, ett barn som han har lett genom
mörkret och som inte behövt göra något för
att ordna saker och ting på det ena eller andra
sättet.

Kyrkans bön denna dag:

JUN

Allsmäktige och barmhärtige Gud, du som med din Ande ledde den heliga Maria Elisabeth
(Hesselblad) i den heliga Birgittas efterföljd till den katolska sanningens fullhet, låt oss, hjälpta
av hennes föredöme och bön, med brinnande kärlek älska den korsfäste Kristus och verka för
din kyrkas enhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag:
Hos 2:14b, 15b 19-20 alternativt 1 Kor 12:31 – 13:13, samt Joh 17:20-26

Också i dag: Petroc
Den helige PETROC från England kom hem
från en lång pilgrimsresa till Heliga landet
och kände sig fylld av Den helige andes
inspiration och kraft – inget verkade omöjligt.
Det stormade våldsamt och han förutsade i ett
klarsynt ögonblick, eftersom Anden verkade
inge honom det, att stormen skulle lägga sig
nästa dag. Det gjorde den inte. Ångerfull över
sitt misstag reste han till Heliga landet en gång
till som bot. Senare drog han till Indien som
missionär. Att vara helgon är att inse att man
inte är Gud, och så bestämma sig för att tjäna
honom, inte sina egna påhitt.
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Helige Petroc, tack för att du med ditt liv gett oss
en viktig läxa för det andliga livet. Be för oss att
vi aldrig tar våra fromma känslor, positiva eller
negativa, för mer än vad de är! Amen.
”Job svarade Herren: Jag vet att du förmår allt,
inget du föresatt dig är omöjligt för dig...
Ja, jag har talat om det jag inte begriper,
det som är för högt för mig,
det som jag inte vet något om...
Förr hade jag bara hört om dig,
nu har jag sett dig med egna ögon.
jag är tillintetgjord och ångrar mig,
i stoft och aska.”
(Ur Job 42:1-6)

BONIFATIUS (CA 673-754)

”Tysklands apostel”, d.v.s. martyrbiskopen
BONIFATIUS, hette egentligen Winfrid.
Han var en otröttlig benediktinermunk
och missionsbiskop på 700-talet, född och
uppvuxen i England där han tidigt kände
en kallelse till munklivet och sedan verkade
som en populär lärare och författare av
bibelkommentarer och andra läromedel. I
mogen ålder – 41 år – ville han följa en kallelse
att missionera på fastlandet och fick tillstånd
till det. Två expeditioner till Friesland (i
nuvarande Holland) misslyckades. Hemma
igen valdes Winfrid till abbot, men avslog
ämbetet och reste till påven Gregorius II i
Rom som bekräftade hans missionsplaner och
skickade honom – nu med namnet Bonifatius
(namnet ska förmodligen översättas med
”Den som bringar ett gott öde med sig”, d.v.s.
kristendomen) – som missionär till Germanien
vars centrala områden ännu inte hade nåtts av
kyrkans mission. Under den första tiden fick
han vara medhjälpare åt den helige Willibrord
(se 7/11) i Friesland, och nu blev det så stora
framgångar att påven år 722 kallade Bonifatius
till sig och gjorde honom till biskop med
Frankerriket (Tyskland) som område. Han fick
även ett skyddsbrev av rikets starke man, Karl
Martell. Nu kunde han ta djärvare tag. När
han inför en stor samling hedningar fällde en
ek som var vigd åt guden Thor – överraskande
lätt och utan att guden reagerade – omvände
de sig. Det var en utmärkt och stark ek och
av den lät han göra virke till ett kapell, vikt åt
Sankt Petrus.
Missionen gick stadigt framåt, nya kloster
grundades och år 732 gjorde den nästa påven
– Gregorius III – Bonifatius till ärkebiskop
med rätt att viga biskopar i landet bortom
Rhenfloden. Antalet nyomvända var stort och
det fick hämtas extra personal och kyrklig

utrustning från hans gamla hemland, England.
Bonifatius kom i motsättning till en del
biskopar som motsatte sig hans reformplaner.
Men snart fick han störra befogenheter på den
kyrkliga kartan. Nu kunde han, den effektive
administratorn, genomföra kyrkomöten som
stramade upp disciplinen. Korruptionen inom
kyrkan bekämpades, prästernas celibatsplikt
inskärptes och lekfolket fick lägga sina många
vapen ifrån sig. Bonifatius var av en ängslig
natur, men när det handlade om evangeliets
spridning var han kompromisslös och modig.
I ett av sina brev skrev han: ”Vi ska inte vara
stumma hundar… som flyr från vargen,
utan… förkunna Guds rådslut för de stora och
de små, för de rika och för de fattiga, för varje
stånd och ålder, när det passar sig och när det
inte passar sig”. Han avskydde feg anpassning.
Bonifatius favoritplats var hans biskopstad
Fulda, det nuvarande Tysklands geografiska
mittpunkt - platsen där de tyska biskoparna
sedan 1967 håller sina årliga möten. Dit
ville han dra sig tillbaka och bad påven om
tillstånd till det. Först ville han dock delta
i en missionsresa till sin ”första kärlek”, det
område han en gång hade lämnat sitt hemland
för och verkat i när hela missionsäventyret
började, nämligen Friesland. Den nu 80-årige
biskopsmunken satt där fredligt i sitt tält på
en plats som heter Dokkum och läste i en
bok medan han inväntade några nydöpta som
skulle konfirmeras - då hedniska gäng överföll
hans läger. Han och hela hans sällskap – 52
personer som inte var utrustade för strid mördades. Boken han läste i fördes med hans
kropp tillbaka till Fulda. Dess pärmar av trä
bär än i dag spår av svärdshugg, färgfläckarna
på dem lär vara hans blod. Den gamle munken
försökte i sin sista förfärliga stund värja sig
med boken som sköld.
1185
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Tysklands lidelsefulle apostel vilar i kryptan
under Fuldas domkyrka. En reliefbild på en
marmorplatta visar hans onda död. Genom
alla århundraden under det tyska folkets

dramatiska historia har människor sökt sig dit
för att be om hans hjälp inför Gud. I dag är
tillströmningen inte lika stark. Jag sitter ensam
där just nu och skriver dessa ord.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, må den helige martyren Bonifatius träda fram och föra vår talan, så att vi i ord och
handling lever av den tro som han förkunnat och bekräftat med sitt blod. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Apg 26:19-23 samt Joh 10:11-16
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NORBERT AV XANTEN (CA 1082 - 1134)
FILIPPOS, DIAKON I URKYRKAN

Den helige Norbert tillhörde sin tids adel och
överklass i Xanten (en tysk stad i nuvarande
förbundslandet Nordrhein-Westfalen). Han
levde under sin ungdom ett ytligt och världsligt
liv i hovkretsarna kring kejsaren Henrik V. En
dag överraskades han av en plötslig åskstorm
i Weden (Westfalen i Tyskland): hans häst
skrämdes av en blixt och kastade honom till
marken. Han låg ett tag medvetslös på marken
och vaknade sedan, omskakad, med de samma
orden på läpparna som en gång aposteln
Paulus på vägen mot Damaskus: ”Herre, vad
vill du att jag ska göra?” Guds svar hördes
prompt: ”Vänd dig bort från det onda och gör
det goda, sök fredan och följ den” (jfr Ps 34:15).
Detta förvandlade den unge adelsmannen på
fläcken, han var fullständigt och irreversibelt
omvänd. Efter några dagars reträtt i ett kloster
bestämde han sig för att läsa till präst.
35 år gammal blev den fromme mannen
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diakon- och prästvigd av Kölns ärkebiskop.
Det gjordes på en och samma dag vilket var
förbjudit enligt kyrkolagen. Norbert drog sig
undan 40 dagar i bön och återvände sedan till
Xanten, fast besluten att leva ett ”evangeliskt
och apostoliskt” liv. Snabbt väckte han sina
ämbetsbröders vrede. Med tanke på hans
adliga härkomst kunde man inte acceptera
det asketiska liv han nu praktiserade, och man
störde sig på hans hårda predikningar. En av
ämbetsbröderna spottade honom i ansiktet.
Snart anklagades han för ”förnyelser” och
”hyckleri” och för att ha predikat utan tillstånd
– och man hade även en hållhake på Norbert:
han hade ju vigts på olagligt sätt.
För att göra slut på anklagelserna skänkte
Norbert så gott som allt han ägde bort, förutom
lite silvermynt, en mulåsna, en mässbok, lite
kläder, en kalk och en paten. Med två trogne
följeslagare vandrade han barfota ända till
Languedoc, där påven Gelasius II just då var

Det behövdes en ny biskop i Magdeburg och
kejsaren Lothair utnämde Norbert (vid den
tiden tog sig många världsliga härskare rätten
att utvälja kyrkans ämbetsbärare). När den
helige mannen anlände till sin biskopsstad,
fattigt klädd och barfota, vägrade portvakten i
biskopspalatset honom inträde. ”Stick bort till
de andra tiggarna” sa han. Mängden ropade:
”Men han är vår biskop”. Norbert tog det lugnt:
”Det gör inget, käre broder” sa han till vakten,
”du gör en bättre bedömning av mig än dessa
som förde mig hit”.
Konsekvent fortsatte den nye biskopen sin
nitiska livsföring precis som tidigare, utan
ändringar. Men nu tillkom ansvaret för kyrkan
och därmed för kyrkans egendom, som ofta
konfiskerades olagligt av lekmän. Norbert såg
dessa lekmän som rövare och använda alla

lagliga medel till att bekämpa deras övergrepp.
Med samma nit försökte han få prästerna att
bry sig mer om sina församlingar och avskaffa
olika missbruk – när det inte gick ersatte
han dem med präster ur sin egen orden. Allt
detta väckte ont blod, pratet gick – tre gånger
undkom biskopen mordförsök. En gång fick
han mitt under gudstjänsten fly upp i tornet
och låsa in sig där, iförd sina liturgiska kläder.
De rasande männen som jagade honom gav
sig inte: två dagar senare dödade de biskopens
kansler och tog sig upp för trapporna i tornet.
Där, längst uppe, möttes de av sin biskop i
full liturgisk utstyrsel. Ett ögonblick tvekade
ledarna, villrådiga. Då hördes stegen av nya
trupper utanför som hade skickats av greven i
Magdeburg för att befria biskopen. Vad dessa
soldater gjorde med upprorsmännen vet jag
inte – Norbert ignorerade hela scenen och gick
rakt ner i kyrkan för att läsa mässan. Eftersom
alla andra hade flytt fick han själv läsa första
läsningen och evangeliet och det gjorde han
utan att darra det allra minsta på rösten.
Oppositionen mot biskop Norbert förblev
stark. Därför lämnade han Magdeburg.
Stadens befolkning insåg så småningom att
de riskerade att drabbas av både kyrkans
och kejsarens vrede för sin motsträvighet
mot biskopen och bad honom återvända. Så
kunde Norbert fortsätta sitt reformarbete och
förverkligade det mesta av sina planer.
Som mest omfattade Norberts orden 500
kloster. Ärkebiskop Eskil i Lund införde orden
i Norden. I Skåne fanns den i Tommarp, i
Öved och i Lund (Trefaldighetsklostret).
Efter påven Honorius IIs död år 1130 valdes
Innocens II till påve men fördrevs från Rom av
den olaglige motpåven Anacletus II. Med stöd
av bl.a. den helige Bernhard av Clairvaux (se
20/8) och dagens helgon samlades de franska,
tyska, engelska och spanska nationerna kring
Innocens som rätt påve. Kejsaren drog mot
Rom med en stor armé. Bernhard och Norbert
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och levde i exil. Inför påvens fötter avlade den
ivrige predikanten en generalbikt och bekände
även sin olagliga vigning och förklarade
sig redo att acceptera vilken botgöring som
helst som påven ville ålägga honom för
alltihop. Påven tog välvilligt emot den adlige
botgöraren. Norbert fick rätt att predika
fritt överallt dit han ville bege sig. Med detta
tillstånd – barfota igen, i bitter vinterkyla och
snö – gav sig Norbert och hans två vänner
iväg. Vännerna dog snart. Man erbjöd Norbert
att bli biskop men han avböjde. Påven gav då
Norbert i uppdrag att genomföra reformer
bland prästerna i Laon, men dessa vägrade
följa den stränge botgörarens direktiv. Då
lät den lokala biskopen Norbert fritt grunda
en egen kommunitet på vilken plats han
ville. Grunden till rörelsen lades i orten
Prémontré – med 13 lärjungar, varav några av
prästerna från Laon. Den nya gemenskapen
växte snabbt, även i andra länder, och blev
till premonstratenserorden, som skulle tjäna
kyrkan genom att rycka in överallt där det
lokala prästerskapet inte räckte till.

följde med. Norbert gjordes efter detta till
ärkebiskop och kyrkans främste man i Tyskland.
Efter Norberts död bar man hans kropp till
varje församling i Magdeburgs stift, slutligen
lades han till vila i premonstratenserkollegiet

i staden. Efter att denna stad gjordes luthersk
vid reformationen flyttades helgonets ben (år
1627) till Strabov i Böhmen där de ännu lär
finnas, i ett rikt smyckat skrin av koppar och
brons.

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du gjorde den helige Norbert till en bönens man och en god och trogen kyrkans
tjänare. Lyssna till hans böner och låt aldrig de dina sakna herdar efter ditt hjärta, sådana som
leder hjorden dit där den kan finna näring för sin tro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Hes 34:11-16 samt Luk 14:25-33

Också i dag: Filippos, diakon i urkyrkan
Förstår du vad du läser när du bläddrar i
Bibeln? Urkyrkans diakon FILIPPOS ställde
samma fråga till en etiopisk hovman som var
intresserad av Bibeln. Ett samtal började som
slutade med att mannen döptes:
”Filippos skyndade fram, och när han hörde
mannen läsa profeten Jesaja frågade han:
”Förstår du vad du läser?” – ”Hur skulle jag
kunna det utan att någon vägleder mig?”
svarade mannen. Och han bad Filippos stiga
upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället
som han läste var detta:

Liksom ett får som leds till slakt,
liksom ett lamm som är tyst inför den som
klipper det öppnade han inte sin mun.
Genom förödmjukelsen
blev hans dom upphävd.
Vem kan räkna hans efterkommande,
när hans liv nu upphöjs från jorden?
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Hovmannen frågade Filippos: ”Säg mig,
vem talar profeten om – sig själv eller någon
annan?” Filippos tog då till orda, och med
skriftstället som utgångspunkt förkunnade
han budskapet om Jesus för honom”.
			

(Apg 8:30-35)

Det är alltså i dag diakonen Filippos minnesdag
(observera att han inte är samma person som
aposteln Filippos som firas med en egen fest
- 3/5).
Filip är ett vanligt namn. Ett land bär detta
namn (ögruppen Filippinerna) liksom många
städer och helgon (Filip Neri, Felip Benitius
och många andra). Vad lär denna diakon
oss? Att vi ska läsa i Bibeln men även söka
förklaringar till det vi läser. Såsom i denna bok.
Helige Filippos, du tilltalade främlingen som du
såg läsa i Bibeln. Be för oss att vi må ta tillfället
i akt och inte vara rädda för att dela med oss av
det vi har förstått om vår tro. Amen.

Vet du vad verklig motgång är i Guds tjänst?
Den heliga MARIA TERESIA DE SOUBIRAN
grundade ett hem för fattiga flickor. Det brann
strax ner. Då startade hon en kongregation
av fromma kvinnor. Krig bröt ut och de fick
fly. Väl hemma igen började man smutskasta
henne. Hon fördrevs och dog, föraktad av
alla. Ändå gnällde hon aldrig över sitt öde. En
utredning visade at hon var oskyldig till alla
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Heliga Maria Teresia – vem av alla oss som tror
att vi lätt klarar av motgångar för vår tros skull
skulle stå ut med allt som du fick uppleva? Be
för oss att vi inte kommer på fall om - eller när prövningarna tornar upp sig! Amen.

MARIA AV DET GUDOMLIGA HJÄRTAT
(1863-1899)

Vi tänker sällan på dem: alla de som har
STÄNDIGA SMÄRTOR. Den heliga nunnan
MARIA AV DET GUDOMLIGA HJÄRTAT
var sängliggande under långa tider p.g.a.
smärtor i ryggen. Med oerhörd ansträngning
genomförde hon ändå alla sina uppgifter. Gud
gav henne många andliga insikter, men bara
en av dem ville hon avslöja: Gud ville att hela
världen skulle invigas till JESU HJÄRTA. Påven
förstod och uppfyllde denna önskan år 1899.
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anklagelser. Makalöst tålamod – hur blir man
sådan?

Det var tre veckor efter hennes död. Högtiden
för Jesu hjärta firades redan sedan 1856, men
fick nu en högre rang. Vi firar den varje år på
tredje fredagen efter pingst (se s. 665ff).
Heliga Maria av det gudomliga hjärtat, du
står där som representant för så många som
lider just nu utan att vi ser det. Be för oss om
medkänslans och engagemangets gåva så att vi
lindrar deras plågor och aldrig tappat hoppet
ifall vi själva skulle drabbas som de. Amen.

EFRAIM SYRIERN, KYRKOLÄRARE
(CA 306 – 373)

Dagens helgon föddes ca år 306, möjligtvis av
kristna föräldrar, i Nisibis, en stor handelsstad
i det nordöstliga Mesopotamien med blandad
befolkning. I unga år (18 eller 28) tog han
emot dopet och bestämde sig för en kyrklig
karriär och började leva som en munk. En
syrisk levnadstecknare skrev: ”Sedan den
helige Mar Efraim blev munk, åt han till sitt
livs slut endast kornbröd samt då och då

grönsaker och örter. Han drack bara vatten.
Hans muskler hade skrumpnat in på benen
som en lerskärva. Hans kläder bestod av en
mängd tygbitar med samma färg som smuts.
Han var liten till växten. Han hade alltid ett
allvarligt ansiktsuttryck och skrattade aldrig.
Han var flintskallig och hade inte heller skägg.”
(ur Bibliotheke der Kirchenväter, bd. 37, XV,
översatt från tyskan av mig).

1189

JUN

7/6

MARIA TERESIA DE SOUBIRAN
(1834 – 1889)

JUN

Nisibis var en romersk stad nära gränsen till
perserriket. Efraims liv och verk präglas av
perserkungen Sapor IIs upprepade angrepp
mot staden, vars befolkning Efraim försökte
uppmuntra att inte ge upp hoppet. År 350
såg det särskilt hopplöst ut. Runt kring
Nisibis murar stod den mäktiga persiska
armén med sina krigselefanter. Perserna
ledde floden Mygdonius in mot staden så att
vattnet steg och steg. De ville inta staden med
sina skepp och samtidigt få muren att rasa.
Muren föll verkligen ihop på ett ställe men
vattenmassorna förvandlade hela området
till ett träsk som elefanterna fastnade i medan
de irriterades av insekter. Muren reparerades
snabbt och samtidigt kom nyheter om oro
på andra fronter som ledde till att perserna
slutligen gav sig av. Efraims texter, som ville
uppmuntra stadens befolkning att be och göra
bot, ger oss glimtar av händelserna, liksom av
tidigare misslyckade belägringar (år 338 och
346). Efraim ser i allt detta Guds nådefulla
ingripanden. Hans lyriska penna talar om
räddningen som en ny version av Noas ark, av
Kristi uppståndelse från graven m.m.
År 361 hette den nye romerske kejsaren
Julianus. Han kallas i kristen tradition for
Avfällingen eftersom han försökte återinföra
romersk hedendom i sitt rike (se 18/3, 29/3, 2/5
och 2/12). År 362 kom han till Antiokia med
det dubbla syftet att utmana perserna och att
genom sin krigslycka bevisa att hans gudar var
starkast. På vägen österut tillbad han hedniska
gudar, frågade orakel om råd, återställde
tempel (han försökte även, enbart för att håna
de kristna, att återuppbygga judarnas tempel i
Jerusalem). Kristna i rikets östra delar bävade
inför Julians illavarslande kampanj. I Nisibis
lät han en avgudabild ställas upp och anordna
dyrkan av den – de kristna kunde intet göra
för att stoppa det. Kriget gick dock inte väl.
Perserna lät romarna rycka långt in i landet
utan kamp, men också så hastigt att romerska
stödtrupper inte hann ansluta sig. Så avskars
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Julianus från dem och stod plötsligt framför
persiska huvudstaden utan att kunna inta
den. En persisk spion lurade honom att tända
eld på sina skepp. Då överföll perserna den
romerska armén från olika håll och Julianus
själv stupade. Den näste romerske kejsaren
Jovianus – en kristen – fick vid ett fredsavtal år
363 avstå Nisibis till perserna (Efraim skrev att
Nisibis var ”ett offerlamm som frälste romerska
armén”). Sedan fick stadens invånare flytta
till romarriket. Perserna avstod i detta fall –
ovanligt nog - från att förslava, förvisa eller
hugga ner stadens befolkning.
Efraim kom så till Edessa (nutidens Urfa) där
han verkade vid en kyrklig skola (som han
möjligtvis själv grundade) – i folkmun kallad
”persernas skola” – vars framträdande lärare
han sedan blev, numera nästan 60 år gammal.
Det sägs att det var under ett besök hos den
helige Basilios den store (se 2/1) som Efraim
diakonvigdes (antagligen kring denna tid).
Efter att dessa två blivande kyrkolärarna tagit
avsked av varandra sände Basilios sina män
efter Efraim för att hämta honom tillbaka,
han ville viga honom till biskop också. Men
Efraim spelade galen och de skakade männen
återvände till Basilios och berättade det.
Basilios genomskådade tricket: ”O denna dolda
värdefulla pärla som världen inte känner! Det
är ni som är tokiga och han som är frisk” sa
den store teologen.
Efraim skrev kommentarer till Bibeln
men bara hans förklaringar till Bibelns två
första böcker är bevarade (på syriska). Det
märks på dem att han kände till judiska
bibelförklaringar, möjligtvis kunde han
också läsa hebreiska (judarna var starkare
representerade i Nisibis än de kristna, och det
har nog funnits spänningar mellan dem och
kristna: Efraim brister ofta ut i bitter polemik
mot dem). Denna kyrkofaders hymner blev
närmast standardtexter i den syriska liturgin,
under 1600 år har syriska kristna präglats av
dem (tänk att kunna läsa dessa urgamla texter

Den salige Efraim som insåg att alla människor
rörs av musik stod upp mot ungdomarnas
världsliga lekar och larmande danser och
organiserade klostrens döttrar och lärde dem
hymner, skalor och refränger… han stod
som en far mitt ibland dem, en andlig harpa,
och gjorde olika sorters sånger för dem…
tills hela folket samlades kring honom och
motståndarnas parti besegrades.
Efraims huvudmotståndare var de så kallade
bardesaniterna (gnostiker, se s. 184) som
påstod att materian är evig, att stjärnorna
styr våra liv och att kroppen inte kan uppstå.
Dessa hade en viss Bardesan som ledare,
vars son Harmodius komponerade de
framgångsrika melodierna som Efraim utan
vidare kopierade. Markioniterna – även de en
variant av gnostikerna som han vände sig emot
– förnekade enligt Efraim Guds enhet och
enheten mellan Gamla och Nya testamentet.
Manikeerna (se s. 1139) förkastade han för
deras tro på materians orenhet, att äktenskapet
var skadligt för själen m.m. liksom 300-talets
stora modeheresi, arianismen, som ville
bekänna Fadern men förneka Sonen (se
s. 122). Helig avhållsamhet för Guds rikes
skull lovprisades av Efraim, men hans ofta
citerade ord mot gnostikerna som föraktade
sexualiteten är mera kända: ”Den som hånar
äktenskapet är en fördömd frukt som själv
fördömer sina rötter” sa han. Om fastan skriver

han att det viktigaste är hjärtats fasta (d.v.s. att
man avstår från ondskan). På liknande sätt
betonar han att det finns utmärkta människor
som lever ”i världen” och att eremitlivet i öknen
i sig inte räcker till för att uppnå helighet.
Jungfru Marias frihet från synd verkar han
prisa i sin 27:e hymn som skrevs i Nisibis.
Han ber där till Kristus med orden: ”Du och
din moder, ni är de enda som på varje sätt är
sköna; ty på dig, Herre, finns ingen fläck, och
på din moder inget fel” (min översättning från
tyskan i Bibliotheke der Kirchenväter, bd. 37,
s. XLI) – denna tolkning av hans ord är dock
omdiskuterad. Åter och åter sjunger Efraim
om Guds Moders jungfrulighet (”Barnet som
jag bär, bär mig, sa Maria…” etc.).
Efraims djupa förankring i läran från konciliet
i Nicea (år 325, se 2/5) bidrog till att de kristna
i Syrien fasthöll den rätta tron (en biskop
från Nisibis vid namn Jakob hade deltagit i
detta avgörande kyrkomöte, enligt en legend i
sällskap med Efraim).
I sitt så kallade testamente ber Efraim om sina
lärjungars förbön för honom efter hans död:
”… ty de döda mottar i sanning mycken hjälp
genom de offer som de levande frambär” – och
är så ett vittne för den tidiga kristenhetens tro
på värdet av förbön och offer för avlidna (jfr
2/11 och s. 323f).
Efraim bodde i en grotta i Edessa med utsikt
över staden och gick ofta dit ner. När han
predikade för folket om Kristi återkomst och om
den yttersta domen dränktes hans röst ofta av
åhörarnas högljudda gråt och klagan. Vintern
372-373 drabbades Edessa av hungersnöd.
Efraim hanterade nödhjälpen för stadens
befolkning och tog hand om sjuka och om
begravningar. Dessa barmhärtighetsgärningar
blev de sista han orkade med – med dem blev
han en av dem som Kristus lovar himlen i Matt
25:36. Trött och utsliten släpade den gamle
mannen sig upp till sin grotta.
En månad senare var han död.

1191

JUN

på syriska/arameiska/kaldeiska – många av
våra orientaliska katoliker kan faktiskt det!).
Udden i hans poesi var ofta polemiskt riktat mot
heretiska grupper, men Efraim verkar samtidigt
ha efterliknat dessa gruppers populära form,
melodier och stil. Han bekämpade sång med
sång. I Edessa organiserade han kvinnokörer
som framförde hans hymner offentligt. Hans
syriske levnadstecknare skrev (här översatt
från engelskan i The 33 Doctors Of The Church,
TAN 2010, s. 18):

Kyrkans bön denna dag:
Gjut din Ande, Herre, i våra hjärtan, den som lät den helige diakonen Efraim sjunga om dina
mysterier i hjärtats glädje och gav honom kraft att endast tjäna dig. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Kol 3:12-17 samt Luk 6:43-45
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DEN SALIGE HENRIK FRÅN TREVISO
(1300-TALET)

Den salige Henrik – i norra Italien kallas
han för San Rigo - lär ha varit en lite ovanlig
figur, tjock, med lång näsa och insjukna ögon.
Människor – inte minst barn – gjorde narr av
honom på gatan. Hans svar var att be för dem.
Henrik föddes fattig i Bolzano och lärde sig
aldrig att läsa och skriva. Han flyttade som
vuxen till Treviso där han ska ha arbetat som
daglönare, gift sig och fått ett barn. Snart dog
dock både hustrun och barnet. Då miste han
allt intresse för det värdsliga och hängav sig
helt åt Gud, han biktade sig och deltog i mässan
varenda dag. Allt han kunde avvara av sin lilla
lön gav han bort. När Henrik blev för gammal
för att arbeta fick han tigga men fortsatte dela
med sig av sitt eget till behövande, aldrig
sparade han mat eller pengar till nästa dag.
Den vänliga och givmilde mannens exempel
gjorde så småningom intryck. Vid hans död
visade det sig vad den fattige arbetaren med
det ofördelaktiga yttre hade betytt. Många
människor ville ha reliker, och man fick
skyndsamt flytta kroppen till stadens katedral
för att skydda den. Folkmassan bröt sig dock in
i kyrkan på natten. De kyrkliga och världsliga
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myndigheterna fick sätta upp ett staket kring
Henriks bår. En entusiasm, gränsande till
fromt hysteri, flammade upp. Inom få dagar
upptecknades hundratals påstådda mirakel.
I och med Henriks död miste Treviso något
omistligt: den heliga anspråkslösheten och
enkla godheten hos en förnöjsam granne, allas
vän.
Kristi anletsdrag kan ses i varje människa,
även där det först inte verkar så. Jesaja skriver
om Messias: Han hade inget ståtligt yttre som
drog våra blickar till sig, inget utseende som
tilltalade oss (Jes 53:2). Vårt liv här på jorden är
kort. För en kristen är detta liv en enda tjänst
som förberedelse till evigheten – så varför bry
sig om yttre rikedomar, skönhet och status?
Varför leta fel på andra? Eller på sig själv?
Salige Henrik, du fick redan i ungdomen smaka
på hårda förluster och social isolation. Du valde
att inte bli bitter utan att leva helt för Gud och
behövande medmänniskor. Må det alltid finnas
människor som du i kyrkan, så att den sanna
andliga rikedomen blir synlig för världen.
Amen.

BARNABAS – PAULUS LEDSAGARE

Helgonet vi firar i dag glöms lätt bort. Nya
testamentet ställer honom i skuggan av Paulus
och gör honom närmast till statist. Men mellan
raderna anar vi en av urkyrkans viktigaste
och mest inflytelserika personligheter. Lukas
talar i Apg 14:4 om Barnabas och Paulus som
apostlar – annars reserverar han liksom de
övriga evangelisterna denna titel för de tolv
närmaste männen kring Jesus. Fornkyrkan
tänkte att Barnabas var en av de 72 lärjungar
som Jesus sände ut för att predika (Luk 10:1ff).
Det är fullt möjligt.
Barnabas hette egentligen Josef, han var av
prästerlig släkt (levit) från Cypern och hade
flyttat till Jerusalem där han bidrog aktivt
med medel till den urkristna socialkassan
(Apg 4:36-37). Lukas säger att apostlarna
gav honom namnet Barnabas (Apg 4:36)
och tolkar det lite fritt såsom ”Tröstens son”.
En tröst blev Barnabas helt säkert för den
nyomvände Paulus som förgäves sökte ansluta
sig till lärjungarna i Jerusalem. Ingen vågade
välkomna mannen som nyligen hade förföljt
kyrkan så fruktansvärt. Paulus måste ha känt
sig förtvivlad, med en blytung ånger över sitt
tidigare liv och ingen möjlighet att försonas
med dem som han hade gjort så mycket ont.
Barnabas hade det mod som behövdes och
lyckades öppna dörrarna för Paulus – ett
diplomatiskt mästerstycke (Apg 9:26-28).
Bland de troende som flydde från förföljelser
upp till storstaden Antiokia i Syrien fanns det
vissa som började predika om Jesus för ickejudar, och - som det verkar – utan att kräva att
dessa först blev judar innan de blev kristna.
Vilka de var vet vi inte. Projektet bjöd på
överraskande framgångar. Barnabas skickades
dit av urkyrkan i Jerusalem, tydligen med
delegation och fullmakt att bedöma läget och
ingripa. Denne högst betrodde medarbetaren
skulle få en nyckelroll. Det var på hans initiativ

som ett utomordentligt viktigt beslut blev till:
Tröstens Son välkomnade den nya utvecklingen
och bestämde sig för att tillsammans med Paulus
ställa sig i spetsen för den. Han hämtade dit den
besvärlige konvertiten som kyrkan i Jerusalem
hade skickat hem till sin födelsestad Tarsos,
antagligen för att bli av med honom (Apg 9:2830). Detta officiella erkännande måste ha fyllt
den problemstämplade Paulus med tårar av
tacksamhet – Lukas, Paulus lärjunge, brister ut
i beröm över Barnabas: han var en god man,
fylld av helig ande och tro (Apg 11:24). Orden
kommer nog från Paulus mun. Barnabas tror
på Paulus och på de visioner denne har fått om
att även hedningarna är arvingar till Guds rike
(jfr Gal 1:15-16) – såsom de är, utan att behöva
bli judar först. Under de bådas inverkan
förändrades Jesusgemenskapen i Antiokia.
Allmänheten kände behov av att ge gruppen
ett nytt namn – kristna (Apg 11:25-26) antagligen påskyndad av judiska företrädare
(”den där blandgemenskapen får absolut inte
kallas för judar!”). Det finns verkligen mycket
att undra över. Vilka konflikter berättar
Lukas inte om? Allt vi hör är att lärjungarna i
Antiokia skickar sina två lärare till Jerusalem
med en pengagåva inför en hungersnöd som
de tror ska komma. De ger sig iväg i Apg 11:30
och hemåt i Apg 12:25. Lukas berättar märkligt
nog inte med ett enda ord hur de togs emot,
däremot att aposteln Jakob den äldre blev
martyr och att Petrus fängslades, räddades
mirakulöst och reste bort (Lukas säger inte
vart). Fursten Herodes, som lät döda Jakob,
dog en neslig död. En viss Johannes Markus
följde med de två apostlarna tillbaka till
Antiokia (som ”kontrollant”?) och sedan med
ut på den första missionsresan där han dock
övergav sällskapet och återvände till Jerusalem
– troligen ansåg han att Barnabas och Paulus
gick hedningarna för långt till mötes.
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Resan blev – enligt Apostlagärningarna kap.
13 och 14 – delvis en framgång, men också
en stressig flykt från plats till plats under
ständig livsfara. Lukas lyfter ständigt fram
sin hjälte Paulus, medan Barnabas spelar
rollen som andrafiol. Det är nog inte hela
bilden. Vid denna tid var Jerusalemkyrkans
betrodde medarbetare nog ledaren och Paulus
nummer två. En detalj antyder det: efter ett
mirakel får hedningarna för sig att Barnabas
är en uppenbarelse av Zeus, den grekiske
huvudguden, Paulus däremot bara hans
språkrör, Hermes (Apg 14:12).
Barnabas måste ha börjat bli osäker på den
mångordige och kompromisslöse Paulus.
Kanske förvirrades han av invecklade
resonemang likt dem Paulus bjuder på i
Romarbrevet. När de två var tillbaka i Antiokia
ifrågasattes deras nya, öppna linje alltmer
(Johannes Markus reserapport i Jerusalem
har nog skapat rykten). Enligt Lukas höll de
två förkunnarna ännu ihop mot kritikerna
från Judeen men Paulus brev till Galaterna
avslöjar en spricka: Barnabas började luta,
med Petrus, åt den judaiserande sidan (Gal
2:13) – en förfärande besvikelse för Paulus.
Apostelkonciliet (Apg 15:1-29) diskuterade
stridsfrågan och Paulus linje förkastades inte,
vilket nog förbluffade Barnabas. Paulus kunde
efter det mötet tala med större auktoritet. Det
är sedan Paulus själv som tar initiativet till den
andra missionsresan (Apg 15:36). Han vill ha
Barnabas med sig, men absolut inte Johannes
Markus som svikit dem tidigare. Där slutar

samarbetet. Lukas, som så ofta utelämnar
konflikter, måste i Apg 15:39 medge att det
blev en våldsam strid mellan de två vännerna
(= handgemäng?). Barnabas valde sida, d.v.s.
Johannes Markus som han reste iväg med (till
Cypern, Barnabas hemtrakter) i stället för
Paulus. Författaren Lukas gör också ett val:
från denna stund följer hans penna enbart
Paulus. En retorisk fråga i 1 Kor 9:5-6 tyder
på att Barnabas är vid liv ännu några år senare,
fullt aktiv som missionär, och att de två gamla
vapenbröderna försonades i någon grad.
Vilken roll hade Barnabas i kyrkan efter alla
turerna? Var han bitter på Paulus? Samarbetet
med den före detta kyrkoförföljaren måste
ha kostat vänner och fått honom att tvivla:
”Satsade jag rätt?” Den orädde brobyggaren,
nu hemma i egna trakter, kunde knappast
återvända till urkyrkan i Jerusalem och spela
en roll där. Hans förmedling hade banat väg för
Paulus framgångar, men också väckt rasande
motstånd. Skullle Jesu gemenskap hålla ihop?
Eller bli till två: en udda judisk sekt och en
konkurrerande grekisk mysteriereligion?
Levitens vidare öde är okänt. Apokryfiska
legender säger att han stenades till döds i
Salamis (Cypern) och att hans kropp hittades
långt senare med ett exemplar av Matteus
evangelium på bröstet. Relikerna fördes till
Konstantinopel. Skrev Barnabas något? Ja,
möjligen Hebreerbrevet i Nya testamentet och
en märklig, utombiblisk skrift, Barnabasbrevet
(som jag inte berättar om i denna bok). Så
ansåg en del i antiken. Bara Gud vet svaret.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, du fyllde aposteln Barnabas med helig Ande och tro och avskilde honom till at tjäna
hedningarnas omvändelse. Låt evangeliet om Kristus, som han förkunnade med outtröttlig iver,
bli hört och mottaget i tro och handling. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Apg 11:21b-26; 13:1-3 samt Matt 10:7-13

1194

ESKIL (1000-TALET)

Eskil kom från England och ska – enligt den
helige Brynolf av Skara (se 16/8) som är vår
huvudkälla – ha varit släkting till den helige
Sigfrid (se 15/2), tjänat som dennes kaplan
och vigts till biskop av honom. Kungen Inge
Stenkilsson (Inge den äldre) hade då redan
antagit tron på Kristus, men när det gick
upp för folket att kungen nu inte längre ville
delta i det populära hedniska blotet (offer till
asagudarna) störtades han och förjagades.
Eskil begav sig modigt till det stora firandet
till avgudarnas och den nye kungens ära och
predikade för deltagarna att de hade glömt
den sanne Guden, deras skapare, och återgått
till att dyrka djävlarna i stället. Eskil bad
Gud om ett under. Hagel, snö och regn föll
med en sådan kraft att offeraltarna föll i bitar
och offerdjuren dog, så enligt legenden. En
spåman träffade Eskil i huvudet med en sten,
en annan slog in helgonets hjärnskål med en
yxa. Några hövdingar släpade den halvdöde
biskopen inför den nye kungen. Han fällde
en formell dödsdom över den störande gästen
som genast stenades till döds. Det sägs att
biskop Eskils kropp bars bort, förbi den källa
som sedan kallats för S:t Eskils källa, där
helgonet hade döpt många hedningar. På den
platsen förmörkades luften av en tjock dimma,
att de ej kunde gå längre och så tung blev

kroppen, att de ej alls kunde rubba den. Den
som hade kastat första stenen på Eskil drömde
sedan på natten att en kyrka skulle byggas
där. Det blev till ett domikanerkloster. För att
undren skulle stråla blev efter hans begravning i
dominikanernas fålla vargarna får och kyrkans
förföljare dess beskyddare, heter det. Så vann
Eskil sina motståndares tro med sitt eget blod.
Staden han begravdes i (Fors) kallades senare
för Eskilstuna. De sörmländska kristna har på
det viset för all framtid bevarat sitt modiga
helgons namn. Kyrkan brann 1535 men Eskils
reliker verkar ha räddats undan innan. Hans
huvud och ena arm beslagtogs 1523 av Gustav
Vasas fogdar och försvann. År 1676 hittades
en skatt i en åker utanför Linköping som
förmodligen kom från Linköpings domkyrka,
bl.a. ett förgyllt kärl i form av en underarm
med en pekande hand. Enligt en inskription
ska det innehålla Sankt Eskils armben, vilket
mycket väl kan stämma. Nu är kärlet på Statens
historiska museum. Att åtminstone innehållet
- reliken - borde återskänkas till en katolsk
kyrka verkar man inte ha tänkt på.
Detta helgon ska inte förväxlas med den
danske Eskil som var ärkebiskop vid den
ståtliga domkyrkan som än i dag ger profil
åt den skånska lärdomsstaden Lund. Honom
berättar jag om under datumet 6/9.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du lät den helige biskopen Eskil segra i sitt nederlag och vinna livet när
han miste det för Kristus och hans evangelium. Låt hans offer till din ära bära frukt i nya
människor som på hans förbön finner vägen till dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Vish 3:1-9 samt Matt 28:16-20
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ANTONIUS AV PADUA, KYRKOLÄRARE
(1195 – 1231)

Tiggarmunken ANTONIUS AV PADUA kände
den helige Franciskus (4/10) personligen.
Antonius kunde Bibeln som ingen annan
(utantill, faktiskt) men dolde det för sina
bröder av ren ödmjukhet. Han avslöjades när
han en dag tvingades hålla tal. Alla häpnade
över hans ord. Den helige Franciskus (se
4/10) hörde om saken och jublade: ”Nu har
vi en biskop!”. Ordensgrundaren som annars
var skeptisk mot lärda teologer och högre
studier för att allt för mycken kunskap kunde
skada ödmjukheten, tänkte helt annorlunda
i Antonius fall. ”Jag vill att du undervisar
bröderna i den heliga teologin” skrev han på
en lapp kort innan han dog. Då var Antonius
fast: iväg och undervisa!
Men låt oss börja med början. Antonius hette
egentligen Ferdinand. Att han vid sitt inträde
i franciskanorden bad om att få byta namn
till Antonius var inte vanligt på den tiden.
Möjligtvis får vi här ett av många tecken på
en speciell tendens hos honom: längtan att
gömma sig, att bli oigenkännlig, dold och leva
bara med Gud. Han var det äldsta barnet till
ett välställt par i Lissabon – född bokstavligt
i skuggan av stadens stora katedral. Vid 15 års
ålder insåg han vilka andliga faror vuxenlivets
frestelser förde med sig och bestämde sig för
att ansluta sig till en orden för att bevara sig
själv fri från synder. Han anslöt sig till en
kommunitet av augustinerkorherrar men
önskade snart att helt slippa kontakterna
med släktingar och vänner, så att han
kunde ägna sig mer åt bön och studier. Han
lyckades bli förflyttad till en kommunitet i
Coimbra, Portugals dåvarande huvudstad
och lärdomscenter. Där tillbringade han nio
år och tillägnade sig betydande kunskaper
om Den heliga skriften samt kyrkofädernas
skrifter. Hans lärdom gjorde stort intryck på
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medbröderna. Men själv bar han på en inre
oro – han ville något annat än detta. År 1220
fördes relikerna av fem franciskanbröder,
som dödats av muslimer i Marocko samma
år, till Antonius kloster i Coimbra. En våg
av vördnad och entusiasm för dessa fromma
martyrer gick genom landet och grep även
den unge augustinermunken. Skulle inte
också han kunde dö för Kristus på detta sätt
och så gå direkt till himlen? Han lyckades åter
utverka tillstånd att lämna sin gemenskap och
fick nu inträda i franciskanorden. Det skedde
sommaren år 1220, han var 25 år gammal, och
det var då som han bytte namn från Ferdinand
till Antonius (brödernas kapell hade namn
efter eremiten Antonius den Store, se 17/1).
Hur mogen Antonius dröm om martyriet var
vet vi inte – var det kanske bara en önskan
om att snabbt komma undan ett långt livs
frestelser och plågor? Gud gav honom inte vad
han önskade. Framme i Marocko lyckades han
med ingenting. Han blev förfärligt sjuk och
låg där tills han bestämde sig för att resa hem
till Portugal. Gud hade dock andra planer: en
hård vind drev båten ur kurs och efter en lång
resa kunde munken stiga i land – på Siciliens
kust. Så var helgonet i samma situation som
så många av oss under livets gång, när Guds
planer verkar helt obegripliga. Vi bryter upp
och bryter upp – ändå blir inget rätt. Antonius
återvände aldrig till Marocko.
Året efter – 1221 - skulle franciskanerna mötas
i Assisi, och den legendariske grundaren
Franciskus skulle närvara – där träffades de
två för första och väl enda gången. Ingen la
märke till Antonius – tvärtom: han var kvar
utan uppgift när alla andra hade fått veta sina
destinationer. Så bad han om lov att få följa
med några bröder norrut och isolera sig i en
grotta som dessa hade nära Bologna.

1222 prästvigdes Antonius tillsammans med
några andra franciskaner och dominikaner.
Där satt de nu efteråt i dominikanernas matsal
i Forli. Det föreslogs att man skulle låta någon
av de nyss vigda improvisera ett litet tal, istället
för den vanliga uppläsningen av heliga böcker
under måltiden. Kanske var det halvt menat
som ett skämt - ingen hade lust att anmäla sig.
Då pekade superiorn på Antonius som reste
sig och höll det tal jag nämnde ovan som var så
gripande enkelt och fylld av visdom och Helig
ande att hans karriär var spikad: han skulle
predika och undervisa – och aldrig mer få en
lugn stund.
Den entusiastiska reaktionen i matsalen
fortplantade sig i folkmassornas reaktioner.
Antonius hade – som en av hans nära vänner
(abbotten Thomas Gallus) skrev efter hans död
– ”en ren ande och ett brinnande hjärta och var
en man som brann för Gud”. Vännen jämför
honom med den helige Johannes Döparen
som enligt Herren var ”en lampa som brann
och lyste” (Joh 5:35).
Legenderna började växa. Vi behöver inte tro
dem bokstavligt, men de visar vilket intryck
Antonius lämnade i själarna och ger oss
därmed indirekta glimtar av hans vardag:
Den lärde tiggarbrodern skickades till Rimini.

Där fanns de s.k. ”katarerna” (= ”de rena”,
en sekt som ansåg sig mer helig än resten av
kyrkan, därifrån kommer ordet ”kättare”).
Det sägs att de inte ville lyssna till honom.
Då gick han till stranden och predikade för
fiskarna och dessa dök upp ur djupet och
lyssnade. Många kättare omvände sig då. En
annan gång ville någon inte tro att Guds Son
kunde vara närvarande under ett litet bröds
gestalt som kyrkan lär. Antonius sa till honom:
”Broder, om din åsninna faller på knä inför
den heliga hostian, kommer du då att tro?”
”Såklart” svarade mannen och snart efter fick
han se det ske. Vissa kättare bjöd nu Antonius
på mat – men det var förgiftad mat. ”Varför
detta bedrägeri?” frågade helgonet som genom
en ingivelse förstod vad de ville. ”Det var inte
ont menat” svarade de lömskt, ”i Bibeln står
det ju att de som dricker gift ska inte skadas”
(Mark 16:18). ”Vi ville se om det stämde.”
Antonius gjorde lugnt korstecknet över maten
och åt och drack. Inget hände. Efter måltiden
föll hans fiender ned inför honom och bad om
förlåtelse.
En kvinna med ett nyfött barn plågades av sin
mans misstänksamhet och svartsjuka. Mannen
ville inte ta barnet till sig för han trodde att det
var en annan mans. Förtvivlad vände hon sig
till Antonius, som talade med mannen men
utan framgång. Då ställde Antonius kvinnan
med sitt barn framför den iskalla fadern och
sa till babyn: ”I Jesu namn, säg vem som är din
fader”. Barnet sträckte fram sina armar mot
mannen och sa med späd röst ”Pappa, pappa!”.
Då grät fadern och modern tillsammans.
Tilliten var återställd.
Antonius predikade skarpt emot de rika, som
utnyttjade fattiga människors nödläge genom
att låna dem pengar till ockerräntor. Kunde
de fattiga inte betala tillbaka riskerade de att
hamna i fängelse, ibland på livstid. Så störtades
många familjer ner i förtvivlat elände. En sådan
elak penningutlånare skulle en dag begravas.
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Därinne bodde han för sig själv och stördes av
ingen. En dag kom han på att han borde hjälpa
till med hushållsarbetet och erbjöd det –
ingen hade brytt sig om att fråga efter honom.
Antonius innersta längtan var att få be i fred,
ostört av världen, och han var tydligen bra på
att förbli obemärkt. Vi anar en hyperkänslig
själ, av den typen som nog inte skulle få
inträda i ett kloster i dag där kraven på psykisk
robusthet och social skills är högre än de var på
medeltiden. Men inte heller denna önskan om
flykt från världen uppfylldes av Gud.

JUN

Antonius krävde att mannen begravdes
utanför kyrkogården, eftersom han hade gjort
pengar till sin avgud och därför var fördömd.
De närvarande blev djupt chokade. ”Där din
skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara”
citerade Antonius ur evangeliet (Matt 6:21),
”och för att bevisa att jag har rätt, så gå hem till
den avlidne, titta i hans pengakista, där hittar
ni hans hjärta”. De anhöriga skyndade hem
och fann hjärtat i kistan.
Historisk säkert är att Antonius kunde
framföra kritik mot mäktiga personer i sina
predikningar utan minsta fruktan. Han var
gästtalare vid ett stort kyrkomöte i Frankrike,
inbjuden av en ärkebiskop vid namn Simon
de Sully. Under predikan vände sig munken
direkt till sin gästgivare med orden ”Och nu
har jag något att säga till dig som bär mitra”
– och sedan pekade han på konkreta fel av
denne biskop som stod i vägen för en reform
av kyrkan.
Det berättas att Antonius kritik mot furstarnas
tyranni kunde bli så modig och skarp att
närvarande präster, ja, ibland dem även
andra kända predikanter, skakade, skämdes,
förvirrades och gömde sina glödande ansikten
i näsdukar och ärmar och bara önskade att de
vore någon annanstans. Antonius fruktade
varken dem eller döden. Så enkelt var det.
Antonius misslyckades ibland. År 1231
försökte helgonet, svårt sjuk, att konfrontera
en stadstyrann i Verona och få frisläppt några
fångar. Det blev ett fiasko.
Tolv rövare omvände sig när de hörde Antonius
predika. En av dem blev munk och berättade
att helgonet i bikten hade sagt till var och en
av dem: ”Det här kan vara din sista chans; om
du återvänder till det som du nu har kräkt
upp” (han menade synden som nu ångrats och
bekänts) ”då förutser jag att ett förfärande straff
kommer att överväldiga dig; men om du bara
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strävar efter att gå i vår kära Herres fotspår, så
lovar jag dig i hans namn himlens lycka”.
Alltid återkom han i sina predikningar till
Guds barmhärtighet. Ofta varnade han mot
kärleken till pengar:
”Jordiska rikedomar är som ett vasstrå: dess
rötter sitter djupt i träsket, dess utsida är
vacker att se på men insidan är ihålig. Om
någon lutar sig mot ett sådant vasstrå bryts
det och genomtränger hans själ och hans själ
kommer att bäras iväg till helvetet.”
Antonius skrev en bibelkommentar på ca 900
sidor som täcker hela kyrkoåret, söndag för
söndag. Man öppnar den i förhoppningen
att få känna av hur tidernas mest beundrade
predikant predikade, men man blir först
förbluffad, sedan besviken, och slutligen
dock förunderligt berörd. Det är en extremt
kompakt handbok med förslag till ämnen
och bibelcitat som kan kombineras för den
som vill predika. Antonius ser samband som
vi med vår moderna bibelkunskap aldrig
skulle komma på (vi i dag skulle kalla honom
kreativ). Vad sägs om att förknippa julnattens
evangelium om att Vid den tiden utfärdade
kejsaren Augustus en förordning om att hela
världen skulle skattskrivas… (Luk 2:1) med
bibelverser som Jord är du och jord skall du
åter bli (1 Mos 3:19) och Uppför slutningen
mot Luchit går folket gråtande (Jes 15:5)? Man
blir snurrig en stund, sedan klarnar bilden, en
djupt allvarlig man blir hörbar. Han kretsar
ständigt kring temat förkrosselsen över
våra synder som leder till den hälsosamma
ångern. Efter en stunds förvirring vill man
springa, inte gå, till bikt. Här ett smakprov:
”Hon lindade honom och lade honom i en
krubba. O fattigdom! O ödmjukhet! Allas
Herre lindas i en tygbit! Änglarnas konung
läggs ner i en krubba! Rodna, omättliga
girighet! Skäms, mänskliga stolthet! Hon

(Antonius: Sermons for Sundays and Festivals,
bd 4. S. 6, min översättning)
Mot slutet av sitt unga liv sökte den känslige
munken ensamheten på berget La Verna, dit
Franciskus drog sig tillbaka innan sin död men
bara för en kort tid. Han skaffade sig också en
”cell” i ett valnötsträd, där han kunde vara i
fred.
Under fastan år 1231 bestämde Antonius sig
för att predika oavbrutet, fyrtio dagar i rad –
kanske märkte han att hans tid på jorden var
knapp. Det var långa tal med efterföljande
bikt för åhörarna så alltihop kunde pågå
tills solnedgången. Det fanns knappt tid att
äta. Upp till 30 000 åhörare kom varje dag.
Antonius predikade klart och tydligt mot
sociala orättvisor. Denna gigantinsats satte sin
prägel på staden Padua: tjuvar la sitt stöldgods
för hans fötter, fångar släpptes, sociala lagar
förbättrades, t.ex. avskaffades fängelsestraff
vid obetalbara skulder. Några månader efter
denna mission bröt helgonet ihop (han hade
burit sjukdomar sedan han i ungdomen varit i
Marocko – också en sorts martyrium).
Maj 1231 – strax innan sin död – ska den
mest kända episoden i Antonius liv ha hänt.
Han satt i sin cell, svårt sjuk, och läste i Bibeln.
Ett plötsligt ljus i form av en blomma fyllde

rummet. Ur blomman trädde Jesusbarnet
fram. Antonius tog det i famnen och det
smekte kärleksfullt hans feberheta panna.
Greven som ägde platsen där detta skedde,
råkade precis komma förbi. Han såg ljuset
genom en spalt i dörren och skyndade sig
närmare och tittade in. Då såg han Antonius
med Jesusbarnet på armen. När scenen tog
slut upptäckte Antonius den darrande greven,
tillrättavisade honom för hans nyfikenhet och
krävde att händelsen skulle hållas hemlig. Det
gick inte. Statyer med det omåttligt populära
helgonet som bär Jesusbarnet på armen finns
till denna dag i katolska kyrkor världen över.
När helgonet närmade sig dödsstunden
verkade hans syn försämras. ”Ser du något?”
frågade hans trogne tjänare som hette
Ruggiero. ”Jag ser min Herre” svarade han.
Han mottog de sjukas smörjelse och reciterade
Psaltarens botpsalmer (de är: Ps 6; 32; 38; 51;
102; 130 och 143, se förklaringar till dem i
kapitlet som börjar på s. 235).
En hård konflikt om hans reliker började
omedelbart och höll på att bli till en väpnad
uppgörelse mellan olika städer, vilket
lyckligtvis avstyrdes.
Antonius tunga, som var ett instrument
för Gud, kan ses i gravbasilikan i Padua,
dit en ström av pilgrimer går än i dag. Han
helgonförklarades snabbare än någon annan
i kyrkans historia (det tog bara ett år) och
vördas av många som helgon för dem som
letar efter borttappade saker, för gravida, för
barnlösa m.m.
Staden Padua förvandlas på denna dag varje
år. Butikerna stänger, allt läggs ner. Enorma
processioner går genom gatorna, yrkesgrupper
var för sig, i sina olika uniformer. Stoltheten
över att äga en av kristenhetens mest älskade
och betydande helgon är påtaglig.
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lindade honom i tyger. Observera att Kristus
lindas i tyger både i början och i slutat av sitt
liv. I Mark 15 heter det: Josef köpte linnetyg, tog
ner honom och svepte honom i tyget. Lycklig är
den man som slutar sitt liv i dopets skuldfrihet.
När den gamle Adam fördrevs från Paradiset
kläddes han i djurskinn som mister sin färg ju
mer det tvättas och står för Adams och hans
folks köttsliga natur. Den nye Adam sveps i
tyger vars vithet står för hans moders renhet,
den skuldfrihet som kommer från dopet och
den allmänna uppståndelsens härlighet.”

Det är nog ingen av kyrkolärarna som är så
folkligt populära som Antonius – förutom
kanske Therese av Lisieux (se 1/10). Än i dag
upplever många honom som en sann hjälpare.
Ord av den helige Antonius av Padua:

Älska dig så som Gud har skapat dig, han som
älskar dig. Men hata det som du har gjort dig
till genom synden… Älska dig själv av samma
skäl som Han älskar dig som har hängivit sig
för dig. Men hata dig själv för att du har hatat
det som Gud har skapat i dig och som han fann
behag i hos dig.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, i den helige Antonius gav du ditt folk en stor förkunnare av ordet och
en förebedjare i nöd. Låt oss med hjälp av honom finna Kristi väg och tveklöst vandra den och
känna din hand när svårigheter möter. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

JUN

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 61:1-3a samt Luk 10:1-9
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METODIUS AV KONSTANTINOPEL
(790 – 847)

Heliga bilder och figurer hjälper oss att kunna
be och är en del av vårt kristna kulturarv.
Under svåra tider har konsten hållit tron och
känslan av kontinuitet och tradition vid liv som exempel kan nämnas de kristider som
följde efter reformationens århundrade: medan
protestanterna stred om det skrivna gudsordet
blomstrade inom den katolska kristenheten
en väldig våg av kyrkokonst upp som blev en
samlande och identitetsstärkande faktor.
För majoriteten av kristna, som inte kunde
läsa, har bilder i alla tider varit oersättliga.
Men bilder har också alltid väckt oro. Under
tidig medeltid, på 700-800-talet, fick många
kristna (förmodligen under intryck av islam)

plötsligt för sig att kyrkokonst skulle förstöras
(se s. 131). Den helige munken METODIUS
var en av dem som gjorde motstånd och fick
smaka på bildstormarnas raseri. Fängelse, svält
och tortyr bar han tålmodigt tills vansinnet
la sig. Då blev han biskop. Varje tid har sitt
oväder i kyrkan.
Helige Metodius när kejsaren ville förstöra
kyrkans heliga bilder av Frälsaren frågade du
honom provocerande hur han kunde tillåta att
man visade respekt för bilder av honom själv.
Be för oss att vi må våga säga ifrån när helgade
saker, personer, platser eller kyrkans rätt att
synas i det offentliga rummet kränks. Amen.

”Jag ser dig i tusen bilder, Maria, kärleksfullt uttryckt.
Ingen bild kan dock beskriva hur jag ser dig i min egen själ”
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(Vitalis, diktare, 1772 – 1801)

VITUS (CA 297 – 304)

Den helige VITUS var bara ett barn, sju år
gammal, när han flydde hemifrån. Hans far
ville inte att han skulle vara kristen (Vitus
amma och hans uppfostrare hade hemligt
lärt honom om den kristna tron och han
flydde tillsammans med dem). Pojken kunde
bota sjuka i Jesu namn, men blev just därför
avslöjad och anmäld som kristen vilket ännu
var förbjudet att vara i dåtidens romerska rike.
Han torterades och avrättades trots sin låga
ålder. Helgonet Vitus var omåttligt populärt
på medeltiden, över 150 platser påstår att
ha reliker av honom. Han är helgon för bl.a.
dansare. När epidemier av så kallad danssjuka,
stora kollektiva masspsykoser, härjade i slutet
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av medeltiden (särskilt efter pestepidemierna
på 1300-talet), genomförde man exempelvis
i nordöstra Frankrike vällfärder till ett Sankt
Vitus kapell. Uttrycket ”sanktvejtsdans” gav
namn till en sjukdom som ger våldsamma
konvulsioner (chorea S:ti Viti) och som i dag
kallas för Huntingtons sjukdom.
Helige Vitus, bakom legenderna om dig anar vi
ett barn som ville tro på den goda Guden och
kunde trotsa allt för att inte mista denna tro.
Må på din förbön alla barn som i dag flyr från
omänskligt förtryck få hjälp att snabbt och lätt
nå fram till en tryggare tillvaro. Amen.

JUN
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LUTGARDIS (ELLER LUTGARD)
(1182 – 1246)

Är det vi som söker Gud eller Gud som
söker oss? En stor medeltida mystiker, heliga
LUTGARDIS från nuvarande Belgien, blev
nunna av ett misstag. Vid tolv års ålder skulle
hon giftas bort i vanlig ordning men hennes
fader blev av med den hemgift hon skulle ha
med sig in i äktenskapet enligt dåtidens sed.
Han lät en köpman på väg till England ta hand
om tjugo mark i hoppet om att det skulle öka
på hemgiften, men affärsmannen återvände
med bara en mark. Då fick flickan skickas till
benediktinsystrarnas kloster i stället – trots att
inget tydde på att hon hade en kallelse till ett
sådant liv. Det var inte helt ovanligt i de tiderna
att man kunde leva i anslutning till ett kloster
och i övrigt inte skilja sig från resten av världen
(det var i grunden en sorts flickinternat under
nunnors ledning). Lutgardis tyckte om snygga
kläder, smycken, nöjen och social life som de
flesta andra i hennes ålder. Systrarna räknade

inte med att det skulle bli något särskilt heligt
av henne. De hade fel.
En dag uppenbarade sig Kristus för Lutgardis.
Han visade henne sina sår och uppmanande
henne att följa honom. Flickan förändrades
fullständigt och direkt. Omgivningen kunde
knappt tro att det var sant. Lutgardis lade av
sig all världslighet och utvecklade ett innerligt
böneliv, i ständig medvetenhet om Jesu
närvaro. Hon hade visioner av Jungfru Maria,
och även av evangelisten Johannes som hon såg
i en örns gestalt. Hennes betraktelser av Kristi
lidanden fick henne att känna hans smärtor.
En stor medkänsla med alla människor i nöd
fyllde henne.
Efter 12 år sökte Lutgardis sig till ett annat,
strängare kloster. Där talade man inte
hennes tyska dialekt utan bara det för henne
obegripliga franska språket, som hon märkligt
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nog aldrig lyckades lära sig. Hon bar sin
ensamhet med stort tålamod. Lutgardis djupa
inlevelse i Bibeln under bön gav henne insikter
som gjorde henne till en utomordentlig andlig
vägledare. Med åren blev hon blind men
även det kunde hon känna tacksamhet för.
Det var för henne en gåva som hjälpte henne
att distansera sig ännu mer från världen
och fokusera enbart på Gud. Tacksamhet,
ständig bön för syndarna och fullständig
tillit till Gud var den inställning hon hade
under sina sista år, och som hon bemötte
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HERVÉ (500-TALET)

När en fransk spelman fick en blind son med
en föräldralös ung kvinna gav de barnet ett
namn som lär syfta på ”Bitterhet” (Hervé).
HERVÉ överlämnades till en helig man vid
namn Arthian som tog sig an honom och
uppfostrade honom till en god kristen. Trots
sin blindhet arbetade Hervé i åkerbruket,
alltid med en liten pojke som ledsagare. En
dag såg pojken vargen bita ihjäl åsnan som
drog plogen. Han skrek till. Hervé bad till
Gud och vargen lät sig ödmjukt spännas för
plogen och fullföljde arbetet. Hervé grundade
ett kloster och var mycket uppskattat för sina
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starka predikningar och för att han kunde
driva ut djävlar. Han är helgon för alla med
ögonsjukdomar. När solen strålar genom våra
fönster känner vi lyckan över att kunna se. Men
det gäller att även kunna se allt som gåva. Det
gör vi med trons ögon. De blir aldrig blinda.
Helige Hervé, be för alla blinda och för alla som
från sina tidigaste år känner sig oönskade av sina
föräldrar. Må de aldrig tappa hoppet. Och må
alla vi, som genom fördomar och uppgivenhet
så lätt blir blinda för livets möjligheter, smittas
av din tillit till Gud. Amen.

SADOK (900-TALET)

Kyrkan växer och har alltid gjort så, men ofta
till priset av blod. I dag minns vi den dagen på
900-talet då alla munkarna i det första kloster
som grundats på polsk mark – i Sandomierz
– brutalt mördades. Den helige SADOK och
hans bröder läste just en berättelse om gamla
martyrer. Då stod det plötsligt skrivit med
gyllene bokstäver i boken: ”I Sandomierz gav

1202

döden med. Hennes kloster vandaliserades
av Franska revolutionens antikyrkliga horder,
men systrarna hann fly och de tog med sig
Lutgardis reliker överallt dit de flydde, från
plats till plats. År 1804 gömdes de i en kyrka i
Ittré (södra Belgien).
Heliga Lutgardis – nunna av misstag, men
så rikt välsignad med nådegåvor – hjälp oss
genom din förbön, så att vi, mitt i vår ytliga
och sekulariserade vardag, alltid håller en dörr i
hjärtat öppen för Herren, redo när tiden är inne
för Guds besök i själen (Luk 19:44). Amen.

i dag 49 nya martyrer sitt blod för den kristna
tron.” De gick direkt till kyrkan för att be. Kort
efter trängde tatariska krigare in och dödade
dem.
Kristi kors bärs även i vår tid: när dessa rader
skrivs är det bara timmar sedan det kastades
bomber mot tre kyrkor i Nigeria. Sådant
händer även i Egypten, Indien, Indonesien...

I Sverige är läget ju mycket annorlunda, men
här skapas det förakt, oförstånd och hån mot
troende kristna, som i vardagen får känna
av det på många sätt. Martyrernas antal och
martyriets former kan inte räknas. Herren ska
en gång belöna alla kristna för allt som de har
utstått för hans namns skull (jfr Matt 5:11-12).

ROMUALD (CA 950 – 1027)

I denna värld av begär, oförnuft och våld får
vissa människor nog av allt och drar sig undan
och blir eremiter i fasta, bön och evig tystnad.

Var inte för snar att tala, säg ingenting förhastat
inför Gud – han är i himlen och du på jorden.
Låt därför dina ord vara få.

Dagens helgon brukar avbildas i vit dräkt med
ett finger för munnen – ett hallå till alla oss
som talar först och tänker sen. Det är nu tusen
år sedan denna rastlösa men beslutsamma själ
reste runt till olika platser för att strama upp i
klosterlivet.

(Pred 5:1; jfr Ords 21:23; Syr 8:17; Jak 3:1-12)

Hans namn är ROMUALD.
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Helige Romuald – världen behöver den heliga
stillheten som öppnar sinnet för Gud. Ändå söker
vi den så lite. Må du – i den eviga gemenskapen
med Gud – be för oss om gåvan att kunna vila
i Den helige anden som vädjar för oss med rop
utan ord (Rom 8:26). Amen.

ALBAN (DÖDAD CA 301)

Han hjälpte en kristen präst som gömde sig för
polisen. När de kom tog han på sig prästens
kläder och togs i hans ställe. Inför domaren
avslöjade han inget om sin familj, vägrade
offra till avgudarna och sa inte sitt riktiga
namn – ALBAN – men han bekände sin tro
på Gud och Kristus. Därför torterades han och
dödades. Plats: Det hedniska England under
romarrikets välde. Tid: År 301.

Helige Alban, be för alla som i denna stund
riskerar något för att rädda kristna som
är förföljda eller utsätts för någon form av
utanförskap för Jesu skull. Må de på din förbön
– och som du – stå ut med besvären utan att ge
upp. Amen.

”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner”.
Joh 15:13
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Helige Sadok och dina bröder, med tacksamhet
ser katolska kristna i hela Europa på den starka
tron som finns än i dag i det polska folket. Med
lika stor oro ser vi på förföljelserna mot kristna
som pågår runt om i världen. Sluta inte be för
ert land, för den universella kyrkan och för vår
värld. Amen.
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ALOISIUS GONZAGA (1568 – 1591)

Den unge ALOISIUS GONZAGA är helgon
för ungdomar, inte minst för studerande.
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Han växte upp i Lombardiet (norra Italien), i
tysk-romerska kejsarrikets allra högsta klass, i
extrem lyx, i maktens sfärer. Hans fader stod
nära kejsaren. En framtid med allt vad denna
värld har att bjuda på av makt och glans låg
som en utrullad röd matta framför Aloisius.
Den mattan vägrade han att sätta sin fot på.
Det började annars så bra. Redan som liten
fick pojken krigsleksaker och tyckte om dem.
Han var bara fem år gammal då fadern tog
honom med på militärparader. Aloisius njöt
av att gå framför de stora soldaterna som
om han vore deras ledare. Vid ett tillfälle
lyckades han - till allas förskräckelse - fyra av
en kanon. Men när han tog efter soldaternas
råa jargon tillrättavisade hans lärare honom.
Den lille pojken fick veta att sådant språk var
blasfemiskt, en kränkning av Gud. Då skämdes
han och tänkte till – ”blasfemiskt, vad är det?”
Aloisius blev ett fromt barn, i mångas ögon
för fromt. Vid sju års ålder var han fullständigt
hängiven åt bön och botövningar som syftade på
att övervinna sig själv och avstå från världsliga
lockelser. Med gigantisk beslutsamhet rev han
sig sedan loss från det öde han fötts till genom
att insistera på att inträda i den nya jesuitorden
(se 31/7). Faderns besvikelse var gränslös.
Man skickade präster till pojken som skulle få
honom att tänka mer ”ansvarsfullt” eller i alla
fall försöka ta en annan kyrklig väg där han
åtminstone blev biskop. Till slut ställdes han
– numera som 17-åring - inför påven (Sixtus
V) som efter en kort utfrågning skickade iväg
honom med en välsignelse. Dagen efter var
Aloisius jesuit. Där stod han – utan arv – men
med en helt ny frihet. Och osäkerhet.
I novitiatet irriterades de andra noviserna av
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adelspojkens stränghet. För varje trappsteg han
tog ville han absolut be ett Ave Maria. Minsta
ansatser till lättsamhet eller uppsluppenhet
i omgivningen slog han hårt ner på. Hans
överordnade inom orden försökte få honom
att koppla av, äta mer och be lite mindre.
Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till
lydnad, skrev Paulus (1 Kor 9:27) – Aloisius
asketiska övningar följde den linjen till det
yttersta (tanken går till den unge Buddha).
Han såg inte på kvinnor, inte ens på sin moder,
utan höll blicken fäst mot marken. Enligt
egen utsaga skulle han inte ens kunna känna
igen sina egna kvinnliga släktingar eftersom
han aldrig tittat på dem. Vi ser en fast och
självständig karaktär bakom allt detta som
genomskådade den andliga tomheten och
risken för moraliskt fördärv i maktens högsta
salonger, där skryt och begär, intriger och
falskspel, dueller och giftmord härjade. Men
också en alltmer utmattad själ: huvudvärk,
sömnlöshet och fysiska lidanden plågade
honom. Avancerade studier tyckte jesuiteleven
inte om, mest satt han i sitt trista rum och bad.
Otåligt längtade Aloisius efter himlen.
Det sägs ibland att Gud tar de bästa först, och
så blev det i hans fall. 1589 utbröt pesten i Rom
och jesuiterna gick heroiskt ut för att ta hand
om de sjuka och döende. Aloisius anmälde sig
frivilligt som vårdare, tiggde åt patienterna
och gav dem undervisning. Snart var även han
smittad och blev långsamt sämre. Utsikten att
få lämna världen gladde honom så starkt att
han rentav kände skuld för denna glädje.
Aloisius fick inom jesuitorden en god andlig
ledare, den helige Robert Bellarmin (se 17/9)
som lyckades lugna den unge studentens oro
och mildra hans överdrifter. Efter hans död
uttalade Bellarmin att den unga novisen inte
var ett exempel som andra borde efterfölja.

Men det var han ändå, på sitt eget sätt. Kyrkan
förklarade den udda tonåringen helig. Det
finns en kärlek till Gud som verkar galen
men som är genialisk, en klarsyn som tar
bort alla jordiska illusioner så att man satsar
allt på Gud. Aloisius var extrem – visst - men
är inte vi extrema åt motsatt håll? Vet vi ens
vad kristen askes är? Om han var ett stenhårt
bröd, svårt att tugga, då är vi rena gräddbullar,
vi är vekliga, tål inget motstånd, vill inte hålla
de föresatser vi sätter upp, faller för lockelser
till slapphet, gång på gång. 1500-talshelgonet
inger oss en hälsosam oro och ifrågasätter oss:
lever jag som mitt samvete säger eller flyter
jag omkring, styrd av andras förväntningar

på mig, av lustar och av rädslan att få för lite?
Helige Aloisius - stör oss med ditt exempel!
Ur ett brev av den dödssjuke Aloisius till sin
moder:
Jag tillstår, vördade moder: när jag betraktar
den gudomliga godhetens djup, detta hav utan
gräns och botten, när jag störtar mig däri som
i en ström och inte längre kan fatta dess vidd,
då tycks det mig som om den tagit miste och
inte tillkommer mig. Ty efter kort tid och ringa
möda kallar den mig från himlen till den högsta
lyckan, som jag med sådan lättja sökt…

Kyrkans bön denna dag:

JUN

Himmelske Fader, från vilken alla goda gåvor kommer, du lät den helige Aloisius förena botens
anda med hjärtats renhet. Låt oss, som inte kan åberopa någon renhet, åtminstone bli hjälpta
av hans bön och föredöme att följa honom efter på botens väg. Genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 5:1-5 samt Matt 22:34-40
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PAULINUS AV NOLA (354 – 431)
THOMAS MORE (1478 - 1535)
OCH JOHN FISHER (1469 - 1535)

PAULINUS av Nolas livstid sammanfaller
med kristendomens framväxande i antiken
som dominerande religion, ja, statsreligion,
inom romarriket. Han växte upp i en rik familj
som ägde stora jordegendomar i bl.a. Spanien
och Italien. Som ung gjorde han sig känd som
en duktig advokat. Paulinus gifte sig och slog

sig ner på en av sina egendomar. Vid den tiden
antog han kristendomen. Nu visade det sig att
han och hans hustru hade svårt att få barn, och
när de äntligen fick en son dog barnet inom
en vecka. Det blev en vändpunkt för paret. De
sålde mycket av sin egendom på den platsen
och gav det till fattiga. De bestämde sig också
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för att leva ett strängt liv (de valde att leva
avhållsamt, som bror och syster) men förblev
ändå tillsammans. Människor i trakten (det var
nära Barcelona) ville se Paulinus bli präst, och
de fick som de ville: på juldagen, förmodligen
året 393, vigdes den givmilde mannen. Paret
flyttade nu till sina landegendomer i Italien.
Där fortsatte de dela ut av sina rikedomar för
nödlidande, lät bygga en offentlig akvedukt
och en kyrka. De valde nu att leva var för sig
som eremiter. År 409 dog biskopen av Nola
och Paulinus valdes i hans ställe. Helgonet ska
ha varit en utmärkt biskop som även tog sig tid
för studier och skrivande. Några få dikter och
brev är bevarade. Paulinus korresponderade

med eller träffade sin tids stora kyrkomän som
Hieronymus (se 30/9), Augustinus (28/8) och
Ambrosius (7/12) och verkar ha dött i frid
med sin omvärld och till tonerna av de allra
första kyrkklockorna (det sägs att det var han
som uppfann sådana) - från den basilikan i
Nola som han lät bygga.
Paulinus verkade i en tid då man inte längre
förföljdes för att vara kristen. Det var fritt
fram att ge sitt bidrag till uppbyggandet av en
kristen kultur. Den uppgiften kastade han sig
ut i, med de medel han hade.
Låt oss också göra så - ty ännu finns det tusen
öppna dörrar för evangeliet.

Kyrkans bön denna dag:
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Gud, vår Fader, du som i den helige biskopen Paulinus har gett oss ett exempel på apostolisk
iver och kärlek till den fattigdom som du vill se, låt oss, som vördar hans verk, kunna efterlikna
vad han var och gjorde. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 8:9-15 samt Luk 12:32-34

Också i dag: Thomas More och John Fisher
När Kung Henry VIII på 1500-talet gjorde sig
till herre över kyrkan i England (= skapade den
anglikanska statskyrkan) för att kunna skilja
sig och gifta om sig så många gånger han hade
lust till – d.v.s. oavsett vad påven sa - gick hans
kansler, den helige THOMAS MORE emot sin
jordiske herre: Kristi kyrka bygger nämligen
på påven, inte på någon politisk makt! Denna
protest mot protestantismen kostade den
trogne rådgivaren livet.
Thomas More var gift och hade barn. Med
största självklarhet – och tvärt emot tidens anda
- lät han sina döttrar få samma undervisning
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som sönerna. Studier och bön trivdes i
hemmet. Familjen var gästfri, även mot fattiga.
Thomas sov på golvet. Fredagar ägnade han
åt egen bön. Den flitige karriärkometen var
tidigt överansträngd och fick ta ett viloår.
Vid den tiden skrev han på den kända boken
om det perfekta samhället ”Utopia” (= landet
som inte finns). Boken var en samhällsfantasi
som ville väcka debatt – och inte utan humor.
Thomas leker med rätt så otänkbara tankar
såsom avskaffandet av pengar och den privata
egendomsrätten, kollektiv uppfostran av barn,
kvinnor som präster, eutanasi, demokrati,
kritik av fängelser m.m. Boken skrevs på latin
så att obildade människor inte skulle kunna
läsa den och riskera ta skada av bokens vågade,

främste talesman för dem som ville bevara
kyrkans enhet med Rom. För detta sattes
han flera gånger i fängelse, han utsattes för
giftattentat, och besköts genom fönstret. Precis
som Thomas More pressades John Fisher
att svära trohet mot kungens nya ordningar
vilket han vägrade lika bestämt som Thomas.
Sjuk och redan nedsliten av alla förföljelser
led han nu i fängelset. Påven (Paulus III)
skickade honom kardinalshatten till tröst.
Kardinalsutnämningen irriterade kungen så
starkt att han lovade att Fisher inte skulle ha
ett huvud att sätta hatten på. Rättegången – en
ren fars – gick snabbt. På avrättningsplatsen
predikade Fisher för mängden om att han
dog för den heliga kyrkans tro. Sedan höggs
huvudet av såsom kungen önskade.
Frågan som dessa två dog för var i sanning
viktig. I alla tider frestas statsmakten att
föreskriva kyrkan sin dagordning. När
den lyckas dör förkunnelsen en långsam
kvävningsdöd – den hindras vara den
nödvändiga kritiska korrekturen som makten
behöver. Lätt ersätts då Guds ord av maktens
egna ord. Vad hindrar då att predikstolen intas
av en ny Pilatus eller Herodes ämbetsmän?
John Fischer var en förebildlig biskop och
akademiker som dock inte stack ut på något
märkvärdigt sätt. Thomas More var mer
gemytlig och originell som denna bön visar:
”Ge mig en god matsmältning, Herre, och
alltid något att smälta. Ge mig kroppens
hälsa, Herre, och viljan att bevara den väl.
Ge mig en helig själ, Herre, som inte är
likgiltig för det som är gott och rent, som
inte blir förskräckt över synden, utan erfar
din förlåtelse och frid. Ge mig ett hjärta som
är främmande för vemod som inte känner
till suck eller klagan. Hjälp mig att inte bry
mig alltför mycket om detta uppblåsta något
som kallar sig ”jag”. Ge mig sinne för humor,
Herre, och nåden att fatta ett skämt så att jag
upplever någon lycka i livet och delar den
med andra”.
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”vilda” tankeexperimenten. Överraskande nog
blev den väl mottagen, ty de reformhungriga
kretsarna som Thomas tillhörde läste den med
nöje. Samtidigt skrev Thomas texter mot de
nya protestantiska idéerna som kokade i tiden
– trogen katolik som han var.
När Henrik VIII tog makten över kyrkan
sade Thomas upp sitt ämbete i stillhet,
och förlorade så sina inkomster. Familjens
ekonomi försämrades. Snart pressades han,
liksom sin vän, biskop Fisher (se nedan), att
svära trohet mot kungens nya ordningar. Han
försökte värja sig genom att säga nej utan att
förklara varför, men det godkändes inte. More
sattes i fängelse. Familjen, nu tvingad att sälja
av sina kläder för att köpa mat, försökte få
honom att förlika sig med kungen, men Mores
samvete sa NEJ. Inför domstolen nöjde han sig
med att förklara att han inte kunde godkänna
att en världslig herre skulle styra religionen.
I övrigt önskade han att alla närvarande en
gång skulle förenas i himlen såsom Paulus och
martyren Stefanus blev det efter döden. ”Jag
är kungens tjänare – men främst Guds” sa han
innan han halshöggs. Han ska ha fått frågan
från någon om han ändå inte kunde ändra sig.
”Jo” svarade han ”jag har ändrat mig”. ”Vad
bra, skriv under då”. ”Nej, nej, så menade jag
inte. Det var så att jag hade bestämt mig för att
raka mig innan halshuggningen, men nu har
jag ändrat mig och låtit skägget vara”.
JOHN FISHER var en lysande lärare
och organisatör på Cambridge berömda
universitet. Han gjordes till biskop men ändå
hann han med fortsatta studier och med sin
undervisning. Som reformkatolik, vän med
Erasmus av Rotterdam, gisslade John tidens
missbruk inom kyrkan – främst världsligheten
bland prästerna – och skrev och predikade
effektivt mot de nya lutheranska idéerna som
florerade. När kungen Henrik VIII brusade
upp mot påven i Rom för att hans äktenskap
inte blev annullerat och ville göra sig till
kyrkans överhuvud i England, blev Fisher

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, du utvalde åt dig de heliga Johannes och Thomas och lät hos dem den sanna
tron fullkomnas genom martyriet. Låt vårt liv bli ett talande vittnesbörd om den tro som vi
med ord bekänner. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

JUN
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JOSEF CAFASSO (1811 – 1860)

Puckelryggig, liten, svag, sjuk, men... vilken
präst! Den helige JOSEF CAFASSOs biktstol
var alltid belägrad av folk. Man kände sig
förstådd. T.o.m. åt de dödsdömda gav han en
sådan tröst att samtliga ville krama honom
innan bilan föll. Den helige ungdomsaposteln
Giovanni Bosco (se 31/1) var också hans elev.

24/6

HÖGTIDEN FÖR
JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE

Den helige evangelisten Johannes skriver (Joh
1:6) om sin namne, den helige JOHANNES
DÖPAREN vars födelses högtid firas i dag:
Det kom en man som var sänd av Gud, hans
namn var Johannes. Han kom som ett vittne för
att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till
tro genom honom…
Mäktig och orubbligt fast står denne Johannes
framför oss: profeten i öknen med det helt
unika uppdraget att omedelbart bereda
vägen för Frälsaren. Om honom sa Jesus:
”Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt
fram som är större än Johannes” (Matt 11:11).
Vad säger du, gode Herre? Är Döparen större
än Abraham, viktigare än Mose? Betyder han
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Helige Josef Cafasso, be för kyrkan i vår tid att
den aldrig saknar själasörjare som kan hjälpa
människor i hopplösa lägen att förtrösta på Gud
när allt annat sviker. Amen.

mer än Elia, David, Salomon? Svaret är ja. De
tillhörde alla det förflutna, förväntningens tid,
längtans tid, och det gör Johannes också, men
han är därtill den som får SE hoppet uppfyllas
och introducera den som alla väntade på:
Messias, Guds Son, Guds lamm. Det var denna
räddning som profeterna sökte och forskade
efter när de profeterade om den nåd som ni
skulle få, skriver Petrus i denna dags andra
läsning (1 Pet 1:10). Gränsen mellan Gamla
och Nya testamentet suddas ut, överskrids, i
Johannes person.
Döparens fader, prästen Sakarias, får veta av
ärkeängeln Gabriel att Johannes ska födas,
som vi hör i dagens evangelium (Luk 1:5-7).
Men han tvekar inför budskapet och blir stum
(Luk 1:20). Först när Johannes föds får han

tillbaka rösten (Luk 1:64), kan välsigna igen
och prisar Gud med den hymn som vi ännu
ber varenda morgon i kyrkans dagliga bön
Laudes: Sakarias lovsång (Luk 1:68-79).
Stumheten ger mening: Gamla Testamentet
har i och med Sakarias inget mer att säga. Hans
son är hans nya röst, ja, Guds nya röst såsom
Gud en gång antog profeten Jeremias röst: Jag
lägger mina ord i din mun (Jer 1:4 – i denna
dags första läsning). Den vuxne Johannes
säger om sig själv: Jag är en röst som ropar i
öknen: Gör vägen rak för Herren som profeten
Jesaja har sagt (Joh 1:23). I Döparen talar alltså
Guds ande igen.
Har någon – bortsett från Jungfru Maria – haft
en viktigare uppgift? Så förunderligt nära och
sammanvävd han är med Jesus, så trogen sitt

uppdrag från Gud. Inte sig själv utan Jesus
vill han framhäva: Han ska bli större och jag
bli mindre säger denne profet om Jesus (Joh
3:30). Så passande att dagarna nu blir kortare
och kortare tills vi når den mörka midvintern,
tiden för Jesu födelse, då dagarna börjar växa
till igen - så elegant genomtänkt vårt kyrkoår
är. Må detta starka helgon bistå oss, så att vi
orädda och raka vågar ropa ut och bana vägen
för Jesus var vi än står. Vi som lever i Jesu
efterföljd, är ju lika viktiga, ja ännu viktigare
än Döparen, för Jesus sa ju också: Ingen av
kvinna född är större än Johannes, men den
minste i Guds rike är större än han (Luk. 7:28).
Ditt vardagliga liv som kristen har avgörande
betydelse. Det är stort och värdefullt i Guds
ögon!
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Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen att gå före Herren Kristus och bereda
ett folk åt honom. Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter in på fredens och
frälsningens väg. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jer 1:4-10; 1 Pet 1:8-12 samt Luk 1:5-7
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DAVID AV MUNKTORP (1000-TALET)

”I Sverige är Kristus inte välkommen”. ”Men
jag vill dit i alla fall”. ”De kommer att döda
dig precis som de har dödat andra munkar”.
”Det gör inget, jag vill försöka ändå”. Ungefär
så måste det ha låtit när den helige DAVID
AV MUNKTORP tog ett stort beslut. Han
drog från England till Västmanland under
1000-talet och predikade från gård till gård,
från by till by – och överlevde. Om vi lever helt

för Gud riskerar vi vårt jordiska liv. Om vi inte
lever för Gud riskerar vi det eviga livet.
Medeltida legender växte fram om Sankt David.
Hur mycket de bygger på verkliga händelser
vet vi inte – de kanske ger en symbolisk bild av
den helige mannen, minnen av hans karaktär?
David ska t.ex. ha hängt sina vantar på en
solstråle. De föll ner igen på grund av en liten
synd han begått, men när han gjorde bot för
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synden kunde de hängas upp på solstrålen
igen. David lyftes en gång upp i luften och
inför åskådarna förvandlades han till en
ljusglob. David släckte eldsvådor och botade

sinnessjuka. Ett barn som hade svalt en nål fick
han att kräkas, så att nålen kom upp igen (gör
inte detta hemma). Ett annat barn som fallit
ner i en brunn räddade han upp igen. Etcetera.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, låt den helige abboten David föra vår talan, ty vi kan inte åberopa oss på egna
förtjänster utan behöver stödet från den bedjande kyrkan i himmel och på jord. Genom din
Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

JUN

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Mos 32:7-14 samt Luk 10:1-9
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JOHANNES OCH PAULUS FRÅN ROM
(300-TALET)
JOSÉ MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER
Y ALBAS (1902 – 1975)

Missnöjd med vädret? De heliga JOHANNES
och PAULUS från Rom har traditionellt
anropats mot oväder, hagel och åska, eftersom
deras dag i dag ligger mitt i en känslig tid för
markens gröda. Egentligen har de inget med
vädret att göra. De var kristna ämbetsmän
under den romerska kejsaren Konstantin
på 300-talet. När han tillät kristendomen år
313 jublade de. När hans efterträdare Julian
Avfällingen försökte återinföra hedendomen
(se 18/3, 29/3, 2/5 och 2/12) mördades de
och doldes under golvet i sitt hus. Moderna
arkeologer har där grävt ut en bostad med
tidiga kristna väggmålningar. Ett av rummen

var inredd som kapell och under altaret fann
man två skelett.
Må Johannes och Paulus be för alla förföljda
kristna, som plågas av vår tids andliga oväder:
kristofobin.
Helige Johannes och Paulus, trogna mot era
jordiska överordnade, men ännu trognare mot
Kristus, allas Herre, be för oss som ska lyckas
med den svåra balansen att fungera mitt i
världens föränderliga gång och samtidigt vara
förankrade i Honom som är den samme igår, i
dag och imorgon. Amen

”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20)
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Den helige JOSÉ MARÍA från Spanien
bestämde sig redan som 16-åring för att bli
präst. Under studierna hann den ambitiöse
seminaristen även med studier i juridik. 23 år
gammal vigdes han till präst och lyckades så
småningom skaffa sig doktorsgraden i juridik.
Som präst ägnade han mycken tid år svårt sjuka
personer. För att kunna försörja sin mor och
sina systrar undervisade han samtidigt som
lärare i kyrkorätt. 1928 grundade han – enligt
egen utsaga på grund av en ingivelse från Gud –
Opus Dei, först för män, 1930 även för kvinnor
– den organisation som hans namn alltjämt
förknippas med. Det spanska inbördeskriget
(1936-39) tvingade den unge prästen att hålla
sig gömd. Han passade på att utnyttja tiden till
att skriva en doktorsavhandling i teologi.
När inbördeskriget tagit slut blev José María
en efterfrågad reträttledare. Efter 1946 levde
han i Rom men fortsatte med outtröttlig energi
att verka för Opus Deis spiritualitet: vägen till
helighet genom vardagens arbete och vanliga
sysslor. Han sa: ”Jag drömmer om oräkneliga
Guds barn som helgar sina liv som vanliga
människor och deltar i sina medmänniskors
besvär, förhoppningar och ansträngningar”.
Katolska kyrkan rymmer många spiritualiteter
– helt enkelt för att den rymmer många olika
sorters människor – och José Marías väg är en
av dem man kan välja. En rad andliga böcker
ur den entusiastiske prästens hand har hjälpt
många till ett engagerat liv för Gud. Helgonet

dog i dag, år 1975. Organisationen hade
då omkring 60 000 medlemmar över hela
världen, varav många med inflytande i kyrka
och samhälle. Till Sverige kom rörelsen 1984.
Opus Dei har fått kritik från många håll,
vilket inte är ovanligt när nya andliga rörelser
uppkommer i kyrkan. De väcker både avund
och rädsla hos befintliga rörelser liksom
givetvis hos kyrkans motståndare som alltid
säger att katolska kyrkan ”bara vill ha makt”.
Det är sant att José Marías arbete blev till i
en högst motsägelsefull tid, då det fascistiska
Spanien politiskt omfamnade kyrkan i ett både
favoriserande och kvävande grepp och ville ha
den som stöd för sitt nationalistiska projekt.
Samarbetet kostade kyrkan dyrt i form av
tappat förtroende i befolkningen när regimen
gick under efter diktatorns död. Men Opus Dei
hade kunnat växa fram var som helst. Kyrkans
historia är lång och rör sig framåt enligt en
egen, inre logik som inte har att göra med
politik utan med andliga behov. Många, även
de som inte är med i rörelsens interna ”familj”,
kan lära något av dagens helgons budskap. Ett
glädjerikt och målmedvetet liv i strävan efter
den egna och medmänniskans helgelse är utan
tvivel en utmärkt väg till helighet.
Helige Josémaría, som präst vände du dig med
förkärlek till de svårt sjuka. Med stor entusiasm
byggde du upp ett verk, vigt åt Gud, med syfte
att verka för människors helgelse. Du använde
de möjligheter som din tid och ditt samhälle gav
dig för detta. Be för oss att vi, i vårt samhälle
och i vår tid, verkar för allas frälsning. Amen.

”Kristus är skapelsens mittpunkt, den förstfödde och Herren över allt skapat. Vår
uppgift som kristna är att förkunna denna Kristi kungavärdighet, att förkunna den
genom våra ord och våra gärningar. Herren vill att hans trogna skall finnas på jordens
alla mötesplatser (…) De kristna bör därför föra ut Kristus till alla de miljöer där
människorna verkar: till verkstaden, till laboratoriet, till jordbruket, till hantverkarens
ateljé, till storstädernas gator och till bergens stigar”.
						Den helige José-María
1211
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Också i dag: José María Escrivá de Balaguer
y Albas

27/6

KYRILLOS AV ALEXANDRIA,
KYRKOLÄRARE (DÖD 444)

En dag är jag borta. När det sker vill jag hellre
att man kan säga om mig att jag visserligen
hade många brister som person men att jag i
alla fall höll troget fast vid den sanna katolska
tron - än att jag var en trevlig prick som dock
gav upp den tro jag fått i arv, helt eller delvis.
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Dagens helgon, Alexandrias biskop under 32
år, KYRILLOS, dog år 444 med en bön till
Guds Moder på läpparna. Han fick inte en
nådig medfart i historieböckerna. Direkt efter
hans bortgång cirkulerade i Syrien, där han
hatades av många, en skrift med orden:
Äntligen har denne onda man dött… hans
försvinnande ger glädje åt de levande men måste
skrämma de döda. Det finns risk att de snabbt
tröttnar på honom och gör sig av med honom.
Man måste absolut sätta en mycket tung sten på
hans grav, så att han inte kan visa sig för oss
igen. (ur The 33 Doctors Of The Church, TAN
books, 2010)
Ingen rök utan eld. Kyrillos var INTE diplomat
– ”Egyptens farao” kallade hans fiender honom.
Han gick rakt på sak och kallade en spade för en
spade. Så liknade han sin modige företrädare
i ämbetet, Athanasios den store (se 2/5) som
fick kämpa, bitvis ensam och övergiven av fega
kollegor, en uppslitande överlevnadskamp mot
arianismen som urholkade den kristna tron
på Kristi gudomlighet (se s. 122). Athanasios
var en kompromisslös fighter när det gällde
sanningen, vilket räddade kyrkans tro men
kostade honom själv bittra tårar. Kyrillos var
ännu tuffare. Han liknade i övrigt Athanasios:
liten till växten, oansenlig, han hade rödaktig
hud, men också tjocka, rundade ögonbryn.
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Dagens helgons farbror, Theophilus, var
Alexandrias biskop, och vi hittar den unge
prästen Kyrillos i hans närhet: år 403 är han
med sin chef på väg till en synod som skulle
avsätta Johannes Chrysostomos från sitt
ämbete, en kreativ men rättrogen förkunnare
som också han senare skulle upphöjas till
kyrkolärare (se 13/9). Det var ett förhastat och
dumt beslut som senare skulle göras om. Den
överivrige Kyrillos bidrog till misstaget. År
412 efterträdde han sin farbror, två dagar efter
dennes död, på Alexandrias biskopsstol.
Den samtida kyrkohistorikern Socrates
från Konstantinopel ger en dyster bild av
Kyrillos första år som biskop. Den stränga
kyrkoledaren lät omedelbart stänga alla kyrkor
som innehades av novatianerna (som Socrates
gillade). Dessa utgjorde en sträng grupp inom
kyrkan som inte accepterade att kristna som
avfallit från tron under förföljelser kunde
återupptas i kyrkan, de kallade sig själva för
”cathari“ (från grekiskan, „katharoi“, de rena,
där av kom ordet ”kättare”). Socrates berättar
även om en våldsam natt där många kristna
mördades varefter Kyrillos utvisade alla judar
från Alexandria, och om det brutala mordet
på en känd kvinnlig hednisk filosof, Hypatia.
Enligt Socrates utfördes mordet av kristna
anhängare till Kyrillos som trodde att hon
försökte vända stadsprefekten emot biskopen.
Vad som är sant och falsk här vet vi inte, men
händelserna smutsade definitivt ner Kyrillos
namn, och när sådant en gång har hamnat i
historieböckerna så brukar det ju stanna kvar.
I romarrikets nya centrum Konstantinopel
residerade biskopen Nestorios, han som skulle

”Jag älskar freden… jag är redo att lugnt stå ut
med alla anklagelser, alla förödmjukelser, alla
kränkningar om bara tron själv inte kommer
i fara. Jag älskar Nestorios, ingen älskar
honom mer än jag” (min översättning från
The 33 Doctors Of The Church, TAN books,
s. 137). Sakligare än Nestorios var Kyrillos
också genom att han år 430 skickade en
sammanställning av skrifter till påven Cölestin
som noggrant dokumenterade konflikten och
med utvalda citat av tidigare kyrkofäder visade
att tron på Teotokos var sann. Nestorios hade
redan innan dess vänt sig till påven i Rom och
förklarat sin syn och kallat sina motståndare
för arianer. Båda sidor inväntade påvens svar.
Att de två mäktiga biskopssätena i Alexandria
och Konstantinopel sökte stöd av påven i Rom
visar hur viktig denna appellinstans hade
förblivit, även efter att Konstantinopel gjorts
till ny huvudstad. I Kyrillos brev till påven
Cölestin hittar vi orden: ”Eftersom Gud kräver
vår vakenhet i dessa frågor, och ett sedan länge
etablerat bruk bland kyrkorna kräver att sådana
frågor meddelas till Din Helighet, skriver
jag till dig, tvingad av en klar nödvändighet”.
Bland dokumenten som skrevs under vid det
koncilium som skulle hållas året efter i Efesos
(se nedan) fanns också ett brev från påvens
legat Philip där det sägs: ”Ingen tvivlar på, ja,
sedan århundraden har det varit känt att den
helige och högt välsignade Petrus, apostlarnas
furste och huvud, pelaren för den katolska
kyrkan och hennes tro, mottog rikets nycklar
från vår Herre Jesus Kristus, det mänskliga
släktets Frälsare och Återlösare, och att han
fick makten att lösa från och binda i synd:
han som även i dag, och för alltid, lever i sina
efterföljare. Den helige och högt välsignade
påven Cölestin är, enligt denna ordning, hans
efterföljare och innehar hans plats, och oss
har han skickat till att representera honom
vid denna heliga synod…”. Inget tyder på att
en annan uppfattning om påveämbetet än den
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ge upphov till den villolära som är uppkallad
efter honom (utmärkt sammanfattad i
Katolska kyrkans katekes, nr. 466). Striden
mot arianismen var nu över, kristendomen
var en sorts statsreligion, och alla erkände
att Kristus verkligen skulle kallas för Gud av
evighet. Sedan länge talade många, både på
teologisk nivå, i liturgin och i den folkliga
fromheten, därför om Jungfru Maria som
moder till Gud (på grekiska: Teotokos, i den
meningen omtalas Maria ju redan i Luk 1:32,
35, 43). Men hur skulle man uppfatta detta
moderskap? En del kristna tyckte att det gick
för långt att påstå att Gud hade blivit född av en
kvinna. Vore det inte enklare att skilja mellan
Kristus som människa och det gudomliga
Ordet (Sonen) och bara säga att ”Maria födde
Kristus”? Nestorios föreslog denna term –
Kristusföderska - i stället för Gudaföderska.
Tanken på ”en Gud som är två eller tre månader
gammal” (som han sa) bjöd honom innerligen
emot, och så ville han lösa frågan genom att se
två olika personer i Kristus, en mänsklig och
en gudomlig (den gamla grekiska dualismen,
som visade sig i både gnosticismen, se s. 184,
och arianismen, se s. 122, kastade tydligen
ännu sina skuggor över kyrkan). Munkar och
lekfolk reste sig nu i protester mot Nestorios
– det urartade till tumult under gudstjänster.
Dagens helgon Kyrillos skrev till Nestorios och
bad honom följa den nedärvda läran enligt
vilken Maria kunde kallas Teotokos eftersom
den kropp hon födde hade förenats med Ordet
som person (grekisk: hypostas). På grund av
denna förening kunna man fritt säga att Ordet
också hade lidit för oss och uppstått. Nestorios
svarade i en mycket brysk ton att ordet
Teotokos ledde till det farliga missförståndet
att själva gudomens natur kunde födas, lida
och förändras vilket vore förryckt att påstå.
I denna dialog märks det att Kyrillos var den
strikt saklige parten och bara reagerade för
att rädda läran. Han visade sin milda sida.
Han lär ha skrivit i ett annat sammanhang:
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som legaten Philip här uttrycker fanns på
mötet i Efesos.
Rom ställde sig snabbt på Kyrillos sida. Påven
skrev till Nestorios och gav honom en frist på
tio dagar efter mottagandet av brevet till att
återkalla sin villolära. I ett brev till Kyrillos
bad han denne att genomdriva Roms beslut, i
romarkyrkans namn, gav alltså en fullmakt att
avgöra frågan i Öst. Det förtroende tog Kyrillos
genast till sig. Med den största beslutsamheten
– men kanske lite förhastad - sammankallade
han en synod i Alexandria som fördömde
Nestorios. Biskopen i Konstantinopel tog emot
brevet och sökte genast stöd hos sina vänner i
Öst, biskoparna i Antiokia (Syrien). Nu insåg
kejsaren Theodosius II faran som hotade för
riket och inkallade till det som skulle bli det
Tredje ekumeniska konciliet i Efesos år 431.
Påven skickade som sagt legater dit men hade
ju redan gett sitt ställningstagande och gav sina
legater order att följa Kyrillos linje på plats.
Med påvens stöd i ryggen kände sig Kyrillos
starkare än någonsin. Redan innan biskoparna
från Syrien och påvens delegater hade anlänt
öppnade han konciliet trots motstånd från
kejsaren och ett antal biskopar, dock med den
lokale biskopen Memnons tillstånd. Nestorios
själv var i staden men ville inte närvaro vid
öppningen utan invänta sina försenade syriska
vänner först. Snabbt och effektivt bekräftade de
ca 150 samlade biskoparna Kyrillos och påvens
linje och Nestorios avsattes från sitt ämbete.
Kyrillos meddelade honom beslutet i ett brev
som var lika hårt som det var konsekvent,
och började med orden ”Till Nestorios, den
nye Judas”. Syrierna ankom slutligen. Rasande
över konciliets beslut sammankallade de till
ett alternativt möte med Nestorios och ett 50tal andra biskopar och förklarade Kyrillos och
Memnon för avsatta. Kejsaren bestämde att alla
besluten var ogiltiga och att hans ämbetsmän
skulle bege sig till konciliet och reda ut härvan.
Men innan de kom fram anlände påvens
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legater och konciliet samlades åter. Legaterna
från Rom upprepade romarkyrkans beslut
och skrev under fördömandet av Nestorios.
Den syriska delegationen ville nu inte ens
vara med på mötet utan i stället invänta
den kejserliga ämbetsmannen. För denna
fräckhet exkommunicerade konciliet dem.
Ämbetsmannen anlände så småningom och
förklarade i sin tur huvudfigurerna Nestorios,
Kyrillos och Memnon för avsatta från sina
ämbeten, de sattes till och med i häkte –
alla andra biskopar skulle resa hem till sitt.
Konciliet var slut – basta. Kyrillos fruktade
att man skulle insätta en annan i hans ställe
hemma i Alexandria – som man nu snabbt
gjorde i Konstantinopel – och lämnade Efesos
i hemlighet. Väl hemma igen samlade han in
en enorm pengasumma (som försatte hans
kyrka i stora skulder) som gåva till kejsaren.
Var det mutor? Därom tvista de lärda.
Nestorios förvisades till öknen i Libyen. De
syriska biskoparna kom till besinning och
gick slutligen med på läran från Efesos: att
”Ordet förenade med sin person en kropp
som var försedd med en förnuftig själ och
blev människa” och att Maria kallas ”Guds
Moder inte därför att Gud skulle ha tagit sin
gudomliga natur från henne, utan därför att
han från henne tog den heliga kropp som var
utrustad med en förnuftig själ; förenad med
denna kropp i sin person föddes Ordet som
människa” (citat från konciliet i Efesos ur
Katolska kyrkans katekes, nr. 466). Därmed var
trons enhet räddad. Kyrillos jublade.
Konciliet i Efesos räddade den konsekventa
inkarnationsläran från Nicea (se 2/5). Givetvis
var inte alla kristologiska problem därmed
lösta. Nu stod det visserligen klart att det
inte fanns två ”personer” i Kristus, även om
han innehade både mänsklig och gudomlig
natur, men därmed restes frågor om hur dessa
naturer förhöll sig till varandra, vilket löstes
framgångsrikt av senare koncilier (se Katolska
kyrkans katekes, nr. 467-583).

”… ty fast han var synlig och ett barn som
lindades i kläder, och till och med i sin
jungfruliga Moders kropp, så uppfyllde han
hela skapelsen såsom Gud och härskade med
Honom som födde honom, ty Gudomen
är utan kvantitet och dimensioner och kan
inte ha gränser. Vi åtskiljer inte Guden från
människan eller delar upp honom i delar… vi
känner bara till en Kristus, med hans eget kött,
Ordet från Gud Fader”.
(min översättning från The 33 Doctors Of The
Church, TAN books, s. 143).
Att vara katolsk kristen innebär att INTE
KOMPROMISSA med trons formuleringar
– det har Kyrillos visat oss – och så må
historikerna i övrigt måla upp honom som de
vill. Vi ska stå fasta på den tro som går tillbaka
till den tidigaste kyrkan och även ta strid för
den. Som sagt: beröm mig vid min grav bara
om jag förblev trogen mot kyrkans tro livet ut.
”Han var snäll” o.s.v. räcker inte.

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du gav den helige biskopen Kyrillos uppdraget att hävda och försvara kyrkans
tro att jungfru Maria med rätta kallas Guds moder. Låt oss, som delar denna hans övertygelse,
finna frälsning och frihet i din Son, som blev människa för oss, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 4:1-5 samt Matt 5:13-19

”Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men
splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva splittrade,
tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter
och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.”
						Luk 12:51-53
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Sådana frågor är helt avgörande för en rätt
förståelse av inkarnationen. Vi kristna tror fullt
och fast att Guds Son blivit människa och fötts
av en kvinna. Det har i alla tider provocerat
eftersom det verkar motsäga förnuftet – men
Gud är inte begränsad av våra måttstockar.
Arianerna ville ha det till att Jesus bara var en
människa som s.a.s. hade ”adopterats” som
Guds ”son”. Sonen var, påstod de, helt och
hållet skapad och inte själv verkligt gudomlig
- det kändes mer ”rimligt” tyckte de, och de
fick många biskopar med sig (se 2/5). Men
därmed föll tron på inkarnationen, d.v.s. att
Gud själv – i Sonen - verkligen hade blivit kött
(Joh kap 1), alltså en av oss, platt till marken.
Människoblivandet vore då inte något verkligt
längre, utan reducerat till ett sken, till teater.
Nestorianerna å sin sida menade nog att Jesus
var både gudomlig och mänsklig, men de höll
de två sakerna strängt isär: Maria födde en
människa och inte Gud. Därmed förringades
budskapet om Guds fullständiga solidaritet
med oss. Som Kyrillos skrev i sitt tredje brev
till Nestorios:
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IRENEUS (CA 115 – CA 202)

Rhinflodens lopp från Marseilles upp
genom Gallien (nuvarande Frankrike) till
Lugdonum (i dag Lyon) trafikerades i antiken
av handelsskepp långväga ifrån, även från
Mindre Asien (nuvarande Turkiet). En del
köpmän slog sig ner där för gott. Lyon blev
ledande handelsplats i västra Europa och
Galliens största stad. Dit flyttade även tidiga
kristna. Vi känner till en gammal biskop där
från 170-talet vid namn Pothinus, han var en
av dem som – liksom dagens helgon IRENEUS
– själv hade lyssnat till apostlarnas lärjungar.
Den helige Pothinus och hans kyrka utsattes
för fruktansvärda förföljelser och massaker
omkring år 177 (2/6 minns vi martyrerna
från Lyon och även dem från Vienna). Att
biskopens präst, Ireneus, överlevde berodde
nog på att han just då var skickad till Rom med
ett brev från lokalkyrkan till påven med bön
om att ingripa för de kristna i Mindre Asien,
där en ny villolära härjade, montanismen (se s.
48). Brevet innehöll även en rekommendation
som handlade om Ireneus själv. Om denne
bidrog till att Ireneus blev biskop i Lyon, när
han sedan återvände till sin sargade kyrka,
vet vi inte. Troligen har påven bekräftat
rekommendationen på något sätt.

utseende, hans tal till folket, hur han berättade
om sitt umgänge med Johannes och med andra
som hade sett Herren, hur han kom ihåg vad de
sagt och vad han hört om Herren av dem, om
hans kraftgärningar och undervisning.
(Eusebios: Kyrkohistoria, bok V, 20:6, Artos
förlag, - där ännu mer om Ireneus kan läsas).
Ireneus visste alltså långt mer om den allra
tidigaste kyrkans liv än vi gör i dag, precis som
sin föregångare Pothinus. Han kunde så befästa
den apostoliska traditionen i rikets västra
delar mot hotet från sekterna (de så kallade
gnostikerna, se s. 184). Vi vet från Eusebios
att Ireneus skrev mycket. Sorgligt nog har det
mesta gått förlorat, men hans fem böcker mot
heretikerna är bevarade, det största kristna
verket vi har från tiden innan år 200 och
därmed en oerhörd viktig källa till den allra
tidigaste kristna teologin – och till vår kunskap
om de gnostiska sekterna som lockade många
bort från kyrkan i antiken (se s. 184ff).

Ireneus föddes ca år 115 i Mindre Asien,
förmodligen nära Smyrna. Som barn lyssnade
han till den helige Polykarpos (se 23/2) som
i sin tur hade varit elev till självaste aposteln
Johannes (27/12) och som även hade lyssnat
till flera som hade sett Jesus själva. Polykarpos
var insatt av apostlarna som biskop i Smyrna.
I ett brev skriver Ireneus om sina levande
minnen av denne apostellärjunge:

Stor var glädjen bland kyrkohistorikerna
när man år 1904 upptäckte ett annat av hans
verk – Bevis för den apostoliska traditionen
– i en armenisk handskrift. Dessa texter
finns i dag (till stor del) utgivna på svenska
på Artos förlag. De ger inte en systematisk
framställning av tron såsom senare tiders
katekismer gör, men vi känner genast igen
oss – inte minst som katolska kristna. T.ex. i
läran om den Treenige Guden, Jungfru Marias
utomordentliga betydelse i frälsningshistorian
(”den nya Eva”), korsets symbolik, Kristus som
”den ny Adam” och mycket mer.

Jag kan till och med nämna stället där den
helige Polykarpos satt och språkade, hur han
gick ut och in. Jag minns hans levnadssätt, hans

Ireneus hade även den kristna filosofen
Justinos Martyren som lärare (1/6) vilket man
ser spår av i hans teologi.
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Dagens helgon har verkligen bemödat sig
om att lära känna de heretiska, gnostiska
grupperna som hotade kyrkan på hans tid, han
beskriver deras läror minutiöst och visar att de
inte går ihop med kyrkans traderade tro. Även
deras moral, som byggde på deras dualistiska
lära, var enligt Ireneus förkastlig: dessa
”andliga” följde fritt sina kroppsliga begär för
att s.a.s. ge kroppen vad som tillhör kroppen
och anden det som tillhör anden. De antog
att de var syndfria, de deltog obekymrade vid
offermåltider för avgudar och vissa av dem
bevistade de blodiga gladiatorspelen. De vände
sig särskilt till överklassen och tog betalt för
sin undervisning. Kvinnor skändades av sina
lärare inom deras sekter, vilket Ireneus uppger
att han ofta fått veta av kristna som tidigare
varit deras elever. Ockultism förekom och
många av gnostikerna lärde ut att man skulle
gå genom alla syndiga handlingar för att förstå
trons hemligheter. Gnostikerna bildade – med

enstaka undantag – inte egentliga trossamfund.
Vi ska nog närmast föreställa oss dem som lösa
sammanslutningar, hemliga studiegrupper,
som träffades för att ”komma vidare” i sin tro
och som värvade sådana kristna medlemmar
som kände dragning åt det dolda och elitära.
100-talsgnostikernas invecklade tankesystem
känns främmande för en modern kristen själ.
Man tröttnar när man tar sig genom deras
ändlösa, närmast obegripliga symboler och
namn, införstådda tal- och bokstavsmystik,
kosmiska principer m.m. Det känns lite som
med nutidens New Age, frimureriet eller de s.k.
teo- och antroposoferna, miljöer där kritisk
granskning av trosgrunden anses irrelevant.
Lite smakprov vill jag bjuda på, från den
heresi som Ireneus beskriver mest: sektledaren
Valentianos lära. Denne man hade besviken
lämnat den kristna kyrkan i Rom eftersom han
inte fick bli biskop där. Enligt honom finns det
ett yttersta kosmiskt sammanhang som han
kallar för det absoluta pleroma (”fullheten”
– ett filosofiskt modeord som Paulus faktiskt
också använde, se Ef 1:23; Kol 2:9). I denna
fullhet framträder trettio s.k. eoner (en sorts
sfärer eller faser man måste ta sig upp igenom
för att nå till det gudomliga). Dessa har alla
sin grund i de två första som kallas för Djupet
och Tystnaden, och de uppträder alla parvis. I
denna modell – här citerat efter Per Beskows
uppställning (se nästa sida) i inledningen till
den svenska översättningen av Ireneus ovan
nämnda bok mot heresierna - stoppas även
kristna begrepp in, såsom ”Ordet” (Jesus) och
Parakleten (Anden).
Vi kan tycka att alltihop verkar som nonsens,
men den yviga konstruktionen av begrepp
imponerade tydligen på många av dåtidens
förståsigpåare:
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Under två decennier återuppbyggde Ireneus
sin härjade kyrka i Lyon och skickade även
missionärer till andra områden. Han gjorde
stora ansträngningar för att tala det lokala
galliska språket (inte bara den överallt använda
grekiskan). Omkring år 190 medlar han i
en konflikt i Rom mellan påven Victor I och
kristna från Mindre Asien som inte ville fira
påsken samtidigt som de kristna i Väst. Striden
hade kunnat leda till en schism, men Ireneus
gav skäl för sitt namn (som betyder ”fredlig”):
han fick påven att acceptera Österns praxis
under hänvisning till att redan en tidigare påve
(Anicet) hade varit oenig med Polykarpos från
Smyrna i påsktidsfrågan, och ändå hade de två
firat eukaristi tillsammans (= bevarat enheten)
– en träff som Ireneus mycket väl kan ha varit
med om i sin ungdom. Victor lät nu gästerna
få som de ville – liksom Anicet hade gjort. Det
var klokt, ty år 325 (koncilet i Nicea) anslöt sig
de östliga i alla fall till romersk praxis utan att
några påtryckningar från Rom behövdes.
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Býthos (djup) + Sigé (tystnad)
Nous (förnuft) + Aléthia (sanning)
Lógos (ord) + Zoë (liv)
Anthropos (människa) + Ekklesia (kyrka)
Býthos (djup) + Mixis (blandning)
Agératos (ej åldrande) + Hénosis (enhet)
Autofýes (självexisterande) + Hedoné
(välbehag, lycka)
Akínetos (orörlig) + Sýnkrasis (blandning)
Monogenés (enfödd) + Makaría (sällhet)
Parákletos (tröstare, hjälpare) + Pistis (tro)
Patrikós (faderlig) + Elpís (hopp)
Metrikós (moderlig) + Agápe (kärlek)
Ainos (ord) + Sýnesis (förstånd)
Ekklesiastikós (kyrklig) + Makariótes (sällhet)
Theletós (efterlängtad) + Sofía (vishet)
Det får räcka. Vägen vidare leder ut i en ännu
mer svårbegriplig djungel som jag vill bespara
läsaren för.
I Ireneus olika vederläggningar av gnostikerna
möter vi bitvis glimtar av fornkyrkans liv
och tro. Barndopet: När Ireneus talar om
Kristi dop nämner han också kyrkans dop
(”pånyttfödelsen”) såsom gällande alla åldrar,
även spädbarn. Ireneus känner till traditioner
om hur evangelierna blev till (se s. 147f),
han betonar det vigda ämbetets betydelse

för kyrkan och kan nämna apostlarnas
efterföljare – biskoparnas succession – och
som exempel namnger han de 12 romerska
biskoparna från Petrus till Eleuterius, han som
var biskop i Rom medan Ireneus skrev sina
böcker (år 175-189). Ireneus understryker den
romerska kyrkans ledarposition: (ty med
den) ”måste hela kyrkan, det vill säga de kristna
överallt, vara ense på grund av dess … upphov:
i den har apostlarnas tradition bevarats åt alla
överallt”. Han nämner även i dessa böcker sin
lärare Polykarpos. Allt detta – och mycket mer
- kan man hitta i Mot heresierna (II, 22:4; III,
1:1; III, 3:2-4).
Ireneus har några uppgifter som är svårsmälta.
Jesus ska t.ex. ha undervisat under hela tio år
och varit 45-50 år gammal då han dog. Den
informationen påstår helgonet att många
präster har fått av självaste aposteln Johannes
och av andra apostlar. Den är svår att förena
med evangelierna (t.ex. Luk 3:23; jfr dock Joh
8:57). Sådana lösa kyrkohistoriska trådar får vi
stå ut med. Helgonet ska ha levt tills år 202 och
dött som martyr, helt säkert är detta dock inte.
Han begravdes under altaret i en kyrka i Lyon.
År 1562 förstördes relikerna av protestanter.
Jag återkommer ofta i denna bok till detta
nyckelvittne om kyrkans tidiga liv och lära.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, den helige biskopen Irenaeus fick uppdraget från dig att fastslå kyrkans lära
och stärka hennes enhet. Ge oss din nåd, så att vi lever av tron och hålls samman i kärleken
och så blir en enda kropp i din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag (innan kvällen): 2 Tim 2:22b-26 samt Joh 17:20-26
OBS: Kvällsmässan i dag bör firas som vigiliemässa för högtiden i morgon. På kvällen är
läsningarna därför relaterade till denna högtid: Apg 3:1-10; Gal 1:11-20 samt Joh 21:15-19
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HÖGTIDSDAGEN FÖR DE HELIGA
APOSTLARNA PETRUS OCH PAULUS

Denna dag är en obligatorisk högtidsdag för
alla katoliker. Man bör gå i mässan. I många
länder är det en stor folkfest med musik och
upptåg. Inte utan skäl: Petrus och Paulus är
kristendomens viktigaste pelare, på deras axlar
vilar budskapet, nästan allt i Nya testamentet
bygger på deras förkunnelse. De två väldiga
basilikorna i Rom som är byggda över deras
gravar besöks av oräkneliga pilgrimer året om.
Petrus avbildas alltid med nycklar i handen.
Jesus hade ju tillförsäkrat honom ”nycklarna
till himmelriket” (Matt 16:19). Paulus avbildas
med ett svärd, d.v.s. trons svärd, hans starka
ord som klart och tydligt spred Jesu budskap
till folkslag ut över jorden.
Kyrkohistorikern Eusebios från 300-talets
början berättar om den vansinniga vågen av
förföljelser på 60-talet e.Kr. under kejsaren
Nero som även drog med sig de heliga Petrus
och Paulus:
På detta sätt drevs alltså Nero som Guds
främste bekämpare till att mörda apostlarna.
Det berättas att Paulus blev halshuggen och
Petrus korsfäst i Rom på Neros tid. Petrus
och Paulus namn som bevarats in i vår tid på
gravplatserna i Rom bekräftar berättelsen. Det
gör också en kyrkans man vid namn Gaius,
som levde då Sefyrinus var biskop av Rom
(d.v.s. åren 198-218 e.Kr)… Om de ställen
där apostlarnas heliga stoft lades sade han:
Jag kan visa apostlarnas segertecken (d.v.s.
gravmonument). Om du går till Vatikanen eller
Ostiavägen finner du segertecknen över dem
som grundat denna kyrka.
(Eusebios, Kyrkohistoria, II:25, 5-7, Artos
förlag).

Det gravmonument över Petrus som Gaius
nämner byggdes ca år 165 e.Kr. och kan ses i
utgrävningarna under högaltaret i Peterskyrkan
i Rom. Sarkofagen (från 400-talet) med Paulus
jordiska rester visas idag under högaltaret
i Pauluskyrkan utanför murarna vid gamla
Ostiavägen.
Hur beskriver man kortfattat dessa två
giganter? Här ett försök på en skiss av Petrus:
Fiskaren Simon Petrus – kyrkans ”Klippa”
(Kefas på arameiska, Jesus och Petrus språk)
– var urkyrkans oomstridde ledare, insatt,
som sagt, av Kristus själv med de oerhörda
fullmakter som än i dag hör till påvedömet
och biskoparna i gemenskap kring påven (se
s. 300 och Matt 16:18-19; jfr 18:18; Joh 21:15
ff). Petrus var från början Jesu förtrogne och
oskiljaktige ledsagare, och vi möter honom
överallt i Nya testamentet som apostlarnas
huvud och talman. Till honom och apostlarna
kring honom skulle man vända sig om man
ville vara säker att ha rätt lära (Gal 1:18; 2:2).
Petrus tar ordet på pingstdagen (Apg 2:14).
Med honom kunde kyrkan ta de stora stegen
framåt (välkomnandet av icke-judar Apg 8:14 f;
kap. 10:1-11:18, ätandet av kött som Moselagen
förbjöd, Apg 10:9-16; 11:5-10; undanröjandet
av hinder för kyrkans utbredande bland
hednafolken, Apg 15:7 ff). Tillsammans med
Jakob (den äldre) och Johannes tillhörde
Petrus den allra närmaste kretsen kring Jesus
och fick vara vittne till särskilda händelser
såsom uppväckandet av den lilla flickan i Mark
5:37/Luk 8:51, förklaringen på berget (Mark
2:9ff) och Jesu ångest i Getsemane (Matt 26:37;
Mark 14:33). Minnet om Petrus förnekelse av
Jesus i översteprästens gård, och hans tårar

1219

JUN

29/6

JUN

över detta, har bevarats i evangelierna (se t.ex.
Mark 14:66ff). Det visar oss en mänsklig och
mjuk sida av ”Klippan”, en tröst för alla som
är tungt medvetna om sina egna svek, synder
och brister. Den uppståndne Jesus valde att
bekräfta Svikaren i sitt ämbete – Jesu tillit till
Petrus var oförändrad (Joh 21:15-17).
Petrus valde att flytta till Rom och leda
kyrkan från imperiets huvudstad. Det passar
till hans universella herdeansvar. Med hans
ankomst fick romarkyrkan en särställning.
Petrus liv och hans martyrium där bekräftas
av fornkyrkans röster (Första Clemensbrevet
5-6, se s. 40 och De apostoliska fäderna samt
Eusebios Kyrkohistoria II 14:6; 25:5 - båda
böckerna finns på svenska hos Artos förlag).
Han reste dit på kejsaren Claudius tid, säger
Eusebios, d.v.s. mellan år 41-54 e.Kr., och förde
som ”Guds härförare den dyrbara skatten, det
andliga ljuset, från östern till västern”. När
skedde det? Efter hans ”försvinnande” i Apg
12:17 (ca år 42 e.Kr.) eller efter apostelkonciliet
i Jerusalem (ca år 49 e.Kr.; Apg kap. 15)? Att
Petrusämbetet inte bara var avsett att gå
under med apostelns död utan skulle bestå
tillsammans med kyrkans sändning ”till tidens
slut” (Matt 28:18-20) är självklart. Jesus drar
inte bort klippan under sin kyrka! Vad han
bygger står fast (jfr Matt 7:24). Det märktes
efter Petrus död i Romarkyrkans anspråk
på att leda hela kyrkan. Detta möttes inte av
motsvarande anspråk från annat håll. Den
broderliga men bestämda ton som Roms tredje
biskop efter Petrus, Clemens, tillrättavisar
korinthierna med (Första Clemensbrevet)
vittnar om Petrus efterföljares auktoritet.
Ignatios av Antiokia omtalar ca år 110 e.Kr.
romarkyrkan som ”den kyrka som presiderar
över kärleksgemenskapen” (Ignatios brev
till romarna, inledningsorden). Biskop
Ireneus av Lyon skriver ca år 180 e.Kr. i sin
bok Mot heresierna (III 3:2-3) att alla kyrkor
måste överensstämma med den romerska
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kyrkan på grund av dess företräde, ty i den
har alltid den apostoliska tron bevarats. De
tidiga kyrkofädernas ord betyder inte att det
särskilda Petrusämbetet som Jesus instiftade
har utövats eller uppfattats precis som i
dag, men förankringen i Matt 16:18-19 och
den apostoliska successionen kan följas från
fornkyrkan till i dag (lär mer på s. 300ff samt i
Katolska kyrkans katekes, nr. 77; 553; 815; 833;
860-862; 880-885; 891-892; 1576).
Petrus martyrium (jfr Joh 21:18-19) beskrivs på
ett rörande sätt i de apokryfiska Petrusakterna
från 100-talet (avsnitt 35; se Apokryfer till Nya
testamentet, Propius förlag, se även s. 70f). När
förföljelserna tog vid tipsades den åldrande
aposteln av en kvinna vid namn Xantippa om
faran och övertalades att lämna Rom:
(Petrus) lämnade ensam staden och sade:
”Ingen av er skall gå med mig, utan jag skall
gå ensam förklädd”. Men när han gick ut ur
stadsporten fick han se Herren komma in i
Rom. Och när han såg honom sade han: ”Herre,
vart går du?” Och Herren sade till honom: ”Jag
går in i Rom för att bli korsfäst’”. Petrus sade
till honom: ”Herre, skall du korsfästas en gång
till?” Han svarade honom: ”Ja, Petrus, jag skall
korsfästas en gång till”. Då besinnade sig Petrus
och såg Herren fara upp till himmelen. Och han
återvände till Rom…”
”Herre, vart går du?” – Quo vadis, Domine?
– är namnet på det kapell vid den antika Via
Appia där Petrus möte med Herren (en dröm?)
ska ha ägt rum. Petrus korsfästes med huvudet
neråt (ett upp-och-nervänt kors) och det lär
ha skett på den hästkapplöpningsbana som
då låg under det som nu är platsen framför
Peterskyrkan – precis i mitten, där nu den
stora obelisken står.
Om högtidsdagens andra stora huvudpersons,
aposteln Paulus liv, resor och skrifter skriver
jag långt och grundligt på s. 189ff. Den
presentationen behöver inte upprepas här.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, i helig glädje fylld med vördnad firar vi apostlarna Petrus och Paulus högtid. Lär nu
din kyrka att troget hålla fast vid deras undervisning, som förblir hennes grundval och fäste.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag:
Kvällsmässan (vigiliemässan kvällen innan): Apg 3:1-10; Gal 1:11-20 samt Joh 21:15-19.
Mässan på dagen: Apg 12:1-11; 2 Tim 4:6-8, 17-18 samt Matt 16:13-19

Apostlarna Petrus och Paulus dödades för sin
tro under den brutale kejsare Nero. Deras fest
firade vi igår. Men med dem – och i deras spår
- följde en stor skara kristna, särskilt efter den
stora branden i Rom är 63 som Nero skyllde
på oss kristna. DEN ROMERSKA KYRKANS
FÖRSTA HELIGA MARTYRER, som vi firar
i dag, var många och kan inte räknas. Men
deras blod flöt inte förgäves. Kyrkan i Rom –
Moderkyrkan – stärktes och stärkte sen hela
kristenheten tills idag. Se även 1/11.
Kristus nämns i en handfull romerska, ickekristna texter från Nya testamentets tid. Alltid
handlar det om något med att myndigheterna
ingriper mot kristna. Det tas för givet att
kristendomen är något avskyvärt och ett
möjligt hot mot staten. Historikern Suetonius
skrev biografier över Roms kejsare ca år 100
e.Kr. Han anklagar kejsarna för många brutala
och vidriga handlingar, men deras framfärd
mot kristna (och judar) accepterar han utan
vidare. Om Claudius (kejsare år 41-54 e. Kr.)

berättar han att denne fördrev judarna från
Rom ”som ständigt och jämt gjorde uppror på
anstiftan av Chrestus” (latin: impulsore Chresto
assidue tumultantes). Vi kan lätt föreställa oss
oroligheter på gatorna, särskild i dåtida judiska
kvarter såsom i stadsdelen Trastevere, orsakade
av kristna judars förkunnelse av Jesus som
Messias. Sådana fördrivna kristna judar möter
vi i Apg 18:2. De blir medarbetare åt Paulus.
När Suetonius berättar om kejsaren Nero
(kejsare år 54-68 e.Kr.) som började bli galen
omkring år 63 vill han först nämna Neros goda
eller neutrala handlingar, däribland detta: ”De
kristna, ett slags människor som ägnade sig åt
en ny och ond vidskepelse, bekämpade man
med dödsstraff ” (Suetonius kejsarbiografier,
övers. Ingemar Lagerström, Wahlström &
Widstrands klassikerserie, avsnitten Claudius,
25, och Nero, 16).
Rom brann år 64 e.Kr. Spåren av askan syns än
i dag under marken. Den numera galne Nero
lade skulden på de kristna, men många romare
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DEN ROMERSKA KYRKANS
FÖRSTA MARTYRER
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ansåg att Nero själv hade anlagt branden.
Den romerska historikern Tacitus beskriver
ca år 100 e.Kr. hur människor förtvivlat
försökte offra till gudarna för att stoppa eldens
härjningar:
Varken med mänskliga åtgärder eller med
kejsarens mutor till religiösa ändamål kunde
man tysta ryktet att branden var anlagd. För att
få tyst på pratet skaffade Nero fram misstänkta
och utsatte dem för den mest raffinerade
tortyr. De var kriminella och hatade av folket,
som kallade dem kristna. Det namnet hade
de fått av en viss Christus, som avrättats av
landshövdingen Pontius Pilatus under kejsar
Tiberius regeringstid. Så åstadkom man ett
tillfälligt lugn, men efter en tid flammade denna
avskyvärda vidskepelse upp igen, inte bara i
Judéen, där denna pest uppkommit, utan också i
Rom, dit alla våldsamma och skamliga ting flyter
samman och finner anhängare. De som erkände
[att de var kristna] blev till en början straffade,
men genom deras informationer kunde en
väldig mängd människor gripas och dömas
[till döden], inte så mycket för anklagelsen att
ha varit mordbrännare som för sitt hat mot
människosläktet. Man gjorde avrättningen till
underhållning. Man sydde in dem i djurpälsar
och lät hundar slita dem i stycken, eller också
korsfäste man dem och satte eld på dem, så
att de efter mörkrets inbrott fungerade som
belysning. Nero upplät sina trädgårdar till
detta skådespel, och han bjöd också på en

cirkusföreställning, där han själv uppträdde
som en man av folket, utklädd till jockey eller
uppkliven på en kapplöpningsvagn. På det sättet
började man tycka synd om dessa brottslingar,
som verkligen förtjänade det strängaste straff.
Intrycket blev att man inte straffade dem för
att skydda samhället utan för att en enda man
skulle få tillfredsställa sina lustar. (Annales XV,
44, 2-5. Översättning av Anders Piltz)
”Cirkusföreställningen” som Tacitus nämner
uppspelades nog på Neros hästloppsbana
(Cirkus) vid Vatikankullen, som är nuvarande
Petersplatsen. Där ska Petrus ha avrättats.
Neors trädgårdar i vilka de kristna torterades
på ovan beskrivna sätt låg nära platsen för hans
kolossala palatsbygge, Domus Aurea, som i
vår tid håller på att utgrävas. Tacitus text ska
kanske förstås så att en del avrättades – som så
många kristna efter dem - på det stora Circus
Maximus, där hästdragna stridsvagnar tävlade,
djur hetsades mot djur m.m. Där, i kurvan på
östsidan, började den stora branden, år 64 e.Kr.
Den vidsträckta platsen är i dag gräsbevuxen.
Där sitter jag, i stekande sol, och skriver dessa
rader. Gula, violetta, röda och vita blommor
täcker nu fältet där så många kristna fått kämpa
mot dödsrädslan, under folkets galna, hatfulla
tillrop. De kristna ville bestå martyriets prov,
trogna mot Herren som var trogen mot oss till
det yttersta. Jag kysser marken innan jag går, i
respekt för dem och för alla andra som dödats
här för underhållnings skull. Kan inte annat.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du som helgade den unga kyrkan i Rom med martyrernas blod och lät
henne bära frukt i överflöd, låt oss hämta kraft ur deras kamp, så att vi aldrig vacklar, och
glädjas över deras seger, så att vi aldrig tappar modet. Om detta ber vi genom din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Rom 8:31b-39 samt Matt 24:4-13
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IGNATIUS FALZON (1813–1865)

Vi är på Malta, år 1865. Den salige IGNATIUS
FALZON (Nazju Falzon på maltesiska) dör
efter ett långt liv som kateket. Han blev aldrig
präst eftersom han kände sig ovärdig för det,
men undervisade hela sitt liv barn och unga.
Det sägs att 600 brittiska soldater som var
utstationerade på den fromma ön – som på
Bibelns tid tog ytterst vänligt emot självaste
aposteln Paulus (Apg 27:39 – 28:10) - omvändes
av honom till den katolska tron. Ignatius åtnjöt
stort förtroende bland dem och fick många att
delta i gudstjänster. Han brukade söka upp
dem i miljöer där de vistades under sin fria
tid, även på barer och bland prostituerade, för
att hitta dem som var intresserade av tron, och
dessa bjöd han hem till sig för religiösa samtal.
Så småningom fick han använda jesuitkyrkan
i Valetta för sina möten. Ignatius skaffade
fram enkel religiös litteratur från utlandet och
skrev själv material som han delade ut bland
intresserade. När soldaterna skulle ut i slag
brukade de lämna sina värdesaker i hans förvar
så att han kunde ge dem till deras nära och
kära ifall de skulle stupa. Han var även mycket
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generös med gåvor till fattiga och nödlidande.
Eftersom Ignatius hade mottagit dåtidens lägre
vigninger (men alltså inte prästvigningen)
kunde han döpa, assistera vid bröllop och leda
begravningsgudstjänster – ungefär som en
ständig diakon kan göra i vår tid.
Att ge tron vidare till andra är härligt. Är det
din kallelse? Ja, absolut. Varje kristen ska
dela med sig av sina andliga och materiella
rikedomar och inte vänta på att någon ber
om det. Gud har en plan för hur du ska göra
det och han kan visa dig det när du ber. Du
kanske till och med kan bli kateket i kyrkan.
Använd din fantasi och kreativitet. Aposteln
Paulus skriver: ”Var och en skall ge som han
har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller
av tvång, ty Gud älskar en glad givare” (2 Kor
9:7). Precis så var Ignatius Falzon.
Salige Ignatius Falzon, be för alla oss som vill
tjäna Gud i hans kyrka. Må vi göra det med
samma ödmjukhet som du och få glädjas åt att
se goda resultat av vårt arbete. Amen.

BERNARDINO REALINO (1530-1616)

Advokat, polismästare, borgmästare – en
elegant karriär avbröts plötsligt då den helige
BERNARDINO REALINO år 1546 ställdes
inför en uppenbarelse: Jungfru Maria visade
sig för honom och lät honom hålla Jesusbarnet
i sin famn. Allt förändrades, Bernardino gick
in i jesuitorden och blev snabbt präst. Han
verkade många år i staden Lecce i Apulien,
och ska ha utfört mirakel. Den milde och

tålmodige mannen brydde sig om alla som
hade svårigheter, såsom fångar och slavar, och
kallades i folkmun för ”stadens far”.
Helige Bernardino Realino, må din djupa
vördnad för Herren och hans Moder även väckas
i oss, så att vi utan tanke på egna fördelar ivrigt
tjänar vår nästa med den kärlek de utstrålade.
Amen.

”På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar
och prisar er fader i himlen” (Matt 5:16)
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DEN HELIGE APOSTELN TOMAS FESTDAG

Det var aposteln TOMAS som tvivlade på att
Jesus var uppstånden. Då visade sig Jesus för
honom så att han kunde sticka handen i hans
sida och känna spikhålen i hans händer (Joh
20:24-29 – evangelietexten i dag). Det var bra
att han tvivlade! Annars hade vi aldrig fått de
tröstande orden från den uppståndne (v. 29):
Du tror för at du har sett mig. Saliga de som inte

har sett men ändå tror. Denne gode tvivlare är
enligt dagens första läsning en av dem som
är grund för den byggnad som är ett heligt
tempel i Herren (Ef 2:21). Tvivel ingår i tron,
åtminstone i dess tillblivelse, och är inget ont i
sig. Tomas blev ett stort helgon, missionerade
i Indien och grundade kyrkan där, vilket det
numera finns visst arkeologiskt belägg för.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, ge oss glädje på den helige Tomas högtidsdag, ge oss stöd i hans förbön, så att
vi tror och har liv i din Sons namn och bekänner honom som vår Herre och Gud, han som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Ef 2:19-22 samt Joh 20:24-29
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ELISABETH AV PORTUGAL (1271-1336)

Elisabeth, dotter till kung Peter III av
Aragón, var släkt med den heliga Elisabeth av
Thüringen/Ungern (se 17/11), vars namn hon
fick vid dopet. Mycket tidigt gifte hon sig med
den portugisiske kungen Dionysius och fick
två barn med honom. Äktenskapet var mycket
svårt, men Elisabeth gjorde allt hon kunde för
att vara en bra mor till sina barn och en god
drottning. När mannen dog inträdde hon i

Klarissernas orden (se 11/8) i Coímbra, men
fortsatte att verka för fred i sin familj.
Ord av den heliga Elisabeth:
Jag skulle hellre själv vilja dö av hunger, än
att låta bli att hjälpa de fattiga... Gud ska nog
hjälpa mig i framtiden; just nu vill jag dela ut av
de livsmedel som finns kvar åt de hungrande...

Kyrkans bön denna dag:
Gud, som skänker frid och älskar kärleken, du gav den heliga Elisabeth en särskild nådegåva
att förlika ovänner och fiender. Låt oss på hennes förbön söka det som främjar freden, så att vi
med rätta kan kallas dina barn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 3:14-18 samt Matt 25:31-46 (alt. bara v .31-40)
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ANTONIO MARIA ZACCARIA (1502 – 1539)

Den helige ANTONIO MARIA ZACCARIA
från Italien var läkare innan han blev präst.
Den unge mannen ur överklassen levde strängt
mot sig själv, klädde sig som det fattiga folket
och var tillbakadragen. Som läkare behandlade
han fattiga gratis. När han blivit prästvigd
grundade han ett ordenssällskap för präster
vid en Sankt Barnabaskyrka (de kallades
snart för barnabiter). Det skapades även en
kvinnlig gren som blev känd som ”angeliker”.
Antonio Maria var en glödande förkämpe för
kyrkliga reformer i evangeliets anda (framför
allt reform av prästernas livsföring) och för
tillbedjan av Kristus i Altarets sakrament. Han
gav inspiration till en så kallad ”40-timmars-

tillbedjan” som ännu praktiseras samt
kyrkornas särskilda klockringning på fredagar
för Herrens lidande. Helgonet dog ung.
Hans mamma vakade vid dödsbädden. Hon
var sedan ungdomen änka, hade uppfostrat
honom ensam och offrat allt för hans kallelse.
Ur ett brev från 1531 av den helige Antonio
Maria:
Iväg, iväg, bröder! Om det hos oss ännu finns
någon obeslutsamhet, så låt oss kasta den ifrån
oss tillsammans med all slarvighet, och låt oss
springa som galningar inte bara till Gud, utan
även till våra medmänniskor!
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Kyrkans bön denna dag:
Herre, låt oss erfara hur Kristi kärlek övergår all kunskap, och visa oss där den kraft som gjorde
den helige Antonius Maria till en outtröttlig förkunnare av ditt evangelium i din kyrka. Genom
din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 1:13-14; 2:1-3 samt Mark 10:13-16
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MARIA GORETTI (1890 – 1902)

Den heliga tolvåringen, italienskan MARIA
GORETTI, förföljdes av sin granne, en ung
man som hetsade upp sig med porr. När han
inte fick henne med på sex, stack han ihjäl
henne. Innan sin död förlät hon den brutala
förövaren. Det skedde år 1902.

försökte stoppa honom genom att påminna om
vilken svår synd det skulle vara och hur hans
egen själ skulle komma i fara. Han själv hade
senare i en dröm sett henne där hon räckte
honom liljor, renhetens symbol. Förövaren var
närvarande vid Marias helgonförklaring 1950.

Efter lång tids fängelse (förövaren var för ung
för dödstraffet) gick han i kloster och dog så
sent som 1972. Han har vittnat om hur flickan

Maria Goretti är helgon för ungdomar och för
kyskhet. Må hon be för oss.
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Ord av den heliga Maria på hennes dödsbädd:

Givetvis förlåter jag honom. Från himlen ska
jag be för hans omvändelse. För Jesu skull, som
förlät den ångrande rövaren, vill jag också ha
honom nära mig i Paradiset.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du som älskar kyskheten och kan skänka renhetens gåva, du lät den unga
Maria vinna martyriets nåd och ära. Ge oss nu på hennes förbön vilja och kraft att hålla dina
bud och efter detta livets kamp en evig segerkrans. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 6:13c-15a, 17-20 samt Joh 12:24-26
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WILLIBALD (700-787)

Den helige WILLIBALDs föräldrar (Richard
och Wunna, se 3/4) blev också helgon, liksom
hans morbror Bonifatius (se 5/6) och hans
båda syskon Wunibald och Walburga (se 25/2).
Redan som liten sattes han i kloster, men 20 år
gammal påbörjade han ett vilolöst pilgrimsliv
som skulle föra honom till Rom, Jerusalem
och Konstantinopel. Påven Gregorius III
skickade Willibald till Tyskland där den helige
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Helige Willibald, din familj tjänade Gud och
gjorde stora insatser för missionen! Be för våra
familjer i dag att de tänds av missionärsglöd och
främjar Kristi rike! Amen.

AQUILA OCH PRISCA (PRISCILLA) –
PAULUS PASTORALA MEDARBETARE,
SAMT SUNNIVA (900-TALET)

De helige AQUILA och PRISCA (Priscilla)
var makar. De var tältmakare och jobbade
tillsammans med Paulus. Vi hör om dessa
tre i Apostlagärningarnas 18:e kapitel. Det
fromma äkta paret tillhörde judar som av
kejsarmakten hade utvisats från staden Rom.
1226

Bonifatius väntade på honom. Där blev han
präst och biskop, missionerade och var med
om att grunda dubbelklostret Heidenheim där
Walburga blev abbedissa.

Bakgrunden var följande: ungefär samtidigt
som det första apostelkonciliet i Jerusalem
– ca år 49 e.Kr. - utbröt oroligheter på
Roms gator mellan judar impulsore
Chresto (”igångsatta av Kristus”, med den
dåtida romerske historieskrivaren Suetons

ord, som bör syfta på bråk om Messiasfrågan,
kanske attentat riktade mot kristna?). Kejsaren
Claudius utvisade då judarna från Rom,
skrev Sueton (vilket måste ha inkluderat
judekristna). Så kom de två till Korinth där
de träffade Paulus. De hade samma yrke som
han och gick ihop och arbetade för födan
tillsammans. Ett och ett halvt år stannar de med
Paulus i storstaden Korinth, ett moraliskt och
socialt ruttet blandsamhälle, en viktig station
på sjövägen från Rom till imperiets östra delar.
Där grundade aposteln den kyrka han senare
skulle få så mycket besvär med, som vi ser i de

två Korinthierbreven. Dagens två helgon följde
aposteln på hans resor och hade vissa ledande
uppdrag i hans församlingar. Paulus var inte
så lätt att samarbeta med, men de två lyckades
alltså. Må de be för oss att vi lyckas samarbeta
väl med våra präster och biskopar.

Också i dag: Sunniva

Strömmen förde de tre skeppen norr om
Skottland. På ett ställe där de drev in kastade
man stenar och sköt pilar mot dem i tron att
de var vikingar. De anlände sedan till Norges
kust. Sunnivas skepp och ett av de andra kom
till ön Selja där de valde att stanna eftersom det
fanns fint dricksvatten där, rika mängder fåglar
och gott om fisk. De lokala bönderna på land
hade sina djur på bete på ön, men Sunnivas
folk livnärde sig på fiske. Allt gick väl tills
bönderna misstänkte nybyggarna för att stjäla
deras boskap och klagade till den (hedniske)
norske kungen Hakon Jarl som invaderade
öarna med sina beväpnade män. När de
kristna irerna såg hedningarna komma gömde
de sig i sin grotta och bad till Gud. Svaret kom
snabbt: ingången till grottan blockerades av
ett stenras och angriparna hittade dem inte.
Därinne försmäktade de kristna snart – men
de slapp i alla fall att falla i vikingarnas händer.
Har detta hänt? Vi vet inte, men precis liksom
många emigrerade från Norge över havet
västerut på den tiden, så är det inte otänkbart
att människor kan ha flytt åt andra hållet också.
Små kolonier med iriska (kristna) nybyggare
på norska öar är fullt tänkbara. Men bakom
vackra berättelser gömmer sig ofta rysliga
fakta. Stängde norrmännen in de kristna
invandrarna på Selja i grottan för att låta dem

Sunniva var en irisk prinsessa, sägs det, givetvis
både vacker och klok, som ärvde tronen efter
sin far. Enligt en sen källa (1300-talet) hade
hon avlagt löfte om att leva i kyskhet som
”Kristi brud”. Hon avvisade en hednisk vikings
frieri, och han svarade genom att plundra och
härja hennes land. Då avsade hon sig tronen
och seglade iväg med ett stort antal män
och kvinnor, alla som ville följa henne, i tre
skepp. De lär ha gett sig ut på havet i förlitan
på Gud, utan segel, roder och åror. Vem kan
segla förutan vind, vem kan ro utan åror? Den
som litar på Gud! Det var vanligt bland iriska
botgörare att göra så (ännu längre tillbaka i
tiden, i den keltiska hedendomen, var detta ett
vanligt straff för brottslingar – man kan undra:
avsattes Sunniva i själva verket genom en kupp
och sattes ut på havet? Omöjligt är det inte).

1227

JUL

Heliga SUNNIVA är Norges enda kvinnliga
helgon. Hon var mycket vördad under
medeltiden. Hennes porträtt är starkt färgad
av dåtidens legender och det är högst osäkert
vem och vad hon var. Hon hör till kategorin av
fromma kyska jungfrur som ger sig iväg över
havet på flykt från hedniska friare (jfr t.ex. den
heliga Ursula, se 21/10).

Heliga Priscilla och Aquila, ni blev flyktingar
för att ni var judar och för att ni var kristna.
I kyrkans första tid fick ni känna Paulus och
delta i hans svåra pastorala arbete. Be för de
av kyrkans tjänare som i vår tid under hårda
villkor arbetar för samme Herre som ni. Amen.
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dö – är det legendens historiska kärna? Är
berättelsen om Guds ingripande ett senare
skönmåleri? Något säkert svar kan vi inte få.
År 996 – då kung Olav Tryggvason satt på
tronen – ankrade två hedniska storbönder
en natt vid ön och såg ett märkligt ljus som
strålade ned över en plats därinne – ljuset
speglades också i havsytan. På ön hittade de
en skalle, snövit och blank och med en söt
doft och tog den med till den norske kungen
som precis hade antagit den kristna tron och
döpts. Nu blev även de kristna. Fler vittnesmål
tillkom och biskopen gav nu kungen rådet att
undersöka ön. Man hittade grottan med de
kristnas ben och den heliga Sunnivas kropp,
helt oförstörd, hon såg ut som om hon sov där
bland alla skelett. Kungen lät bygga en kyrka
över platsen för Sunnivas skrin, ruinerna visar
att det var en ganska liten kyrka. Rester av ett
kloster, med skola för unga pojkar, har också
utgrävts. Det var benediktinmunkar, troligen
från England, som kom och slog sig ner på
ön som nu var helig mark för den nykristna
nationen. Med sig hade de vördnaden för den
helige Alban (se 20/6). I folkmun blev han
snart till Sunnivas köttsliga bror (fast han
levde 700 år innan!) – ett praktiskt sätt att få
ihop trådarna. Ett biskopssäte upprättades
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Äventyret som började med jungfrun som
avvisade en man slutade alltså med änkan som
avvisades av en man. Kyrkohistorien kantas
ibland av de underligaste kontrasterna.
Heliga Sunniva – vem du än var i verkligheten
– be för det norska folk som du bodde bland
och som i dag har avlägsnat sig så mycket från
sina kristna rötter. Må trons ljus, som du förde
med dig över havet, åter stråla i människornas
hjärtan och en ström av lovprisning stiga upp
mot himmelen från bygder, öar, dalar och fjäll i
detta på alla sätt välsignade land. Amen.

AUGUSTINUS ZHAO RONG (1746-1815)
OCH HANS FÖLJESLAGARE
VERONIKA GIULIANI (1660-1727)

Den helige AUGUSTINUS ZHAO RONG
föddes i Kina. Han gjorde tjänst i kejsarens
armé, men tog starkt intryck av de kristna
martyrernas ståndaktighet och blev omvänd.
Han blev präst och dog som martyr därför
att han bekänt och förkunnat evangeliet.
Tillsammans med honom kommer vi i dag
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vid kyrkan. År 1170 flyttades Sunnivas
jordiska rester - en del av dem i alla fall - till
högaltaret i Kristkirken i Bergen. Många
under hände vid hennes grav. Klostret på
ön plågades av epidemiska sjukdomar (det
visar utgrävningarna) och redan innan
reformationen kom till Norge ödelades det
av svenskarna. Ett arkiv från klostertiden
bevarades, men gick förlorat år 1668 då
en prästänka blev rasande över att hennes
avlidne mans efterträdare som kyrkoherde
på ön vägrade att ta henne till hustru (som
den protestantiska seden föreskrev det). Den
försmådda kvinnan brände upp hela det gamla
arkivet som hämnd.

ihåg en mängd av kyrkans martyrer i Kina,
av alla åldrar, samhällsgrupper och positioner
i kyrkan, 119 personer från olika perioder,
förutom denne präst. När påven Johannes
Paulus II år 2000 helgonförklarade alla dessa,
som hellre gick i döden än förnekade Kristus,
lyfte han särskilt fram några av dem:

ANNA WANG, en 14-årig flicka som motstod
bödelns hot när han ville få henne av förneka
Kristus. Hon sa: ”Himlen står öppen för
alla” och uttalade tre gånger Jesu namn. XI
GUIZI – en 18-årig pojke – ropade till dem
som just hade huggit av hans arm och nu ville
flå honom: ”Varje del av min kropp, varje
blodsdroppe skall påminna er om att jag är
kristen”. Av de 120 martyrerna fanns det 33
missionärer från andra länder. En av dem,
biskopen FRANCISKUS FOGOLLA, sa till
landshövdingen, som med egna händer ville
halshugga honom: ”Vi har inte skadat någon,
tvärtom har vi varit till gagn för många”.
Martyrerna i Kina är många fler än dessa.
Mörkertalet måste vara astronomiskt. Kyrkans

situation har länge varit svår. Många som var
lojala mot påven i Rom verkade i det fördolda
eller sattes i fångläger ändå fram till våra
dagar (2018), då nya förhandlingar mellan
den kommunistiska staten och Vatikanen
om kyrkans rättigheter äntligen verkar
bära frukt. Kristendomen växer starkt i den
religionshungrande befolkningen. Landet som
är på god väg att bli världens dominerande
stormakt måste förr eller senare införa verklig
demokratisk religionsfrihet. Då kanske vi får
se kyrkan träda fram, luttrad av lidanden och
redo för en stor framtid som kan ge kristna
från Kina en betydande roll även i kyrkans
historia. Den som lever får se vilka planer
himlen har för Guds folk i ”Mittens rike”.

Kyrkans bön denna dag:

Också i dag: Veronika Giuliani
Att älska Kristus tills det gör ont... Den heliga
nunnan VERONIKA GIULIANI fick en syn:
en kalk hon skulle tömma. Sedan fick hon ett
plötsligt sår i sidan och snart efter de övriga
sår som Jesus fick vid korsfästelsen. Det kunde
inte döljas, men medsystrarna misstänkte
henne för att bara vilja vara märkvärdig och
behandlade henne hårt. Hon bar – som Kristus
– allt med tålamod. Till sist blev hon till och
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Gud, i din upphöjda försyn har du genom de heliga martyrerna Augustinus och hans
följeslagares bekännelse stärkt din kyrkas vittnesbörd bland folken. Låt de kristna förbli trogna
mot sitt uppdrag att växa i den frihet som Kristus har förvärvat oss och inför världen vittna
om sanningen i honom, din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
med ledare för klostret. Det är hennes dödsdag
i dag – och hennes minnesdag.
Heliga Veronika, hur mycket måste inte de
människor stå ut med som lever innerligt
förenade med Jesus, liksom du, även från andra
kristnas sida. Alla dessa missförstånd, all denna
avundsjuka, alla onda ord. Be för dessa utvalda
själar, men ännu mer för dem som skadar dem
genom sitt avund. Amen.

”I fortsättningen får ingen ställa till besvär för mig,
jag bär Jesu märken på min kropp”.
				(Gal 6:17)
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KNUD DEN HELIGE (CA 1040 – 1086)

KNUD DEN HELIGE – Danmarks berömde
helgonkung, i Sverige stavad ”Knut” – ordnade
upp sitt lands ekonomi och kyrkoliv. Han
stärkte statsmakten och gav större trygghet åt
handelsresande. Lantadelns makt begränsades
och det ledde till uppror. Danska bönder
tackade honom för allt han gjort med ett regn
av spjut mitt under mässan den 10 juli 1086.
Senare ångrade danskarna sig och sörjde sin
kung. De fruktade Guds straff för det fega
och fräcka kungamordet som skedde direkt
framför altaret i Sankt Albanikyrkan i Odense.
Om en annan dansk medeltida kung, Knud
den store, berättas följande (synd att det inte
handlar om denna dags helgon, det hade annars
nog passat ganska bra in på honom också, ty
väl var dåtidens kungar råbarkade typer men
de saknade inte visdom och fromhet):

Han befallde att hans stol skulle sättas vid
strandkanten, då tidvattnet började stiga. Han
talade till det stigande havet och sa: ”Du är en
del av mitt rike, och den mark jag sitter på är
min, och ingen har varit olydiga mot mina order
utan att straffas. Därför befaller jag dig att inte
stiga upp på mitt land eller göra din herres kläder
eller kropp våta.” Men havet fortsatta stiga utan
någon hänsyn till hans person och blötte ner
hans fötter och ben. Då sa han, medan han gick
därifrån: ”Alla jordens invånare ska veta att
kungarnas makt är fåfänga och intet, och att
ingen är värd at kallas för konung förutom han
vars bud himlen, jorden och havet lyder genom
eviga lagar.” Därför satte kung Knut aldrig efter
detta kronan på sitt huvud, han satte den över
en bild av den korsfäste Herren, och så gjorde
han den för alltid till ett redskap till att prisa
Herren, den store Konungen, med.
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Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du ger oss denna dag till minne av den helige Knut, konungen som blev
martyr. Låt oss, som firar hans seger, också känna hans stöd i livets strid och sätta vår ära i att
tjäna dig i trohet intill döden. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Pet 4:12-19 samt Luk 9:23-26

”När du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge dig, tar det i besittning och
bosätter dig där och sedan säger att du vill ha en kung över dig liksom alla folk omkring
dig, då skall du göra till kung över dig den man som Herren, din Gud, väljer ut... Men han
skall inte skaffa sig en mängd hästar... Han skall inte skaffa sig en mängd hustrur och förledas till avfall av dem. Inte heller skall han skaffa sig en stor mängd silver och guld. När
kungen har bestigit tronen skall han låta göra en avskrift av denna lag... och troget följer
allt som står i denna lag, alla dessa stadgar. Då förhäver han sig inte över sina bröder och
viker inte av från lagen åt vare sig höger eller vänster.”
						(ur 5 Mos 17:14-20)
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På 400-talet stod kristendomens seger som
det mäktiga romarrikets religion fast. Kyrko/
stat-modellen innebar att vem som helst både
kunde och skulle tillhöra kyrkan, även om det i
praktiken fanns andra kulter som ännu var vid
liv, inte minst på landsbygden. Men det gamla
romarriket kunde nu inte hållas ihop som
tidigare. Huvudstaden hade redan av kejsaren
Konstantin (han som tillät kristendomen år
313) flyttats österut till Bysans (som fick namnet
Konstantinopel, nuvarande Istanbul) och Rom
miste inflytande. I början av 400-talet gick
västgoterna under Alarik in i Italien. Gallien
och Spanien översvämmades av skinnklädda,
skrikande barbarhorder. Att självaste Rom,
”den eviga staden”, världens ”mittpunkt”,
kunde intas och plundras (år 410) var en
chock för alla. Gotiska (germanska) herrar
satt nu på flera nya riken som en gång hade
varit Romarrikets västliga provinser. De gamla
romarna föraktade dessa folk med annorlunda
seder, språk, kläder ja, t.o.m. annorlunda lukt.
Till råga på allt var både väst- och östgoter
intresserade av kristendomen, men de antog
den kätterska, arianska religionsformen (se s.
122) som precis hade besegrats av den katolska
religionen inom romarriket. Så var katolska
kristna åter pressade av fientliga härskare –
även om riket hade antagit den kristna tron.
Men det kristna livet hade redan från 300-talet
urholkats från annat håll: masstillströmningen
av nya kyrkomedlemmar betydde att det blev
kännbart enklare att vara kristen. Hur kristna
blev de vanliga romarna egentligen? På Cirkus
Maximus skrek sig massorna fortfarande hesa
vid de gamla hästloppen och vid de (antagligen
ännu) blodiga gladiatorspelen. De sociala
orättvisorna skrek till himlen. Skrålandet
från tavernor, där vinet flöt, hade inte tagit
slut. Slagsmål, lättklädda kvinnor, alla sorters

oseriöst liv fortsatte, öppet eller i hemlighet.
Vissa allvarliga kristna drog sig undan från
dessa nya förhållanden och valde att leva som
eremiter i bön och försakelse. Med beundran
talade och läste man om de så kallade
ökenfäderna i Egypten – män (och enskilda
kvinnor) som flydde från världens lockelser
och bländverk och i öde trakter kämpade den
andliga kampen mot djävulens frestelser (se s.
1005-1006). I Rom stod tomma antika tempel
vid sidan om strålande nya kristna basilikor
med myllrande liv (varav vissa ännu finns, t.ex.
Santa Sabinakyrkan på Aventinen).
Till denna världsstad kom ca år 500 en ung
man från landet, BENEDICTUS, tillsammans
med sin amma. Han var född i Nursia, ca tio
mil från Rom, i en medveten kristen familj,
och skulle nu ägna sig åt studier. Förskräckta
av storstadens moraliska förfall flyttade de
två snart till en by sju mil från Rom där
Benedictus fick undervisning av den lokala
prästen i stället. Ynglingens mycket fromma liv
väckte uppseende, och det var från denna tid
anekdoterna om hans mirakel började. Hans
amma lånade ett fat som man rensade vete
med (antagligen av trä eller lera). Det föll från
bordet och gick i två bitar. Benedictus grät och
bad, och nu var fatet helt, utan minsta spår av
skada. De lokala kristna var djupt imponerade
och hängde upp fatet så att alla kunde se
vad som hänt. Det blev besvärande för den
fromme studerande. I hemlighet lämnade han
sin amma och reste till berget Subiaco, 40 mil
från Rom, där han under tre år gömde sig i
en svårtillgänglig grotta, klädd i djurhudar.
En munk vid namn Romanus – den ende på
platsen som visste om saken - firade ner mat
till honom i en korg. Snart hittades eremiten
av herdar. Folk kom med mat och lyssnade till
hans ord.
1231
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BENEDICTUS AV NURSIA
(CA 480 – CA 550)
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Det unge helgonets personliga, inre liv liknade
ökenfädernas. Djävulen kom till honom i en
liten svart fågelsgestalt som gav sig på hans
ansikte. Minnet av en vacker kvinna han
en gång sett överväldigade honom med ett
begär som nästan fick honom att helt överge
sitt asketiska liv. Genom Guds nåd kom han
till besinning och kastade sig naken in bland
törntaggar och brännässlor, som han vältrade
sig länge i. Från den stunden var den sinnliga
lusten kuvad för alltid. Efter detta började
många komma för att ställa sig under hans
ledning. Ett kloster i närheten skulle ha ny
abbot och bad Benedictus bli det. Han tvekade
först men sa till sist ja. Munkarna ångrade sig
dock snabbt, ty den unge ivraren gick hårt
emot deras ovanor och allmänna slapphet. De
förgiftade ett glas med vin och räckte honom
det. Helgonet gjorde korsets tecken över glaset
och det brast i bitar som om någon hade kastat
en sten på det. Gudsmannen fattade vad som
hänt, reste sig och lämnade klostret. Tillbaka
i ensamheten uppsöktes han av allt fler som
ville ”lämna världen”, som man säger. Av
dem organiserade han tolv kloster med tolv
munkar i varje och var sin abbot. Förnäma
och fromma romare började lämna sina söner
hos honom, bland dem en ung man, Maurus,
och en liten pojke vid namn Placidus. En dag
föll Placidus i sjön och drogs snabbt långt ut
av en våg. Benedictus märkte det i sin ande
och skickade Maurus till sjön. Den lydige
munken tänkte bara på att lyda och sprang ut,
tog tag i pojkens hår och drog honom i land.
Först efteråt förstod han att han hade sprungit
över vattnet. Efter det uppkom en diskussion
om huruvida undret hade skett på grund
av Maurus lydnad (som Benedictus påstod)
eller på grund av Benedictus befallning (som
Maurus sa). Pojken löste tvisten: han hade sett
Benedictus mantel över sig då han drogs upp
ur vattnet.
En got – d.v.s. en av de främlingar som romarna
föraktade som fiender och barbarer – upptogs
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av Benedictus med glädje i klostret. Han skulle
en dag röja bort buskar för att göra plats åt en
trädgårdsodling som Benedictus ville anlägga,
men när han slog till med full styrka flög
klingan av skaftet och ner i den djupa sjön. Nu
var sådana verktyg dyrbara och Benedictus
ville att alla arbetsredskap skulle behandlas
som ”heliga altarkärl”. Goten blev rejält rädd
för vad abboten skulle säga. Benedictus
kastade skaftet i sjön och genast flöt järnet upp
från botten och satte sig på skaftet igen. ”Se
så! Arbeta och var inte ledsen” sa han till den
darrande brodern. Vi kan tänka oss många fler
hjärtligt glada scener i den fromma skaran.
Men idyllen varade inte länge.
En präst i grannskapet greps av avund
och talade illa om det alltmer populära
klostret. En dag skickade han ett förgiftat
bröd till Benedictus, fräckt betecknat som
”välsignelsegåva”. Benedictus genomskådade
bedrägeriet och fick en korp, som han brukade
mata, till att flyga bort med brödet och kasta
det bortom räckhåll för människor. Den elake
prästen skickade då sju nakna flickor in i
klostrets trädgård, de höll varandra i händerna
och framförde en oanständig dans. Då gav
Benedictus med sig och flyttade bort med
sina munkar. Prästen stod på sin balkong och
jublade när munkarna reste iväg. En stund
därefter störtade balkongen till marken och
den arme mannen krossades och dog. Maurus
berättade detta glädjestrålande för Benedictus
som dock grät över prästens öde – och över
Maurus som hade glatt sig åt prästens död.
Så kom de då till det berget där än i dag
det berömda klostret Monte Cassino står.
Däruppe hade gammal vidskepelse ännu tag
i människor. Benedictus lät – helt i tidens
anda – riva de hedniska offerlundarna, krossa
avgudabilderna och välta deras altare. Av ett
Apollotempel gjorde han ett kapell till ära för
den helige Martin (se 11/11) som hundra år
tidigare hade genomfört en liknade aktion.
Det blev för mycket för djävulen själv som nu

kämpade mot de gotiska i landet - medförde
stort elände. Det gjorde även hungersnöden
som slog till vid denna tid. Klostret delade på
Benedictus order, i förlitan på Gud, givmilt ut
all mat de hade, tills bara fem bröd var kvar.
Nästa morgon stod det säckar med över 200
skäppor mjöl framför dörren – ingen visste
varifrån de kom. En from, men skuldtyngd
och olycklig man, bad om tolv guldmynt.
Benedictus beklagade att han inte hade så
mycket, men började be. Tre dagar därefter
hittade man tretton guldmynt ovanpå en kista
med säd. Benedictus gav mannen pengarna.
Rörande blev det sista mötet mellan Benedictus
och hans syster, den heliga Scholastica (10/2),
som också levde ett gudsvigt liv. De brukade
träffas en dag om året för lovsång och andliga
samtal. När kvällen kom ville hon att brodern
skulle stanna längre, men han ansåg att han på
inga villkor kunde övernatta utanför klostret.
Då försjönk hon i bön och ett våldsamt skyfall
med blixtar och åska gjorde det omöjligt för
honom att lämna huset. ”Gud allsmäktig
vara dig nådig, min syster, vad är det du har
gjort?” sa han. Så fick hon som hon ville
(när jag skriver detta störtregnar det ute –
vilken härlig påminnelse om den episoden!).
När Scholastica dog några få dagar senare
insåg Benedictus att Gud låg bakom ovädret.
Han anordnade att han en gång själv skulle
läggas i samma grav som hon. Så blev det.
Allt detta – och mera till - berättas mot slutet
av 500-talet av den helige påven Gregorius
den store (se 3/9, han som den gregorianska
sången sägs härstamma ifrån) i hans bok om
detta helgons liv (svensk översättning på Artos
förlag). Gregorius källor var fyra ledande,
namngivna efterföljare till helgonet, varav en
ännu var vid liv när Gregorius skrev. Europa
som medeltida kulturbygge vilar till stor del
på benediktinernas arbete. De röjde skogar,
odlade mark och förberedde på många sätt
vår civilisation. Deras kloster, där antika texter
skrevs av och bevarades för eftervärlden,
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visade sig i en synnerligen vedervärdig gestalt
för Gudsmannen och ropade helgonets namn
”Benedictus! Benedictus!”, och när denne
inte svarade, fortsatte med ”Maledictus, inte
Benedictus!” (Förbannade, inte Välsignade).
Den arga demonen skrek: ”Vad vill du mig?
Varför förföljer du mig?” Bröderna såg den
inte, men de hörde rösten. Den onde fortsatte
störa gemenskapen med skräckföreställningar
och arbetsolyckor, men alltid redde Benedictus
bön och lugn ut situationen, ibland genom
mirakel. Helgonet fick gåvan att bota sjuka,
ja, väcka avlidna till liv, fördriva demoner,
se vad som hände långt borta och även att
genomskåda människors bedrägerier och läsa
tankar. En gång härjade östgoternas kung,
Totila, området. Han hörde om Benedictus
andliga förmågor och ville testa dem. Han
klädde ut en av sina tjänare i sina egna kläder
och skickade honom till Gudsmannen som
skulle luras tro att tjänaren var kungen själv.
Benedictus satt där när han kom. Han ropade
att tjänaren skulle ta av sig de kläder som inte
var hans. Då flydde bedragaren med hela sitt
följe. Totila gick då dit på riktigt och kastade
sig till marken. Benedictus reste honom upp
och anklagade honom för hans ondska. Han
förutsa att kungen skulle inta Rom och leva
tio år till vilket också skedde (men Totila blev
mindre brutal efter detta möte). En annan got,
arianern Zalla, rasade mot katolska präster och
dödade dem. En bonde berättade under tortyr
för goterna att han lämnat sina tillgångar hos
Benedictus och var denne höll till. Bunden
drogs nu stackaren till klostret, och Zalla var
med. Benedictus satt och läste och reste sig
inte upp då de kom. Han såg på bonden - och
alla remmarna som band honom föll av direkt.
Skräckslagen föll Zalla till marken. Benedictus
lät prästmördaren föras in i klostret och gav
honom välsignat bröd. Sedan gav han honom
stränga förmaningar att upphöra med sitt onda
vansinne. Goten gick djupt skakad från platsen.
De hårda krigstiderna – bysantinska arméer
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blev kulturella och andliga kraftcentra under
århundraden. Benedictus berömda klosterregel
blev från 800-talet normerande för stora delar
av den västerländska klosterrörelsen. Dess
andliga kärna är Kristi efterföljelse. Man ser
i abboten Kristus som man lyder, i den sjuke
eller gästen ser man Kristus som man hjälper,
och man lider för att efterlikna Kristus. Samma
kristocentriska mål har liturgin (opus Dei,
Guds verk), studiet av heliga böcker (lectio
divina, gudomlig läsning) och stabilitas loci
(att stanna i klostret). ”Be och arbeta” (ora et
labora) var mottot i allt, men gudstjänsten som
uttryck för kärleken till Kristus skulle gå före
allt annat.
När det urgamla klostret på Monte Cassino
totalförstördes under Andra Världskrigets
bombningar byggdes det omgående upp
igen. Där kunde gamla fiender sedan hitta
varandra och försonas. Benedictus är i dag
skyddshelgon för Europa. I dag, efter 1500 år,
lever rörelsen kvar – modellen var tydligen
hållbar! - det finns både manliga och kvinnliga
ordensgrenar. Här i Sverige möter vi dem i
Heliga Hjärtats kloster vid Omberg söder om
Vadstena och i Mariavall vid Tomelilla i Skåne.
Den kände Benedictusmedaljongen (ibland
fastsatt på ett krucifix, Den saliga dödens
kors som det då kallas och som man kan
bära, vidröra eller kyssa) har en bild av
Benedictus på ena sidan och ett kors på den
andra. På framsidan, kring Benedictusbilden,

finns texten Ejus in obitu nostro presentia
muniamur (”Må hans närvaro beskydda oss
i vår dödsstund” – det är helgonets närvaro
som menas). En rad meningar antyds på
baksidan i form av varje ords första bokstav:
VRSNSMV – Vade retro Satana; nunquam
suade mihi vana. Sunt male quae libas;
ipse venena bibas (Gå bort, Satan, fresta mig
aldrig till att leva enligt denna världs tomma
fåfänga; det är ont vad du erbjuder mig; drick
själv det giftet). CSPB – Crux Sancti Patris
Benedicti (Helige fadern Benedictus kors).
CSSMLNDSMD – Crux Sacra sit mihi lux.
Non draco sit mihi dux (Må det heliga korset
vara ljus för mig. Må inte draken vara ledare
för mig). Att bära denna medaljong (välsignad
av präst eller diakon) ger många nådegåvor –
inte minst avlat (se s. 320f) – för den som lever
som allvarligt praktiserande kristen, i vänskap
med Gud, inte minst när man ångrar sina
synder, anropar Jesu namn och med förtröstan
accepterar människosläktets oundvikliga öde döden - som bot för begångna synder.
Ur Den helige Benedictus regel (7:10, Katolska
bokförlaget, Andra upplagan 2008):
Ödmjukhetens första steg består i att man alltid
håller Guds fruktan för ögonen, aktar sig noga
för att glömma den och alltid kommer ihåg allt
vad Gud har befallt, så att man alltid i sitt sinne
betänker, hur Gehenna (helvetet, förf.) bränner
gudsföraktarna för deras synders skull, och hur
det eviga livet är berett åt de gudfruktiga.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, helighetens källa, du gjorde den helige Benedictus till en läromästare som fostrat många
till att tjäna dig i bot och bön. Lär oss att ingenting går före kärleken till dig, och låt oss vandra
dina budords väg med villigt hjärta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Ords 2:1-9 samt Matt 19:27-29
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Den helige UGUZO (Lucius) var – enligt
legenden - en fattig herdepojke. Allt han kunde
få ihop gav han regelbundet till kyrkan och till
de fattiga. Det irriterade hans herre som jagade
bort honom. En annan herre tog emot honom
och genast gick allt förbluffande väl i detta
nya hushåll. Den första herren ilsknade till
av avundsjuka och dödade Uguzo. Makt och
dårskap går gärna hand i hand. Lycklig den
som inte låter sig smittas av denna sjukdom.
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Helige Lucius, ingen vet exakt när du levde, men
minnet om din enkla godhet lever kvar för alla
tider. Be för oss, som har vad vi behöver, att vi
må lära oss att dela med de utsatta i vår tid,
konkret och helhjärtat. Amen.

HENRIK II (972-1024)

Skulle du passa som Europapresident? Eller
skulle den söta känslan av makt korrumpera
dig? Den helige HENRIK skulle bli tyskromersk kejsare. Han tog på sig rollen som
en tjänst åt Gud, motvilligt men lydigt.

Tillsammans med sin hustru, den heliga
KUNIGUNDE slet han ihjäl sig för riket och
kyrkan. Hans framgångsrecept: Att i allt söka
ALLAS väl.

JUL
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UGUZO (LUCIUS) FRÅN CAVARGNA
(NORRA ITALIEN) (1100-TALET?)

Kyrkans bön denna dag:
Barmhärtige Gud, du lärde den helige Henrik att med vishet styra sitt jordiska rike och förde
honom så in i det himmelska. Låt oss på hans förbön med rena hjärtan söka dig och din
rättfärdighet, vad livet än för med sig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Mik 6:6-8 samt Matt 7:21-27

”Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna har
makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall
vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav.
Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till
lösen för många.”
							(Mark 10:42-45)
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CAMILLO DE LELLIS (1550-1614)

Många katoliker i Sverige jobbar i olika
sjukvårdsmiljöer. Därmed är de ständigt
utsatta för smittorisker. Det är en särskilt
kallelse att följa Jesus som var läkare och ”bar
våra sjukdomar” (jfr Jes 53:4). Den helige
CAMILLO DE LELLIS och hans vänner

vårdade sjuka som ingen tog hand om i
1500-talets Rom. De lovade Gud att aldrig
vägra behandla en patient oavsett dennes
sjukdom. Det kostade många av dem livet.
Det är den helige Camillos minnesdag i dag.

Kyrkans bön denna dag:
Barmhärtighetens Fader, din särskilda gåva till den helige Camillus var en ömsint kärlek till de
sjuka. Ge oss samma gåva, så att vi tjänar dig i våra bröder och när vi sedan bryter upp från
detta livet trygga kan möta vår domare, din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

JUL

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 3:14-18 samt Joh 15:9-17
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BONAVENTURA, KYRKOLÄRARE
(CA 1218 – 1274)

Har du hjärna men inte hjärta är du ingen hel
människa. Gud vill förstås av oss, men långt
mer älskas. Den helige BONAVENTURA
– franciskanmunk från 1200-talet med
knivskarp intelligens – var också mystiker,
hade alltså nära upplevelser av Guds gåvor
i själen. Sanning och kärlek hör ihop när det
rör sig om Gud, sa han. Han är den ödmjuke
giganten inom katolsk teologi. Litteraturen
kring honom är överväldigande. Bonaventura
studerade filosofi i Paris samtidigt som
Thomas av Aquino (se 28/1). Till skillnad från
Thomas betonar han det känslomässiga som
en väg till sann insikt. Thomas tänker strikt
logiskt som Aristoteles, Bonaventura söker sig
mer intuititvt framåt likt Augustinus (se 28/8).
Vad är det som gör det möjligt för människor
1236

att ha en längtan efter vishet, lycka, fred m.m.?
frågar Bonaventura. Svar: Gud, Skaparen av
allt, ty denna längtan kan endast uppfyllas
fullkomligt i den Högste som står över allt.
Observerar vi världen så inser vi att egenskaper
som gäller för enskilda delar också gäller
för helheter (t.ex. att de är begränsade i tid).
Alla de delar vi känner till behöver en orsak
– alltså behöver helheten, hela världen, också
en orsak, nämligen Gud som själv är utan
annan orsak än sig själv. Att vår uppfattning av
världen är sann och tillförlitlig grundar sig på
att varat, det som finns, också är det. Detta i sin
tur bygger på att Gud är sann och tillförlitlig.
Bonaventura var dock skeptisk mot den rena
förståndskunskapen - hjärtat ska vara med när
vi förstår vad och vem Gud är.

– återställdes. De ortodoxa förklarade sig redo
att underkasta sig påven och avsluta den stora
skilsmässan. Unionen varade tyvärr bara kort.
Ännu kortare blev dagens helgons liv, bara
en vecka efter enhetsavtalet dog han – 53 år
gammal. Helgonet begravdes i franciskanernas
kyrka i Lyon. År 1434 flyttades hans kvarlevor
till en ny kyrka i samma stad. Då konstaterade
man att hans huvud, hår, läppar, tunga och
tänder hade bevarats från förruttnelse. När
protestanter (hugenotter) år 1562 närmade sig
för att angripa hans grav hann man föra bort
en del av relikerna i sista sekund men en del
av dem beslagtogs och brändes upp. En broder
som försökte skydda relikerna mördades och
kastades i floden. När Franska revolutionen
härjade (fr.o.m. 1789) förstördes hela kyrkan.
Även då lyckades man rädda en del av relikerna
(huvudet) men denna gång gömde man dem
så väl att de ännu inte har hittats.
Ord av den helige Bonaventura:
Kärleken är en dygd av en sådan styrka att den
kan båda stänga helvetets portar och öppna
portarna till den eviga välsignelsen. Kärleken
ger hoppet om frälsning och bara den gör oss
älskvärda i Guds ögon...
På grund av följande tre saker har Gud skapat
den förnuftiga själen: för att den ska lovprisa
honom, för att den ska tjäna honom och för att
den ska glädja sig i honom och vila i honom; och
detta sker genom kärleken, ty den som förblir i
kärleken förblir i Gud.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, lär oss på den helige Bonaventuras himmelska födelsedag att prisa dig för
dina under i naturen och i nådens rike och att som han bli gripna av kärleken till dig, som
gjort allt detta för vår skull. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Ef 3:14-19 samt Matt 23:8-12
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Den helige Franciskus av Assisi (se 4/10) hade
sökt hindra att hans ordensbröder sysslade med
teologiska studier. Han fruktade att det skulle
göra dem uppblåsta, kalla och intellektuella –
utan spontan fromhet och mänsklig värme.
När Bonaventura blev generalprior – vid 36 års
ålder - levde ännu några bröder som hade känt
ordensgrundaren – de gillade inte den nye
föreståndarens öppenhet mot det akademiska,
men de fick ge med sig: även studier och
vetenskap kan vara vägar som för oss till att
lovprisa Skaparen av allt. När kärleken till Gud
ledsagar studierna blir allt rätt. Bonaventuras
höga bildning blev till stor nytta för hans orden.
Han är långt mindre känt än Franciskus men
kan faktiskt ses som denna ordens grundare
nummer två: genom sin duktighet att förklara
ordens ideal och genom sina organisatoriska
förmågor räddade han den unga orden från
många faror som hade kunnat bryta ner allt
vad den kreative karismatikern från Assisi
hade byggt upp. Kardinaler sökte den lärde
Bonaventuras hjälp – t.ex. vid påvevalet 12711272 där han hjälpte dem att enas kring en
kandidat (som valdes såsom Gregorius X – och
även han blev helgon). Efter hård press från
den nye påven blev Bonaventura själv år 1273
närmast tvingad att ta emot kardinalshatten
och bli biskopsvigd (det sägs att han stod och
diskade när man kom för att lämna hatten,
och att han bad dem gå och hänga upp den i
ett träd!). Som påvens representant påverkade
han konciliet i Lyon år 1274 där kyrkans enhet
– mellan katoliker i Väst och ortodoxa i Öst
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VÅR FRU AV BERGET KARMEL

På berget Karmel i Israel bad profeten Elia
om regn. Ett skyfall bröt ut (1 Kung 18:41
– 45). Det var på 800-talet f.Kr. Nästan två
tusen år senare bosätter sig fromma män på
platsen och karmelitorden föds. En av deras
ledare såg i en syn JUNGFRU MARIA, klädd
i deras ordensdräkt. Hon gav honom ett
arbetsförkläde som tecken på förbundet med
Gud. Än i dag bär tusentals människor som är

förknippade med denna orden två tyglappar,
förenade av två band, under kläderna (det
kallas för skapular). De som inte lever så kan
istället ha en bild av Jesu hjärta och Marias
hjärta hos sig. Den anses ge samma nåd.
Karmelitorden har skänkt oss många helgon,
tre av dem har t.o.m. upphöjts till kyrkolärare
och presenteras utförligt på sina respektive
datum i denna bok (1/10, 15/10 och 14/12).

Kyrkans bön denna dag:
Herre, låt oss känna stödet av den vördnadsvärda och ärorika Jungfruns förbön, så att vi
trygga vandrar genom detta livet fram till ditt heliga berg, som är Kristus, din Son, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet
Amen.

JUL

Särskilda läsningar på denna dag: Sak 2:10-13 samt Matt 12:46-50
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ALEXIUS (300-TALET?)

Den helige ALEXIUS flydde på sin bröllopsdag.
Långt borta levde han som eremit i bön och
fattigdom. Man trodde han var död, men efter
18 år återvände han till sin rika familj i Rom.
Han sa inte vem han var och ingen kände igen
honom. Där blev han bara den där tiggaren
som sov under husets trappa. När han dog
fann man en lapp hos honom som avslöjade
allt. Påven och kejsaren deltog i denne helige
mans begravning. Alexius (Alessio) liv känner
vi enbart från legenden. Ändå blev han en
av medeltidens mest vördade helgon. Dikt,
musik och konst ägnades åt hans öde. Många
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kyrkor invigdes till detta märklige helgons ära.
Påstådda reliker vördades på många platser.
Helige Alexius, vem utom Gud förstår hjärtats
innersta motiv? Varför väcker Gud en kärlek till
honom som går emot all mänsklig förväntan?
Du levde med en sådan kärlek till Herren och
höll den hemlig så att du livet ut kunde behålla
din frivilliga fattigdom för hans skull. Be för oss
som knappt vågar avstå från vårt överflöde och
som så ofta vill synas och beundras av världen
för allt vi gör. Amen.

Helgon kan vara listiga. Den helige ARNOLD
FRÅN ARNOLDSWEILER var musiker på
700-talet hos den tyska kejsaren Karl den store.
En dag var de på jakt i en skog som kejsaren
hade spärrat av permanent för den fattiga
lokalbefolkningen som därför inte kunde jaga
där eller hämta ved. Arnold bad att få skänkt
så stor del av skogen som han kunde rida runt
medan kejsaren åt. Det beviljades.
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Arnold hade i förväg ställt ut extra snabba
hästar och kunde så komma hela vägen runt
och sen återskänka hela skogen till de fattiga.
Helige Arnold, må ditt exempel få oss att alltid
söka nya vägar att främja de utsattas och
marginaliserades villkor, även om det innebär
att vi tar till ”kreativa” metoder. Amen.

APOLLINARIUS (DÖDAD CA ÅR 75 ELLER
CA ÅR 200) SAMT JUSTA OCH RUFINA
(DÖDADE PÅ 200-TALET)

Martyrbiskopen APOLLINARIUS minne hålls
för alltid levande genom den imponerande
basilikan San Apollinare med sin enastående
himmelsmosaik strax utanför staden Ravenna
(i Italien), invigd år 549 och byggd över denne
mans reliker som anses vara Ravennas första
biskop. En annan kyrka (ursprungligt ariansk)
till hans ära, även den med högklassiga
mosaiker, finns också i staden (San Apollinare
Nuovo). Varje år firas detta helgon under
två veckor med vallfärder till hans stad och
utställning av den viktigaste reliken, som
pilgrimerna under denna tid får vidröra.
Vördnaden för Apollinarius reliker är mycket

gammal, äldre än legenderna som vi har från
tidig medeltid. En legend berättar att det var
aposteln Petrus själv som sände Apollinarius
till Ravenna. Enligt en annan ska helgonet
ha verkat där omkring år 200. Han ska med
sin bön ha avvärjt en hungersnöd. När han
misshandlades av hedningar bad han inte om
nåd. Då dödade de honom på det brutalaste
sättet. Mer vet vi inte. Kyrkan känner inte alltid
till detaljerna kring trons blodsvittnen, särskilt
inte dem från kyrkans turbulenta barndom –
men vi glömmer aldrig martyrernas namn.
I andra stift vördas Apollinarius minne den 23
juli, men hos oss alltså på denna dag.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, styr våra steg in på den eviga frälsningens väg, där den helige Apollinarius har gått före
oss genom sin undervisning och sin martyrdöd, och gör oss på hans förbön så trogna mot din
kärlek och dess bud att vi kan krönas med honom i himlens rike. Genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
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ARNOLD FRÅN ARNOLDSWEILER
(DÖD OMKRING ÅR 800)

Också i dag: Justa och Rufina
I en tid då man inte fick vara kristen gav sig
systrarna JUSTA och RUFINA från Sevilla i
Spanien på en hednisk avgudabild mitt under
en offentlig procession och vandaliserade
figuren. Denna ”skadegörelse av kulturvärden”
som man skulle säga i dag, fick de betala för
med en förnedrande död i fängelse. Kyrkans
svar var att helgonförklara de två aktivisterna.
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Heliga Justa och Rufina – vår tidsålder visar
ringa förståelse för den aktion ni genomförde
till den sanne Gudens ära, men den poäng ni
ville få fram talar till alla tider: ”Du skall inte
ha några andra gudar vid sidan om Herren”.
Be för oss som så lätt nöjer oss med en bekväm
”tolerans” där vi glömmer att vår Gud vill vara
ALLA människors Herre. Amen.

THORLAK (DÖD 1193)

Island var under somrarna 2016 och 2018
på allas läppar på grund av sina förbluffande
framgångar under VM/EM i fotboll. Att
landet i nordatlanten har ett katolskt förflutet
är det få som vet. Kristendomen infördes där
omkring år 1000 genom folkomröstning (på
alltinget, Þingvellir) - den sedan påtvingade
reformationen på 1500-talet berättar jag om
på s. 362-363. Thorlaksdagen – alltså dagen
i dag - är fortfarande en stor dag på Island.

Sankt THORLAK var landets biskop under
1100-talet. Han var mycket väl utbildad
och stred för att få prästernas utbildning
förbättrad och få dem att leva i celibat, vilket
ännu inte hade genomförts i landet. Det fick
han lida mycket för, liksom för sin kamp mot
stormännens omoral. Den som vill utveckla
kyrkan får ta emot smällar. Det bara är så.
Det ska man inte bry sig om utan bara fortsätta
sitt arbete för Gud i lugn och ro.

Kyrkans bön denna dag:
Barmhärtige Gud, du satte den helige Thorlak, din bekännare och biskop, till att tjäna ditt folk
och hjälpa det fram till den eviga frälsningen. Vi ber dig: låt honom, som på jorden lärde oss
vägen till livet, vara vår förespråkare hos dig i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jer 1:4-9 samt Mark 1:14-20

Ó, Guð vors lands! Ó, lands vors Guð!
Vér lofum þitt heilaga, heilaga nafn!

O vårt lands Gud! O, vårt lands Gud!
Vi lovar ditt heliga, heliga namn!
(Islands nationalsång som också hyllar
kristendomens närvaro sedan tusen år)
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LORENZO (LAURENTIUS) DA BRINDISI
KYRKOLÄRARE (1559-1619)

Allt var planerat. Pojken skulle heta Julius
Cesar och bli militär. Den helige LORENZO
DA BRINDISI hade stora förväntningar att
leva upp till. Dem slog han ifrån sig och blev
tiggarmunk i stället. Han red dock modigt
med ett kors i handen framför en liten kristen
armé mot en förkrossande stark muslimsk
övermakt år 1601 (slaget vid Székesfehervar i
Ungern). Det sköts mot honom från alla håll
men han träffades aldrig. De kristna segrade.
Dagens helgon var en märklig gestalt. Redan
som barn – sju år gammal – fick han predika
i Brindisis katedral. 16 år gammal inträdde
han i kapucinorden. Eftersom han var sjuklig
var man tveksam - antagningen avgjordes
med en enda rösts majoritet. Den ivrige
och språkbegåvade brodern avancerade till
generalföreståndare under åren 1602-1605.
I denna roll vandrade han till fots omkring i
hela Europa (regeln förbjöd att man red till
häst). Han grundade nya ordenshus i Wien,
Prag och Graz, ofta under motstånd från
lokala krafter (i Wien möttes han av skott,
i Prag utvisades bröderna efter påstådda
politiska intriger). Alltid kämpade Lorenzo
med bönen som sitt vapen och han gav inte
upp. Den kärlek och omsorg om fattiga och
sjuka, liksom andan av bot och bön, som
fanns hos den nya orden, bidrog kraftigt till att
rädda förtroendet för katolska kyrkan under

seklet efter reformationen, inte minst i södra
Tyskland. Franciskanmunken blev en faktor
i storpolitiken, där han gjorde stora insatser
bakom kulisserna (och någon gång på öppet
slagfält som ovan nämnts). Kejsaren och påven
gav Lorenzo betydande diplomatiska uppdrag,
båda i organiserandet av katolska stater mot
de protestantiska och vid konflikter mellan de
katolska furstehusen. Nerbruten av allt arbete
i kyrkans tjänst dog helgonet 22 juli 1619.
Många av hans predikningar är bevarade, de
eminenta bibeltolkningarna i dem bidrog till
att han har upphöjts till kyrkolärare. Här några
ord ur en predikan, citerade ur Läsningar till
kyrkans dagliga bön, bd 6, Stockholms katolska
stift, 1996:
”… Guds ord är ljus för förståndet och eld
för viljan, så att människan kan lära känna
och älska Gud. För den inre människan,
som genom nåden lever i den helige Ande,
är det bröd och vatten, ett bröd sötare än
honung, än en honungskaka, ett vatten bättre
än vin och mjölk. För själen är det en andlig
skattkammare av förtjänster, varför det kallas
guld och en dyrbar ädelsten (jfr Ps 19:11, förf).
Det är en hammare mot hjärtats förhärdelse i
synden, och mot köttet, världen och djävulen
är det ett svärd som dödar varje synd.”

Kyrkans bön denna dag:
Fader, till din egen ära och för mäniskornas räddning fyllde du den helige prästen Laurentius
med rådets och starkhetens Ande. Låt oss genom samma Ande veta vad du väntar av oss, och
ge oss kraft att göra det. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 4:1-2, 5-7 samt Mark 4:1-10, 13-20
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MARIA MAGDALENA FRÅN NYA
TESTAMENTET, FESTDAG
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Dagens helgon - MARIA MAGDALENA – är
kanske, kanske inte, identisk med den syndiga
kvinnan som tvättade Jesu fötter med sina tårar
(Luk 7:38), men definitivt INTE kvinnan som
smorde honom med olja i Betania (Joh 12:3)
– även om man i alla tider har velat ha det så
(tendensen att smälta ihop figurer av samma
namn eller liknande motiv är universell – så
fungerar ju vi människor). Bibeln presenterar
denna kvinna som en nära medarbetare
till Jesus. Han hade befriat henne från sju
demoner (Luk 8:2). På påskens morgon visade
sig den uppståndne Jesus för henne (Joh 20:1118). Må han göra det för läsaren också.
Påven Franciskus stärkte år 2016 denna dags
position i det liturgiska året genom att göra den
till en festdag på nivå med de tolv apostlarnas
olika festdagar – helt konsekvent: hon som på
Påskmorgonen förkunnade nyheten om Jesu
uppståndelse kan ju verkligen kallas apostel för
apostlarna (Apostola apostolorum), det som
också är rubriken på den nya prefationen i
mässan (den lovprisande bönen som utmynnar
i ”Helig, helig, helig”) som nu fogas till det

romerska missalet och i vilken det heter:
Han uppenbarade sig i trädgården för Maria
från Magdala, som hade älskat honom när han
levde, stått under hans kors och sett honom dö,
sökt honom när han vilade i graven och först av
alla tillbad honom efter hans uppståndelse.
Hon fick inför apostlarna hedra sin Herre
genom att utföra en apostels uppdrag,
så att det goda budskapet om det nya livet
skulle bäras ut till världens yttersta gränser.
Därför lovprisar vi dig, Herre, med alla änglar
och helgon och vi sjunger i jubel:
Helig, helig, helig …
Utan tvivel var påvens motiv också att betona
den kristna barmhärtigheten mot syndare
(med tanke på bilden av detta helgon som
”synderska”), och även att betona vikten
av kvinnor i kyrkans tjänst, ett tema som
diskuteras allt mer vid den tiden då dessa
rader skrivs ...

Kyrkans bön denna dag:
Evige Gud, den heliga Maria Magdalena fick före alla andra uppdraget att förkunna
påskens glädje. Lär oss att med henne som förebedjerska och förebild förkunna den
uppståndne och levande Herren och en gång se honom i din härlighet. Genom din Son Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Höga V 3:1-4a eller 2 Kor 5:14-17 samt Joh 20:1-2, 11-18
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”Heliga BIRGITTAS himmelska födelsedag”
kallas denna dag här i Sverige. Ute i världen är
det den officiella minnesdagen för vårt helgon
från 1300-talets Vadstena. Vi betonar i stället
den sjunde oktober som hennes högtidsdag
(se s. 1434). Birgitta ville dö på en bänk av trä,
liksom Jesu kors ju var av trä. Bänken kan ännu
ses i hennes hus i Rom, på Piazza Farnese, där
systrarna bor även i vår tid.
I Sverige blev Birgittas orden ett andligt och
kulturellt centrum under katolska medeltiden.
Gustav Vasas reformation gjorde slut på det.
Vadstenamunkarnas krönika är dyster läsning,
här lite axplock från klostrets långa dödskamp:
1524: Torsdagen efter Sankt Sigfrid utpressade
konung Götstav utav vårt kloster fem sidoplåtar
av silver, som vore gjorda till Sankta Katarinas
skrin…
1529 läser vi att två bröder beordrades till ett
kyrkomöte i Örebro där de skulle disputera
mot lutheranerna: De återkommo fredagen i
fastan djupt upprörda.
1532: Dagen för apostlarna Petrus och Paulus
dag kommo två systrar ifrån Munkaliv, utdrivna
av lutheranerna ur sitt kloster...
1540: Lutherska kyrkoledare dyker upp: (de)
förbjödo… mässan och tillintetgjorde alla våra
ceremonier och minnesböner över helgonen…
1543: Samma år förseglade konung Göstav båda

brevskåpen i bokstugan, och hans drabanter
borttogo otaliga böcker där sammastädes samt
en stenbild på den heliga jungfruns altare, och
oräkneliga många andra ting borttogo de…
magister Nikolaus (kom) utan att vi förut
visste något, med många stympningar, såsom
av mässoffret, vattenvigning, bikten, kåpan och
dräkten och mycket annat, och omintetgjorde
gudstjänsten… Bed för oss. Varde hans dagar
få…
Allra sista anteckningen handlar om hur
stadens invånare förstörde en av klostrets
väggar: Herrens år 1545. Nedrevo för oss
stadsborna ”allan klösters wall” på södra sidan,
som synas.
(Ur Vadstenas klosters Minnesbok, Diarium
Vazstenense, Vadstenas Affärstryck 1984)
År 1550 lämnade de sista bröderna platsen, en
viss prästmunk vid namn David fanns kvar tills
1568. Systrarna tvingades lyssna till lutherska
predikningar men stoppade vax i öronen. De
utsattes för våld, inte minst när soldater drog
genom trakten. Det berättas om avrättningar
av vissa systrar, år 1560 eller 1561. År 1595
pressades systrarna att fly landet. Fem fick
stanna i staden. Den sista, Helena Eriksdotter,
var ännu vid liv år 1618. År 1935 kunde orden
återvända till Vadstena genom den heliga
Elisabeth Hesselblads ansträngningar (4/6).

Kyrkans bön denna dag:
Evige Gud, du upplyste den heliga Birgitta med en lärdom som du dolt för denna världens
mäktiga. Låt henne, som med profetisk glöd har brännmärkt brotten mot din kärlek, nu
träda fram för oss och be att vi tar lärdom av den mildhet som du uppenbarat i din Son, Jesus
Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Hes 1:4, 28; 2:1-5 samt Luk 6:20-26
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BIRGITTA AV VADSTENAS
HIMMELSKA FÖDELSEDAG

24/7

CHARBEL MAKHLUF (1828-1898)

Ibland låter Gud en stjärna på himlen lysa
mer än någon annan. Den helige CHARBEL
MAKHLUF var klostermunk i Libanon på
1800-talet, men ville leva totalt isolerad med
Gud. Sådant brukar inte beviljas, men ett
mirakel fick hans överordnade på andra tankar.
En tjänare hade råkat fylla Charbels oljelampa
med vatten - ändå brann den. Minnet om
den Gudshängivna munken är ännu som
en levande låga bland Libanons katoliker
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(maroniterna). Och miraklen vid hans grav
än i vår tid visar att Gud vill påminna om att
också DU ska söka honom av ”hela ditt hjärta”
(5 Mos 6:5).
Helige Charbel Makhluf, du sökte ökenfädernas
liv och blev själv som en av dem – i modern tid.
Be för oss som inte kan följa ditt exempel, att
bönens låga alltid förblir brinnande i vårt inre.
Amen.

FESTEN FÖR APOSTELN
JAKOB DEN ÄLDRE

Aposteln JAKOB DEN ÄLDRE, vars fest
kyrkan firar i dag, och hans bror Johannes
samt Petrus var de tre närmaste medarbetarna
till Jesus (Gal 2:9). De var alltid med när
något stort hände (t.ex. Mark 1:19; 5:37; 9:2).
Jesus kallade denne Jakob och hans bror för
”Åskans söner” – de kanske hade ett våldsamt
temperament (Mark 3:17). Det sägs att Jakob
den äldre kom ända till Spanien (Santiago de
Compostela). Sedan tusen år är platsen där
ett av de viktigaste pilgrimsmålen för katolska
kristna. Detta är fullt möjligt men ändå

svårt att få ihop med Bibelns uppgift att han
halshöggs av Herodes Agrippa ganska tidigt
(o. år 42, Apg. 12:2).
Två kamrater av samma namn kan man lätt
förväxla. Jakobs medapostel Jakob den Yngre
(se 3/5) levde ett kvart sekel längre (vilket inte
måste betyda att han var yngst). Det var han,
vars elever bråkade med Paulus (Gal 2:12), och
Jakobsbrevet i Nya Testamentet är nog skrivet
av honom. Läs det, men alltså inte i dag.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, först bland apostlarna fick den helige Jakob vittna om dig med sitt blod
och så välsigna den unga kyrkan. Låt henne också nu bli stärkt av hans vittnesbörd och buren
av hans förbön. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre och Gud. som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 4:7-15 samt Matt 20:20-28
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JOAKIM OCH ANNA,
JUNGFRU MARIAS FÖRÄLDRAR

I dag vördar kyrkan Jesu mormor och morfar,
de heliga ANNA och JOAKIM. De omnämns
i en kristen text från 100-talet, det s.k. Jakobs
protoevangelium (se s. 68-69) men inte i själva
Bibeln. Om namnen är korrekta vet ingen,
men dessa två i vilkas hem världshistoriens
viktigaste kvinna föddes, var viktiga. Joakim,
sägs det, var präst. Han och Anna var barnlösa,
därför förbjöds han frambära offer, han ansågs
vara straffad av Gud. Då tröstade en ängel

dem med att de skulle få ett barn ”som skall
bli omtalad i hela världen”. Scenen där de två
träffas vid Gyllene porten i Jerusalem och
omfamnar varandra är ett populärt ikonmotiv.
Mariabarnet frambars senare som tack till
Gud, vilket vi firar den 21/11. Heliga Anna ses
ofta i senmedeltida konst med Maria i knäet
samtidigt som Maria har Jesusbarnet i sitt knä.
Hon kallas då för Sankta Anna själv tredje.
Är du som Anna? Se Kristus i ditt barnbarn!

Kyrkans bön denna dag:
Herre, våra fäders Gud, lyssna till de heliga Joakims och Annas böner, och ge oss den
välsignelse som du en gång lovade ditt folk, ty de blev utvalda bland alla andra till
föräldrar åt henne som skulle föda Människosonen, din Son Jesus Kristus, vår Herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Syr 44:1, 10-15 samt Matt 13:16-17

MARTA FRÅN NYA TESTAMENTET (OCH
HENNES SYSKON MARIA OCH LASAROS)

Den heliga MARTA och hennes syster Maria
var nära vänner till Jesus. I Luk 10:38-42
tillrättavisade Jesus Marta när hon var sur över
att stå i köket, medan systern bara satt och
lyssnade på Jesus. I Joh:11 förebrår hon i sin

tur Jesus att han inte förhindrade hennes brors
död. Då uppväcker han Lasaros från graven.
Jesus vill göra ALLT för sina vänner. Det
gör inget att vi klagar och kritiserar, bara vi
VÄLKOMNAR honom i vårt hem. Som Marta.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, din Son blev gäst i den heliga Martas hus. Låt oss på hennes bön troget
tjäna Kristus i hans bröder och en gång tas emot i himmelrikets boningar. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre och Gud. som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 4:7-16 samt Joh 11:19-27 eller Luk 10:38-42
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BOTVID (DÖDAD CA 1120)

Botkyrka kommuns stadsvapen bär ännu den
helige BOTVIDs bild. Där står denne 1100tals bonde med en fisk i ena handen (Gud gav
honom en stor fiskfångst när han blivit kristen
efter en resa till England) och en yxa i andra

handen (en slav han ville frige lönade hans
godhet genom att halshugga honom när han
sov). Må Botvid be för alla som i sin dårskap
lönar gott med ont - och för kommunen som
ännu bär hans namn.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, håll trons Ande brinnande i våra hjärtan, och låt den helige Botvid, som gav sitt liv för
din sanning, värna oss med sina böner mot allt som hotar oss. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Vish 3:1-9 samt Joh 15:18-21
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OLAV (CA 990-1030)

OLAV HARALDSSSONs livsväg måste ha
känts som en enda lång strid, men mitt i all
krigskonst var det den kristna tron han ville
sprida. År 1015 var norrmännen redo att göra
honom till kung. Ett storkrig, med Sveriges
hjälp, mot Danmark, misslyckades och ett
uppror i hemlandet drev honom bort till
exil i Ryssland. Hämndens stund verkade ha
kommit i juli år 1030 när fienderna tog upp
svärdet. Olav deltog lugnt i mässan innan
slaget vid Stiklastad, där han dock stupade.
Men Kristus vann - nu var kyrkan starkt

befäst i landet. Vid Olavs grav i Nidaros hände
märkliga saker, osynliga klockor ringde och
eld slog upp vid altaret. Tusen år har snart
gått, men fortfarande vandrar pilgrimer de
gamla medeltida stigar över bergen till detta
tuffa, men djupt fromma helgon. Han gjorde
ett outplånligt intryck på Nordens befolkning.
Inget nordiskt helgon tycks ha gett upphov till
så många berättelser och legender. Om samma
sak vittnar alla kyrkor som är invigda till hans
ära – och alla pojkar än i dag som heter Olof,
Ola, Olle eller Olaus.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du konungarnas krona och martyrernas seger, vi vet att den helige
Olav för vår talan inför dig. Låt oss, som prisar din storhet i hans ärorika död, få segerkransen
som du lovat åt dem som älskar dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 2:8-13 samt Joh 12:24-26
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Den fromma 1100-talskvinnan ELIN AV
SKÖVDE blev änka i ung ålder och ägnade
sig sedan uteslutande åt välgörenhet. Den
förmögna kvinnan gav rika gåvor till kyrkan,
hon bad, fastade och hjälpte gärna fattiga
och vägfarare. Hon hade en dotter som
misshandlades av sin man. Mannens egna
tjänstefolk blev så upprörda över det att de tog
livet av honom. Hans släkt kastade då skulden
för mordet på Elin. Hon var oskyldig men det
ville de inte höra på. Att Elin sedan åkte på
pilgrimsfärd till Den heliga graven i Jerusalem
var för dem ett slutgiltigt bevis på hennes
dåliga samvete och skuld – ”annars skulle hon
väl inte ha åkt?” Knappt hemma igen dödades
hon med svärdshugg. En källa sprang fram
där hon mördades (i Götene), och en till där
hennes bår sattes på marken (i Skövde – denna
källa igenfylldes efter reformationen men bröt
fram igen av sig själv). En lång rad under vid
Elins grav i Skövde fick folk på nya tankar.

Än i dag firas hon i Skara med processioner,
kvinnan som dömdes av människor men
friades genom tecken från Gud. Det var också
Skarabiskopen, den helige Brynolf Algotson
(16/8) som på 1280-talet skrev om hennes öde.
Han och Elin tillsammans ger namn år vår tids
katolska församling i Skövde.
Skövdes kommunvapen avbildar Elin.
Sankta Helenakyrkan i Skövde är byggd
över en ursprunglig kyrka som Elin ska ha
tagit initiativet till. Under medeltiden kom
det pilgrimer hit från hela Skandinavien.
Genom ett glasfönster i golvet ser man ner
på en medeltida stentrappa som leder till
gravkammaren där Elins reliker förvarades i
ett skrin (under reformationen togs relikerna
bort). En bit ner på trappan har någon i dag
respektfullt lagt en ikon. Själv sitter jag några
meter därifrån och skriver dessa rader. Kyrkan
är stor, upplyst... och människotom. Glömd –
och ändå inte – är den helige Elin här.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, barmhärtighetens fader, ge oss på den saliga Elins förbön förlåtelse och frid, och låt denna
dag, då hon segrade över sina förföljare, bli oss till tröst och mod när vi får känna motståndet
från världen. Om detta ber vi genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Syr 51:1-8 samt Matt 10:28-33

”I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen”.
						(Joh 16:33)
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ELIN (HELENA) AV SKÖVDE (1100-TALET)
PETRUS CHRYSOLOGUS, KYRKOLÄRARE
(CA 380–450)

Också i dag: Petrus Chrysologus
Dagens andra helgon PETRUS, vars tillnamn
CHRYSOLOGUS betyder ”han med de gyllene
orden”, kallas ibland för den västliga kyrkans
svar på österns Johannes Chrysostomos (se
13/9), vars tillnamn i sin tur betyder ”han med
den gyllene munnen”.
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Petrus föddes omkring år 380 i Imola i Italien,
där han också dog. Han undervisades av den
lokale biskopen och blev ca 433 själv biskop i
den anrika staden Ravenna (den var på hans
tid västromerskt kejsarsäte). Än i dag slås
man av den upphöjda och vördnadsväckande
kristna arkitekturen och konsten där, särskilt
mosaikerna, från perioden mellan 300- och
700-talet. Petrus lät själv bygga mycket och
han gynnade kyrkokonsten. Han upphöjdes
1729 av påven Benediktus XIII till kyrkolärare.
Av denna folkkära herden är 176 predikningar
bevarade. De imponerar genom sin precisa,
korta form och stora klarhet (läser man dem
högt varar de max 15 minuter per styck).
Det krävs stor teologisk och pedagogisk
kompetens för att kunna uttrycka den kristna
sanningen enkelt – dessa gåvor hade dagens
helgon i rikt mått (hans stil påminner om den
helige påven Leo den Stores, se 10/11, som
han hade goda kontakter med). Ofta betonar
Petrus att den enskilda kristna måste växa i sitt
andliga liv – och detta kombinerat med hans
stora kärleksfulla empati (han kunde brista ut
i tårar under sina predikningar) skulle ha gjort
honom till en älskad predikant även i våra
dagar. En stor talare måste dessutom vara en
stor lyssnare: fattiga och rika, höga och låga
fann hos sin biskop ett öppet öra. Kejsarinnan
Galla Placidia tog honom till sin rådgivare.
Under Petrus Chrysologus ämbetsperiod blev
Konstantinopel politiskt allt mer dominerande
inom romarriket, men i religiösa stridsfrågor
visste man att det var till kyrkan i Rom man
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skulle vända sig för avgöranden. Det påminde
denna 400-talsteolog en gång en biskoplig
kollega om med orden: ”Ingen trosfråga borde
diskuteras utan påvens godkännande”.
Så vitt jag vet finns inga skrifter av detta helgon
översatt till svenska. Man får söka på nätet
efter litteratur på andra språk.
Ett ord av den helige Petrus Chrysologus:
Den som tror den vet allt vet inget om sig själv.
Ur en predikan om inkarnationens mysterium
– ord som bör läsas långsamt, med eftertanke:
Kristi födelse var inte något nödvändigt, det var
ett tecken på Guds makt, det var Guds kärleks
hemlighet, återskänkandet av människans
frälsning. Den som danade människan av orörd
lera utan födelse kunde också genom födelse
dana en människa av en orörd kropp. De händer
som ville uppta leran för att dana oss människor
ville också i nåd uppta vårt kött för at omdana
oss. Att nu Skaparen finns i sin skapelse, att Gud
finns i köttet, det är en hedersbevisning mot
skapelsen, inte en förlust hos Skaparen.
Människa, varför ringaktar du dig själv, du
som är så dyrbar för Skaparen? Du som är så
hedrad av Gud, varför vanhedrar du så dig
själv? Varför frågar du dig varifrån du kommer
utan att fråga varför du blivit till? Är inte
hela detta världens hus som du ser omkring
dig gjort för din skull? För din skull kommer
ljuset och skingrar mörkret, för din skull är
natt och dag uppmätta. För din skull strålar
himlen av solens, månens och stjärnornas
olika skimrande ljus. För din skull bär jorden
frukt och pryds med skogar och bär sin frukt.
För din skull finns denna förunderliga mängd
av djur i luften och på marken, för att du inte
skulle vara ensam och din glädje över den nya
tidsåldern skulle grumlas.

Men Skaparen tänkte ut något som han kunde
hedra dig ytterligare med: han lägger ned sin
bild i dig, så att en synlig bild skulle företräda
den osynlige Skaparen. Här på jorden gör han
dig till sin ställföreträdare, men inte för att
Herrens väldiga besittning i världen skulle
förslösas av hans ombud.
Det som Gud från början i sin makt hade skapat
i dig, det upptar han i nåd i sig. I en människa
ville han bli synlig på verkligt sätt, liksom han
tidigare hade blivit synlig i en bild. Han låter
sig själv bli den verkliga naturen i en människa,
sedan han tidigare danat en människa till sin
avbild.

Alltså föddes Kristus för att med sin födelse
återställa den vanställda naturen. Han ville bli
ett barn, han genomgår människans åldrar för
att återskapa en enda fullkomlig och förblivande
tidsålder, som han själv har skapat. Han bär
den mänskliga naturen, för att människan ej
mer skall falla. Den som han skapat jordisk
skapar han nu himmelsk. Den som han gett en
mänsklig ande skänker han nu gudomlig Ande.
Han upptar henne i Gud utan att lämna kvar
något av synd, död, möda, smärta eller stoft.
(citerat ur Läsningar till kyrkans dagliga bön,
bd 6, Stockholms katolska stift, 1996)

Kyrkans bön denna dag:
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Himmelske Fader, din Ande talade i den helige biskopen Petrus Chrysologus när han
förkunnade ditt Ord, som blivit kött. Hör hans bön, och lär oss att begrunda frälsningens
mysterium och låta det bli synligt i våra liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Ef 3:8-12 samt Luk 6:43-45
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IGNATIUS AV LOYOLA (1491 – 1556)

Omnia ad maiorem Dei gloriam
Allt till Guds större ära
(Ignatius av Loyolas valspråk)
I allt, absolut allt, kan du hitta Gud och hans
vilja. Den helige IGNATIUS AV LOYOLA
fick gåvan att vara både finkänslig andlig
rådgivare och beslutsam grundare av kyrkans
kraftfullaste orden, Jesuitorden, vars högt
utbildade präster än i dag verkar överallt, även
hos oss (Uppsala och Stockholm). Han visar
att Gud kan göra otroliga ting med den som

överlåter sig helt i hans händer för att tjäna
hans heliga vilja. Må vi alla göra det.
Det finns biografier som med rätta lovprisar
detta helgon för hans enastående betydelse i
kyrkans historia. Hans jesuitorden (Societatis
Jesu, Jesu Sällskap) var med om att genomdriva
återhämtningen av den gamla kyrkan som
skakats av reformationen, och angav genom sin
intellektuella styrka dess kurs under sekler. Det
finns också polemiska, oftast protestantiska
biografier, fulla av nidbilder från tiderna då
jesuiternas framgånger skrämde alla som
ogillade den katolska återhämtningen.
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Vem var Ignatius? Hur var han på en privat
nivå? Det märker man i hans brev, i hans
andliga dagbok och framför allt i den berättelse
om sitt liv som han innan sin död lämnade till
en av sina präster – efter lång tids tvekan. Där
möter vi en törstande själ, ständigt sökande
efter Guds vilja, redo att försöka och försaka allt
för att komma närmare sin korsbärande Herre.
Helgonet ägde en nästan fanatisk beslutsamhet
att göra det som han insåg var rätt. Han var en
plågad och självkritisk man, ofta sjuk, som tog
sig genom inre kriser och brann efter att hjälpa
andra sökare, en radikal kristen som helst av
allt umgicks med fattiga och nödlidande, men
som också använde sin bakgrund i samhällets
elit för att hjälpa. Inåt en människokännare
och mystiker, utåt en taktfull lyssnare, en
organisatör och stor strateg.
Vid slutet av 1400-talet stod Spanien inför
en glänsande storhetstid. Muslimerna var
så gott som fördrivna från halvön, katolsk
kristendom triumferade, övergivna moskeer
blev till kyrkor, Colombus öppnade vägen till
Amerika där oanade mängder guld väntade
på conquistadorernas giriga händer. I denna
stormakts översta kretsar hittar vi en 14-årig
baskisk page, en adelsman som under tio
år lär sig den absoluta överklassens galanta
och eleganta stil men även dess hasardspel,
kvinnoaffärer och maktspel. En självklar och
äkta katolsk tro genomsyrar miljön, men
den unge Íñigos hjärta – så hette han från
början - hänger vid fäktning och dåtidens
triviallitteratur: riddarromanerna. Källorna
till denna period är få. Ett dåligt bevarat
rättegångsprotokoll omtalar vissa allvarliga
ungdomsbrott, men det går inte att avgöra
vad det rör sig om. Saken lades ner. Som
officer var han med om att slå ner ett uppror,
enligt krigsreglerna fick man då plundra
deras besegrade stad. Det ville Íñigo inte, han
tyckte det var oridderligt. Han var duktig på
att umgås med människor, särskilt att bilägga
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konflikter (som det fanns gott om i den stolta
macho-miljön där dumma småbråk snabbt
urartade till blodiga dueller).
Den unge Íñigo hade sina principer. När han
år 1521 med några få hundra man försvarade
Pamplona mot 12.000 franska trupper fick han
staden med på att inte ge upp. En kanonkula
splittrade hans ena ben och då var slaget
slut. Han fick god läkarvård av fransmännen
och var snart hemma igen i familjens lilla
slott i Loyola. Läkningen av benet blev en
smärtsam och lång process, av ren fåfänga lät
han efteråt operationen göras om för att benet
skulle se snyggare ut. Ignatius sovrum, ja,
hela slottet, är bevarat tills i dag och omgiven
av en klosterbyggnad. Över sängen står det
skrivet på spanska att detta är platsen där han
skänkte sitt liv åt Gud. Omvändelsen gick till
så: den underhållningssugne soldaten ville
fördriva tråkigheten med riddarromaner som
han brukade, men familjehemmet hade inga
sådana. Man gav honom en bok om Kristi
liv och en annan om helgonen. Väl tog han
intryck av läsningen, men han gled alltid över
i världsliga fantasier, särskilt om att vinna en
viss dams hjärta. Upp till fyra timmar i taget
kunde han tänka på hur han skulle göra, vad
han skulle säga till henne… Det var orealistiskt
eftersom hon stod långt över honom i social
rang (det måste ha handlat om en kunglighet).
Hans vacklande, sneda högerben var inget
heller att komma med. Här låg han alltså, 26 år
gammal, full av karriärplaner, men bromsad,
omkullkastad av Gud. Så småningom pendlade
dagdrömmarna mellan hans gamla lyxliv i
hovets kretsar och det han läste om helgonens,
inte minst Franciskus av Assisis (4/10) och
Dominikus (8/8) hårda liv i bot och Guds
tjänst. De höviska fantasierna njöt han av, men
känslan var kort och efterföljdes av tomhet och
brist på glädje. När han däremot tänkte på allt
han skulle kunna göra i helgonens efterföljd
stannade glädjen kvar efteråt.

Íñigo fattade ett hemligt beslut om att vallfärda
till Det heliga landet, förklädd som tiggare.
En vision av Maria med Jesusbarnet stärkte
honom. Med sin vackra handstil skrev han
en bok full med citat ur de heliga böckerna,
Jesu ord med rött bläck, Jungfruns med blått.
Under natten njöt han av att se på stjärnorna.
Hans sinnesändring märktes och väckte viss
oro i huset. Med stor beslutsamhet avvisade
han familjens försök att hålla kvar honom
när han väl tillfrisknat. Den ädla familjen fick
se sin son rida iväg på en mula. Som äldre
mindes Ignatius hur andligt blind han ännu
var vid den tiden. En morisker (muslim) rider
vid hans sida och de börjar diskutera religion.
Morisken kan inte tänka sig att Jungfru Maria
förblev jungfru hela livet, säger han, och lägger
fram många ”naturliga” argument. Han vägrar
acceptera den kristnes motargument och rider
i förväg. Íñigo fylls av heligt raseri och vill
knivhugga mannen för hans kränkande ord
om Guds moder, men är osäker på om det nu
är rätt. Han låter mulan bestämma vart vägen
ska gå. Den går inte åt moriskens håll, och det
tar han som ett tecken från Gud att han ska
ta det lugnt. Vid den berömda madonnabilden
i klostret Montserrat lägger pilgrimen ner sitt
svärd. Sedan avlägger han en generalbikt –
biktar allt ont han gjort. Den tar tre dagar.
I staden Manresa vid floden Cardoner slår
den omvände soldaten sig ner som tiggare
för att ägna sig åt bön och bot. Jag besökte i

min ungdom jesuiterna där, de tog mig till
en familj som i sekler har bevarat helgonets
tiggarskål i sitt hem, och jag fick se den. Över
grottan där Íñigo bodde finns i dag ett kapell.
I klippan har han inristat två kors – Herrens
och den goda rövarens (Luk 23:42-43). Det
var en tid av fruktansvärda inre stormar.
Som alla radikala helgon – och som Kristus
i öknen – förvirrades han av Frestaren: oron
att kanske inte kunna orka med ett liv i bot,
förlust av all glädje och lust till liturgin. Den
unge ivraren som kunde be sju timmar varje
dag på sina knän jagades av skrupler över
gamla, redan biktade synder, grubblandet blev
sjukligt, inte ens ombikt gav en känsla av frid.
Det fanns inga änglar där som bar honom på
sina händer, som Bibeln säger (Ps 91:12), han
frestades att ta sitt liv genom att kasta sig ner
i ett djupt hål men lät bli eftersom det vore en
dödssynd. I detta läge liknade han den samtida
munken Martin Luther som inte heller kunde
finna ro i själen genom botövningar och
späkningar (se s. 334). Båda drevs till yttersta
förtvivlan och läktes på liknande sätt. I Íñigos
hjärta uppkom en sund avsky mot det han
höll på med och ett starkt beslut att släppa
det helt. Han bestämde sig för att inte oroa
sig över gamla synder och lita på att han var
förlåten. Den tyske munken gjorde dock sin
personliga upptäckt av nåden till en yttre
kamp mot kyrkan som skulle ”reformeras” och
startade ett uppror i kristenheten. Den spanske
tiggaren blev inåtskådande. Han observerade,
sina sinnesrörelser, antecknade upptäckterna
och utvecklade andligt stärkande övningar.
Människokännaren ville försöka hjälpa själar.
Reformen hör hemma i hjärtat på var och en.
Genom att tigga, via gratisbiljetter och god
vind på havet, tog sig pilgrimen till Heliga
landet. Under resan räddade han en kvinna
och hennes dotter från ett gäng soldater som
ville våldta dem. Med all sin auktoritet som f.d.
officer satte han skräck i hela manskapet. Så
motverkade han också vissa oanständigheter
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Han började undra vad denna skillnad kunde
bero på. Här lades grunden till Ignatius
Andliga övningar, ett reträttprogram med inre
meditationer över Jesu liv och över den egna
relationen till Gud (se nedan). Det skulle bli till
”hjärtstycket” i Jesuitordens spiritualitet – en
hjälp att ”skilja mellan andarna”, d.v.s. mellan
impulser som kommer från Gud och sådana
som inte gör det, och därmed att bättre kunna
välja sin väg i livet. Att lära sig höra Guds röst.
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om bord på båten – det var nära att han sattes
av i närmaste hamn. I Jerusalem ville Ignatius
stanna. Det var han förvissad om, Guds vilja
var kristallklar: här tänkte han hjälpa själar
– och det fast han varken var präst eller
tillhörde en orden. Ignatius litade 100 % på sin
andliga intuition. De kyrkliga myndigheterna,
underkastade turkarnas välvilja, kunde
dock inte acceptera att ett sådant original
slog sig ner där. Rätt som det var kunde han
bli kidnappad av turkarna och då skulle de
köpa honom fri igen! Under hot om regelrätt
exkommunikation tvingades Ignatius resa
tillbaka. Här ser vi Ignatius solidaritet med
kyrkan som institution: i konflikten mellan
det han själv ser som Guds klippfasta vilja och
kyrkans auktoritet väljer han det sistnämnda.
Det skiljer honom från Luther – och störtar ut
honom i ovisshet: vad händer nu?
Om jag vill hjälpa själar måste jag studera –
Ignatius börja inse det. Vägen hem genom
Italien går genom nedbrunna städer. Kriget
rasar mellan kejsaren och Frankrike. Soldater
tar helgonet för en spion och förhör honom.
Utan att visa minsta artighet, med hatt på
huvudet inomhus, svarar han på alla frågor,
knappt och med lång paus mellan varje ord.
Han anses vara tokstolle och släpps (tanken
går till kung David i 1 Sam 21:10-15). Vidare
går vägen över havet mot Barcelona. Den
ökände piraten Andrea Doria jagar båten han
reser med, men den kommer undan.
Ignatius påbörjar en grundläggande skolkurs.
Samtidigt växer umgängeskretsen, han
undervisar i katekes för barn och många vill
samtala om andliga ting. Folk i staden börjar
prata om den underliga mannen och hans
”andliga övningar”. Inkvisitionen tar sig dit
för att undersöka om det rör sig om hot mot
samhällsordningen (vilken i dessa tider var
samma sak som den katolska enhetskulturen).
De finner inget fel i varken lära eller livsstil hos
Ignatius och hans vänner, råder dem dock att
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inte bära samma dräkt som om de vore en orden
– de var ju bara en vänskapskrets. Ignatius
är irriterad och ser ingen mening i sådana
förhör. Vännerna färgar sina kläder olika för
att få fred. En ämbetsman från domstolen
sätter plötslig Ignatius i häkte. Det ryktas att
den fromma gruppen har fått en fin dam och
hennes dotter att vandra iväg som pilgrimer,
barfota och tiggande, vilket var en skandal.
Ignatius nekar. En domstol bestämmer att
vännerna ska klä sig som vanliga studerande
och inte föra samtal om andliga frågor förrän
de studerat i fyra år till. Helgonet irriteras
igen: nu kan han inte hjälpa själar längre! Han
bestämmer sig för att studera i Salamanca i
stället. Ärkebiskopen förstår, han garanterar
honom hjälp, och ger honom respengar med.
Efter mindre än två veckor i Salamanca kallas
Ignatius till ett kloster där munkarna vill
höra vad den här kringresande aposteltypen
predikar för något. Ignatius säger som det
är: att han är obildad och att det bara rör sig
om andliga samtal. Den kyrkliga domstolen
kontaktas och Ignatius samt några vänner
hamnar igen i fängelse. Ignatius vill inte ha
någon försvarare (det ville han aldrig, han
såg Gud som sin försvarare). Man vill se hans
anteckningar om de andliga övningarna och
han lämnar ut dem. En svag punkt hittas:
texterna talar om skillnaden mellan lätta
synder och dödssynder, men – ser man på Ignatius är inte utbildad i att ge råd om detta.
Detaljen räcker dock inte för en fällande dom.
På natten bryter fångarna i fängelset sig ut och
flyr. Ignatius och hans vänner stannar, bakom
öppna portar utan vakt. Domslutet frikänner
Ignatius helt och hållet men han får inte göra
bedömningar om lätta och svåra synder förrän
efter sina studier. Ignatius blir vred. Utan
att man har kunnat hitta ett enda teologiskt
fel i hans lära stänger man nu munnen på
honom! Han lovar att följa beslutet men bara i
Salamanca. I övrigt accepterar han inte domen.
Den hindrar honom att hjälpa själar!

Feber och magont plågade ofta den ivriga
botgöraren. Efter studierna gav man honom
rådet att koppla av i hemtrakterna. Redan
på resan hemåt mådde han bättre. Hemma
i Baskerlandet valde han sin vana trogen
att bo bland sjuka och fattiga, i stället för i
familjeslottet. Han undervisade varje dag
barn i katekes, och uppnådde en lokal reform:
man förbjöd vissa spel och den provocerande
ovanan att kvinnor som levde öppet i
samboförhållanden med präster eller andra
män klädde sig som vanligt gifta kvinnor (d.v.s.
med gifta kvinnors luva) vilket hade blivit
brukligt. Dessutom infördes bättre socialvård
för fattiga och att kyrkklockorna tre gånger
dagligen ringde till Angelusbönen, liksom det
var brukligt i Rom.
Med en grupp av beslutsamma vänner hade
Ignatius 1534 i Montmartre i Paris grundat
ett vänskapsförbund. De var sju och lovade
fattigdom, kyskhet samt att vallfärda till

Jerusalem och stanna där. Om det inte gick att
ta sig dit ville de ställa sig till förfogande för
påven, han hade ju bäst överblick över kyrkan
i världen och kunde sända dem dit han ville.
De avtalade att träffas år 1537 i Venedig för att
tillsammans resa till det efterlängtade målet.
Nu skulle det äntligen lyckas för Ignatius att få
följa kallelsen till Heliga landet.
I Venedig inväntade Ignatius sina vänner.
Han gav andliga övningar och förde andliga
samtal. Ett nytt rykte uppkom om att Ignatius
hade blivit fördömd i Spanien och Paris och
att man hade bränt hans bild på bålet. En
rättegång friade honom igen från all misstanke
om kätteri. Vännerna kom, man tog hand om
sjuka under tre månader, och gruppen begav
sig sedan till Rom – förutom Ignatius som
fruktade vissa motståndare där - för att få
påvens välsignelse för resan till Heliga landet.
De återvände med välsignelser och pengar. Nu
blev de sista i gruppen – inklusive Ignatius –
prästvigda.
Ingen båt gick till Heliga landet det året.
Venedig och turkarna hade avbrutit de
diplomatiska relationerna. Sällskapet valde
att vänta ett år till, och om det inte blev bättre
då skulle de gå till påven och låta honom
bestämma vad de skulle göra. I mellantiden
predikade de i byarna, de svingade med sina
hattar och ropade ihop folk och predikade,
ofta med goda resultat. Det var nu de kom på
namnet Compañía de Jesús (Jesu Sällskap),
tanken var att de inte hade någon annan ledare
än Jesus. Honom ville de tjäna.
Ingen båt gick. Det fanns inget att göra. Den
lilla jesuitgruppen gick till påven. Det var
aldrig meningen att de skulle bli en särskild
påveanknuten trupp men det ena steget
ledde till nästa. Rom var förstås ett getingbo
av intriger, men den härdade och nu högt
utbildade Ignatius var van. Och självsäker.
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Ignatius vandrar till Paris för att läsa vidare.
1527 eller 1528 är han där. Han får gå om i vissa
ämnen, i en klass med barn, han bor bland
sjuka och fattiga och genomför tiggarresor
utomlands, ända till England, för att finansiera
studierna. Vid sidan om läsandet ger han de
andliga övningarna vilket får flera prominenta
personer vid universitetet att skänka allt, t.o.m.
sina böcker, till fattiga och börja tigga. Ignatius
anklagas för att ha förvandlat en av dem till
en narr. Det ryktas att inkvisitionen i Paris
vill undersöka Ignatius. Han väntar inte på
en inbjudan utan uppsöker genast inkvisitorn
och kräver en snabb undersökning. Det var
ett typiskt drag hos Ignatius att han tog alla
sådana rykten direkt vid hornen och krävde
juridisk klarhet. Det blev med tiden allt mer
nödvändigt. I Paris delade han rum med
två kamrater som han genom de andliga
övningarna vann för sin sak: de heliga Petrus
Faber och Franciskus Xavier (se 3/12).
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Motståndare som svärtade ner sällskapet
fick det tufft i domstolen. Jesu Sällskap växte,
man inrättade sociala institutioner – bl.a. för
föräldralösa barn. Under en hård vinter med
hungersnöd tog jesuiterna hand om tre tusen
nödställda. Gruppen kom fram till att den
ville bli en reguljär orden. Ignatius ville hindra
att hans högt kompetenta präster gjordes till
biskopar eller kardinaler och så inte kunde
insättas i kyrkans frontlinjer. Ordensgrundaren
arbetade på sina ordensregler, under ständig
bön. 1540 godkände påven Paulus III Societatis
Iesu. Tusentals brev från hans omfattande
korrespondens har bevarats. Många sökte hans
råd och hjälp, inte minst när konflikter skulle
biläggas. Jesuitorden fick allt fler medlemmar,
engagerade sig i missionen ute i de nyupptäckta
världsdelarna och blev så småningom en del av
den så kallade Motreformationen som genom
ett enastående upplysningsarbete och högre
skolor lyckades tränga tillbaka protestantismen
längs en bred front tvärs genom Europa (se
s. 364f). Så blev jesuiterna de mest hatade
figurerna i den protestantiska polemiken vars
grava nidbilder än i dag präglar dess litteratur
om dem. Jesuitordens kulturella och religiösa
bedrifter i kyrkohistorien var många. De var
innovativa och burna av okuvlig optimism,
duktiga inom både vetenskap och kultur.
De var upptäcktsresande och forskade inom
naturvetenskapliga ämnen. De utvecklade
teaterkonsten – den glada barocken var helt i
deras anda. I Kina blev de högt respekterade
för sina matematiska förmågor när de hjälpte
till att förbättra den kinesiska kalendern,
och det var nära att de omvände kejsaren. I
Sydamerika organiserade de indiansamhällen
i egna stater, där alla hade tillgång till alla
förmåner och indianerna hölls oberoende av
kolonisatörerna från Europa (projekten har
odödliggjorts i den prisbelönade filmen ”The
Mission” från 1986). I Loyola har jag sett prov
på underbara träarbeten som indianerna från
dessa samhällen utförde.
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Jesuiterna eftersträvade överallt inkulturation,
d.v.s. att anpassa förkunnelsen till det folk de
bodde hos, motsatsen till att köra över lokala
kulturer med europeiska fasonger. De har
anklagats för en för mild syn på moral, men det
förklaras av deras människosyn som försöker
se till varje individs situation. Uttrycket kristen
humanism är nog träffande.
Orden fick stort inflytande med biktfäder
och rådgivare i många furstliga hus i Europa.
Jeusiterna var så framgångsrika att katolsk
kristendom var på väg mot en rejäl nytändning
som hade kunnat ena kontinenten kring den
gamla tron. Det insåg man, inte minst i de
kretsar som genom den s.k. upplysningsandan
ville driva utvecklingen åt ett religionsbefriat
håll. Starka politiska krafter fick påven
Clemens XIV att förbjuda orden år 1773 (han
skrev förmodligen dekretet under tårar).
Jesuiterna var därför inte med under de stora
omvälvningar som skedde med Den franska
revolutionen 1789 och de stora meningslösa
krigen som följde därpå tills Napoleon
slutligen gick under, freden återkom och
Wienerkongressen år 1815 ritade om kartan
i det av blod nersölade Europa. Därefter såg
påven sin chans att återupprätta sin trognaste
orden. Det nya sällskapet blev dock inte samma
kraftfaktor igen. Man var nu försiktigare, rädd
att än en gång förlora påvens stöd. Under
1800-talet stod jesuiterna mangrant bakom
påvarna som angreps från alla håll av den
framväxande Moderniteten. På 1900-talet
engagerade sig jesuiterna alltmer i förnyelsen
av katolska kyrkan, sociala frågor, ekumenik
m.m. Den lilla grupp som ursprungligen
bara ville leva i Palestina är i dag en orden
med tusentals högt utbildade medlemmar, på
centrala positioner i kyrkan över hela jorden.
Att en av ordens söner år 2013 skulle väljas
till påve (Franciskus) var ändå oväntat. Det
var absolut aldrig tanken. De första jesuiterna
hade nog tappat hakan om de hade hört det.
Och skrattat lite osäkert.

Den baskiske pilgrimen som bara ville hjälpa
själar hade satt igång en katolsk lavin som bara
hade börjat. Fadern, gammal och allt tröttare,
ständigt upptagen av ekonomi, juridik och
personalfrågor, ville inte tala mycket om sig
själv. Orden hade nu tusen medlemmar att se
till. Länge insisterade medbröder på att han
skulle berätta om sin personliga inre vandring
med Gud, den process som gjorde honom till
den han blev. Alltid ursäktade han sig. Till
sist tappade de tålamodet. I bästa Ignatiusstil,
artigt men beslutsamt, krävde de att han satte
igång, de skulle veta att uppskatta det mycket
om han gjorde så, men om han inte ville göra
det skulle de ändå förbli vid gott mod. Då gav
han med sig. Med stor klarhet och utförlighet
framlade han sin inre livsväg för en medbroder.
Berättelsen ligger till grund för det mesta som
jag har skrivit här.

En bön av den helige Ignatius av Loyola (min
översättning från den spanska urtexten):
Tag, Herre, tag emot
hela min frihet
mitt minne
mitt förstånd
och hela min vilja.
Allt var jag har och äger
har du gett mig.
Till dig, Herre, ger jag det tillbaka.
Allt är ditt,
gör med det enligt din vilja.
Ge mig din kärlek och nåd.
det är nog för mig.

Kyrkans bön denna dag:
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Helige Gud, till ditt namns större ära gav du åt din kyrka den helige Ignatius. Låt oss med
honom för ögonen och hjälpta av hans böner kämpa den goda kampen här på jorden, så att vi
med honom får segerkransen i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 10:31 – 11:1 samt Luk 14:25-33
Andliga övningar
Ignatius av Loyolas andliga övningar är grunden för den ignatianska spiritualiteten. Genom
betraktelser av scener som oftast hämtas ur Jesu liv, och under handledning av en varsam
retättledare - helst en jesuitpräst - utforskar den som gör övningarna sin egen personliga
relation till Gud och hittar hjälp att träffa viktiga val. Bibeltexten görs levande genom att
man under bön visualiserar scenerna med sina sinnen och genom imaginationen kliver in i
berättelsen för att komma i en genuin dialog med Herren. Dessa övningar har hjälpt oräkneliga männniskor genom tiderna att fördjupa sin relation till Gud, inklusive den som skriver
dessa ord. I Sverige erbjuder Jesu Sällskap också denna reträttform, i olika varianter, anpassade efter deltagarnas behov. Kontakta dem i Stockholm eller Uppsala för mer information.
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ALFONSUS DE LIGUORI,
KYRKOLÄRARE (1696-1787)

ALFONSUS DE LIGUORI var en framgångsrik
predikant, biktfader, författare, ordensgrundare
och biskop i 1700-talets Italien. I sin morallära
balanserar han perfekt mellan stränghet och
mildhet. För detta fick han efter sin död titeln
kyrkolärare och räknas som en pelare inom
katolsk moralteologi. Påven Gregorius XIV
ska år 1831 ha uttalat att det alltid är säkert
att följa Alfonsus linje i moralfrågor - även
när man inte helt förstår hans förklaringar.
En sådan officiell uppskattning har mig
bekant inga andra helgon fått, möjligen med
undantag för Thomas av Aquino inom teologin
(se 28/1). Redemptoristernas orden är grundad
av Alfonsus. Hans skrifter är översatta till
upp emot 100 olika språk. Den danske
(protestantiske) filosofen Sören Kierkegaard
är en av de många som läste honom med
beundran. Den helige påven Johannes Paulus
II skrev om dagens helgon: Sankt Alfonsus är
en gigant, inte bara i kyrkans historia utan även
för hela mänskligheten. Till och med människor
som inte följer hans visioner ser i honom
”läraren för den katolska själen i Väst”. För
den moderna tiden gjorde han vad Augustinus
uträttade i antiken.
Dagens helgon föddes nära Napoli 1696. Hans
föräldrar försåg honom med ett rikt mått av
helgonnamn till skydd. I kyrkans dopbok
är de alla med: Alphonsus Maria Antonius
Johannes Franciskus Cosmas Damianus
Michelangelo Caspar de Liguori. Vid sidan
av dessa anteckningar har andra, senare
händer, tillfogat i marginalen: Saligförklarad,
september 1816. Helgonförklarad 26 maj 1839.
Upphöjd till kyrkolärare, 23 mars 1871.
Modern var hängiven åt botövningar och
bön, något överdrivet sträng mot sig själv och
aldrig fri från en viss anspänd oro. Fadern var
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sjöofficer i kungariket Napolis flotta, även han
from men tämligen hård. En natt varje vecka
lät han sina söner sova på golvet för att de
skulle ”härdas”. Två av Alfonsus systrar blev
franciskannunnor, en av dem verkar ha plågats
av en sorts skuldångest.
Alfonsus fick en excellent utbildning. Han
var högt begåvad – redan vid 16 års ålder,
flera år före förväntad tid, var han doktor i
civil och kyrklig rätt och kunde snart börja
verka som advokat. Levnadstecknarna påstår
att det unga stjärnskottet under sina åtta år
som advokat aldrig förlorade ett enda mål.
Han frekventerade ofta operan, var en duktig
kortspelare och ivrigt praktiserande troende.
I sitt hjärta drogs Alfonsus alltmer till ett liv
i tjänst åt Gud, han bestämde sig för att leva i
celibat, dock utan att söka en andlig kallelse.
Han fortsatte sin advokatgärning, men var
öppen för att Gud kunde kalla honom åt annat
håll. Då hände det: i en rättslig tvist där en lag
stod mot en annan lag, råkade den segervisse
advokaten överse en avgörande detalj – och
förlorade målet (i dag anser historikerna att
domslutet avgjordes av mutor).
Nederlaget kändes som ett tecken från Gud.
Under ett besök på ett sjukhus (det ingick i
de studerandes fromma rutiner att besöka
sådana) hörde han Guds röst: ”Lämna världen
och ge dig själv åt mig”. Det sägs att Alfonsus,
som var beväpnad, gick till en Mariakyrka och
la sin värja på altaret. Han bad nu allt oftare
inför det allraheligaste sakramentet – denna
speciella böneform blev kännetecknande för
honom hela livet – och hämtade där kraft
för sitt beslut. Fadern fick acceptera sonens
önskan att läsa till präst, men under starkt

Under studierna tog Alfonsus starkt intryck av
den helige Francois de Sales (se 24/1) skrifter,
men läste även mycket av Teresa av Avila
(15/10) och Johannes av Korset (14/12).
Han anslöt sig till en from grupp män som
besökte dömda i fängelserna, gav stöd åt
avlidna brottslingars änkor och barn samt
andlig hjälp i samband med avrättningar.
Gruppen ledsagade de dödsdömda ända
fram till galgen och begravde dem sedan.
Detta fortsatta Alfonsus med även efter att
han prästvigts (1726), och han skrev senare
pastorala råd till andra präster som skulle
göra detta. Med stor empati och respekt
beskriver han däri de dödsdömda: ”Vilka
är under hårdare press på alla sätt, och vilka
förtjänar vår medkänsla mer än dessa olyckliga
brottslingar som är dömda att dö inom kort för
deras missgärningar?” Prästen måste ”göra allt
för att bringa tröst i dessa förfärande lidanden”.
Han ska berätta om Guds barmhärtighet och
vilja att alla ska bli frälsta, uppmana till en äkta
bikt och säga att Gud ”väntar på dig med öppna
armar för att omfamna dig och göra dig lycklig
för evigt i Paradiset”. Jesus som inte kom för
att kalla rättfärdiga utan syndare (Mark 2:17)
kommer inte att avvisa någon som kommer till
honom (Joh 6:37), han letar efter det förlorade
fåret (Matt 18:12). Till de förtvivlade och bittra
som känner sig förkastade av Gud ska prästen
säga: ”Allt du behöver göra är att be om hans
förlåtelse och älska honom. Det är absolut inte

sant att Gud har skapat dig för helvetet; han
skapade dig för Paradiset… Hur kan du säga
att Gud hatar dig, när han dog för dig på korset
av kärlek till dig?” Till tröst för sådana som
skäms över att de ska dö genom avrättning
skrev Alfonsus att man skulle påminna dem
om att Jesus själv, himlens och jordens herre,
dog på samma skamfulla sätt. De kunde
förena sig med honom i sin egen död. Om
de dömda trotsigt avvisade all tröst och hjälp
skulle prästen ge dem rådet att ta sin tillflykt
till Jungfru Maria med orden: ”Maria, Guds
Moder, du ser att jag är på väg att förlora min
själ. Du kan hjälpa mig, kom till min hjälp”
(citaten är översatta av mig från engelskan
i Alphonsus de Liguori, Selected Writings,
Paulist Press, 1999).
Som präst reste Alfonsus omkring i kungariket
Napoli för att predika och höra folks bikt. Han
blev snart känd som en duktig predikant, en
klok och balanserad biktfader och en mild
själasörjare. Det sägs att han aldrig vägrade
någon absolutionen, vilket var ovanligt på den
tiden då biktfäder ofta tog sitt uppdrag som
moraliska domare allvarligare än uppdraget
som vårdare av själar. Han samlade hemlösa
och arbetslösa i storstadens slum, s.k. lazzaroni,
i fromma kvällsföreningar (”capelle serotine”)
med meningsfull sysselsättning, vilket snabbt
väckte misstänksamhet – onda rykten påstod
att han skapade en hemlig sekt med en allt för
frisläppt moralsyn (likadana röster som i vår
tid fördömer socialt utsatta människor och
kräver att de behandlas hårt och hjärtlöst).
Alfonsus blev i en ålder av 31 år god vän med
en annan präst som var dubbelt så gammal
som han själv, Thomas Falcoia. Denne kände
sig kallad att grunda en ny nunneorden
och Alfonsus hjälpte honom med det (den
utvecklades senare till den kvinnliga grenen
av redemptionisterna). Alfonsus blev alltmer
ansvarig för projektet – mot sin egen vilja.
Falcoia blev biskop och uppmanade sin vän
att starta en prästkongregation i liknande anda
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motstånd, han hade ju satsat hårt på pojkens
världsliga karriär. Flera gånger hade den väl
menande mannen tänkt ut en brud åt sin
son, men denne ursäktade sig - än med sin
astma, än med annat. Fadern arrangerade
en gång en träff med en tilltänkt brud. Hon
skulle sjunga och Alfonsus spela cembalo (han
var musikaliskt begåvad). Alfonsus såg inte
på henne en enda sekund. ”Den fantastiske
juristen måste vara galen”, tänkte flickan – och
mer blev det inte av det romantiska mötet.

som kunde bedriva ivrig folkmission bland
bönderna. Alfonsus fick ihop en grupp män,
men oenigheter om ledarskapet splittrade
snart gruppen. Han fick starta om. Allt gick
fortsatt trögt: de flesta lämnade gemenskapen,
medlemmar kom och gick – under en period
var de bara fem. Gruppen växte dock och blev
till den manliga redemptoristorden (i dag ca
5000 präster och bröder i drygt 70 länder)
- och han själv kunde resa omkring och
predika och höra bikt igen. Påven godkände
snabbt den nya sammanslutningen. Värre var
det med erkännandet från statens sida. Där
fanns det en begriplig irritation över vimlet
av ordnar och klerker som inte gjorde någon
nytta. Många av dem fördrev dagarna med
kortspel och underhållning. Att klerkerna var
befriade från vanliga skatter öppnade dörrarna
på vid gavel för korruption. Antalet präster
fick begränsas, tyckte staten. Men man skulle
kunna se det tvärtom: bättre präster behövs. Så
tänkte Alfonsus och så tänkte påven.

År 1734 kom Napoli under spanskt styre.
Spanjorerna var oroliga över Alfonsus arbete
bland fattiga, det fanns en stor misstänksamhet
bland den tidens maktelit mot allt som
handlade om att hjälpa utsatta – man fruktade
sociala uppror och hade väl skäl för det.
Ryktena ledde till att ett av Alfonsus hus
angrepps av okända män och tvingades stänga.
Alfonsus kombinerade några sällsynt briljanta
predikantegenskaper med sin lika briljanta
juridiska träning – han skrev böcker om
moralteologi som blev populära, gillades av
påven och spreds snabbt. Han betonade Guds
barmhärtighet i allt – utan att därför förespråka
moraliskt lättsinne – och han vände sig mot
jansenismen, en av de farligaste villolärorna i
hela kyrkans historia som under sken av seriös
fromhet gjorde människor till slavar under en
allt för hård moralsyn.

Jansenismen
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Jansenismen var en moralsyn som hade sitt upphov i en biskop vid namn Cornelius Janssen i
Belgien (död 1638). Läran utgick från Guds allmakt och nertonade människans fria vilja. Här
på jorden är ett antal människor förutbestämda att få del av Guds nåd, påstods det (Janssen
övertolkade den helige Augustinus lära på denna punkt, se s. 1349). Jansenisterna vände sig
särskilt mot jesuitorden som grundats av den helige Ignatius av Loyola (se 31/7). De anklagade jesuiterna för en allt för avslappad syn på synd och för en alltför stor tro på den fria viljan,
ty på egen hand, sa de, kan man inte göra något för sin frälsning. Ändå lade de själva stor vikt
vid hård askes, man skulle leva tillbakadraget och enkelt, det räckte inte att ångra sina synder
enbart av rädsla för att komma till helvetet utan det fick ske av äkta kärlek till Gud. Denna
kärlek är en nådegåva som ges åt Guds utvalda barn, menade de. Det här var rigoristiskt och
så klart inte katolskt längre, en sorts pietism för de få, kylig andlighet utan hjärta och empati.
Jansenisterna såg sig själva som en reform- och förnyarrörelsen, men de höll på att splittra
kyrkan. Påvarna fördömde den stränga läran. Jansenisternas rörelse förföljdes och splittrades.
När ännu radikalare rörelser intog scenen (Franska revolutionen) kom de i skymundan. Den
s.k. ”gammalkatolska kyrkan” bevarar en del av jansenismens andliga arv fram till i dag.
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En dag stod en budbärare från påven i dörren
och överräckte ett brev med en officiell
biskopsutnämning. Budbäraren framförde en
blomstrande hälsning i stil med ”Högvördige
herre”. Alfonsus, som redan var 66 år gammal,
led av sin astma och av försämrad syn och
hörsel, svarade: ”Snälla, kom inte hit igen med
ditt ”Högvördige herre”, det blir min död”.
Han försökte få Clemens XIII på andra tankar,
men fick lyda och bli biskop. Han kunde dock
samtidigt fortsatt vara ledare för sin orden. Det
här dubbeluppdraget översteg hans krafter.
Alfonsus skakade på huvudet: om påven hade
sett honom med egna ögon skulle han inte ha
utnämnt honom, sa han. Men påvens beslut
blev till stor nytta: helgonet skulle göra stora
insatser under många följande år som biskop.
Den stiftspersonal Alfonsus tog över var
moraliskt nergånget: många präster hade
inget pastoralt arbete utan levde bara på
intäkterna från sina så kallade ”beneficier”
(mässtipendier, avkastningar av jordar, hus
och annat). De flesta spelade kort och hängde
på krogarna, de hade knappt någon teologisk
kunskap och predikade i princip aldrig. Vissa
läste sina obligatoriska mässor på under 15
minuter - Alfonsus kallade detta en skandal:
”Det räcker att bara se mässan bli firad så för
att mista tron” sa han. En del präster hade

uppenbart omoraliska förhållanden med
kvinnor, och det var inte att förvånas över
att lekfolket fördärvades i motsvarande grad.
Alfonsus reorganiserade prästutbildningen och
undervisade själv däri (om predikokonsten).
Kandidaterna granskades noga – sådana som
bara sökte en lätt försörjning sorterades ifrån.
Med långt större mod än sin föregångare i
ämbetet konfronterade han missbruken och
olämpligheten hos seminarister som kom från
inflytelserika familjer. Dessa reagerade med
vrede, men han gav inte vika för dem.
Prästseminariet fick ett bra rykte. Seriösa
kandidater, även från andra stift, sökte
sig nu dit. Många andaktsformer började
spridas, såsom tillbedjan inför tabernaklet
och Mariaandakter på lördagar. Biskopen
organiserade prediko-kampanjer med bikt,
han krävde av sina präster att de skulle tala rakt
på sak i prediktstolen men vara kärleksfulla i
biktstolen. Hans egen biktstol belägrades av
ångrande syndare. Han skrev:
… ju djupare en själ har fallit ner i synd, ju mer
den är fastbunden av helvetets krafter, desto
större bör biktfaderns vänlighet vara så att han
kan vinna den för omvändelsen, riva den från
djävulen och föra den till Jesu Kristi famn.
Och:
Om alla predikanter och biktfäder utförde deras
plikter så som de ska, så skulle hela världen vara
helig! Dåliga predikanter och dåliga biktfäder
är ödeläggande för världen, och dålig är varje
biktfader som inte är hängiven åt sin tjänst, som
inte studerar för att bli bättre på den, som inte
utför den på det allra bästa sättet han förmår.
(översatt från engelskan i The 33 Doctors Of
The Church, TAN books, 2010, s. 626)
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Alfonsus vände sig bl.a. mot den jansenistiska
idén att den heliga kommunionen bara kunde
tas emot ytterst sällsynt (på grund av vår
syndighet). Själv plågades han av skrupler, d.v.s.
en sjuklig oro för om han hade biktat rätt eller
kanske glömt något. Men denna svaghet vände
han till något positivt: just för att han visste
hur plågsamt detta tillstånd var kunde han
bli en effektiv hjälp för människor som led på
samma sätt. Som biktfader var han strikt, men
också ömhjärtat och full av medkänsla. Det var
den medicin som behövdes. Jansenismen var
för hård kost. Själavärd ska vara balanserad.

Tidernas kanske mest kända biktfader, den
helige kyrkoherden från Ars, Jean-Marie
Vianney (4/8) var en ivrig läsare av Alfonsus
böcker. Man förstår varför.
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Den helige biskopen skrev och skrev. Det
blev till många skrifter om moralteologi
och även försvarsskrifter emot angreppen
på den kristna tron från självutnämnda
”upplysningsfilosofer” (materialism, deism)
som poppade upp mot slutet av 1700-talet.
Alfonsus förutsade att svält och epidemier
skulle komma över landet om människorna
inte omvände sig. Det inträffade snart - som
på beställning. Då sålde biskopen allt han
kunde, inklusive sin bärstol, sina arbetsdjur
och sin biskopsring, för att skaffa fram mat
åt de nödställda. Biskopshuset användes som
socialkontor och stiftschefen tog till och med
lån för att lindra nöden. En dag gick ryktet
att stadens borgmästare medvetet gömde
matförråd och en rasande folkmassa ville döda
honom för det. Alfonsus erbjöd dem att ta hans
eget liv istället. Det lugnade folkhopen. Sedan
gav han dem matransoner för ett par dagar.
Som ovan nämnts spelade Alfonsus cembalo.
Han komponerade även sånger och melodier
som han sjöng med folket. Melodierna var
enkla och medryckande. Texterna ville väcka
kärlek till Jesus och Maria. Själv sjöng han före,
med en klar och behaglig röst där varje ord
artikulerades tydligt och kunde höras, även
i en stor kyrka. Församlingen sjöng oftast en
upprepad refräng. Melodierna skrevs aldrig
ner, men folket mindes dem, så i modern tid
har många av dem rekonstruerats och de lär
sjungas än i södra Italien. Från predikstolen
ledde han alla, även barnen, i enkel bön. Han
skrev: ”Bönen är det enda sättet vi kan uppnå
den nåden som frälser oss”. Varje predikan
skulle leda till bön med folket. ”Vi måste även
be om nåden att kunna be, och om att hålla ut
i bön”, skrev han.
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Biskopen hade alltid något för sig eftersom han
hade lovat Gud att aldrig spilla tid. Han ägnade
sig mycket åt gäster, sjuka och fattiga. När man
förebrådde honom att han gav allmosor till
människor som inte verkligen behövde det,
svarade han: ”Det är mer än sannolikt att det
är fallet, men vad gör det? Hellre bli lurad och
ge för mycket än att mista sin själ genom att ge
för litet.” Det hände att föräldrar lämnade sina
spädbarn i biskopens hus när de gick ut for att
arbeta. Deras herde var för dem som vilken
god granne som helst.
Naturligtvis berättas det också om mirakel,
och de kan ha hänt: omvändelser som var helt
otippade, att den helige mannen leviterade
(lyftes upp i luften) när han predikade, att
han profeterade om framtiden eller hade
visioner av Jungfru Maria. En gång välsignade
han vulkanen Vesuvius som höll på att få ett
utbrott vilket sedan kom av sig. Han botade
sjuka, sa man, men själv skämtade han om
ryktena: ”Om jag kunde göra så skulle jag bota
mig själv”. År 1767 drabbades Alfonsus av en
reumatisk feber som nästan tog livet av honom.
Sjukdomen varade ett år och efter den kunde
han inte räta upp nacken eller gå utan hjälp.
Sett bakifrån såg det ut som om han inte hade
något huvud, och man såg inte hans ansikte
när han predikade. Så småningom lyckades
kirurgerna rätta till huvudet en aning men det
förblev så förvridet att det var ytterst besvärligt
för honom att läsa mässan. Fyra gånger under
Alfonsus biskopsperiod var han så nära döden
att han fick Viaticum, de döendes kommunion.
Två gånger bad han få slippa sitt ämbete, men
påven ville utnyttja denna fantastiska biskop
till det yttersta: ”Hans skugga räcker för att
leda stiftet”, ska påven Clemens XIII ha sagt.
Hans efterföljare av samma namn sa: ”Det
räcker för mig om han leder sitt stift från
sjukbädden… hans böner kommer att göra
lika mycket gott för hans hjord som alla aktiva
insatser i världen”.

öppenhet för folklig kritik mot makten.
Så blockerade staten för ett erkännande av
redemptoristernas statuter. Alfonsus gick
med på en kompromiss med staten men
den gamle ordensgrundaren, som ju såg och
hörde dåligt, blev lurad: ämbetsmännen
hade skrivit in extra villkor som skapade
hinder för ordens arbete. Alfonsus, som bara
skummade de första raderna innan han skrev
under avtalet, visste inte att ordensregeln
därmed var ändrad. Påven accepterade inte
ändringarna. Han anordnade att de ordenshus
som fanns i hans eget rike, Kyrkostaten,
skulle följa den ursprungliga regeln. Därmed
kunde ordensmedlemmarna i kungariket
Napoli inte kalla sig för redemptorister längre
och Alfonsus, som levde där, var inte längre
medlem av sin egen orden. Detta slag var mer
än det åldrande helgonet kunde bära. Han
var så skakad att man fick trösta honom som
ett litet barn. När han hade samlat sig sa han:
”Gud vara prisat. Påvens vilja är Guds vilja”.
En djup depression följde, en ”själens dunkla
natt”, där djävulen skakade hans själ med
angrepp på varenda punkt i trosbekännelsen
och frestelser till alla sorters synder. Skrupler,
skuldkänslor som inte gick att bli av med,
rädslor och demoniska visioner pinade honom.
Mardrömmen varade 18 månader och avbröts
bara då och då, nämligen av raka motsatsen:
extatisk förening med Gud i bönen, profetiska
förutsägelser och även mirakel. Här ser vi hur
heligheten tar gestalt i en själ, besökt av Gud
och belägrad av tusen djävlar: figuren mejslas
fram ur stenen med hammarslag. Mannen som
hade tröstat så många fick bära den yttersta
tröstlösheten innan han ingick i himlen. Det
mentala mörkret från denna kris återkom som
sagt i åren mellan hans pensionering och död.
Nästan 91 år gammal gick Alfonsus bort. De
splittrade grenarna av hans rörelse förenades
sedan och den napolitanska staten accepterade
de ursprungliga statuterna, men den stora
segern fick grundaren alltså inte uppleva.
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I ett brev till påven Pius VI, det var år 1775,
gör helgonet ett desperat försök att få gå i
pension. Han har huvudsmärtor, besvär i
bröstet och med hjärtat, handen kan knappt
skriva under på dokument längre, han går bara
med hjälp, hör och ser dåligt, kan varken läsa
mässa eller predika eller besöka sina kyrkor.
De skuldkänslor han måste utstå för att han
inte klarar av sitt ämbete torterar honom. Två
månader senare befriade påven den nedbrutne
79-åringen från sitt uppdrag. Ännu 12 år skulle
han leva – dock under växande lidanden.
Den gamla svagheten för skrupler återvände.
Åldringen satt i rullstol och var rädd att föra
oväsen när han kördes i brödernas korridor.
Under mässan oroades han vid tanken att han
möjligen hade glömt något ord. Så även med
rosenkransen – hade han nu bett den klart
eller inte? När hans vårdare försäkrade att det
hade han, då kunde det ju möjligen vara så att
vårdaren hade räknat fel? Nya tvivel om allt
i tron överväldigade honom, frestelser samt
rädslan att gå evigt förlorad. En vårdare sa:
”Du måste vara tyst, annars blir du förryckt.
Vad ska folk säga ifall monsignore de Liguori
blir tokig?” Monsignoren svarade: ”Min
broder, om Gud vill att jag ska dö tokig vad
kan du göra mot det?” En egenskap räddade
åldringen från att tappa bort sitt hopp för gott:
hans blinda lydnad mot sina andliga vägledare.
Med hjälp av den egenskapen klarade han att
hålla ihop sig själv.
Alfonsus hade ett liv i motvind bakom sig.
Ofta måste han ha haft god nytta av sina
juristkunskaper. Han jagades av anklagelser
och rättegångar, vilket bl.a. hade med dåtidens
växande hat mot kyrkan och begynnande
sekularisering att göra. Han misstänktes
sympatisera med jesuitorden som påven
(under hård politisk press) hade upphävt.
Den världsliga makten i kungariket Napoli
såg ständigt med obehag på redemptoristernas
medkännande sätt att umgås med folket.
Man misstänkte allt som bara kunde likna
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Som andlig författare var Alfonsus en bestseller i
århundraden. Mitt på 1900-talet avtog intresset
plötsligt. De stora mentalitetsförändringarna
som ägde rum då i världen – och därmed
också i kyrkan – kan vara en förklaring. Hälsa,
framgång och välfärd blev den moderna
tidens ledstjärnor, en ångestskrupulant som
Alfonsus ville man inte likna. Helgon som lidit
mycket – frivilligt eller ofrivilligt - sågs som
psykiatriska fall (och det kan de ju ha varit,
men man blir väl inte automatiskt helgon av
att vara psykiskt problemfri?). 1900-talets
bildade katoliker vämjdes vid bilder av helgon
med sorgsna eller smärtfulla ansiktsuttryck,
eller medaljonger med Jesu och Marias
hjärtan droppande av blod. De förstod inte att
dessa handlade om trons mod, om empati,
om vad det kostar att kämpa för andras
frälsning. Bilderna hamnade på vinden.
”Jämmerdalsteologin” skulle övervinnas, sa
man käckt. Tendensen märks också inom
hagiografin, helgonlitteraturen, som började
sudda ut helgonens ”neurotiska” sidor. Man
insåg inte att man miste känslan för en själslig
rikedom, ett djup, den allvarliga och vilda
kärleken som är förryckt nog att ge allt, tro
allt och uthärda allt för andra (jfr 1 Kor 13:7)
- kort sagt korsbärandets tysta hemlighet. ”Jag
lider för er skull; mitt lidande är er härlighet”,
säger Paulus om den (Ef 3:13; jfr Kol 1:24).
Tempus fugit – tiden flyr. Det är naturligt att
andliga uttryck rostar och avläggs, man vill
ha nya sånger, nya böner, ny konst, det har
ofta hänt i fromhetshistorien. Exempel: våra
medeltida förfäder kunde bli djupt uppbyggda
av bilder som visade Jungfru Marias bara
bröst, man ville hämta tröst i hennes barm
liksom diande bebisar (jfr Jes 66:11). Det känns
främmande för oss – bara tanken att en vuxen
människa suger mjölk från en ung flickas
bröst… Eller tänk på andra andakter som vi
nu finner osmakliga, såsom att vörda Jesu
huvudhår. Men en klok kristen skrattar inte
åt det förflutna (eller sätter diagnoser på det)
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utan försöker förstå. Hur kommer framtida
kristna att döma om vår andlighet? Är vår tids
modernitet, religiöst sett, inte långt mer rädd,
inskränkt, förvirrad, tom och fattig än tidigare
tider var? Vi är sökare där våra förfäder var
hittare. Vi kapade ”förlegade” band bakåt men
hungrar nu och vet inte efter vad. Alfonsus
av Liguoris skrifter säljer inte längre men de
hjälpte en gång många. Att de kan få en ny
renässans är fullt möjligt: många av helgonets
texter är nu tillgängliga på svenska i serien
Alphonsus Maria de Liguori – texter i urval
(Maria Misericordia förlag).
Dagens helgons andlighet var enkel, sund och
rotad i kyrkans tradition:
Den fromme kungen Hesekias bad: ”Som svalans
gälla skri hörs min röst” (Jes 38:14). Svalungar
gör inget annat än att skrika, de vill ha hjälp och
mat av sina mödrar. Om vi vill behålla nådens
liv ska vi göra likadant. Vi ska ständigt ropa till
Gud om hjälp till att undgå syndens död och till
att växa i helig kärlek. Fader Rodriguez berättar
att ökenfäderna, som var de första mästrarna
i det andliga livet, träffades för att diskutera
vilken övning som var den nyttigaste och
nödvändig för evig frälsning. De bestämde sig
för att åter och åter upprepa Davids korta bön:
”O Gud, kom till min räddning”. Detta, skriver
Cassianus, är vad alla som önskar att bli frälsta
ska göra – säg ständigt: ”Min Gud, hjälp mig!
Min Gud, hjälp mig!” Vi bör göra det som det
första när vi stiger upp på morgonen; vi borde
fortsätta göra så i alla våra behov och alla våra
aktiviteter, vare sig andliga eller materiella. Vi
bör särskilt göra det när vi besväras av någon
frestelse eller lidelse. Sankt Bonaventura säger
att vi ofta enklare uppnår en nåd genom en
kort bön än genom något annat gott. Sankt
Ambrosius tillägger att redan medan vi ber har
vi fått vad vi söker. Böneakten själv är samma
sak som att få. Chrysostomos skriver att det
finns ingen som har större makt än en person

som ber, ty en sådan människa tar del av Guds
egen makt. För att uppnå fullkomligheten,
skriver Sankt Bernhard, måste vi betrakta och
be. Genom betraktandet ser vi vad vi saknar,
genom bönen mottar vi vad vi behöver.

(min översättning från engelskan i Alphonsus
de Liguori: Selected Writings, Paulist Press,
1999, s. 300)

Kyrkans bön denna dag:
Helige Gud, i varje tid ger du din kyrka nya vittnesbörd om nådens kraft. Lär oss att efterlikna
den omsorg som den helige biskopen Alfons Maria kände om människors eviga väl,
så att också vi får dela hans lön i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Rom 8:1-4 samt Matt 5:13-19

KATARINA (KARIN) AV VADSTENA
(1331-1381)
EUSEBIUS AV VERCELLI (CA 310-371)
PIERRE JULIEN EYMARD (1811-1868)

Den saliga KATARINA AV VADSTENA står
något i skuggan av sin berömda moder, den
visionära ordensgrundaren Heliga Birgitta (se
23/7 och 7/10), vars andliga verk hon skulle
fullborda. Källorna om Katarinas liv är inte
som Birgittas, ty från modern har vi ju de
många uppenbarelserna som vittnar detaljerat
om hennes yttre och inre liv, men dottern
Katarina lämnade få skrifter efter sig, och de
är utan personlig färg. Men ett helgon var hon.
Ungefär 25 år efter Katarinas död år 1381
insjuknade abbedissan Bengta Gunnarsdotter
i Vadstena. Denna kvinnas biktfader – Ulf
Birgersson, munk i ledande ställning vid
klostret – lovade Gud att författa en biografi
om den berömda Katarina. Han hoppades
att Gud till gengäld skulle skänka abbedissan
Bengta hälsan igen, och Bengta blev verkligen
frisk när han var klar med boken. Ulfs egna

huvudkällor var de muntliga traditionerna i
klostret där många ännu mindes den heliga
kvinnan (själv har han nog inte mött henne).
Hans skrift Vita Katherine är vår viktigaste
källa. Boken kompletterades med en rapport
om 68 mirakel som ansågs ha skett genom
hennes förbön. När boktryckarkonsten
blev till under andra hälften av 1400-talet
började Sveriges olika stift i rask takt att låta
trycka liturgiska böcker, både för präster och
lekfolk. Denna första generation av svenska
böcker trycktes i utlandet. Så kom även
katarinabiografin på pränt, år 1487, i Lübeck.
Den latinska skriften översattes i vår tid
till nutidssvenska, tillsammans med Heliga
Birgittas uppenbarelser, av Tryggve Lundén som
under åren 1957-1964 var katolsk präst och en
tid kyrkoherde i Malmö. Det är hans (numera
omoderna) översättning som jag citerar ur
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i det följande. Katarinas reliker skrinlades
under mycket högtidliga former i Vadstena år
1489. Påven Sixtus IV saligförklarade henne
år 1492. Ingen visste då att reformationen
skulle slå sönder alla sådana bruk redan i
följande generation - de många som jublande
deltog i skrinläggningsfesten skulle snart inte
få vörda henne längre. Våldsamma kyrkliga
förändringar satte stopp för allt sådant
”påviskt” och även för hela klosterväsendet
(se s. 348). När Sverige blev protestantiskt
försvann hoppet om nästa steg, en fullständig
kanonisation (helgonförklaring). I dag finns
det Birgittasystrar i Vadstena igen (med
gästhem), i ”vår katolska huvudstad” som
kardinal Anders Arborelius brukar säga.
Katarina var Birgittas fjärde barn (av åtta)
och växte upp på familjens gård Ulvåsa i
Östergötland. Familjen tillhörde den tidens
absoluta överklass, med kontakter till hovet
och kyrkans topp, den var bildad och hängiven
Gud, vilket man kan läsa mer om i min
kortbiografi om Birgitta (se 7/10). På denna
stormansgård fanns det gott om tjänstefolk,
och ofta gäster och vänner på besök. Tolv
fattiga fick mat varje dag, de sjuka vårdades
och besöktes av gårdens matmor, Birgitta.
Familjens barn fick privatundervisning av en
ung kaplan, Nikolaus Hermansson, sedermera
biskop och helgon (4/2).
En äldre broder som inte var lika from
som de övriga hette Karl. Han gav modern
Birgitta många huvudbryderier, och hon
kallade honom ”tårarnas son”. En yngre syster,
Ingeborg, blev nunna i Riseberga kloster
i Närke. Ingeborg räknades efter sin död
som helgon. Till Riseberga skickades även
Katarina, dock bara för uppfostran. Om man
ska tro broder Ulf skedde det direkt efter att
hon avvants (antagligen vid tre års ålder). Ulf
skriver att abbedissan där en gång hittade
barnet skrikande på golvet efter att en oxe
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(djävulen i förklädnad) hade vält henne ur
sängen. I en vidrig gestalt visade den onde själv
sig och sa till abbedissan: ”Hur gärna skulle jag
inte ha dödat henne, om jag bara hade fått lov
av Gud.” Var den ”djävul” som legenden talar
om i själva verket någon inom familjen eller i
klostret? Eller avslöjar mardrömmen det lilla
barnets känsla av att ha förvisats från familjen?
Är oxen hennes inre bild av pappan eller
bröderna? Allt kan tänkas. Något liknande kan
sägas om uppgiften att den sjuåriga Katarina
en natt hade en ond dröm om demoner,
förklädda till de dockor hon brukade leka
med. Hon trillade då åter ur sängen och slog
sig våldsamt. Därefter slutade hon leka med
dockor och undvek andra barns ”fåfänga”
lekar. Broder Ulf ser detta som andlig mognad
(maturitate skriver han på latin). Kanske var
det i stället ett utslag av en allt för hård och
skrämmande fostran.
Medeltiden såg inte på barn som vi gör. När
de hade nått förnuftets ålder betraktade man
dem som små vuxna. Lilla Katarina skulle i
enlighet med tidens sed giftas bort, bara 12-13
år gammal. Själv hade flickan nog helst blivit
nunna som sin syster Ingeborg, men det gick
inte. Den några år äldre, lika ädle och rike
Egard Lydersson van Kyren blev hennes make.
Så följde hon sin mor i spåren som också
bortgiftes vid den åldern, mer eller mindre
mot sin vilja. I deras värld, samhällstoppen, var
det arrangerade förnuftsäktenskap som gällde.
Sociala och ekonomiska hänsyn spelade en
stor roll. Vid sådana barnäktenskap var tanken
att makarna skulle vänta med den sexuella
fullbordan av äktenskapet tills flickan fyllt
18 år (andra fall, såsom den heliga Elisabeth
av Thüringen, se 17/11, visar dock att man
kunde börja tidigare). Men på bröllopsnatten,
så skriver broder Ulf, övertalade Katarina sin
brudgum till att de skulle leva som bror och
syster hela livet, alltså i ett s.k. Josefsäktenskap.
Några detaljer från samtalet under den natten

De två unga älskade varandra högt, på ett
särskilt, vänskapligt sätt. Broder Ulf illustrerar
den kyska harmonin mellan dem med en
vacker anekdot: Egard jagade en gång i skogen
med sina hundar och tillfälligtvis reste Katarina
i vagn genom samma skog. En trött hind på
flykt sökte tillflykt hos Katarina och lade sitt
huvud i famnen på den kyska kvinnan, tamt
och milt. Ulf skriver: ”När hennes man och de
andra, som förföljde villebrådet, sökte upp fru
Katarina, visade hon dem hinden, som gömde
sig under hennes kjortel, och bad ödmjukt
att hon skulle få ge sin fånge – hon menade
djuret – sin frihet. De gav gärna sitt samtycke
till detta, och djuret sprang in i skogen igen”.
Motivet återkommer i andra helgonlegender.
Här syftar det med allt tydlighet på Katarinas
jungfrulighet som Egard avstod från att ”ta
död på” (hon avbildas ofta med en dovhjort
vid sina fötter). I folksagornas värld, som
mycket väl kan ha bevarat bitar av gamla
helgonlegender, möter vi också motivet med
hjorten som söker skydd undan jägarna. Det
kan röra sig om en pojke som förvandlats
till hjort för att han gripits av en ostyrbar
längtan att vara med i leken när jakthornen
skallrar genom skogen men som sedan flyr
för sitt liv och söker skydd hos sin syster
(så i bröderna Grimms ”Lille bror och lilla
syster”). I antiken sa man att gudinnan Diana
förvandlade jägare till hjortar, jägarna blev
de jagade. Motivet har alltså många bottnar,
hinden kan tolkas psykologiskt som en bild
av både Katarina och Egard på samma gång.
Döljer anekdoten svårigheter att upprätthålla
kyskhetslöftet? I vår tid uppmuntrar kyrkan
inte till Josefsäktenskap (och definitivt inte till
tonårsäktenskap). Paulus avrådde äkta makar

från att avstå från samlag – enda undantaget
han såg var om paret ägnade sig åt bön under
en tid, men aposteln understryker att makarna
sedan ska vara tillsammans igen, ”annars kan
Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva
avhållsamt” (1 Kor 7:5-6). Meningen med
äktenskapet är att uppfylla Guds bud: ”Var
fruktsamma…” (1 Mos 1:28). Celibatet har i
sig ett stort värde och Paulus önskar att alla
kunde leva så, liksom han själv (1 Kor 7:7),
men det passar inte för alla. Broder Ulf skriver
lyriskt att de båda makarna i Herrens örtagård
var ”som två liljor” (quali duo lilia). En natt
smög sig storebror Karl in i deras sovrum. När
han såg att de låg där var för sig på det hårda
golvet, liksom hans mor Birgitta brukade göra,
i sträva yllekläder, gjorde han narr av dem. Det
bar de med ödmjukhet.
Tonåringen Katarina trotsade överklassmodet
som inspirerades av de extravaganta flandriska
och franska furstehoven. Hon började klä sig
mer enkelt, enligt gamla tiders svenska seder,
hon påverkade även adelsdamer, väninnor
och släktingar att ta efter henne i detta. Karls
hustru motsatte sig Katarina, men när hon en
gång stod med Katarina framför en Mariabild
och råkade slumra till fick hon en vision
i vilken Maria log mot Katarina men såg
mycket strängt mot henne själv. Jungfru Maria
förmanade henne att lyda Katarina. Hon
gjorde sig då av med sina nymodiga kläder och
prydnader vilket väckte hennes mans vrede
mot sin fromma syster. Karl tyckte att Katarina
gjorde båda sig själv och hans hustru till en
sorts nunnor och löjliga personer.
Snart dog deras far, Heliga Birgittas man. Karl
blev familjens starke man. Birgitta var formellt
en fri kvinna som kunde gå sina egna vägar.
Det var året 1349 och påven Clemens VI
hade utlyst ett jubelår med fullkomlig avlat
för pilgrimer som reste till Rom (vad avlat är
förklarar jag närmare på s. 326ff).
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har vi förstås inte. Broder Ulf berättar bara
att Egard storsint gick med på sin unga bruds
önskan. Frågan är om det verkligen var så
enkelt. Menade Egard vad han sa? Skulle han
inte ha arvingar? Var det här genomtänkt?
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Själv satt Clemens i sin bekväma exil i franska
Avignon, vilket upprörde alla seriöst fromma,
inklusive Birgitta, som höll på att varje påve
måste leva vid apostlarna Petrus och Paulus
gravar. Kristus började nu tala mer till Birgitta,
han ålade henne att bege sig till Rom, och
lovade henne (vilket vid den tiden verkade
politiskt omöjligt) att påven skulle återvända
dit, och att hon av honom skulle få sin
planerade klosterstiftelse godkänd (även det
en osannolik dröm eftersom kyrkan hade satt
stopp för nya ordensbildningar). Alltså gav sig
Heliga Birgitta, Kristi brud, lydigt av mot Rom.
Men Katarina miste nu sin mor, sin andliga
klippa, sitt stöd.
Dagens helgon var nu 18 år gammal. Med tanke
på att det var vid den åldern som ett äktenskap
som hennes avtalsenligt skulle fullbordas
sexuellt så bör Karl ha lagt press på sin svåger
Egard att få fart på fortplantningen – det hade
denne ju i praktiken lovat Katarinas avlidne
fader genom att äkta hans dotter. Munken
Ulf skriver att Katarina nu började sakna sin
mor. Efter lång tids vädjande och bönande fick
hon sin man att gå med på att hon kunde ge
sig ut på den för en ung kvinna högst riskabla
resan för att besöka henne. Karl blev rasande
när han hörde att Egard accepterat detta. Han
skrev ett brev i vilket han hotade svågern med
döden om han inte tänkte om, han anade nog
att systern ville undgå att bli åttabarnsmamma
som deras fromma mor och redan som ung
få dela hennes frihet som änka. Nu ville det
sig dock att brevet först hamnade i Katarinas
händer, ty Egard var inte hemma, och hon var
djärv nog att öppna och läsa det. Hon visade
det för sin morbror Israel, ”en både mäktig,
from och klok man”, som lovade henne att
lugna Karl samt gav henne extra pengar med
på resan. Hon skulle ge sig iväg snabbt, sa han.
Katarina flydde – likt dovhjorten i anekdoten
ovan - över hav och land, med ett passande
följe. Det var jubelåret 1350 och de reste hela
sommaren. I augusti var de framme i Den
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eviga staden. De hamnade där i ett myller av
hundratusentals andra pilgrimer som trängdes
på gatorna, i tavernor och på torgen, och som
fyllda kyrkorna i sin strävan efter avlat.
Hemma i Sverige skulle Egard vakna upp
varje morgon utan Katarina vid sin sida.
”Vi ses igen” var kanske de sista orden hon
sa innan han såg henne stiga till häst och
försvinna bakom träd och hus. Eller rymde
hon brådstörtat, under natten? Vi vet inte.
Egard hade kunnat välja att följa med sin unga
brud, och därtill vunnit samma jubelårsavlat
som hon. Så gjorde Heliga Birgittas man. Han
brukade vara med på sin frus pilgrimsresor,
men alltså inte Egard. Varför? Här saknas en
förklaring. Rykten och teorier om det fromma
paret måste ha florerat – och gjort ont. Och
hur blev det nu mellan honom och Karl?
I Rom var Heliga Birgitta spårlöst försvunnen.
”Under hela åtta dagar sökte fru Katarina
med sitt följe modern i Rom och var mycket
orolig” skriver broder Ulf. Birgitta uppehöll
sig just då i Bologna där hon ville tillrättavisa
några bendiktinmunkar. Hennes biktfader
och ledsagare genom livet, Petrus Olovsson,
en helig man med ett stort engagemang för
sjuka människor bakom sig, fick där i Bologna
en ingivelse att han skulle fara till Rom. Han
kunde varken äta eller sova förrän han lydde
ingivelsen, sägs det. Han påträffade Katarina
och hennes följe i Peterskyrkan (inte den
Peterskyrka vi känner i dag utan den gamla
versionen som kejsar Konstantin hade uppfört
tusen år innan och som nu var i förfall – hela
Rom var dessutom skadad av en jordbävning
två år innan och måste ha sett sorglig ut). Så
återförenades mor och dotter i jublande glädje
i Bologna varefter de återvände till Rom. Guds
språkrör, Birgitta, som fick utstå mycket för
sina budskap till tidens mäktiga (inklusive
påven), hade längtat efter någon som kunde
bistå henne. Nu var hennes egen dotter helt
överraskande här, ett klart bönesvar från Gud!

Kaos och kriminella gäng härjade på Roms
gator och kvinnor gick osäkra överallt. När
Birgitta nu besökte Roms heliga så kallade
stationskyrkor och andra platser där man
kunde vinna avlat fick Katarina därför stanna
hemma i säkerhet. Det gjorde henne bitter
– då var väl livet hemma i Sverige bättre i
alla fall, där syskon och släktingar i trygghet
kunde tjäna Gud! I sin upprördhet blev hon
likblek i ansiktet och ögonen var vända utåt.
Hennes mor befallde henne att säga hur det
var, men hon svarade att det kunde hon inte
säga. ”Nästa natt drömde hon att hela världen
brann och att hon själv stod på en liten plats
mitt inne i elden”, heter det. Jungfru Maria

visade sig och uppmanade Katarina till lydnad.
Flickan föll på knä för sin mor, berättade
allt och lovade lydnad. Hon lovade även
biktfadern lydnad och följde sedan alla hans
råd, späkte sig, iakttog tystnad och ”började
leva som i ett kloster under uppsikt av sin
moder”. Tillsammans med modern tog hon sig
an fattiga och främlingar, inte minst pilgrimer
som kom från Sverige. Broder Ulf skriver:
”Jag kan som exempel berätta att hon flera
gånger kallade en fattig pilgrim till sitt rum,
gick igenom evangeliet och helgonlegenderna
med honom, förklarade Guds bud och
enträget uppmanade honom att undvika
de sju dödssynderna. Han återvände sedan
till hemlandet med henne, blev lekbroder i
Vadstena kloster, kämpade Kristi goda kamp
och brukade berätta många prisvärda ting
om hennes helighet för bröderna” (man får
intrycket att författaren känner denne broder
som därmed är en av hans källor).
Ibland måste Katarina ha känt tvivel i hjärtat.
Hur blev det med Kristi löfte till hennes mor
om påvens återkomst till Rom? Dock – trägen
vinner: profetian besannades efter 17 år: 1367
tågade Urban V in i kyrkans residensstad. Han
lämnade dock staden redan 1370, men Birgitta
fick kontakt med honom på vägen bort från
Rom, och hon fick då en (i alla fall delvis)
bekräftelse av sin klosterregel. Efter detta kan
Katarina knappast ha tvivlat längre.
Den blonda, unga och vackra, jungfruliga
änkan från det höga Nord var på mångas
läppar. ”Många adelsmän önskade sålunda
taga henne till äkta och friade än personligen,
än genom andra till fru Katarina, i det att
de lovade henne stora och dyrbara ting i
bröllopsgåva”. Mor och dotter levde ofta under
svåra ekonomiska förhållanden, så det var
frestande erbjudanden, men alla friarna fick
ta ett stålblankt nej. ”Förblindade i sin passion
försökte de att med hotelser och övervåld
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Men efter någon tid stod Katarina resklar igen,
ty skulle man hinna hem till Sverige innan
jul och därmed slippa besvärlig snö på vägen
så gällde det att komma iväg innan hösten.
Modern ville inte släppa sin dotter. Flickan
drogs nu mellan sin kärlek till sin man ”som
hon älskade mer än sin egen kropp”, och till sin
mor som Herren talade genom. Hon valde att
stanna. Men vardagen med mamman i Rom
blev hård. Efter ett tag skrämdes Katarina av
alltihop, det kändes ofritt. Hon ville hem igen.
Då talade Kristus till Birgitta: ”Säg denna
jungfru, din dotter, att hon nu har blivit änka.
Och jag beslutar att hon skall stanna kvar
hos dig, ty jag vill själv sörja för henne”. Och
verkligen – Egard där hemma hade dött i en
sjukdom.
Katarina bestämde sig för att skjuta all sin
hemlängtan ifrån sig. Birgitta (och Katarina
själv) bad biktfadern slå henne med riset tills
tankarna på Sverige hade drivits ut. Broder
Ulf upplyser oss om att metoden hjälpte. Den
unga änkan plågades dock resten av livet av
skuldkänslor mot Egard. Hon hade inte gett
honom vad en hustru är skyldig sin man, och
han fick dö utan henne vid sin sida. Egard
offrade mycket för Katarina. Tyst glider han ut
bakom ridån. Söp han ihjäl sig?
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framtvinga vad löften och smicker icke kunnat.
De lade därför sig i försåt på gatorna och vid
vägpassen för att taga henne till fånge” – de
var tydligen den sortens knäppgökar som vi
även ser i vår tid, som förväxlar uppvaktning
med jakt och inte kan ta ett nej, som förpestar
livet för mången god kvinna och som borde
sitta bakom galler. Nu var det så att Katarina
hade en särskild vördnad för det fornkristna
helgonet Sebastian (se 20/1), martyren som
genomborrades av pilar. Hon önskade att
hans förbön skulle skydda hennes kyskhet.
En dag var hon på väg till hans kyrka, som
ligger utanför murarna, i sällskap av flera
adliga romerska fruar. Bland vingårdarna i
trakten låg en greve på lur med sina män.
Den långa skönheten med det änglalikt ljusa
håret skulle övermannas, till varje pris. När
sällskapet passerade förbi rusade de upp, med
spända pilbågar, för att röva bort grevens
drömprinsessa. Men ”då kom en hjort hastigt
springande emot dem, och medan de – det
var ett ingrepp från Gud – var sysselsatta
med att fånga hjorten, skyndade fru Katarina
med de andra damerna tillbaka in i staden.
Sålunda rycktes hon såsom en liten dovhjort
ur deras händer”. Vi märker hur broder Ulf
vill få oss minnas den första hjorten som
Katarina skyddade (se ovan): hon räddades
här av samma djur som hon en gång själv
räddat. Katarinas egna tankar gick utan tvekan
till den helige Sebastian, hennes himmelske
beskyddare: nu regnade det pilar över det
flyende djuret, liksom en gång över honom,
för hennes skull.
Katarina höll sig härefter strikt hemma,
förutom när hon kunde gå ut med solitt följe
eller när modern genom sina uppenbarelser
fick veta att ingen fara förelåg. En dag sa
Birgitta att kusten var klar – Katarina kunde
följa med henne till en kyrka vigt åt Sankt
Laurentius (se 10/8). Katarina fruktade att den
galne greven från vingårdarna skulle ligga på
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lur igen och det gjorde han också, men Gud
förblindade hans syn så att han inte märkte
att de gick förbi. Greven fick ledas vid handen
till Laurentiuskyrkan där han och hans
män hittade Katarina och Birgitta. Han föll
gråtande ner framför dem, bad om förlåtelse,
lovade bättring och återfick synen.
På en pilgrimsresa till Assisi fick mor och
dotter söka tillflykt undan regn och snö i ett
härbärge. Dit kom också ett rövargäng. De
fick syn på den vackra jungfrun, men när de
ville göra närmanden hördes utanför skrik
som av en krigshär, och även klang av vapen
och ropet: ”Tag fast rövarna!”. Rövarna tog
genast till flykten. Nästa dag låg de på lur igen,
men Gud gjorde så att de inte kunde se de två
kvinnorna när dessa gick förbi.
Katarina bad ivrigt. ”Från sin barndom läste
hon dagligen Jungfru Marie tidegärd, de sju
botpsalmerna och många privata böner…
före insomnandet knäböjde hon fyra timmar
i sträck, under det att hon slog sig för sitt bröst
och fällde många tårar vid tanken på Kristi
bittra pina, och erbjöd sig så varje kväll som
ett offer åt Herren”. Före gryningen började
hon be igen och om ingen bad henne om något
fortsatte hon tills middag. När hon en dag bad
innerligt i Peterskyrkan såg hon en kvinnlig
pilgrim, klädd i vit klänning, omgjordad med
ett bälte, med vit slöja på huvudet och en
svart kappa utanpå klänningen. Kvinnan bad
henne be för den norska kvinnans själ (därmed
menades hennes bror Karls hustru Gyda) och
från denna kvinna, lovade främlingen, skulle
det snart komma en gåva som skulle hjälpa
dem med pengar. Katarinas tjänsteflickor som
stod vid sidan om hörde att hon talade med
någon men såg ingen.
Inom kort kom budet om Karls hustrus död
och ett vackert norskt diadem som Gyda hade
burit. När de sålde diademet fick de råd med
mat för ett helt år.

Äkta evangelisk enkelhet ger människor en
särskild skönhet. En gång fick Katarina tillstånd
att följa med några fromma adelsdamer på
en avkopplingspromenad bland vingårdarna
utanför Roms stadsmurar. Katarina var längre
än de, väl ca 180 cm, och vid ett ställe bad de
henne plocka ner druvor åt dem. ”På grund av
sin frivilliga fattigdom hade hon trasiga och
lappade ärmar, men hon blygdes inte att bland
så förnäma fruar anses fattig och simpel. Hon
sträckte alltså upp sina armar för att plocka
vindruvorna, och då tyckte fruarna att hennes
ärmar var beklädda på bästa sätt med purpur
och ädelstenar”. De ville alla vidröra ärmarna
”som skimrade av kostbar purpur” och
kunde inte förstå att hon hade en så fin dräkt.
Tjänsteflickorna och biktfadern bevittnade
detta mirakel.
Men att bära anspråkslösa kläder är lätt nog,
förklarar broder Ulf, svårare är det att tåla
kränkande och nedsättande tal. Katarina
smädades av sina egna tjänare och stod
ödmjukt ut med det (de hade nog sina skäl:
hushållet var hårt pressat av all välgörenhet –
ofta nog saknades det mat, och det drabbade
förstås allihop, inklusive tjänstefolket).

Mild förblev Katarina livet ut. Ulf skriver: ”En
from nunna i Vadstena, Margareta Karlsdotter,
berättade detta om hennes tålamod, att hon
aldrig någonsin hörde något otåligt ord av
henne eller kunde förnimma tecken på vrede
emot dem som förolämpade henne”.
Katarina följde sin mor på resor till många
heliga platser och helgongravar – ”under stora
mödor och upptänd av innerlig kärlek till Gud”
- även utanför Rom och i andra länder samt
till den heligaste platsen på jorden: Herrens
gravkyrka i Jerusalem. Men i Heliga landet
insjuknade Birgitta i en feber som varade under
hela resan tillbaka till Rom. Den heliga modern
dog i huset på (nuvarande) Piazza Farnese,
i ett rum som ännu kan beses. Kristus hade
sagt till Birgitta att hennes kropp skulle föras
tillbaka till Sverige och det ordnade Katarina
och biktfadern omgående. Enligt dåtida skick
skiljdes köttet genom kokning från benen.
Dessa kunde då bevaras och transporteras
problemfritt, vördas och kyssas av fromma
människor som de mötte under resan. Så red
de hemåt – Birgittas ben i en furukista, beklädd
med skinn och järnbeslag, en halv meter bred
och tre gånger så lång (kistan finns numera att
se i nunneklostermuseet i Vadstena). Kistan
bars troligen på en bår mellan två hästar, en
häst framför, en bakom. Kring kistan red
Katarina och de kyrkans män från Sverige som
var med henne. Så lämnade resesällskapet det
kaotiska Rom bakom sig.
Broder Ulf berättar att många mirakel skedde
under hemtransporten – de största av dem
var kanske att människor som vidrörde de
heliga benen och fick lyssna till Katarinas
allvarliga predikningar grät över sina synder
och omvände sig. I Danzig i Preussen
kritiserade Katarina med starka ord de
sociala missförhållandena som orsakades av
Tyska ordens regemente där, hon påminde
om ”de fruktansvärda straffdomar som Gud

1269

AUG

Mor och dotter var livet igenom engagerade
i karitativt arbete. Det heter: ”… allt ifrån sin
barndom blev hon allt mera misskundsam mot
de fattiga och sjuka, ju äldre hon blev. Hennes
moder, den högtheliga Birgitta, brukade föra
med sig sin lilla flicka till sjukhusen, där hon
fromt och utan fruktan för smitta behandlade
de sjukas sår och bölder med sina händer,
bevisade dem många välgärningar och gav
dem tröstande ord”. Antagligen gjorde de två
helgonen likadant i Rom. Många beundrade
där den sällsamma gumman från Nord men
man fruktade henne också: Birgittas offentliga
kritik av romarnas omoral var skoningslös.
Gud skulle straffa staden, sa hon. Skvallret har
florerat hos hög och låg.
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uppenbarat för den heliga Birgitta, och hon
fruktade inte för deras världsliga makt”. Med
ett skepp från Danzig nådde de fram till en
annan hamn i Sverige än de tänkt sig (Sikavarp
vid Ölands ostkust). Att återkomma efter 24 år
till ett grönskande svenskt sommarlandskap,
med lust och fägring stor som vi sjunger i
sångboken Cecilia (nr. 418), måste ha rört
Katarina till tårar. Därifrån tog sig sällskapet
till Söderköpinge i Östergötland, och nu kom
”en oräknelig mängd av män och kvinnor av
adel och allmoge samt präster och munkar
henne till mötes”. Från Söderköpinge till
Vadstena strömmade folk samman i städer
och byar som de passerade. Biktfadern Petrus
som varit med på resan predikade om alla
storverk som Gud utfört genom Birgitta.
Mottagandet i Linköping var storslaget: den
blivande biskopen Nils Hermansson (som själv
känt Birgitta och varit privatlärare åt hennes
barn, se ovan och 4/2) kom ut ur staden med
munkar och klerker och allt folket, ”klockorna
ringde, orgeln spelade, jubelsång skallade
bland prästerskapet”. Vid domkyrkan hölls
en lång predikan varefter Katarina kritiserade
den helige biskopen för att bry sig för litet
om själavården. Han tog starkt intryck av det
och ändrade sitt liv. ”Till slut anlände hon till
Vadstena inom apostlarna Petri och Paulus
oktav” (= veckan efter 29 juni) ”och blev med
våldsamt jubel mottagen av hela brödraoch systersamfundet” (= birgittinerna). Där
var klosterbygget i full gång enligt Birgittas
anvisningar. Katarina, nu stark och modig som
sin mor, tog över ledningen av gemenskapen
fast hon aldrig formellt blev nunna, och förblev
den självklara ledargestalten till sin död. Själv
satsade hon också sitt eget arv till förmån för
projektet.
Birgitta blev allt mer känd ute i världen.
Överallt ifrån kom det pilgrimer. Sveriges
kung och samhällselit insåg att det här var
en nationell angelägenhet med potential för
mer. Katarina skulle återvända till Rom och
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utverka sin mors helgonförklaring av påven. Så
återvände hon till Den eviga staden hon kände
så väl och där hon tillbringat två decennier
av sitt vuxenliv. I Rom sågs hon nu själv av
många som ett levande helgon, sin mors
avglans, man sökte hennes hjälp som tröstare
och själasörjare. Från denna andra vistelse i
Rom berättas olika mirakel, såsom att Katarina
hejdade Tibernflodens hotande översvämning
av staden – hotet tog slut när man med makt
tvingade henne dit ner och lät hennes fötter
beröra vattnet, som en annan Mose eller
Josua. Därtill en spektakulär omvändelse, en
exorcism, en lycklig födelse m.m.
Men kanonisationen dröjde, ty påven
Gregorius XI, som var vänligt inställd till
saken avled, och hans efterföljare Urban VI
– också han välvillig – stod snart inför en
opposition som valde en motpåve från Genève
som antog namnet Clemens VII och bosatte
sig i det franska Avignon efter att hans trupper
hade besegrats av påven Urbans, vilket ledde
till den fyrtioåriga krisen som brukar kallas
för den västerländska schismen. Må Gud
skydda kyrkan från att någonsin uppleva
något liknande. Den enskilde troende visste
inte vilken påve som var den rätte. Splittringen
delade Europa: bakom motpåven Clemens
i Frankrike ställde sig Frankrike, Spanien,
Portugal, Savoyen, Skottland och kungariket
Napoli, bakom den rättmätige Urban stod
stora delar av Italien, hela det tysk-romerska
riket samt England och Norden. Kardinalerna
var som stormakterna splittrade i påvefrågan.
De höga herrarnas intriger måste ha väckt
stark irritation i den lilla svenska kolonin.
Katarina var på Urbans sida och förvarade
honom offentligt, han var ju lagligt vald
och bodde i Rom som en påve skulle. Även
hennes heliga namne från Sienna (se 29/4)
stödde Urban, dock i ett något högre tonläge.
Urban beundrade Katarina. Han ska en gång,
när hon talat inför honom och kardinalerna

Moderns formella helgonförklaring fick
Katarina aldrig uppleva, den skulle först bli
verklighet år 1391, tio år efter hennes död.
Men med sig tillbaka fick hon en komplett
stadfästelse av klosterregeln för Vadstena
såsom hennes mor hade önskat den – en stor
triumf. Klosterstiftelsen fick även tillstånd
att upprätta dotterkloster överallt och
dessutom en rad enastående avlatsprivilegier
som gjorde Vadstena till Nordens mest
betydande pilgrimsmål och säkrade klostret
en ekonomiskt oberoende framtid (och väckte
avund på andra platser). Staden vid Vättern
kunde därmed bli en pilgrimsmagnet och
klostret bli välmående även om hälften av
avlatsintäkterna i laga ordning tillföll Rom.
Katarina fick också påvliga skyddsbrev för
hemresan till alla de slott och städer hon
skulle passera, samt väpnad eskort upp genom
Italiens furstendömen ända till alperna.
Under hemresan blev den nu 49-åriga kvinnan
allt mer sjuk. Året skulle bli hennes sista
på jorden. Väl hemma i Vadstena tillkom
kräkningar som gjorde att hon inte vågade ta

emot den heliga kommunionen fysiskt längre.
Däremot biktade hon sina synder dagligen,
ibland 2-3 gånger per dag. Till sist försvann
talförmågan. Under fastan, 24 mars 1381,
dog dottern till vårt lands mest kända kvinna.
Hon begravdes få dagar senare av den helige
biskopen Nikolaus från Linköping i närvaro av
höga kyrkliga och världsliga ledare från in- och
utlandet samt en väldig skara människor. ”Alla
suckade och grät mycket” skriver broder Ulf,
”Det blev en väldig trängsel av folk, så att man
knappt förmådde föra fram den heliga kroppen
till graven; hela folkhopen ville nämligen
vidröra denna dyrbara pärla”. En god vän till
Katarina, biskop Tord från Strängnäs, grep
hennes hand och kände sin handtryckning
besvaras av henne, han tog det som en
påminnelse om ett löfte han en gång givet
henne. Även andra stora tecken och mirakel
inträffade. Broder Ulf slutar sin berättelse med
att försäkra om att mirakel fortsatt händer vid
Katarinas grav för dem som fromt beder därom,
genom Dens gåva som i all evighet är lovvärd
och underbar i sina helgon. Amen.
Katarina satsade allt för att bevara sin mors
andliga arv. Det finns många likheter mellan
henne och en annan dotter till Birgitta, från
vår egen tid: den heliga Moder Maria Elisabeth
Hesselblad som skulle blåsa liv i rörelsen och
återförvärva det hus i Rom vid Piazza Farnese
som Birgitta hade fått, där mor och dotter
bodde under nästan 20 år och där Birgitta dog.
Där vilar i dag Elisabeth, vår nutida Birgitta,
eller bättre: vår nutida Katarina (se 4/6).
De 68 mirakelberättelserna som lagts till
katarinaberättelsen ger en intressant bild av
människors liv och bekymmer i 1300-talets
Sverige. Vi hör om små barn som kommer
bort, faller i brunnar eller vattenströmmar
men räddas på grund av Katarina. Svårt
sjuka, förgiftade, förlamade, drunknade eller
skadade från arbetsolyckor tillfrisknar efter att
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ha sagt: ”O dotter, du har i sanning druckit
din moders mjölk.” Men politiken krånglade
till allt vad Katarina var ute efter. T.ex. stödde
drottningen Johanna av Napoli motpåven,
men var samtidigt en god främjare av Birgittas
kanonisation. Når påven ville ha de två heliga
katarinorna att påverka drottningen till att
byta sida ställde Katarina av Sienna upp, men
Katarina av Vadstena sa nej. Och nu verkade
man inte ha tid för den svenska helgonfrågan
längre. ”Den vördnadsvärda fru Katarina
vistades sålunda fem år i Rom för detta ärendes
skull och hade stora utgifter och besvär”, skriver
broder Ulf. Katarina fick av vänner rådet att
deponera alla sina högtidliga dokument om
sin mor och hennes mirakel i Rom, resa hem
och avvakta lugnare tider.
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man bett om helgonets förbön och typiskt
lovat att låta göra en vaxfigur som gåva till
Katarinas grav, föreställande den kroppsdel
som blivit frisk (huvud, tänder, handen, örat
o.s.v.) eller en hel mans- eller kvinnofigur.
Offer från överfall (sårade av pilar genom
kinderna, nacken eller i bröstet) erfar hjälp,
liksom plötsligt sinnessjuka eller döende.
Köpmän på resa förföljdes på havet av pirater
men ropade på Katarinas hjälp och klarade sig
- i ett fall genom en storm (som också hindrade
dem själva från att nå den hamn de avsett, men
där låg andra pirater och väntade på dem så
det vara bara bra). En orättvist fängslad man
lyckades fly, ett nyfött barn dog men återfick
livet, en häst återhämtade sig direkt efter en
olycka, en maskdrabbad åkerjord befriades
över en natt från skadedjuren o.s.v. Jag vill
citera ett par längre smakprov från år 1371
(mirakel nr. 31 och 33). De handlar dels om
en mamma som inte kunde amma sina barn,
dels om en transport med dyrbarheter som
förlorades i Klarälven i Värmland. Undren
skulle nog inte ha godkänts enligt katolska
kyrkans stränga vetenskapliga krav i våra
dagar – men de kan ju vara äkta i alla fall. Med
dem avrundar jag min lilla katarinabiografi:
Peter Petersson i Vadstena hade redan fått
tretton barn med sin hustru, men modern
kunde, på grund av mjölkbrist i sina bröst,
inte själv amma något av dem. Fadern var
därför jämt tvungen att låta lejda ammor och
sköterskor ta hand om barnen; han kände stor
förtrytelse mot hustrun och tillfogade henne
smädande och skymfande ord. Hon var mycket
bedrövad över detta, kom att tänka på fru
Katarina, vars helighet är ryktbar i världen
på grund av de mirakler, som Gud verkar
genom henne, och sade vid sig själv: ”O saliga
fru Katarina, om du verkligen är så helig, som
du anses av alla kristtrogna, hjälp mig så att
jag kan amma mitt barn med mjölk från mitt
eget bröst och därigenom blidka min make”.
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När hon nu övervägde detta och liknande i sin
själ, tillade hon följande löfte: ”Om jag i detta
trångmål, kära fru, verksamt får röna din
välvilja mot mig och du hjälper mig hos Gud,
så skall jag till Guds och ditt namns ära offra
två silverbröst till din grav. Och jag bönfaller dig
ytterligare, att du beveker din käraste moder,
den heliga Birgitta, att bedja för mig synderska
till Herren, och jag lovar att jag ända till döden
skall ägna er båda daglig tjänst.” Efter att ha
bett detta med sitt hjärtas innersta fromhet,
betäckte hon sina bröst med korsets tecken och
gav dem därefter åt barnet, som genast började
dia dem. Och modern både kände och såg att
den flytande mjölken inte sinade. Vid denna
oväntade händelse kom mannen tillstädes, och
det som man länge önskat blev nu uppenbart,
ty hustrun förklarade utförligt för honom
vilken nåd som vederfarits henne tack vare fru
Katarinas förtjänster och förböner. Och i sitt
hjärtas omätliga jubel kunde han inte hålla
tillbaka tårarna. Jämte sin hustru, som också
grät, föll han på knä och tackade Gud och fru
Katarina för den barmhärtighet som vederfarits
henne. Och löftet infriade hon med all vördnad
och tacksägelse. Vittnen: Lars Siggesson, Mattias
knivsmed och andra invånare i samma stad.
…
Samma år var några köpmän från Skänninge
på handelsresa i Västergötland, och när de
redan var på hemväg, ämnade de ta sig över en
flod. En av dem förde sin häst jämte den stora
penningförtjänsten över på en flotte men sjönk
med häst och andra tillhörigheter. Kamraterna,
som såg detta, räddade med yttersta möda
mannen och hästen, men sakerna som varit
sammanbundna enligt landets sed på det sätt
som benämnes klövjning, kunde de inte finna.
Emellertid fanns det en smed bland dem vid
namn Torkel Simonsson, som gjorde verktyg av
järn för att dragga efter det förlorade, och han
arbetade med de andra i nästan två dygn – det
var vid midsommartiden – men till ingen nytta.

De misströstade om att kunna uträtta någonting
och slutade; de bad istället en gubbe att försöka,
men när denne gått ner till älven för att söka,
erinrade sig den ovannämnde smeden, att fru
Katarina, den heliga Birgittas dotter, gjort
många och stora mirakler i Vadstena. Han
uppmanade sina kamrater att böja knä. De
gjorde så och åkallade nämnda fru Katarinas
beskydd samt lovade henne en vaxmassa,
vilken så vitt möjligt skulle likna de förlorade
sakerna, för att ge ett påtagligt vittnesbörd om
underverket. Knappt hade de talat de bedjande
orden, förrän den gamle mannen, som de
skickat ned för att söka, ropade på dem; vid

detta rop sprang de alla snabbt dit och fann
de länge efterlängtade sakerna i hans händer,
till stor förvåning och undran, ty när denne
gubbe fäste sin blick på vattnet, där de nämnda
sakerna sjunkit ned, flöt de upp till hans händer,
sammanbundna så som de varit när de sjunkit.
Lov och ära vare Gud allsmäktig, som gjort
detta och otaliga andra underverk och som
gör sådana varenda dag för sin älskade fru
Katarinas böner och förtjänster. Vittnen är herr
Harald, vicarius i Vadstena sockenkyrka, och
herr Olov, kyrkoherde i Herrestads församling.
De har bevittnat allt det ovannämnda och även
infriandet av löftet.

Kyrkans bön denna dag:
Din kyrka gläder sig, Herre, över skönheten i den saliga Katarinas liv. Låt oss, som vill vara
dina tjänare, betrakta hennes föredöme och växa i vårt inre liv i skydd av hennes förbön. Om
detta ber vi genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Också i dag: EUSEBIUS AV VERCELLI
Under 300-talets strider orsakade av
arianernas villolära (se s. 122) kämpade den
berömde biskopen av Alexandria, Athanasios,
för att bevara kyrkans lära om att Kristus
verkligen är Guds Son av evighet (se 2/5).
Romarrikets kejsare pressade kyrkan hårt att
kompromissa och ge upp sitt motstånd mot
arianerna – de som vägrade kunde räkna
med avsättning från ämbetet och deportation,
fångenskap eller exil, men Athanasios och
påven i Rom samt några enstaka biskopar till
höll ut och deras lära segrade till sist definitivt
(konciliet i Konstantinopel år 381). Dagens
helgon, biskopen EUSEBIUS AV VERCELLI
– en stad i norra Italien - valde att gå emot
kejsarens press och sina kollegors svek och

fick sitta sex år i fängelse i Palestina. När Julius
Avfällingen blev kejsare (en kristet uppfostrad
man som återgick till hednisk tro, se 18/3, 29/3
m.m.) släpptes de fångna, katolskt sinnade
biskoparna – syftet var att öka konflikterna
inom kyrkan och så skada kristenheten ännu
mer. Eusebius besökte sin vapenbroder och
förebild i den andliga kampen, Athanasios i
Egypten, och reste sedan hem till sitt stift, där
han började ett nära samarbete med den helige
Hilarius av Poitiers (13/1) som även han hade
lidit mycket för sin trohet mot den traderade
tron. Tillsammans uträttade de mycket för
att återställa katolsk tro i norra Italien och
Frankrike. Eusebius levde i gemenskap med
sina präster och skrev en regel för dem –
antagligen blev denna regel en förebild för
den som Augustinus skulle författa bara några
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Särskilda läsningar på denna dag: Hos 2:14b, 15b, 19-20 samt Matt 25:1-13

decennier senare (se 28/8). I övrigt vet vi inte
mycket: bara tre brev av Eusobius är bevarade,
i ett av dem beskriver han sina lidanden
under fångenskapen i Palestina där han på
kejsarens förordning bevakades av arianer
under kränkande och förnedrande former.

Efter att ha återvänt ledde han sitt stift de sista
åtta åren av sitt liv. Han vördades efter sin död
som martyr – det är oklart om det blev så för
att arianerna dödade honom till slut eller för
att hans mångåriga lidanden räknades som ett
enda långt martyrium.

Kyrkans bön denna dag:
Lär oss, Fader, att bekänna din Son som vår Herre och Gud, så att vi liknar den helige biskopen
Eusebius, han som utan att tröttna förkunnade och försvarade denna sanning, för att också vi
skulle tro och ha liv i din son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 5:1-5 samt Matt 5:1-12a
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Också i dag: PIERRE JULIEN EYMARD
Detta helgon som föddes i La Mure i sydöstra
Frankrike skulle bli handelsman och sälja
olivolja, tyckte hans far - en av alla dessa
förståndiga fäder som av ekonomiska skäl vill
hindra sina barn från att bli det de är kallade till
(kyrkans och konstens historia känner många
sådana exempel). Den tolvårige Pierre Julien
kände alltsedan barndomen en oemotståndlig
dragning till Jesus i kyrkans tabernakel, där
han tyckte att Frälsaren talade tydligast till

honom. Han kände intensivt Jesu verkliga
närvaro, realpresensen, i sakramentet och ville
verka för tillbedjan av Jesus, livets bröd. Han
blev ”eukaristins apostel” och grundare av en
orden, Eukaristinerna, som verkar för större
vördnad för Altarets sakrament, tillbedjan
av Kristus i det Allraheligaste och därmed
botgöring för den vanvördnad som vår
Frälsare utsätts för genom öppna hädelser eller
kärlekslöst mottagande av kommunionen.
Den helige Pierre Juliens kropp vilar i kyrkan
Saint-Sacrement, Avenue de Friedland i Paris.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, du som skänkte den helige Petrus Julianus en enastående kärlek till Kristi kropps och
blods heliga mysterier, låt också oss få smaka den ljuvlighet han åtnjöt i denna gudomliga
offermåltid. Genom din son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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LYDIA – APOSTELN PAULUS LÄRJUNGE

Hur börjar tron på Kristus? Så enkelt det kan
gå till ibland. En kvinna står vid en flod och
ber med andra kvinnor. Hon är ”Gudfruktig”
d.v.s. en hedning som vill bli judinna. Paulus
kommer förbi och predikar om Jesus för dem.
Hon vill genast döpas med hela sin familj.
Det blir så och hon ger sig inte förrän Paulus
och hans ledsagare flyttar in hos henne. Den
heliga LYDIA möter vi i Apg. 16:13-15. Det är
hennes dag i dag.

4/8

Heliga Lydia, Gud gav dig säker kunskap om
den sanning som Paulus förkunnade. Så blev
du den första i ditt land som tog emot dopets
sakrament. Be för alla som ännu inte tror, att
Gud öppnar deras hjärtan och ögon som han
gjorde för dig. Amen.

JEAN-BAPTISTE-MARIE VIANNEY
(KYRKOHERDEN FRÅN ARS) (1786 - 1859)

Människor startar revolutioner för att de har
tråkigt. Så sa en kristen rysk systemkritiker
som förföljdes under sovjettiden (Tatiana
Goricheva). Det tål nog att tänkas över.
Franska revolutionens skräckvälde (åren efter
1789) som banade vägen för sekulariseringen,
hade många olika orsaker (sociala orättvisor,
dåliga statsfinanser m.m.) men ändå var de
revolutionäras våldsamma angrepp på kyrkan
förryckta. Människor på landet älskade sina
präster, hade ofta stor nytta av dem och fick
se sina andliga fäder släpas bort av den nya
regimens gardister och ersatta med andra som
lydigt predikade upprorets ideologi. Chockade
bönder såg på när vägkors revs, helgedomar
skändades, kyrkor stängdes.
En kuslig tystnad lade sig över Frankrike
när kyrkklockorna förstördes eller inte fick
ringa längre. Präster som vägrade stödja
upproret trängdes ihop i skepp till Guayana,
hundratals av dem dog under resan. Kyrkans
egendomar plundrades, klostren och ordnarna
förtrycktes. Man skulle dyrka ”Förnuftet” i
stället för Gud. Påven blev revolutionens fånge.

Sjudagarsvecken, och därmed själva söndagen,
ersattes av en tiodagarsvecka vars sista dag
kallades ”Dekadi”. Allt detta i ”upplysningens”
namn. Det var en vidrig tid.
Sekulariseringen hade samma mål som i
vår tid – osynliggörandet av all äkta kristen
religion, upplösning av Gudstron – men den
genomfördes med stor hårdhet och det mot
en befolkning som hade sekellånga, djupt
ingrodda rötter i katolsk kristendom som
genomsyrade dess sociala liv. Därför blev
effekten i första taget relativt ytlig – och när
regimen föll blomstrade kyrkolivet upp igen.
Senare genomsyrade sekulariseringen de flesta
västeuropeiska samhällena på ett slugare och
”snällare” sätt, som vi vet. Under 200 år har den
tålmodigt fördärvat religionens fundament
medan den har visat tolerans mot religionens
yttre former. Så har den nedärvda religiösa
grundkänslan urholkats medan en viss kristen
samhällsfasad är kvar som de flesta dock har
ett diffust förhållande till. Barn döps i dag
men deras skolvardag får inte innehålla bön
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eller gudstjänster. Den kyrka de tillhör får inte
ha att göra med deras skolvardag. Värderingar
som undergräver kristen moral främjas.
Religionens
rörelseutrymme
inskränks,
religionsfrihet ska bli frihet ”från” (inte till)
religion i det offentliga livet, ungefär som
rökning. Det är Franska revolutionen light.
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Dagens helgon, kyrkoherden från Ars, den
helige JEAN-BAPTISTE-MARIE VIANNEY
(mellannamnet ”Baptiste” la han till av
vördnad för omvändelsepredikanten Johannes
Döparen i Nya testamentet) var en enastående,
betydelsefull själasörjare och biktfader under
den postrevolutionära tiden då kyrkan reste
sig ur askan. En enda mening, en blick från
honom kunde omvända även de hårdaste
syndarna på ett ögonblick. Han var – om man
får säga så - helgon från vagga till grav. Man
kan inte läsa om honom utan att bli berörd
– kanske så intensivt att man behöver ett par
dagars paus efteråt. Hans liv är väl omvittnadt
och dokumenterat. Här ett försök till en
livsskiss:
Som litet barn växte den helige Jean-Marie upp
i en by på landet där affischer lovade pengar åt
borgare som angav en ”icke-patriotisk” präst
till polisen och hotade med hårda straff om
man gömde eftersökta präster. Med sin familj
deltog pojken i hemliga mässor på natten, i
lador eller mörklagda hus där heroiska präster
med fara för sina liv läste mässan för de troende.
Han såg de modiga Gudsmännens allvarliga
ansikten, hängivna i bön, och började förstå
hur stort och viktigt det var att vara präst.
Människor packade undan sina religiösa bilder
och föremål. Jean-Marie bar alltid en liten
Mariafigur med sig. Han hade den i fickan vart
han än gick, på fälten eller i byn.
Han var ett påfallande fromt barn med en
särskild solid och trygg relation till sin mor.
Med denna kärlek som klangbotten hade den
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lilla pojken en intuitiv öppenhet för tidens
starkt folkliga Mariafromhet. Att sitta i mässan
i mammas knä medan hon pekade på prästen
som i gyllene kläder utförde ytterst viktiga
handlingar gjorde också intryck. Gärna, och
med stor hängivenhet, deltog Jean-Marie i
familjens kvällsbön. När han vallade djuren
byggde han små altaren i det fria, anordnade
”processioner” med andra barn och
”predikade” för dem. Staten förbjöd religiösa
yttringar på fransk mark – men här, i en grön
dal under himlens tak, gick barnen själva i rad
bakom ett kors, gjord av två pinnar, medan
de bad rosenkransen och sjöng barnpsalmer.
Tanken går till Matt 21:16: Jesus svarade: ”Ja,
har ni aldrig läst orden: Barns och spädbarns
rop har du gjort till en lovsång åt dig?”
Även fadern hade en solid kristen tro, hans
barndomshem var alltid öppet för tiggare och
vandrare. En gång hade hans föräldrar haft den
helige vagabonden Benedikt Labre på besök (se
s. 16/4). Gästfriheten fortsatte nu han och hans
hustru med. Det kunde röra sig om upp till 20
gäster i taget, alltid män (kvinnor tog en annan
familj hand om). Om maten inte räckte avstod
fadern sin del. Efteråt föll alla på knä och lille
Jean-Marie instämde i aftonbönen. Gästerna
låg på bäddar av strå när natten kom och Guds
fred sänkte sig över den barmhärtiga familjens
gård. När revolutionen bröt ut gömde familjen
Vianney förföljda präster. Märkligt nog blev de
aldrig anmälda för det. En tyst, lokal solidaritet
i byn skyddade dem tydligen.
Om den lille Jean-Marie berättas mycket.
Han hade för vana att helga varje timme,
d.v.s. be när byns tornur slog. En man kom
till hans pappa och klagade på Jean-Marie:
”Din son tror att jag är djävulen själv” sa han.
”Varför?” ”Jo, varje gång han ser mig gör han
korstecknet”. Det visade sig vara pojkens små
privatandakter mannen hade råkat på.

lycklige tonåringen var med och strödde ut
rosenblad på vägen framför Corpus Christi.
Ändå var inget som förut. Prästbristen var
kolossal. Jean-Marie såg detta och insåg
hur många själar som skulle gå förlorade på
grund av det. Han läste i Bibeln och märkte
Herrens kallelse. Han ville bli präst. Direkt
fick han moderns stöd, men fadern var emot
– hur skulle det finansieras? Nu var det så att
det fanns en god präst i en grannstad, fader
Balley i Ecully, som samlade en liten grupp
större pojkar med prästtankar. Han tillhörde
dem som inte fogat sig under regimen, och
hans bror Stephan hade av samma skäl inne
i Lyon hamnat under giljotinen som under
skräckväldets dagar aldrig stod still. Fader
Balley blev Jean-Maries lärare och hans största
stöd på den långa vägen till prästämbetet.
Jean-Maries skolkunskaper var ringa. De
opedagogiska latinska språkövningarna var
jobbiga. Det blev en sorts mentalt stopp.
Tonåringen verkade ha fallit i fällan att se sig
som misslyckad – det blev tyvärr kroniskt och
ökade nervositeten. Han ville ge upp, men
fader Balley var övertygad om hans kallelse:
pojken skulle rädda själar. Jean-Marie gjorde
en besvärlig vallfärd till den helige Franciskus
Regis grav. Detta helgon hade räddat många
själar - hans förbön borde hjälpa. Tillbaka hos
fader Balley, med färskt mod, kastade han sig
över deklinationer och konjunktioner.

1799 tog Napoleon Bonaparte makten. I
praktiken lättade trycket mot katolska kyrkan
– Napoleon förstod snart att staten inte kunde
klara sig utan kyrkan. Ett gränslöst jubel bröt
ut i Paris när den stora klockan i Notre Dame,
som varit tyst under tio år, vid påsken 1802
förkunnade Kristi triumf över döden och även
kyrkans uppståndelse till nytt liv.
I byn fick Jean-Marie åter se alla de kyrkliga
processionerna från hans tidiga barndomsår
återupprättas. Den gamle kyrkoherden var
där igen. Sakramentet bars ut i gatorna. Den

Ute i Europa firade Napoleon många militära
triumfer men till priset av tiotusentals franska
mäns liv. Nya rekryter skulle inkallas. JeanMarie behövde inte oroa sig eftersom han
formellt hade registrerats som prästkandidat
i stiftet, sådana var befriade från militärtjänst.
Trots detta inkallades han till tjänst. I den
militära miljön blev han febersjuk. Efter två
veckor på sjukhus skulle han resa iväg med
sina marscherande kamrater, sittandes i en
gumpande vagn. På vägen fick han lämnas till
ett nytt sjukhus, där han låg under sex veckor.
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Regimen ville främja ”upplysning” och
bestämde att alla barn skulle gå i skola. Det
lät fint, men i Jean-Maries by hade den gamla
prästen flytt, kyrkan var stängd, ingen skola
fanns. Så var det på många orter – revolutionen
förjagade dem som bildade barnen och ersättare
dök inte upp. En regimtrogen ”borgare” tog sig
äntligen an barnen i byn. Läraren konstaterade
stor begåvning hos Jean-Marie – han var på
inget sätt den ”lågt begåvade” eleven som
senare hagiografer (= författare som berättar
om helgonens liv) påstår. Pojken förstod allt
snabbt och var även en skicklig berättare av
historier. Däremot hann han inte närvara
mycket. Barnundervisningen ägde mest rum
på vintern när föräldrar inte behövde barnens
arbetskraft. Efter fyra år med någon sporadisk
skolgång tog en lycklig Jean-Marie emot Första
heliga kommunionen och så var lärandet slut.
Mer tid skulle en bondpojke inte spilla på
böcker. Nu väntade slitet i marken. Jean-Marie
visste hur alla mödor blir lättare när man gör
dem för Guds skull. Glädjestrålande kom han
en dag hem och berättade för mamma hur han
nu arbetade snabbare än sin storebror. Bland
andra ungdomar fick den fromme pojken
utstå mobbning. Det knäckte honom dock
inte: han var verbalt stark och hade en klar syn
för människors fel och brister. Han visste att
han lätt kunde klä av dem in på bara skinnet.
Han förlät dem och bad för dem i stället.
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Sedan beordrades han följa med en avdelning
som skulle till Spanien. På vägen till den såg
han en kyrka och gick in för att be. Därinne
försjönk han i bön, all oro försvann och han
märkte inte att tiden gick. När han ville gå ut
var dörren stängd. Nästa dag inställde han
sig hos militären och fick en rejäl avhyvling.
Det var bara iväg och hinna ikapp trupperna
- vilket inte var lätt för den nyss utskrivne
patienten. På vägen satte sig helgonet på sin
soldatryggsäck och började be rosenkransen.
En främling dök upp: ”Vad gör du här? Häng
med!”. Det var en desertör och sådana fanns
det gott om i trakten.
Jean-Marie valde att följa med. Det var
kriminellt, och det måste han ha vetat om. De
kom till en vänlig träskomakare och hans fru.
Där bröt den unge soldaten ihop, av trötthet
och hunger. Snart fördes han till den lokala
borgmästaren, en god man som hade sitt eget
sätt att tolka dekreten från Paris på och som
gärna hjälpte desertörerna. Under mer än ett
år bodde Jean-Marie under namnet ”Jérôme
Vincent” hos en änka med barn - de små fick
veta att han var hennes kusin. Han sov i ladan
och höll låg profil. En dag undersökte polisen
platsen. Gömd i höet träffades han av kniven
de stack in, men gav inte ett ljud ifrån sig. En
dag fick han veta att han kunde återvända hem
utan straff om han bara skaffade en ersättare
till armén. Den yngste brodern tog JeanMaries plats mot att senare få en större del av
arvet (det fick han inte - man såg aldrig den
stackars pojken igen). Jean-Marie fick höra om
alla de straff hans föräldrar utsatts för på grund
av hans flykt, det smärtade honom men inget
tyder på att han ångrade sitt val.
Jean-Marie återvände till fader Balley där
han studerade och hjälpte till som en sorts
hemassistent. Prästen lyckades skaffa en plats i
prästseminariet där man skulle klara av ett års
filosofi och sedan gå vidare till två års teologi.
Jean-Marie var full av förtröstan på Gud,
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flitig och även högt begåvad, men inför de
känslokalla föreläsningarna som t.o.m. hölls
på latin hjälpte det föga. Allt var obegripligt.
Jean-Marie grät ut hos Balley, som gav honom
hjälpundervisning, klokt nog på franska.
Examen efter första året bekräftade fiaskot:
eleven kunde inget, men man lovprisade hans
fromhet och iver. Balley gav sig inte: han bjöd
hem examinatorerna och under nya, mer
avspända former återupptogs utfrågningen.
Den plågade bondsonen visade sig nu kunna
svara tillfredsställande. De lärda herrarna
visste inte vad de skulle göra. Fallet hamnade
hos biskopens generalvikarie som bara ställde
tre frågor: ”Är Vianney from? Vördar han
Guds Moder? Kan han be sin rosenkrans?”.
”Han är ett föredöme” fick han till svar. Det
fick räcka. Jean-Marie kunde ta emot de lägre
vigningarna och läsa teologi. Där gick det
bättre, man förbluffades rentav över hur väl
han kunde ge svar i moralteologiska frågor. Vi
ser: bakom den tillsynes tröga elevens olärda
fasad skymtade redan en ovanligt lovande
själasörjare. Fader Balley var minst lika lycklig
som kandidaten själv när denne – 29 år gammal
(vilket ansågs vara sent då) – prästvigdes och
t.o.m. fick assistera honom i Ecully. Kyrkan var
först försiktig med att ge den asketiske unga
prästen rätt att höra bikt. När folk hörde att
han äntligen fått den belägrades dock hans
biktstol så att han knappt fick tid att äta.
Fader Vianney blir präst i Ars, en liten obetydlig
by, med knappt 230 själar, norr om Lyon, där
det religiösa livet hade kallnat i samband med
revolutionstidens kaos. Senaste prästen där
dog efter 23 dagar. Hela fyra krogar i byn försåg
männen med alkohol – för pengar som borde
gått till deras familjer. Spelmän spelade upp till
dans och ungdomen ”roade sig” ohämmad till
sent på nätterna med vad därav följer av ofog,
kränkningar av kyskheten o.s.v. Man arbetade
på söndagarna utan att vila upp sig och utan
att dyrka Gud. Svordomar hördes överallt

Han höll sitt ord till pojken. Byborna fick
möta en präst med samma bakgrund som de,
och som brydde sig om deras vardag. Han
intresserade sig för skörden och alla deras
materiella bekymmer. Det var nog knappt en
höna som blev sjuk utan att han visste om det.
Man såg den vänlige mannen måla om kyrkan
och skaffa fram ny, dyrbar interiör. Därinne,
framför tabernaklet, bad han i timmar för sin
församlings omvändelse. Ofta måsta han ha
tänkt på Jesu ord om den sortens demoner som
bara kan fördrivas genom bön och fasta (enligt
en textvariant av Mark 9:29). En granne hörde
hur han på kvällarna lät botsgisslan dansa
över sin blodiga rygg – ”Tar det aldrig slut?”
undrade hon. Prästen följde här beprövad
asketisk tradition - Paulus skrev: Jag går hårt
åt min kropp och tvingar den till lydnad (1
Kor 9:27). Det hände att han svimmade - att
”lyssna till sin kropp” var inte hans stil. Han
åt nästan inget, kokade upp några potatisar
och la dem i en korg, så kunde han ta lite av
dem varje dag. Trots läkarens råd förbättrade
han inte kosten. Besökte man honom var det
bäst att ha med sig mat. Den hårda asketiska
stilen skrämde många. Han behöll den hela
livet – med vissa smärre ändringar. Sin kropp
kallade han för sitt ”kadaver” eller ”karneval”.
Det finns något sunt i det, även om man ju

inte ska överdriva: den som aldrig utsätter sin
kropp för belastningar utan ständigt söker det
bekväma, förfaller fysiskt och moraliskt. En
lite för matglad och väldigt tjock person som
frågade helgonet om vägen till himlen fick
svaret: ”Fasta i tre månader”.
Byborna blev nyfikna och började gå i
mässa igen. Det djupt hängivna sättet han
läste mässan på kunde bara väcka sympati.
Barnundervisningen var i hög grad levande,
men krävande (vissa fick gå om långt upp i
tonåren tills de kunde katekismen utantill).
Visst kunde den unge prästen daska till eleverna
på kinden med boken som han höll ett finger i,
men aldrig hårt. Barnen tyckte om hans goda
vilja. ”Den som kommer först till kyrkan får en
bild” sa han - vissa var på plats innan klockan
fyra på morgonen. Ofta hörde man honom
säga: ”O mina kära församlingsbarn, vi ska
sträva efter att komma till himlen! Där ska vi
se Gud. Hur lyckliga vi ska bli då!”.
1800-talet var romantikens tid – starka känslor
stod högt i kurs, en reaktion på 1700-talets
torra och kalla rationalism. Människor var
psykiskt robusta. I kyrkan ville man bli rörd,
inte lugnad. En lyckad predikan skulle helst
lämna efter sig de troende nerslagna till
marken, förkrossade av självinsikt, fulla av
medlidande, andäktiga och häftigt snyftande.
Den helige kyrkoherden var som skräddarsydd
för denna uppgift. Han kunde inte hålla
tillbaka tårarna när han tänkte på själarnas
risk att gå förlorade. Hans ansiktsmimik var
levande och kom från hjärtat. Tanken på
himlens glädje fick hans blåa ögon att stråla
med en barnslig lycka som ingen kunde
undandra sig. Det fanns inte ett uns av falsk
sentimentalitet i detta, han var dessa känslor,
åhörarna kunde bara kapitulera. Det utgick,
som någon sa, en ”tröst-kraft” från honom.
Hans bevarade predikningar övertygar genom
en stark realism som avslöjar människohjärtats
ursäkter och självbedrägerier.
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t.o.m. från barnens mun, och den lilla kyrkan,
som bara besöktes av ett fåtal, förföll. Skolgång
fanns inte. Denna håla låg insvept i tätt dimma
den dagen fader Vianney reste dit, han hittade
den inte ens utan fick fråga barn på fälten
om vägen. En av dem, vid namn Antoine
Givre, glömde aldrig den vänliga främlingens
tacksamma ord: ”Du har visat mig vägen
till Ars, jag kommer att visa dig vägen till
himlen!”. I dag visar en stor staty den rörande
scenen. När den unge prästen såg byn utbrast
han: ”Så liten!”. Profetiskt tillade han: ”Denna
by kommer engång inte att kunna rymma alla
dem som tar sig hit”. Det blev mer än sant.
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Prästen i Ars var alltid mer än väl förberedd –
han grävde flitigt efter inspiration i avancerade
handböcker. De bevarade predikningarna
är jordnära. Med vass ironi, dock aldrig
kärlekslöst, ställs syndaren direkt mot väggen.
Kyrkoherden vet hur hans församlingsbarn
resonerar och utställer deras irrvägar. Han är
rak och direkt, likt Jesus är han överväldigande
och aldrig tråkig. Tonläget i själva framförandet
var, sägs det, en aning högt.
Att dundra om helvetet var standard. Nutida
läsare förskräcks av hans ord men vi ska tänka
på att han talade till en annan publik än vi
gör i dag: till människor vars solida kristna
identitet fanns där precis under huden och
kunde skrapas fram med en tillräckligt grov
borste. Vår tids kristna är sällan så. De är mer
bräckliga, diffusa. De behöver oftast annan
medicin, framför allt hjälp att få den basala
känslan för det heliga, som de aldrig fått, att
bryta social isolation och kunna förknippa
trons språk med sin verklighet. Vi har återgått
till att behöva mjölk i stället för fast föda, som
Hebreerbrevet säger (Heb 5:12; jfr 1 Kor 3:2).
Dåtidens kyrkoherdar hade också en kläm
på byborna: nästan alla, hur okristet de än
levde, kände sig förpliktade att åtminstone
en gång om året, vid påsk, ta emot den heliga
kommunionen och det gick ju inte utan att
bikta sig först och få biktfaderns uttryckliga
tillstånd. Det var en social konvention i en liten
by där alla kände alla, en årlig pina för somliga,
en årlig avgiftning för andra. Där kunde fader
Vianney vägra absolutionen om de nu hade
dansat för mycket eller inte var tillräckligt
förkrossade över sina synder. Visst kunde de
komma undan genom att bikta sig för en präst
i en annan by, men det ansågs fegt och prästen
brännmärkte sådana undanflykter. I dag ger
bikt och bot som bekant inte samma offentliga
statuspoäng i samhället. Men så var det då.
Här följer lite smakprov från hans första, ivriga
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år (min översättning från Sermons of the Curé
of Ars, TAN BOOKS, 1995). Ständigt angriper
herden den halvhjärtade, ytliga tron:
… En ljummen själ är inte helt död i Guds ögon,
ty tron, hoppet och kärleken som är dess andliga
liv, har inte helt utsläckts. Men det är en tro
utan iver, ett hopp utan beslutsamhet, en kärlek
utan glöd.
”Fader” säger de till en präst, ”jag går till bikt
hos dig för att min församlingspräst är för
noggrann. Han vill få oss att lova saker vi inte
kan hålla. Han vill göra oss alla till helgon och
det är inte möjligt i denna värld. Han vill att
vi aldrig ska gå ut och dansa, eller på krogen
eller till nöjen. Om någon har en dålig vana ger
han inte absolutionen till dess att vanan har
lagts av helt. Om vi måste leva upp till det skulle
vi aldrig kunna ta vår påskkommunion. Mina
föräldrar, som är mycket religiösa, är på mig
hela tiden för att ta påskkommunionen. Jag vill
göra så gott jag kan. Men ingen kan lova att inte
gå till de där nöjesställena igen, för ingen vet när
man kommer att råka på dem”.
”Ah!” säger biktfadern, lurad av detta tal som
låter så seriöst, ”Jag tror att din församlingspräst
kanske är lite för strikt. Visa nu din ånger och
jag ska ge dig absolution. Försök att vara bra
framöver”. Det vill säga: böj ditt huvud, du
ska nu trampa på Jesu Kristi tillbedjansvärda
blod; du ska sälja din Gud liksom Judas
sålde honom till sina bödlar, och i morgon
ska du gå till Den heliga kommunionen
där du fortsätter att korsfästa honom. Vad
fasansfullt! Vad motbjudande! Fortsätt bara,
avskyvärde Judas, gå fram till det heliga bordet,
gå dit och döda din Gud och din Frälsare!
Ta emot det råd jag ger er nu och ni kommer
att bli mindre olyckliga: ge er själva fullständigt
till Gud eller fullständigt till världen… Ni
minns säkert hur Jesus Kristus sa till er i
evangeliet: ni kan inte tjäna både Gud och
mammon, d.v.s. ni kan inte följa världen och

världens njutningar och Jesus med hans kors…
Låt mig säga det ännu tydligare: ni skulle gilla
om ert samvete, ert hjärta, tillät er att gå fram
till altaret på förmiddagen och dansa på kvällen;
att vistas en del av dagen i kyrkan och resten på
krogarna eller på andra nöjesplatser; att tala om
Gud ena stunden och berätta snuskiga historier
sedan eller tala illa om er granne…

Äkta makar kontrollerar varandra med sjuklig
misstänksamhet. I kyrkan håller de fromma
koll på hur andra knäböjer eller hur ofta de
går till kommunionen. Om någon talar väl om
dem som jag inte gillar tiger jag – jag döljer min
avundsjuka. Denna dödssynd är den svåraste
att inse, förklarar prästen. Enda botemedlet är
att be Den helige ande om ödmjukhet.

Fader Vianney går även hårt åt de högfärdiga:

Ibland spelar fader Vianney upp dialoger från
gatan – inte utan humor:

Kyrkoherden talar mot avundsjukans pest,
d.v.s. att vi inte gläds åt andras framgångar.
Den orsakar alla krig. Vi blir falska, talar illa
om andra, och vi försäkrar att vi inte menar
något illa med det utan bara gör det av ren
vänskap, och för att andra inte ska bli lurade.

”Jag försäkrar dig: jag skulle inte vilja vara
tillsammans med den där personen”.
”Gjorde han något elakt mot dig någon gång,
kanske?”
”Nej, faktiskt inte, för jag har aldrig haft något
med honom att göra”.
”Men hur vet du då att han är så ond?”
”Å, det är inte svårt att ta reda på, alla säger så.
Han är precis som den där…”
Vad skulle ni ha sagt, min kära bröder, om ni
hade levt på Sankt Nikolaus tid, och ni hade sett
honom komma mitt i natten, gående omkring
ett hus där tre flickor bodde, försiktigt tittande
sig omkring medan han kollar att ingen ser
honom. ”Titta bara på den där biskopen”, skulle
ni genast ha tänkt, ”som förnedrar och kränker
sin kallelse; han är en förfärlig hycklare. Han ser
ut som ett helgon, när han är i kyrkan, och se
på honom nu, mitt i natten, vid dörren hos tre
flickor som inte har ett gott rykte”. Men, mina
kära bröder, denne biskop som helt säkert skulle
ha blivit fördömd av er, var verkligen ett stort
helgon och mycket dyrbar för Gud. Vad han
höll på med var den bästa gärningen i världen.
För att rädda dessa tre unga människor från
tiggeriets skam kom han mitt på natten och
kastade pengarna in till dem genom deras fönster
eftersom han tänkte att det var fattigdomen som
hade fått dem att överge sig till synden...
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”Jag är inte som andra!” – detta, mina älskade
bröder, är den falska dygdens vanliga ton och
inställningen hos de stolta personer som alltid
är nöjda med sig själva och ständigt redo att
censurera och kritisera andras beteenden. Det är
också de rikas inställning, som ser på de fattiga
som om de vore av ett annat slag än de själva och
beter sig motsvarande mot dem… Dörren som
stoltheten kommer lättast och starkast igenom
är rikedomens dörr. Så snart någon kommer till
rikedom ser du honom ändra livsstil… sådana
människor älskar att kallas mästare och att
man hälsar på dem. De börjar visa sig i bättre
kläder… Ta en ung kvinna som har en fin figur
eller i alla fall tror hon har det. Ni ser henne
spankulera omkring med små steg, helt tillgjord,
med en stolthet som verkar räcka upp till
molnen… Eller det kan vara en ung man med
en klocka, eller bara ett klockarmband, och lite
mynt i fickan, och ni hör honom säga: ”Jag visste
inte att klockan var så mycket” bara för att folk
ska se honom titta på klockan så att de vet han
har den. Ni kanske ser en man som spelar… han
låtsas att han har mer än han har. Hur många
lånar inte pengar och kläder, bara för att gå till
spelhålorna eller andra nöjesplatser.

Det är inte till oss som andra människor ska
göra räkenskap för sina liv, utan bara till Gud.
Om människor som syndar genom att berätta
oanständiga historier:
”Jag hade ingen ond avsikt” säger de till er, ”det
var bara på skoj, dessa saker är bagateller, små
dumma saker, som inte betyder något”. Är det
så, mina kära bröder? En synd så förfärande i
Guds ögon att den enbart överträffas i ondska
av helgerån? Detta är en bagatell för er? Nej,
det är ert hjärta som är förstört och ruttet! Nej!
Nej! Nej, ingen kan unna sig att skratta över
eller skoja om något, som vi borde fly ifrån med
skräck som vi skulle göra från ett monster som
ville sluka oss…. förklara för mig, ni eländiga
och usla redskap för helvetet, hur är det med
dem som lyssnar till er – har de färre onda
tankar eller mindre brottslig längtan efter att
de har hört på er?... Var ärliga och medge att
ni faktiskt orsaker att deras själar går förlorade
och fördöms för evigt.
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Vianney rasar mot dem som lånar ut pengar
till 10 % ränta och så utnyttjar andras nödläge,
liksom mot dem som fuskar i affärer:
Lyssna till vad Sankt Augustinus säger om dem
som har pengar som tillhör andra: Ni kan, säger
han, gå till bikt, ni kan göra all den botgöring
ni vill, ni kan gråta över era synder, men om ni
inte betalar tillbaka pengarna så snart ni kan,
kommer Gud aldrig att förlåta er… föredrar ni
att ha lite extra pengar och så gå till helvetet för
all evighet?
Goda kristna kan uppleva hemska frestelser
till synd och börja tro att det är fel på dem
själva. Men det är tvärtom ett tecken att de är
på rätt väg. De däremot som inte märker att de
frestas är illa ute: djävulen döljer deras synder
för att behålla sitt grepp om dem:
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Om ni inte har några frestelser, säger den helige
Gregorius till oss, så är det för att djävlarna
är era vänner, era ledare och era herdar. Och
genom att tillåta er att gå fridfullt genom livet,
till era dagars slut, vill de dra ner er i djupet.
Alla de fördömda som nu brinner i helvetet hade
utan tvivel inte avsikten att bli fördömda. Är de
mindre skyldiga för det? Nej, givetvis inte, ty de
visste att de skulle fördöma sig själva genom sitt
sätt att leva… O min Gud, hur blind syndaren
är, och ännu mer blind för att han inte känner
sig själv och inte ens önskar att känna sig själv…
Se, hur synden förblindar! Jag kan säga utan att
vara rädd för att ljuga att minst hälften av dem
som lyssnar till mig i denna kyrka lever i det
tillståndet. Ja, är det inte faktiskt sant att detta
inte rör er, men snarare att ni har tråkigt…? ...
Prästen skakade om församlingsborna för att
de var viktiga för honom, han brydde sig om
deras frälsning, de var gjorda för ett bättre
liv och det längtade han innerligt efter att se
dem få. Det märkte de, hans ord träffade mitt i
prick, saker började hända. Man vände ryggen
åt spriten. Inom få år stängde alla fyra krogarna
i Ars på grund av bristande försäljning. Sju
nya företagare försökte ta över men fick stänga
igen. De vilda danstillställningarna på torgen
blev färre - när kyrkoherden visade sig där
flydde alla. Fader Vianney bjöd in de unga
flickorna på fruktplundring i hans trädgård
och de började bilda en bönegemenskap. En
dag när en ”rolig danskväll” skulle bli av dök
inga av byns flickor upp. Det visade sig att de
hellre ville vara i kyrkan än låta sig dras runt till
musik av de unga männen. De unga herrarna
förstod inte vart flickorna tagit vägen, det kom
bara några få stycken från andra byar som ville
vara med och dansa. ”Vill ni veta var flickorna
är, då sök dem i kyrkan” sa fader Vianney. Nya
försök till danskvällar gjordes på avlägsnare
platser men prästen kom dit också och snart
dansades det inte inom hans område.

För flickorna startade han en egen skola och
skaffade några kvinnliga eldsjälar som han
lät utbilda. Skolan var fullständigt gratis och
erbjöd även mat. Föräldralösa och övergivna
flickor som prästen mötte på sina vägar togs
upp och fick ett särskilt boende där. De lärde
sig att sy, sticka, tvätta, stryka och annat som
kunde ge dem en försörjning i vuxenlivet,
och kyrkoherden skaffade dem även arbete
på gårdarna när den tiden kom. Flickorna
älskade sin ledare som alltid var mild och på
gott humör mot dem. De var mycket fromma,
prästen lät dem be för särskilt svåra fall och
då fick han alltid vad han ville av Gud, sa han.
Han älskade att se barn, inte minst att se dem
leka. En skolpojke som plågades av sin ABCbok frågade bekymrat prästen om han borde
plugga eller leka. ”Leka” var svaret – det var
mest passande för hans ålder, sa han.
Snart hade prästen inte mindre än 60-70
barn att försörja i flickhuset La Providencia
(Försynen). Ekonomin för detta gratisprojekt
var en lång, ständig mardröm. En gång var
katastrofen nära. Skörden var dålig, pengarna
slut och inga donatorer, inte heller de rika, såg
sig i stånd att kunna ge hjälp. I matförrådet
fanns det nästan inget mjöl kvar. Tanken
att hittebarnen skulle skickas tillbaka ut i
socialt elände gjorde ont. Övergiven av alla
satsade Vianney nu stort: han vände sig till
sin ungdoms helgon, Franciskus Regis, som
hade hjälpt så mycket då och bad om ett
under. Han ägde en relik av detta helgon,
sopade ihop det sista mjölet och la reliken in
i det. Han fick även de föräldralösa barnen,
de som alltid bönhördes, att be intensivt.
Sedan sa han åt en av medhjälparna att gå
och hämta de sista mjölresterna. Hon fick
först uppleva undret: dörren kunde knappt
öppnas, så fullt av mjöl var förrådet, mjöl
strömmade ut. Det var så överfullt att man
oroade sig för om golvet kunde hålla. Mjölet
hade en lite annorlunda färg än det som var
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Ett visst mummel mot vår gode präst hade
funnits från början. Flera fientliga personer
uppmanade honom att försvinna. Fader
Vianney fick nu även ta emot anonyma
hotbrev, biskopen fick anonyma klagobrev,
nidvisor komponerades. Det gjordes oväsen
vid hans fönster. Elaka rykten spriddes om
att han skulle ha gjort en grannflicka gravid.
Under sexton månader skrek en infernalisk
röst under hans fönster varje kväll påståenden
om hur snuskig han var. Nervpressen var
hård: helgonets handstil förändrades, hafsiga
bokstäver avslöjar en människa på väg in i
väggen. Samtidigt var han lycklig att han fick
utstå så mycket i Guds tjänst och han förblev
god mot sina plågoandar – tanken går till
Paulus ord: Nu gläder jag mig över att få lida
för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det
lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är
kyrkan (Kol 1:24).
Den unge prästen höll dock på att vinna
kampen. Han verkade ha fått starkast stöd
bland kvinnorna. Familjer började få råd
med mera för att pengarna inte söps upp.
Välståndet ökade synbart. Överdrivna
modefasoner ersattes av anständiga kläder.
Fler barn föddes (under helgonets tid
fördubblades invånarantalet). Det fanns
ständigt bedjande människor i kyrkan. En
dag kunde kyrkoherden stolt konstatera byns
fullständiga omvändelse. ”ARS ÄR INTE
LÄNGRE ARS!” sa han. Människor i andra
byar märkte en ovanlig grad av hederlighet i
affärer hos invånarna från Ars. Dessa kände sig
också friare från rädslan för vad andra skulle
tycka: det fanns mindre människofruktan nu,
sa de. Kristna symboler dök upp i fönstren.
Man pratade om sin tro, sjöng och bad.
Barn behöver skolundervisning. Åter tänkte
fader Vianney främst på flickorna. De skulle
slippa delta i blandade grupper med stora
pojkar under de där sporadiska besöken under
vintern när en lärare hade vägarna förbi. Den
undervisningen kunde pojkarna behålla.
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där innan. Undret var överväldigande och
påtagligt, ett verk av Honom som inte sviker
sina heliga utan gör den torra dalen till en
flödande källa (Ps 84:7) där de går fram.
Fader Vianneys biskop besökte platsen länge
efter och frågade honom: ”Så här högt låg
mjölet?” och pekade på väggen. ”Nej, så här”
sa fader Vianney och pekade en bra bit längre
upp. Snacka om anakronism: vid dåtidens
universitet började skrivbordsteologer tvivla
på Bibelns mirakel men här – när svältande
föräldralösa barn bad med sin heliga präst hände miraklen från Bibeln igen.
Från den tiden då hemmet för föräldralösa
hade öppnats – och de tre följande decennierna
– togs trakasserierna mot byns präst till en
annan nivå: ockulta fenomen började hända,
djävulen ville delta fullt öppet med sina
narrstreck. Först var det underliga ljud i natten,
liksom gardiner som revs sönder, eller hårda
slag mot ytterdörren och skrik därute. Fader
Vianney tänkte att det var tjuvar och kände sig
rädd. En stark ung man från byn gick med på
att övernatta i huset med sitt gevär. Även han
hörde de underliga ljuden och därtill dundrade
det nu inomhus som om en hel vagn välte.
Huset skakade i en kvart. Den unge mannen
darrade av skräck med sitt gevär. Andra gånger
kunde det kännas som att djävulen var i själva
rummet, stolar kastades omkull, hammarslag
hördes mot bord, kaminen och vattenkannan,
möbler flyttades hit och dit, en röst som lät
som vilda djur lovade att han nog skulle få tag
på prästen en dag etc. Eller djävulen ryckte
i prästens sovmatta och ville dra bort den
under honom. Prästen blev rädd och gjorde
ett korstecken, det satte stopp för saken. En
annan gång fattade bädden eld när ingen var
i rummet. Sådana fenomen fortsatte, ibland
kunde bara prästen förnimma dem, ibland
kunde även andra. En man såg mitt under
bikten hur möbler började flytta på sig, även
hans egen stol. Förskräckt ville han fly, men
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prästen höll tag i hans arm: ”Det är inget” sa
han, ”det är bara djävulen”. Efter bikten tillade
han: ”Du ska bli präst.” En annan gång kom
en polis till byn och hörde det infernaliska
oväsendet i huset, han tog sig in för att rädda
prästen. Där mötte han Vianney som nu redan
var van och kunde lugna även honom med
att det bara var djävulen, ”grappin”, som han
brukade kalla honom, vilket ungefär betyder
”äcklet”. Polisen var utom sig av skräck,
vilket fader Vianney tyckte var lite fegt. Det
här ”äcklet” störde nattsömnen och tärde på
krafterna men fick aldrig någonsin prästen att
sluta utföra sina sysslor, som t.ex. att stiga upp
i natten och gå och höra bikt. Fader Vianney
började också upptäcka ett intressant mönster:
”äcklets” störande aktioner var alltid värst just
innan en stor syndare skulle komma till byn.
Prästen lärde sig att ta det som ett gott tecken:
en stor ”fångst” var på väg, en svårt förlorad själ
som kunde räddas åt nåden. ”Den där grappin
är ofattbar dum” sa han, ”han anmäler själv de
stora syndarnas ankomst för mig”. Man kom
med demonbesatta till den helige prästen och
han befriade dem. Ur munnen på en besatt
man skrek djävulen en dag: ”Om det fanns
tre sådana som denna präst på jorden skulle
det vara slut med mitt rike”. En omfattande
och grundlig dokumentation beskriver de här
dramatiska sidorna av kyrkoherdens vardag.
Mot slutet av sitt liv, det sista året, var han fri
från alla djävulusiska störningar. Antingen för
att Gud bestämt att nu fick elakheterna vara
slut, eller för att den onde helt enkelt gav upp
– eller båda delarna. Kroppsliga och själsliga
lidanden hade han dock stort sett alltid, ett
kors som han bar under stort tålamod.
Kyrkoherden fick också möta motstånd
från andra prästers sida. De ansåg att han
överdrev och tog deras biktbarn ifrån
dem (många började bikta sig i Ars).
Helgonet tog det lugnt. En gång råkade ett
klagobrev mot honom av misstag hamna
i hans händer. Han skrev ödmjukt under

Snart bygges järnvägar och ännu mer folk tog
sig dit. Så gick det till att Ars invånare fick
alt mindre kontakt med sin egen präst. Och
turismen skulle aldrig ta slut: resten av sitt liv
satt prästen i biktstolen upp till sexton timmar
per dygn, i dålig luft i den kvävande, ständigt
överfyllda kyrkan, som han hade byggt ut
med nya sidoaltaren men som knappt hade
plats för pilgrimerna. Under sommarens hetta
och vinterhalvårets bitande kyla satt prästen
troget på sin post. ”Hotell” sköt upp, de lokala
började sälja andaktskort med hans bild vilket
han starkt ogillade. I biktstolen förvandlades
tusentals människors liv på få minuter.
Kyrkoherden grät när han hörde om deras
synder (ofta visste han i förväg vad de skulle
säga eller t.o.m. vad de försökte dölja). ”Varför
gråter du så mycket, fader?” frågade någon.
”För att du inte gråter” var svaret. Han kunde
ibland resa sig och gå ut till mängden, gå fram
till någon okänd och viska i örat vad Gud
ville säga till vederbörande, d.v.s. svar på de
problem de hade kommit med (men ännu inte
framfört för någon). En ung kvinna varnades –
innan hon sagt ett ord - för en arbetsgivare hon
var på väg till. Mannen visade sig vara mördare

och fader Vianneys ord fick henne att fly från
honom i sista sekunden. En annan kvinna fick
rådet att resa hem direkt eftersom det fanns en
orm i hennes hus som skulle jagas bort. En stor
sådan hittades i sängen därhemma. En orolig
moder som precis anlänt för att fråga om råd
beträffande hennes tonåring som ville gifta sig
darrade när den helige mannen gick fram till
henne med fasta steg. Innan hon hann säga
något lugnade han henne och försäkrade att
bröllopet var en bra idé – de två unga skulle bli
mycket lyckliga. Platsen här räcker inte till fler
exempel, men de var många, liksom de råd han
gav ungdomar om deras kallelser och framtid.
”Hans första blick trängde djupt in i själen
på en, sedan såg han aldrig mer på en… han
såg bara själen som han ville föra till Gud”
berättade en av Jean-Marie Vianneys biktbarn.
Påfallande mirakel hände. Givetvis blev många
sjuka inte friska, men det ansåg prästen inte
heller var det viktigaste. Gud ger oss sjukdomar
och problem såsom prövningar vi ska bestå,
bär vi dem rätt kan de bli till trappsteg mot
himlen. Han rentav önskade att kroppsliga
helanden ägde rum på andra orter och inte i
Ars – det skulle ta bort fokus från den andliga
sidan, ansåg han.
Fader Vianney var förtegen om sitt inre liv med
Gud och Jungfru Maria. Men det fanns sprickor
i muren. Mer än en person fick överraska
honom medan han pratade med Jungfrun.
De såg och hörde vad det handlade om, ja,
de såg Jungfrun själv. Helgonet bad dem hålla
tyst med det. Enstaka kunde se honom stråla
av ett flammande ljus och vågade inte säga ett
ord medan fenomenet pågick. Himlen var här
- den självuppoffrande prästen bevisade det.
Men sådana uppenbarelser var sällsynta och
behövdes inte heller av mängden: att bara se
den magre prästen promenera över gården
fick människor att gråta och vilja bikta sig.
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under klagobrevet själv och skickade det till
biskopen. ”Nu saknar de inga bevis längre”
sa han. Det världsliga samhället visade också
intresse för den ”bisarre” figuren i Ars.
Skvallerjournalister smög omkring i byn, men
efter besöken skrev de inget. Allt gick väl till.
Invånarna började inse att ett helgon bodde
ibland dem. Snart var allt i byn förvandlat, från
överallt kom troende till Ars för att bikta sig,
höra den helige mannens katekes, be om hans
förbön eller bara se honom. Hundratals blev
till tusentals. Man fick inrätta ett särskilt kontor
på en station i Lyon med hästvagnsbiljetter
till Ars. Biljetterna var giltiga i åtta dagar:
man visste att det kunde ta lång tid innan de
resande fick en chans att få tala med prästen, ty
biktköerna i Ars var hopplöst långa.

Flickhuset i Ars var helgonets smärtebarn.
Ibland visste inte ens medarbetarna hur
många flickor som bodde där. De kyrkliga
myndigheterna började oroa sig och efter
många års verksamhet tvingade biskopen
prästen att låta en strikt nunneorden ta över
skolan. Grundaren såg nu hur de mest utsatta
barnen försvann. Det måste ha gjort ont.

AUG

Arbetsbördan var massiv, bortom allt förnuft.
Kyrkoherden var kroniskt utbränd. Under
sina fyra decennier i Ars gjorde han tre försök
att fly därifrån, bli förflyttad eller gå i kloster
(det sista var hans innersta längtan). En gång
fick han erbjudande om att ta över en annan
och större församling. I den härjade en grupp
av jansenister (överdrivet stränga moralister,
se s. 1258), och dessa skapade splittring – en
kvinna i denna sekteriska grupp lät sig t.o.m.
korsfästas på riktigt. Fader Vianney avböjde
erbjudandet. Dessa fanatiker skrämde honom.
Den nyttan han gjorde i Ars var av omistligt
värde och alla insåg det. Man ville fasthålla
honom till varje pris (gränsande till fysiskt
tvång) och biskopen lät honom aldrig slippa sitt
kors. Till sist gav han upp frihetsdrömmen och
kastade sig med ännu större iver över det han
var odiskutabelt bäst på: att höra bikt. Själarna
behövde honom. Det fick bära eller brista – om

så allt skulle krascha: evigheten väntade.
Efter 41 år i byn började krafterna vackla på
allvar. Det allra sista året – då han fyllde 73 –
var det så många tiotusentals besökare att alla
inte kunde träffa helgonet. Andra präster fick
assistera med bikt. Man förstod knappt vad
han sa längre under sina predikningar, han
bara grät och pekade på tabernaklet. Helgonet
hörde ändå bikt till det sista, ja, till och med
på sin dödsbädd. Himlen dundrade med
blixtar och åska ovanför Ars när Jean-Marie
lämnade sin jordiska ”kadaver” på denna dag
– och bakom sig en förtvivlad by. Alla traktens
kyrkklockor ringde, det var som om de grät
över den stora förlusten. Pilgrimerna fortsatte
att komma och be vid hans grav, tills i dag rör
det sig om hundratusentals varje år.
Prästen som kunde läsa tankarna och säga de
rätta orden till var och en räknas som helgon för
alla kyrkoherdar. I Ars finns hans väl bevarade
kropp utställd. Det sägs att hans hjärta är helt
oförmultnat – vi kan ta det som ett tecken från
Gud: ett hjärta som hans är evigt, ty kärleken
upphör aldrig (1 Kor 13:8). Må vi på hans
förbön bli sanna kristna, nu direkt, i dag, och
för alltid. Det var helgonets innerliga längtan
för alla han mötte.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige och barmhärtige Gud, du har upphöjt den helige Johannes Maria till en lysande
förebild för alla själasörjare. Led oss genom hans liv och bön, så att vi vinner människor för
Kristus och med dem får ärva en evig härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Hes 3:16-21 samt Matt 9:35 – 10:1
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INVIGNINGEN AV BASILIKAN
SANTA MARIA MAGGIORE I ROM

Det sägs att på morgonen den femte augusti
år 358 e.Kr. låg Esquilinen – en av Roms sju
kullar - täckt av snö. Det måste ha känts helt
overkligt. Natten innan hade Guds Moder
visat sig för ett äkta par, en viss rik Giovanni
och hans hustru. Dessa var barnlösa och
hade bestämt sig för att deras arv skulle gå till
Jungfru Marias ära och bett henne visa hur de
bäst skulle göra med det. Maria lovade dem
att deras önskan om ett barn skulle uppfyllas
om de lät bygga en kyrka på den plats som
snön skulle falla på. Det visade sig att påven
Liberius (år 352-366) hade haft samma dröm.
Liberius ritade upp den kommande kyrkans
mått i sommarsnön och makarna lät genast
bygga den. En annan legend påstår att påvens
dröm om snön och kyrkan som skulle byggas
handlade om att rädda Rom från pestens
härjningar. Han byggde kyrkan och pesten
försvann.
Kombinationen Maria och snö är ett tilltalande
symboliskt motiv men temat känner vi tyvärr
enbart från senare, medeltida källor. Kanske är
legenden påverkad av minnen om den iskalla
sommaren år 536 – ”året utan sommar” – då
rök från tropiska vulkaner spred mörker över
jordklotet med svält och massdöd till följd.
Basilikan skulle bli den mest kända
Mariakyrkan i kristenheten – än i dag en
överväldigande upplevelse att besöka med

sina 1700 seklers byggnadshistoria, glänsande
mosaiker och marmorinlagda golv. Man
stannar till i vördnad i det formidabelt rikt
utrustade kapell inför den kända Maria-ikonen
från (kanske) 400-talet som hänger där: Salus
populi romani – Maria, det romerska folkets
räddning. Under altaret visas fem träbitar
som sägs vara från Jesu krubba. I närheten
finns den flitige 400-talsbibelöversättaren,
den helige Hieronymus (se s. 47 och 30/9)
grav. Han levde och verkade i Betlehem. Den
väldiga basilikan är resultatet av ett ombygge
från 400-talet, omedelbart efter konciliet i
Efesos (år 431 e.Kr.) som högtidligt ställde sig
bakom Mariatiteln Guds Moder (”Theotokos”,
se Katolska kyrkans katekes, nr. 466, 495,
2677). Titeln ”Guds Moder” betyder: det
människobarn Maria födde var verkligen Gud
som trädde in i sin värld, inte bara en människa
som sedan blev ”adopterad” till Guds son.
Santa Maria Maggiore blev den första och
största Mariabasilikan i Väst (i dag finns det
80 Mariakyrkor enbart i Rom, ”maggiore”
betyder ”den större”). Magle Stora kyrkogata i
Lund har uppkallats efter den.
”Vår Fru av snön” kallades dagen i dag då man
invigde helgedomen. Ännu firas den med vita
blomblad – ”snöfall” – som man låter falla från
basilikans tak på detta datum.
Maria, be Gud att våra själar blir vita som snö!

Kyrkans bön denna dag:
Herre, tag emot vad vi förmår, och fullborda vad vi inte förmår. Låt oss under skydd av Jesu
moder trygga nå det mål dit vi aldrig kan komma av egen kraft. Om detta ber vi genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Upp 21:1-5a samt Luk 11:27-28

1287

AUG

5/8

AUG

6/8

FESTEN FÖR KRISTI FÖRKLARING

Observera att denna fest firas som högtid de år som 6 augusti infaller på en
söndag, vilket blir åren 2023, 2028, 2034 och 2045…

Den uråldriga festen påminner oss om vikten
av att tålmodigt bestiga BÖNENS BERG om
vi som Petrus, Jakob och Johannes vill skåda
Jesus i hans strålglans. Men man kan inte
stanna där. Vägen till den verkliga härligheten,
uppståndelsen, går sedan ned för berget och
genom kors, lidande och död. Betecknande
nog firas om 40 dagar Korsets upphöjelse.
Dagens ena läsning, den från Daniels bok,
ger oss profetens vision om Människosonen,
den gåtfulle himmelsgestalten som av Gud ska
få makt, ära och herravälde (Dan 7:14). Att
Jesus var denna Människoson fick apostlarna
se en skymt av på det heliga berget såsom
ögonvittnet Petrus försäkrar oss om i sitt
andra brev, från vilket det andra alternativet
till dagens första läsning är hämtad (se nedan).
I evangeliet är vi på Förklaringsberget. De tre
första evangelisternas beskrivningar av denna
händelse – som utgör det fjärde av Ljusets
mysterier i rosenkransen – är nästan identiska.
Mötet på berget mellan de tre jordiska männen
(apostlarna) och de tre som strålar i Guds
härlighet leder tanken till det inre upplysandet
av själen som kan hända under lectio divina
(läsning av Bibeln under bön) när vi plötsligt
inser Skriftens mening strålande klart och all

förvirring skingras. Apostlarna förstår här
Den heliga skriftens djup liksom senare på
vägen mot Emmaus (Luk 24:27.32): Mose
och Elia tonar fram och talar med Jesus,
från Lukasversionen vet vi att de talar med
Jesus om hans kommande exodus (uttåg) ur
världen. Messias ska genom sitt lidande befria
mänskligheten från slaveriet under synd och
död såsom Gud genom Mose ledde folket ut
från Egypten. Jesus har sagt det så ofta men
först nu inser de storheten i detta. Apostlarna
såg hans härlighet – så formulerar en av de tre
(Johannes) sig senare (Joh 1:14; 1 Joh 1:1-4;
jfr 2 Pet 1:16-18). Petrus är överväldigad och
vill fasthålla glansen av sin älskade Messias (jfr
Matt 16:22). Men bönens lyckostund är kort Gud bodde hos Israel i ett moln (2 Mos 33:9;
jfr 1 Kor 10:1-2) som kom och gick. Även vi
ska återvända till vardagens dimmor, vi är på
väg mot Golgatas mörker, liksom Jesus. Med
sig ner till vardagen bär apostlarna dock en
ovärderlig skatt: Faderns uttalade ord som
bekräftade deras tro på Jesus.
Så har även vi alltid Guds Ord med oss och
nära oss, i Bibeln och i kyrkan, vare sig vi är på
livets toppar eller måste bege oss ner till dess
dystra dalar.

Kyrkans bön denna dag:
Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, fick fäderna från det gamla förbundet
vittna om hans hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina äkta barn. Ge oss en sann
och bärande tro, så att vi lyssnar till din älskade Son och med honom får ärva det himmelska
riket. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Dan 7:9-10, 13-14 eller 2 Pet 1:16-19
(observera att när dagen firas på en söndag, som högtid, läses båda dessa läsningar).
Evangelium: Årgång A: Matt 17:1-9. Årgång B: Mark 9:2-10. Årgång C: Luk 9:28b-36
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PÅVEN SIXTUS II (DÖDAD ÅR 258)
AFRA (DÖDAD CA ÅR 304)
CAJETANUS (1480 – 1547)

Kyrkan minns i dag bl.a. påven SIXTUS II
som dog under den valerianska förföljelsen
(se 16/9). Påven arresterades mitt under en

gudstjänst och halshöggs samma dag. En av
hans diakoner, Laurentius (Sankt Lars, 10/8),
och flera därtill blev också martyrer då.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, ge oss din Andes kraft, så att vi villigt tror vad du har uppenbarat och inte
tvekar att bekänna det, liksom den helige Sixtus och hans följeslagare inte tvekade att ge sitt liv
som vittnen för ditt ord och Jesus Kristus, din Son, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Vish 3:1-9 samt Matt 10:28-33
Också i dag: Afra
hellre ville dö än fortsätta med sin synd.
Heliga Afra, du riskerade din egen säkerhet
när du gömde biskopen och diakonen som var
på flykt. Redan då visade du en spirande tro
på honom som tar bort världens synder. När
biskopens bön rörde vid ditt hjärta förstod du
att ett liv utan din skam och skuld var möjligt,
och inte ens hotet om en plågsam död i lågorna
kunde få dig att släppa denna tro. Vi ber dig om
din förbön så att alla som i vår tid lever som
du gjorde, i hjärtat ger husrum åt honom som
besökte och förbarmade sig över syndarna, Jesus
Kristus, vår herre. Amen.

Då sade Jesus till dem: ”Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike.
Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom.
Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och
trodde på honom”.
								(Matt 21:31-32)
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Ett annat helgon i dag visar på ett rörande
sätt hur förföljelserna kunde omvända även
offentliga syndare: När kejsaren Diocletianus
år 304 ville krossa katolska kyrkan (se 16/1),
bestämde sig en rik bordellägarinna vid namn
AFRA och hennes mor för att låta en biskop
som de visste var på flykt med sin diakon få
gömma sig hos dem (tanken går till Rachav
i Jos kap. 2). När hon såg hur de två bad
bordsbön insåg hon plötsligt sitt tomma och
syndiga liv. Hon grät och bad om dopet. De
tre övriga prostituerade gjorde samma sak.
Soldaterna brände dem alla levande, dessa fem
kvinnor som drabbades av nådens gåva och

Också i dag: Cajetanus
Den helige CAJETANUS var en jurist i början
av 1500-talet som valde att bli präst och
verka bland Roms fattiga i samverkan med
andra präster och med lekmän. Han övergav
så småningom en hög prästerlig befattning
för att ägna sig helt åt denna tjänst och åt
kyrkligt reformarbete inom den nygrundade
orden som kallas för teatinerorden och som
liksom jesuitorden hade stor betydelse för
den så kallade motreformationen, d.v.s.
kyrkans återhämtande efter den kaotiska
reformationstiden (se s. 354ff) .

Från ett brev av den helige Cajetanus till en
kvinnlig bekant:
”Min dotter, se till så att du inte tar emot Jesus
Kristus för att bruka honom för dina egna
syften, utan ge dig i stället åt honom och låt
honom ta emot dig, så att han som är din Gud
och frälsare må göra vad han vill med dig och
i dig. Detta är min åstundan, detta ber jag dig,
detta manar jag dig till med all min kraft.”
(Ur Läsningar till Kyrkans dagliga bön, bd 6,
s.238, Stockholms katolska stift, 1996)

Kyrkans bön denna dag:
Evige Gud, du lät den helige Cajetanus leva en sann apostels liv. Lär oss genom honom och
hans bön att orubbligt lita på dig, och söka ditt rike först av allt. Genom honom, Jesus Kristus,
din Son, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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DOMINIKUS (CA 1170 – 1221)
MARY MACKILLOP (1842 - 1909)

När kyrkan hotas av villoläror behövs det
några som leder människorna tillbaka till
trons rötter och kan övertyga genom att leva
som de lär. DOMINIKUS från norra Spanien
grundade en orden av predikanter som skulle
studera trons sanning, kontemplera den och
sedan förkunna den, genom sin enkla livsstil
och med ord fulla av andlig glöd. Ett ordspråk
präglat av den allra mest kände dominikanen,
den helige Thomas av Aquino (28/1), lyder
contemplari et contemplata aliis tradere: att
betrakta (uppenbarelsen) och delge andra
frukterna av sin betraktelse. Dominikanerna

1290

– som kallades svartbröder på grund av
färgen på sin kappa - verkade i Norden under
medeltiden (i de danska städerna Lund och
Malmö redan 1223, sedan i Sverige: Visby,
Sigtuna, Skänninge, Skara, Lödöse, Åhus,
Kalmar, Västerås, Halmstad och Strängnäs).
I dag är de tillbaka i vårt land - i Stockholm
och Rögle (systrar) och i Lund (bröder).
Till dominikanorden hör även lekfolk, gifta
och ogifta, som eftersträvar att förverkliga
Dominikus apostoliska ideal i sin vardag.
När Dominikus skulle födas drömde hans mor
Joanna (även hon ett helgon) om sitt barn i

Dominikus var en mycket ödmjuk och ovanligt
empatisk person. Hans hjärta var öppet för
syndare, fattiga och bedrövade, ständigt bad
han för dem under tårar och med en glödande
medkänsla. Så berättar en tidig källa, Jordanus
av Sachsen (också han ett helgon) som
skulle efterträda Dominikus som ledare för
dominikanorden. I bön ivrade Dominikus för
alla människors frälsning, även hedningarnas,
och tanken på de fördömda i helvetet fick
honom att gråta mycket. Han kunde ropa
högt: ”Herre, förbarma dig över ditt folk.
Vad ska det bli av syndarna?” Så kunde han
be under hela nätter. Samtidigt märkte alla
kring honom hans uppriktiga kärlek som inte
minst visade sig när han tröstade andra – den
glade och vänlige brodern var uppskattad
och lätt att älska. Mellan Dominikus – som
snabbt prästvigdes – och domkapitlets prior,

Diego (Didacus), uppstod en djup vänskap.
Diego valdes till Osmas biskop år 1201. Båda
två drömde om att bli missionärer och ge
sina liv för tron, och när Diego tog på sig det
diplomatiska uppdraget att resa till kungariket
Danmark för att förmedla äktenskap mellan
den spanske tronföljaren och en dansk
prinsessa tog han med sig sin fromme vän.
Vi skulle i dag uppskatta en reseskildring
från helgonets hand om det dåtida Norden
men den finns inte. Av det planerade
äktenskapet blev det inget (bruden valde att gå
i kloster). Däremot tog de två kyrkomännen
smärtsamma intryck av katarerna (”de rena”,
härav kommer ordet ”kättare”) som fanns i
södra Frankrike, en heretisk riktning som
ansåg sig vara den sanna kyrkan. De tänkte
strikt dualistiskt (de var nog en sentida version
av manikeismen, se s. 1139, med rötter ända
tillbaka till gnosticismen i antiken, se s. 184)
och de drog stora skaror bort från kyrkan.
Enligt dem var Gamla testamentets gud
ond och Nya testamentets god. Jesus var en
ängel, helvetet, skärselden, den kroppsliga
uppståndelsen och katolska kyrkans heliga
sakrament förkastades. Kött, sexualitet och
privategendom hindrade från frälsning, ansåg
de, och ”de fullkomna” bland dem avstod från
sådant. De praktiserade ”Andens utgjutande”
genom handpåläggning, och vissa av dem
trodde på reinkarnation. Katarerna hade sitt
huvudkvarter i staden Albi och kallades därför
för albigenserna. En annan grupp som var
mindre kättersk men levde på samma enkla
sätt som katarerna var valdenserna (som än
i dag finns som ett eget samfund). Dessa två
rörelsers livsstil imponerade på de kristna
som upprördes över kyrkans odugliga och
icke trovärdiga präster. Dominikus kände
sorg och medkänsla med alla dessa sekteriska
själar som i sin besvikelse över den etablerade
kyrkan valde villovägar som bara tillsynes var
kristna. Genom att de fördunklade den sanna
tron hindrade de människor från att få del av
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form av en hund med en brinnande fackla
i munnen – denna fackla skulle försätta hela
världen i brand, förstod hon. Hunden blev en
sinnebild på den orden som hennes son skulle
grunda (ordlek: dominikaner / Domini canes,
”Herrens hundar”). Ibland framställs helgonet
tillsammans med en hund som bär en fackla.
Redan som liten var den eftertänksamme
pojken en ”liten gamling”. Han var from och
asketisk: så valde han att sova på golvet i stället
för i en säng. Han växte upp och ägnade sig
åt mycket grundliga bibelstudier. I staden
Palencia där han studerade bröt en hungersnöd
ut. Den unge mannen valde att sälja sin bibel
som var fint inbunden i skinn för att hjälpa
hungrande (böcker var skrivna för hand och
värda en förmögenhet på den tiden). ”Jag vill
inte studera på döda hudar medan människor
dör av hunger” sa han. Sedan anslöt han sig
till en gemenskap i staden Osma som levde
enligt den helige Augustinus regel (se 28/8).
De var korherrar, s.k. kaniker, och levde
nära stadens biskop, ägnande sig åt korbön
och studier av Bibeln och kyrkofäderna.
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kyrkans nådemedel – därför avskydde han
deras lära. I Toulouse kom han på hemvägen
från Danmark i samtal med en världshushållare
som var katar och lyckades omvända honom,
inte med hot och tvång, utan med den kraft
och glöd som var karakteristisk för honom.
Katarerna hade redan varit verksamma under
flera generationer. Den helige Bernhard av
Clairvaux som hade utgått från reformklostret
i Cîteaux (se 20/8) hade redan några decennier
tidigare försökt omvända dem genom sina
predikningar. Nu försökte påven Innocens
III samma sak genom att skicka tre påvliga
legater eller ambassadörer till de områden
där sekterna hade framgång – under ledning
av abboten från det framgångsrika klostret i
Cîteaux. Men legaternas förnäma sätt och stil –
de kom ridande på fina hästar och i pomp och
ståt - fick dem att framstå som löjliga jämfört
med heretikernas predikanter vars enkla
framtoning vann sympati för att den verkade
överensstämma bättre med de anspråkslösa
apostlarnas i evangeliet. Diego och Dominikus
råkade träffa legaterna som hade med sig
ytterligare 12 lärda cistercienserabbotar, i juni
år 1206 i Montpellier. De var redan besvikna
över missionsresultaten och frågade Diego
om han kunde ge dem ett råd. Biskopen insåg
direkt att de var chanslösa mot albigensernas
predikanter. ”Gör som ni ser att jag gör” sa
Diego, skickade sedan iväg alla sina ägodelar
och begav sig till kättarna för att predika den
sanna tron utan skydd och onödig lyx – med
sig tog han Dominikus. Samtliga abbotar följde
hans exempel och kom efter, utan ståt och
säkerheter. I den nya stilen, som även innebar
en hård askes som gjorde intryck på katarerna,
talade predikanterna direkt till människor på
gator och torg och hade offentliga diskussioner
med heretikerna. En del återvände till den
katolska tron, men inte många. Däremot hade
ett frö såtts till det som skulle bli dominikaneller predikerorden: män (och kvinnor) som
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brann för att förkunna tron på ett trovärdigt
sätt.
Så småningom drog sig abbotarna tillbaka till
sina kloster, åter besvikna över de uteblivna
massomvändelserna. Biskopen Diego dog år
1207 i Osma. Dominikus var ensam kvar i
missionen och fick lida mycket från kättarnas
sida. Han stod ut med lidandet av längtan efter
deras omvändelse, ja, han önskade rentav mer
förnedring om det kunde göra nytta. Så späkte
han sig och lät sig hånas av barn som kastade
sopor och lera och spottade på honom, utan
att han försvarade sig emot dem.
Påvens tålamod med sekterna, som alltså
grovt förändrade kyrkans lära och effektivt
drog till sig kyrkans medlemmar, tog slut. När
en ny legat mördades år 1208 av tjänaren till
en kättersk furste skickade han ett ”korståg”
mot dem. Det blev ytterst brutalt. I grunden
var det tal om ett inbördeskrig. Ställda inför
massakrerna i romarkyrkans namn vände sig
kättarna till den milde Dominikus med orden:
”Är det där ditt evangelium? Vad tycker du
om din kärleksfulla kyrkas trogna söner?”
och ”Kom till oss i stället. Du är inte som
de”. Dominikus motsade inte korståget, han
umgicks med dess ledare och levde hos dem
– men han fortsatte med sin egen förkunnelse,
utan vapen och utan att ge upp sin dröm om
ordets och det goda exemplets makt.
Den råa militärmetoden hade viss framgång.
Snart återkom många av albigenserna och
valdenserna för att bli återupptagna i katolska
kyrkan – men många återföll sedan till heresin.
Dominikus började få medbröder – år 1215
kunde han knyta den förste av dem till sig genom
ett lydnadslöfte. Snart fanns en gemenskap av
predikobröder med centrum i staden Toulouse,
mitt i heresiernas värsta näste. Det gällde att
vinna själar med godhet och argument – alla
bröderna skulle bemöda sig om solid, ständig

Dominikus splittrade sin grupp år 1217 och
skickade dem ut åt alla håll för att predika - fast
de ännu var få (det var ett vågat steg som lätt
hade kunnat upplösa den unga gemenskapen
men han var säker i sin sak – detta var Guds
vilja). De skulle gå två och två – liksom
katarerna, och som lärjungarna i evangeliet
(Mark 6:7). Konceptet övertygade: orden
expanderade snabbt, ganska många bildade
och studerande inträdde.
Dominikus predikade ett tag tillsammans
med kardinal Ugolino i norra Italien, samme
kardinal som med iver och kraft främjade
franciskanorden och personligt kände den
helige Franciskus av Assisi (4/10) mycket väl.
Men möttes Dominikus och Franciskus
någonsin? Vi vet det inte med säkerhet. Deras
evangeliska enkelhet var likadan – men idealen
var strikt olika: där dominikanerna satsade på
studier ville franciskanerna hålla sig till enkel,
olärd ödmjukhet.

År 1221 dog Dominikus i Bologna av
en febersjukdom. Han lämnade efter sig
en orden som skulle få stor betydelse för
kyrkan, både inom missionens arbete och
universitetsvärlden, inom vetenskap, konst och
kultur, men också komma att förknippas med
avlatshandel (se s. 335f), korstågspredikan och
inkvisitionens dystra gärningar (se s. 313).
Domikanerna framstod länge som ledande
orden inom kyrkan, en roll som så småningom
övertogs av jesuitorden (se 31/7) (oräkneliga
hjärtliga skämthistorier handlar om rivaliteten
mellan dessa två gemenskaper av bildade
präster). Många högskolor och universitet
har grundats av dominikanerna – en nutida
pärla bland dem är den för bibelvetenskapen
så förtjänstfulla École Biblique i Jerusalem (se
s. 54ff). Dominikanerna har även kraftfullt
främjat rosenkransbönen inom kyrkans
andaktstliv (rosenkransbröderskap m.m.).
Än mer: Den helige påven Pius V (30/4)
var dominikan och instiftade festen för Vår
Fru av rosenkransen (8/10). Mest känd av
alla denna ordensfamiljs helgon är som sagt
Thomas av Aquino. Katolska församlingen i
Lund, som betjänas av dominikanfäder, bär
hans namn. År 2016 firades där denna ordens
800-årsjubileum under flera dagar med bön,
seminarier och samtal, samt deltagande av
bröder och systrar från hela Norden. År 2023
blir det 800 år sedan bröderna öppnade det
första konventet i den skånska lärdomsstaden
- och då blir det nog fest igen.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, du gjorde den helige Dominikus till en benådad förkunnare av sanningen, låt kyrkan än
en gång bli stärkt av hans exempel och hans lära, och hör honom, när han driven av sin kärlek
ber för oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Kor 2:1-10a samt Luk 9:57-62
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teologisk fortbildning, om predikan för
folket och om att leva anspråkslöst, ja, leva av
allmosor. År 1216 bekräftade påven Honorius
III gemenskapen som en ny orden, de fick
den helige Augustinus regel som bas men
utvecklade därtill en omfattande mängd extra
konstitutioner, en hjärtlig broderlig anda och
en hög grad av intern demokrati. Bröderna fick
av påven rätt att predika överallt, ett tecken på
kyrkans höga förtroende för dem.

Också i dag: Mary Mackillop

AUG

Kan man bli exkommunicerad av sin biskop
och ändå senare bli helgonförklarad? Tydligen
– det skedde nämligen med dagens andra
helgon, den australiensiska nunnan MARY
MACKILLOP. Hon byggde med stor iver upp
skolverksamhet för tusentals fattiga barn i sitt
land men fick utstå förtal och anklagelser från
prästers och biskopars sida – anklagelser som
hon till fullo rensades ifrån.
Mary föddes i Australien, av föräldar som var
skotska invandrare. Hennes far hade en gång
varit präststuderande i Rom men av någon
anledning reglerats. Föräldrarnas äktenskap
var olyckligt – enligt Mary var det till stor del
moderns fel. 18 år gammal lärde Mary känna
en begåvad och högt utbildad präst och geolog
vid namn Julian Tenison Woods. Han blev
hennes andlige ledare – med honom skulle hon
grunda sin skolorden, Sankt Josefssystrarna av
det heliga hjärtat. Fader Julian var en eldsjäl
som såg de många fattiga katolska barnens
behov av skolgång och ville grunda skolor för
dem. Så lyckades han med Mary att grunda en
kongregation för detta med stöd av sin lokala
biskop. De skulle även ta hand om föräldralösa
och utföra övriga karitativa uppgifter. Mary
var en ovanligt bildad kvinna för sin tid – inte
minst genom det stöd hon hade fått av sin far
– hon var rätt person för fader Julians projekt:
modig, uthållig och full av lidelse för de socialt
utsatta i samhället.
När det nya skolarbetet bredde ut sig och växte
till motarbetades Mary och Julian av präster
och biskopar i Australien. Den officiella
kritiken handlade om att fader Julian, som var
rörelsens andlige ledare, överdrev sina fromma
idéer när han t.ex. insisterade på att orden
i sin frivilliga fattigdom inte skulle äga sina
skol- och konventbyggnader själv utan bara
hyra dem. Han vägrade också ta emot bidrag
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från staten. Fader Julian fråntogs sin post som
andlig ledare och flyttades bort från rörelsens
centrum i staden Adelaide.
Vid denna tid (1871) drev kongregationen 34
skolor med 127 skolsystrar i södra Australien.
Storstaden Adelaides biskop, som var gammal
och sjuk (och lär ha haft problem med alkohol)
ville personligen kontrollera denna rörelse i
detalj. Vägledd av förtal från vissa prästers sida
exkommunicerade han den 29-åriga Mary
för ”olydnad” och upphävde de löften som
50 av systrarna avlagt (= avskedade dem som
nunnor). Exkommunikationen av Mary varade
i fem månader, en smärtsam tid för henne och
för de 50 avsatta systrarna. När biskopen låg för
döden drog han tillbaka exkommunikationen
och bad om ursäkt. Han hade vilseletts av
”dåliga präster” sa han. Systrarna fick inträda
igen och påven tillsatte en kommission som
skulle reda ut vad som hade hänt. Stridens
tema var fader Julians position som ledare,
fattigdomsidealet och systrarnas önskan om
att ha en central generalpriorinna för hela
kongregationen såsom andra ordnar har (och
därmed större oberoende av lokala biskopar).
Mary reste till Rom och förhandlade där fram
en kompromiss: systrarna skulle acceptera
att äga sina byggnader själva och fick ha en
generalföreståndare – 1875 valdes då Mary av
sina medsystrar till detta uppdrag.
Systrarnas arbete som vände sig till alla oavsett
tro beundrades av många, även av protestanter
(man jämförde dem med Frälsningsarmén).
Men vissa biskopar tvekade och såg fortfarande
på rörelsen med misstänksamhet. Man ogillade
att kongregationen inte var under biskoplig
kontroll utan fungerade som en självständig
orden. Den nye biskopen i Adelaide fick de
övriga australiensiska biskoparna att gå med att
kräva att generalpriorinnaämbetet avskaffades,

Mary skrev en bok om medgrundaren, fader
Julian, som inte fick kyrkligt trycktillstånd –
ovisst av vilken anledning.
Katolska feminister ser den modiga och
uthålliga kvinnan som en förebild i envist
engagemang, trots mansvärldens förtryck.
När den helige påven Johannes Paulus
II saligförklarade Mary under sin resa
till Australien år 1995 firade hela landet
tillsammans detta, inte bara katolikerna. Ett
förvirrat administrativt misstag ledde till att
de som hade bjudits till mässan som gäster
från andra samfund fick veta att de fritt kunde
delta i den katolska kommunionen vid detta
evenemang, vilket de därför gjorde.
Turerna kring det här förebildliga projektet
förvånar. Det gick de facto inte att fälla Mary
MacKillop för något av allt det hon anklagades
för. I allt fullgjorde hon troget och hederligt
sina uppgifter. Varför då allt detta motstånd?
På senare tid har rykten gjort gällande att
Marys orden anmälde misstankar om en präst
för sexuella övergrepp mot barn. Först vände
systrarna sig, sägs det, till sin andlige ledare,
fader Julian. Han kontaktade prästens biskop
som flyttade medarbetaren tillbaka till Irland,
landet som den misstänkte mannen ifråga
kom ifrån. En kollega till den flyttade prästen
som arbetade nära biskopen i Adelaide blev
rasande på fader Julian och svor att hämnas.
Systrarnas orden skulle ”förstöras” sa han.
Det rapporterades till biskopen att Mary

missbrukade alkohol, ledde sin orden på ett
dåligt sätt, inte betalade sina skulder m.m.
Alla sådana rykten renades Mary ifrån under
sin livstid men de gjorde stor skada medan
de pågick. Mary protesterade till biskopen
mot att fader Julian skulle förvisas och
förklarade att hon tänkte se sig om efter en
annan plats där hon kunde tjäna Gud. Denna
attityd upplevde biskopen som ”olydnad” och
exkommunicerade henne alltså – och ångrade
det som sagt igen på sin dödsbädd.
I de australiensiska medierna har det nyligen
framställts som att Mary exkommunicerades
för att hon anmälde övergreppen. Det stämmer
knappast – tyvärr, frestas man nästan att säga:
det hade varit bra med ett helgon för dem som
anmäler sexuella övergrepp på barn, den fråga
som ju lyfts fram i katolska kyrkan så starkt
i vår tid (se nästa sida). En dag får vi nog en
sådan helgonförklaring också, kanske blir det
en de drabbade som vågat bryta den mörka
tystnadskulturen som har plågat kyrkan i
denna förfärande fråga – den som lever får se.
Alla Marys motgångar gjorde ont. Men de
formade också helgonet själv: Mary fick goda
möjligheter att träna sig i tålamod, förlåtelse,
uthållighet och andra kristna dygder. Nu vilar
hon ut från sina mödor hos Gud: år 2010
helgonförklarade påven Benediktus XVI Mary
- det första helgonet som är fött i Australien.
Heliga Mary MacKillop – det måste ha känts
som ett slag i ansiktet på dig att utestängas från
den kyrka du givit ditt liv för, utan rättvisa skäl,
att utestängas från sakramenten, från ditt arbete
till gagn för fattiga barn, att stå där till skam
för världen. Be för alla som bemöts orättvist av
personer i kyrklig myndighetsposition: att de
må lära sig av ditt tålamod, undvika att fastna i
bitterhet och genom Guds ingripande få uppleva
upprättelse. Amen.
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men Rom körde över deras beslut och vidhöll
sitt stöd till Marys modell. Hon avsattes dock
på grund av att hon suttit utöver sin ämbetstid
och en annan syster fick väljas. När denna
dog tio år senare återvaldes Mary och förblev
generalpriorinna till sin död denna dag år
1909.

Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar inom katolska kyrkan
Sexuella övergrepp mot barn kan man tyvärr
möta i alla sammanhang, och ofta där man
minst skulle vänta det. Under 1980-talet
uppmärksammades i medierna i Västvärlden
allt fler barn som utsattes för incest och
övergrepp genom vuxna. Det började komma
fällande domar och polisen nystade upp
nätverk av pedofila förövare. Då vågade många
fler höra av sig och anmäla – en bild av det
”fria” 1970-80-talets mörka baksida tonade
fram. Denna dystra bild visade sig inte bara
handla om samhället utan även om kyrkan.
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USA
De katolska biskoparna i USA fick mot slutet
av 1900-talet in allt fler anmälningar om
misstankar mot sina präster - i en skala man
aldrig hade drömt om. Chocken var stor.
Kyrkan lät genast ett oberoende institut, The
John Jay Institute, granska sina personalarkiv
från åren 1950-2002 för att få fram en bild av det
isberg som tonade fram under ytan. Resultatet
blev John Jay-rapporten. Den bygger på de fall
av anmälningar om sexuella övergrepp från
prästers sida som har inkommit till kyrkan.
75 % av alla anmälningar mot präster
handlade om övergrepp under perioden
mellan 1960 och 1984, en period med stark
brist på prästkandidater, nedtoning av
celibatsundervisningen i prästutbildningarna
och omvälvningar i kyrkan (och i samhället).
Det samlade resultatet efter detta var att
det hade gjorts anmälningar mot 4.392
präster (inräknad ett 40-tal diakoner, några
seminarister på väg att bli präster samt några
biskopar). Det är ca 4 % av alla präster som
funnits under denna period i USA. Antalet
amälningar om övergrepp för perioden
1950-2004 var 10.667. Enbart en tredjedel
av anmälningarna kom in fram till 1993,
en tredjedel under de följande åren, och en
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tredjedel under ett enda år: 2002. De flesta
fall har kyrkans ledning alltså inte känt till
medan de ägde rum utan först under de allra
senaste åren när anmälningarna eskalerade.
De drabbade var till ca 80 % pojkar, 20 %
flickor. Normalt i samhället brukar bilden
vara tvärtom. Katolska kyrkans fall har alltså
en ovanlig stor homosexuell representation,
som dessutom tilltar med tiden: tendensen i
materialet går från 70-talet ännu mer bort från
flickor och allt mer till äldre pojkar (15-17 år).
De påstådda övergreppen ägde främst rum
i prästens bostad (40 %), i kyrkan (16 %),
hemma hos barnet (12 %), och 2 % i samband
med bikt. Hälften av offren ska ha haft privat
umgänge med prästen vid sidan om kontakten i
kyrkan. ”Spiritual manipulation”, d.v.s. andliga/
religiösa argument för hemlighållandet var
ofta förekommande.
Det har bevisligen funnits falska anmälningar
(man får tänka på att det inom det amerikanska
domstolsväsendet ofta förekommer gigantiska
skadestånd och utbetalningar vid rättsliga
förlikningar vilket självklart frestar till falska
anmälningar), så t.ex. mot kardinal Bernardin
i Chicago på 1990-talet. En annan kardinal,
McCarrick från Washington, tvingades avgå
2018 på grund av anmälningar som ansågs
trovärdiga. År 2019 miste han sitt prästämbete.
Detta är skrämmande exempel på hur till och
med barns religiositet kan missbrukas för att
fasthålla dem i denna förnedring och ofrihet.
Det är naturligtvis samtidigt ett allvarligt
svek mot det förtroende som kyrkan visat
prästerna. Med rätta måste trogna katoliker
känna smärta, ilska och besvikelse över sådana
övergrepp. Att några av förövarna har lyckats
ta sig långt fram i sina kyrkliga karriärer
utan att stoppas är mycket märkligt. Någon
har vetat om deras handlingar och hållit tyst.
Varför? De många präster i USA – mer än 95 %
- som aldrig har fått anmälningar mot sig utan

År 2011 publicerade ovan nämnda John Jay
Institute en ny, ännu mer djuptgående rapport
som granskade orsakerna till övergreppen.
Rapporten var överraskande. Dess resultat
motsvarade inte den bild som medierna oftast
ger av problemet. Det understryks än en gång
att övergreppen inte är ett nutida problem. 94
% av alla fall handlar om tiden före år 1990 och
70 % av de anklagade prästerna vigdes innan
år 1970. Övergreppen motsvarar i stort sett
vad vi allmänt vet om män i samhället som i
sina jobb (skolor, scoutverksamhet m.m.) hade
fri och okontrollerad tillgång till barn, speciellt
under 1960- och 1970-talet. Förövarna inom
kyrkan var oftast inte renodlade pedofiler utan
sådana som förgrep sig på vilka personer som
helst, även vuxna, som de kunde komma åt (s.k.
situational generalists). Rapportens slutsats
är dessutom att det varken finns en koppling
till homosexualitet eller till celibatet som en
orsaksfaktor. De personer som man främst ska
se upp med vid förebyggandet av övergrepp
är alltså sådana personer som tenderar att
överskrida gränser och som missbrukar makt.
Att celibatet i sig inte är ”boven” låter rimligt.
Men indirekt kan det spela en roll i alla fall: där
präster inte lever troget mot sitt celibatslöfte
utan har hemliga relationer till personer av
samma eller motsatt kön kan den förnekelse
och lögn som omger hemlighållandet skapa
just en sådan miljö som underlättar övergrepp.
Frågor kvarstår. Hur kunde det komma sig att
biskoparna blundade för övergreppen? Vi har
uppenbarligen en sjuk sekretesskultur i kyrkan
- varför? Är kyrkans rykte viktigare för oss än
barnen som utsatts? Idealiserar vi präster på ett
farligt sätt som gör oss blinda när fel personer
väljs ut och vigs till präster?

Irland
I Irland – ett traditionellt närmast 100 %
katolskt land, numera skakat i tron – har det
funnits sexuella övergrepp mot barn liksom i
alla andra länder. Skolsektorn har i hög grad
varit under kyrkans ledning och därmed bär
kyrkan ett särskilt medansvar för vad som
skett där. Från och med 1990-talet sändes
en rad mycket kyrkokritiska dokumentärer
i irisk TV om övergrepp. Staten finansierade
undersökningar av saken och kyrkan
stramade upp kring sina barnskyddsregler.
Medierna rapporterade nu om misshandel
och övergrepp som ägt rum på kyrkans ca 250
institutioner för barn med sociala problem
under perioden 1930-1990. Det intrycket
som framstod var att kyrkan försökte dölja
sanningen om skandalerna, vilket antagligen
stämmer i många fall. Dublins katolska
ärkebiskop Diarmuid Martin spelade dock
en mycket positiv roll då, han var en av de
hårdaste kritikerna av hemlighållandet. Staten
lät genomföra en omfattande undersökning
som blev klar 2009. Den konkluderade att
tusentals barn hade misshandlats, våldtagits
eller förnedrats i kyrkans institutioner och att
de som borde ha granskat denna verksamhet
inte hade gjort det. Stora skadeståndsbelopp
utbetalades nu i domstolsförlikningar av
de olika katolska ordnar som hade varit
ansvariga för verksamheten. Ärkebiskopen
Diarmuid krävde att beloppen påökades.
Förlikningarna innebar att de anklagade
prästernas identitet inte offentliggjordes. Det
förhindrade häxjakt men har givetvis mött
kritik från många håll. Biskoparna uttalade
att problemen hade orsakats av en ”kultur
som varit dominerande i katolska kyrkan
allt för länge i Irland”. År 2010 kallade påven
Benediktus XVI alla Irlands biskopar till Rom.
Påven skrev ett herdabrev till Irlands folk där
han uttryckte sin sorg över de skandalösa
handlingarna som han kallade för ”syndiga
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troligen utfört sin tjänst hängivet och till nytta
för människor får nu lida på grund av vad
deras kollegor har ställt till med.

och kriminella”. Benediktus införde mycket
strikta regler om direkt polisrapportering som
gäller för katolska kyrkan i hela världen och
uppgraderade de kyrkliga straffen för sådana
brott, liksom för ägande av barnpornografi, till
högsta nivå. År 2018 besökte påven Franciskus
Irland och uttryckte sin medkänsla med de
drabbade, han bad om förlåtelse för kyrkans
män och demonstrerade sin beslutsamhet att
kyrkan verkligen ska röja upp i dessa saker.
Det kändes att påvens ord kom från hjärtat,
och det irländska folket, chockat och grundligt
trött på skandalerna, tog orden till sig.
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Sverige
Katolska kristna skakades av de mediala
jordbävningarna i många länder. Fokuseringen
var enbart inriktad på vår kyrka. Vi fick smaka
på det när mediestormen kom till Norden och
kulminerande år 2010. Statstelevision och
tidningar kastade sig över katolska kyrkan
och inbjöd människor att komma ut med sina
historier. Den mediala granskningen hittade
dock inte mycket i våra skåp. Det tydligaste
fallet vi mötte här i Sverige handlade om en
pojke som utsatts för kränkningar av en präst
på 1950-talet. Mannen önskade i dag inget
skadestånd men en officiell ursäkt i tidningar
och det fick han av biskopen i stiftets namn.
Mediepressen kändes alltmer outhärdlig. En
ungdom berättade för mig att han mobbades
i skolan för att han tillhörde ”pedofilkyrkan”.
En präst i Danmark fick höra tillrop av samma
sort från gatan på natten. Vuxna katoliker fick
skämmas på sina arbetsplatser. Det kändes
som om trycket aldrig skulle ta slut, men det
avtog plötsligt. Kanske för att det här i Sverige
dök upp en för staten (inte kyrkan) ytterst
pinsam rapport – Vanvårdsutredningen, år
2011 - som avslöjade kränkningar, misshandel,
både sexuellt och i form av våldstraff, samt
utnyttjande och vanvård av hundratals socialt
utsatta barn pa statligt finansierade fosterhem
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och institutioner från 1940–talet och flera
decennier framåt. Parallellerna till den
irländska misären var slående - men här var det
i stället bilden av det svenska folkhemmet som
kom i gungning. Regeringens egen utredare i
dessa frågor rekommenderade att de drabbade
barnen skulle få ekonomisk kompensation,
något som regeringen (Reinfeldt) först efter
massiv politisk press gick med på hösten
2011 (och utbetalningarna har gått trögt). En
representant för de drabbade ringde mig (som
ansvarig för utbildningar om katolska kyrkans
beredskapsplan mot övergrepp mot barn). Han
hade hört hur katolska kyrkan i många länder
räckte ut handen med offentliga ursäkter och
försoningsmöten (såsom temagudstjänster)
med de drabbade. Han var bittert besviken
över att svenska staten inte kunde hitta på
något likadant och jag kunde bara ge honom
rätt. Slutligen blev det dock till en ceremoni
för de drabbade i Stadshuset i Stockholm
(år 2011) där det bjöds på snittar och
alkoholfritt bubbel. Drottningen, ministrar
och riksdagsmän var där. Talmannen Per
Westerberg uttalade: ”Det svenska samhället
ber i dag er kvinnor och män som drabbats
om ursäkt… Det är en ursäkt utan förbehåll
eller förmildranden. Den vanvård ni utsatts för
är en skam för Sverige.” 5300 personer sökte
sedan den utlovade ersättningen på 250 000 kr.
De flesta fick avslag. Därtill kom tidsgränsen:
enbart fall från före år 1980 kunde räknas.
Hade man vanvårdats efter det året räknades
man inte. Ersättningsnämndens beslut kunde
inte överklagas och därmed begravdes saken
och de flesta av oss har väl glömt den nu.
Men katolska kyrkans skandaler glöms inte:
medierna har internationellt fokuserat på dem
igen – ofta med gamla och redan kände fall
som tas upp igen. I skrivande stund (våren
2019) syns inget slut på tunneln. Ofta känns
mediernas presentationer orättvisa. Om en
lärare i en vanlig kommunal skola tafsar på ett
barn ses det som ett enskilt fall. Fokus läggs

Australien
I Australien var kyrkan tidigt uppmärksam
på övergreppsproblemen. Redan år 1996
publicerades biskoparnas handlingsplan för
hantering av anmälningar, Towards Healing.
Även här ledde mediefokuseringen till att
samhället riktade ögonen alltmer på kyrkan.
En statlig kommission i Sidney genomförde år
2015-2017 en stor analys av sexuella övergrepp
inom katolska kyrkan i Australien (man
ägnade sig, fast i mindre grad, också åt fall
av övergrepp i icke-katolska sammanhang).
Enligt kommmissionens rapport verkade
det ha funnits en överrepresentation av
fall av övergrepp i katolska utbildningsoch vårdinstitutioner (övergreppens art
definierades inte och kan i princip handla
om allt från otillbörligt tafsande till grövsta
våldtäkt). Det samlade antalet anmälningar
för perioden var 4444 fall. De fördelar sig
över ca 1000 olika institutioner, och de kom
in till kyrkan under perioden 1980-2015 (men
handlar mestadels om tiden innan). Observera
att det här är siffror som katolska kyrkan själv
har lämnat ut. De är inte ”avslöjade” av någon

annan. Den statlige kommissionen berömde
kyrkan för dess medverkan. Att tusentals barn
kan ha kränkts är givetvis upprörande - varje
fall är ett fall för mycket och en tragedi. En
sådan nyhet väcker snabbt avsky mot katolska
kyrkan hos många. Sätter man sifforna i
proportion till kyrkans storlek nyanseras
bilden dock. Katolska kyrkan i Australien
har fem och en halv miljon medlemmar. Vart
femte barn i hela landet (även icke-katoliker)
går i någon katolsk skola. Om siffrorna för
anmälningarna stämmer får vi räkna med
att under en period av 60 år (1950-2010)
har i genomsnitt 4-5 barn per institution
utsatts för någon form av sexuellt övergrepp,
d.v.s. ca ett fall per 12:e år på varje ställe.
Ett sexuellt övergrepp vart 12:e år på varje
skola? Hur är det i Sverige i vanliga skolor?
Det är väldigt svårt att få fram någon statistik
som ger svar på det. Ser man på den tyngsta
kategorin av övergrepp (våldtäkt) och
inskränker man dessutom fältet till barn under
15 år så anmäldes i Sverige (enligt det statliga
Brottsförebyggande rådets statistik) år 2017
hela 2133 fall. Hur många av dessa som ägde
rum på landets ca 4800 grundskolor i landet
kan man dock inte få veta, liksom inte heller
hur många procent av landets lärare som
varit misstänkta. Skolinspektionens statistiker
kan inte hjälpa vidare. Här saknas tydligen
både politiskt, akademiskt och journalistiskt
intresse. Samma år (2017) tog barn i Sverige
saken i egna händer: 1700 svenska skolelever
avslöjade sexuella trakasserier i skolans värld
via uppropet #tystiklassen. Äckliga historier
dök upp, om klasskamrater och träslöjdslärare
som tryckt upp elever mot väggen, om
tafsande i samband med simlektioner och
om barn som våldtas på skoltoaletter m.m.
Därtill kom hashtaggen #räckupphanden där
8000 gymnasielever skrev liknande bidrag
och även framhöll verbala kränkningar som
vanliga. Regeringen lovade snabba insatser,
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på förövaren och medierna stannar där. Om
en präst på andra sidan jordklotet gör samma
sak blir det genast till en global kritik av den
katolska kyrkan som sådan. Man presenterar
enorma siffror om övergrepp utan att de ställs i
proportion till katolska kyrkans faktiska storlek
(1,3 miljarder medlemmar). Övergreppet som
sker i en kommunal skola i vårt land ledsagas
inte av siffror från hela landet och av globala
ifrågasättanden av det svenska skolsystemet.
Vi måste prata om mer än katolska kyrkan.
Vi vet att när frågan tas upp och diskuteras,
så verkar problemen minska. Katolska stiftets
Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn
och ungdomar gäller för all katolsk verksamhet
i Sverige. Det borde finnas liknande tilltag i
alla rörelser där barn och unga vistas.
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och jag hoppas att förhållandena är bättre när
dessa rader läses, men fruktar att så inte blir
fallet. Detta skriver jag absolut inte för att ta
bort uppmärksamheten från eller ”ursäkta”
övergreppen inom vår kyrka - det vore ju ännu
ett övergrepp mot de drabbade! - men vi får
inte glömma våra vanliga skolor i Sverige och
den tystnadskultur och tröghet som hindrar
att man verksamt tar itu med detta på riksnivå.
Katolska kyrkan har i flera länder lämnat
ut upplysningar om anmälningar mot sin
personal i en omfattning som svenska
skolmyndigheter inte skulle våga göra.
Anklagelserna om övergrepp inom katolska
kyrkan i Australien riktade sig inte bara
mot präster, utan även mot anställda och
volontärer. Bara 30 % av anmälningarna
handlade om präster, 29 % om lekfolk. Resten
var ordensfolk, de som på engelska kallas
för ”religious”, ett ord som svenska medier
ofta misstolkar. 7 % av Australiens katolska
präster som verkat i den undersökta perioden,
1950-2010, ska ha anmälts någon gång, det
blir något över 500 personer. 93 % har alltså
inte anmälts. Nästan 80 % av anmälningarna
handlade om pojkar – liksom fallet var i USA
(se ovan). I ordensbrödernas institutioner
rörde det sig nästan uteslutande om pojkar (ett
fåtal ordnar dominerade bilden). Vi ser alltså
även i Australien en klar överrepresentation
av homosexuella övergrepp, som alltså verkar
vara katolska kyrkans specifika problematik,
fast man av detta faktum inte kan dra några
allmänna slutsatser om homosexualitet som
orsak till övergrepp på barn eller om antalet
homosexuella präster i kyrkan.
Anmälningarna handlade som sagt också här
om äldre fall. I genomsnitt rör det sig om 33
år gamla fall. Även där liknar materialet det
från i USA (både rörande präster och om
USA´s befolkning i helhet). Övergreppen
kulminerade på 1970-talet. Efter den tiden
har bilden ändrats till det positiva. Kurvan
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har nästan planat ut, liksom i USA (för en
grundligare beskrivning av sexuella övergrepp
mot barn hänvisar jag till artikeln Det fick inte
hända – varför händer det då? i min bok Lovad
vare Jesus Kristus från 2012).
Den australiske ärkebiskopen Philip Wilson
dömdes år 2018 till ett års fängelse för att år
1976 ha dolt information för polisen om en
präst som anklagats för övergrepp. Biskopen
överklagade domen och friades. Samma
år anklagades Australiens kardinal Georg
Pell för sexuella övergrepp han påstods ha
begått på 1970-talet. Han nekade till alla
anklagelser. Kritiker av rättegången ser den
som en symbolisk attack mot katolska kyrkan
efter all den bitterhet som avslöjandena har
väckt. Man ville se någons huvud på ett fat.
Den kritiserade domen mot Pell föll i början
av 2019 och överklagades direkt. I skrivande
stund har saken inte kommit längre. Oavsett
om Pell är skyldig inte blir det hans ansikte
som den australiska historieskrivningen
kommer att förknippa med skandalerna.
Det finns en del andra länder där liknande
avslöjanden ägt rum och isberget kommer att
växa. Bara bra! Ämnet får aldrig förtigas igen.
År 2019 (21-24 februari) inkallade påven
Franciskus ordförandena från alla världens
katolska biskopskonferenser till ett möte i
Vatikanen om övergrepp mot barn. Biskoparna
fick lyssna till övergreppsdrabbade personer
(via video och live) och ställa sina frågor.
Mötets syfte var att stärka det gemensamma
ansvarstagandet (responsability), diskutera hur
kyrkan ska ställa de biskopar till svars som inte
agerar rätt (accountability) samt genomföra
större genomskinlighet (transparency) kring
kyrkans förebyggande arbete.
Mötet sågs av många som en ny början i
kyrkans dystra historia på denna punkt. Låt
oss be för att det blir det. Kyrkan ska självklart
vara den säkraste platsen på jorden för barn
och ungdomar.
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FESTEN FÖR DEN HELIGA TERESIA
BENEDICTA AV KORSET (EDITH STEIN)
(1891 - 1942)

Kardinal Anders Arborelius skrev en bok om
Edith Stein år 1983. Den salige påven Johannes
Paulus II helgonförklarade henne 1998 och
gjorde henne till helgon – skyddspatron – för
hela Europa. Hennes dag firas som en FEST i
kyrkan.
Den heliga TERESIA BENEDICTA AV
KORSET (Edith Stein) var judinna och filosof
på hög nivå när hon genom att läsa den
heliga Teresa av Avilas texter fann den kristna
tron. Hon tog emot dopet till sin familjs
förfäran och blev till och med karmelitnunna.
Nazisterna rev henne och hennes syster Rosa
ur klostret. Fredagen 7 augusti 1942 fördes de
till gaskamrarna i Auschwitz. Där försvinner
alla spår av kvinnan som gav upp allt för att
leva med honom som är vägen, sanningen och
livet (Joh 14:6).

Dagens första läsning (Hos 2:14, 15cd, 19-20)
är hämtad ur Guds kärleksförklaring till sitt
folk Israel, sin ”hustru”, som han vill förbarma
sig över och rädda – den brudmystik som den
karmelitiska andligheten är så förtrogen med.
Evangeliet (Matt 25:1-13) – om de förståndiga
jungfrurna som väntar med sina facklor på
att brudgummen ska komma till sitt bröllop
– har också bröllopstema. Kyrkan har velat
smycka den heliga martyrens dag, hon som
fick följa Herren till det yttersta – som föraktad
judinna och som gudsvigd nunna – med dessa
löftesrika ord som pekar mot himlen.
Men därmed ges också en allvarlig uppmaning
till oss alla: Se upp! Martyriet kan även drabba
oss: Ni vet inte när dagen och timmen är inne
(v. 13). Vi ska förbereda oss på allt. Med bön.
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Kyrkans bön denna dag:
Gud, våra fäders Gud, du har lett den heliga martyren Teresia Benedicta fram till bekännelsen
av din korsfäste Son och låtit henne följa honom efter ända in i döden. Låt alla människor
genom hennes förbön bekänna Kristus som frälsare och genom honom i evighet få skåda dig.
Genom honom, din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag:
Hos 2:14, 15cd, 19-20 (i några biblar = 2:16, 17cd, 21-22)
samt Matt 25:1-13
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FESTEN FÖR DEN HELIGE LAURENTIUS
(CA 230 - 258)

När en romersk kejsare på 200-talet ville
konfiskera kyrkans pengar gav den helige
diakonen LAURENTIUS (Sankt Lars) dem
snabbt till fattiga. Sedan tog han en stor skara
med sig till kejsaren och sa: ”Dessa fattiga är
kyrkans skatt.” Som straff rostades han på ett
glödande järnhalster. Efter ett tag där sa han:
”Nu är jag genomstekt på ena sidan. Vänd mig
om och ät.” Medeltiden - med sitt sinne för
barsk humor - gjorde den tappre diakonen till
kockarnas helgon. I dag är det hans fest och
namnsdag för alla som heter Lars eller Lasse.

Festdagens första läsning (2 Kor 9:6-10)
ger oss Paulus uppmaning till givmildhet i
samband med den insamling han anordnade
till förmån för de fattiga kristna i Jerusalem.
Paulus citat från Ps 112:9 (v. 9) är som en
direkt beskrivning av den helige Laurentius.
Evangeliet (Joh 12:24-26) – om vetekornet som
måste ”dö” för att kunna växa och bära frukt –
påminner oss om att ett liv i Kristi efterföljd –
såsom Laurentius praktiserade – kan kosta på.
Trösten mitt i lidandena för Kristi skull är att vi
just då är honom närmare än någonsin (v. 26).

Kyrkans bön denna dag:
Helige Fader, med glödande kärlek tjänade den helige Laurentius din Son i trohet intill döden,
och därför har du ärat honom. Lär oss att älska det han älskade och att handla som han lärde.
Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 9:6-10 samt Joh 12:24-26
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KLARA (CLARA / CHIARA) AV ASSISI
(CA 1194-1253)

Klarakyrkan med sitt höga torn är det
första man ser när man kommer ut genom
svängdörrarna i Centralstationen i Stockholm.
Klarisserna – den orden som går tillbaka på
dagens helgon – kom hit redan få år efter
grundarens död och byggde första kyrkan
där. I dag är byggnaden en social träffpunkt
för många ensamma och sökande själar i
storstadens vimmel. Förbön, gratismackor
och mänskligt stöd erbjuds där. Många, säkert
också icke-troende, sätter sig på bänkarna i
kyrkan och försöker hitta sinnesro.
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Jag såg Klaras intorkade kropp i en glaskista år
1982 när jag besökte Assisi i Italien. Kroppen
var väl bevarad men svart efter 600 års vila i
dödens sömn. Fötterna verkade hållas ihop av
någon sorts nät. Man gick tyst förbi, i bön och
vördnad. I dag är hon inte utställd längre.
Detta helgons liv är så beroende av ett annat
helgons, den helige Franciskus av Assisis, att
man måste lära känna honom först (se 4/10)
för att förstå henne. Hon var hans trognaste
lärjunge och satsade allt på hans vision om

Flickan Klara var mycket from, hängiven åt
bön och goda gärningar. Hon lät ofta bära ut
sin egen mat till föräldralösa barn i staden. För
att hålla koll på det antal böner hon ville be
brukade hon lägga ihop småstenar.
Hon drömde om att bli ordenssyster och bar

hemligt en hård botsdräkt under kläderna.
Redan som barn, innan den unge Franciskus
omvänt sig och ännu levde som festprins
bland Asissis överklass, kan den fromma
flickan, som var 12-13 år yngre än han, ha
hört om hans eskapader. Att han efter sin tid
som krigsfånge återvände hem och ändrade
sitt liv radikalt var utan tvivel prioriterat
skvallerämne i staden och kan inte ha undgått
hennes öron. Liksom Franciskus hade Klara
smakat på överklassens – de s.k. majores – söta
men ytliga liv och längtade efter uppbrott, efter
ett radikalt annorlunda och meningsfullt liv,
att leva som underklassen, de s.k. minores, ja,
som de allra fattigaste. Hennes familj drömde
om ett framtida äktenskap åt henne – men i
stadens San Giorgio-kyrka höll den unge
botgöraren Franciskus fastans predikningar,
och dem lyssnade hon till. Hemliga träffar
blir till mellan henne och Franciskus, kanske
förmedlades kontakten genom hennes bror
Rufinus som ca år 2010 hade anslutit sig till
Franciskus krets. För att inga onda rykten
skulle uppkomma hade hon vid dessa träffar
med sig en väninna vid namn Bona, och han
hade med sig en medbroder som hette Filippo.
Franciskus var liten (bara ca 150 cm), hon
en decimeter längre. Hans röst var angenäm
och stark och hans heliga charm missade inte
sitt mål: Klara hänger vid hans läppar. Det är
honom hon vill följa: Kristus och ingen annan
ska bli hennes brudgum!
Var Klara kär i Franciskus? Svår fråga.
Men det vore för platt att bara bortförklara
Klaras motiv som ungdomsromantik. Å
andra sidan: vore det inte omänskligt att helt
avvisa tanken? Nog händer det en del i en
tonårsflickas hjärta, visst slog det snabbare
när de två talades vid. Kan den romantiskt
begåvade Franciskus ha lämnat dessa samtal
utan lite rodnad på kinderna? Svårt att tro.
Men fast jag gärna skulle kunna bjuda på mer
saintertainment här, så finns den inte. Vinden
som än i dag blåser över dessa två ungdomars
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att följa Kristus så bokstavligt som möjligt, i
största möjliga fattigdom, i kyskhet och bot
(”Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga”, Luk
12:32f; ”Ingen av er kan vara min lärjunge om
han inte avstår från allt han äger”, Luk 14:33).
I kapellet San Damiano precis utanför Assisi –
som man än i dag kan besöka - kallade Kristus
den unge mannen till sin tjänst att ”bygga
upp kyrkan”. Där slog Klara sig senare ner
och ledde ett kvinnokloster, enligt Franciskus
anvisningar. Systrarna levde instängda medan
han vandrade omkring och gjorde succés som
predikant i land och by. Hon överlevde sin
andlige förebild med mer än 30 år. Sammanlagd
41 år och tre månader skulle hennes självvalda
fängelse vara tills himlen hämtade hem den
utmärglade och sjuka botgörerskan. Hur
förklarar man ett sådant liv?
Klara var av adlig börd, på båda föräldrars
sida. Om modern vet vi att hon var from –
hon reste nämligen den långa och riskfyllda
(men också prestigefyllda) pilgrimsfärden
till Heliga landet. I familjens stora hus bodde
många, bl.a. sju riddare, garvade militärer
liksom fadern som också var riddare. Klara
har berättat för sina medsystrar i klostret att
modern, när hon väntade sin dotter, stod
framför ett kors och bad Gud om hjälp inför
födelsen. Då hörde hon en röst från Gud som
lovade att hon skulle föda ett barn som skulle
bli ett strålande ljus som skulle upplysa hela
världen (namnet Chiara anspelar på ordet
för ljus, möjligtvis var Klara också blond, hon
beskrivs i övrigt av ögonvittnen som en vacker
kvinna). Assisi var ingen stor stad: dopfunten
som både Franciskus och Klara döptes i som
små finns ännu i San Rufinokatedralen där.
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en gång blomstrande fält vinar men talar inte
– och även om den kunde berätta skulle den
antagligen inte ha något särskilt att säga. Den
historiska sanningen var enkel: Klara var kär
i trubadurens sång, inte i trubaduren. Det var
Franciskus livsstil hon ville ha. Medeltidens
folk sökte sådant, de var djupt och seriöst
troende, många månade innerligt om den
eviga frälsningen: Franciskus väg till himlen
var den säkraste. Därför valde hon den. Det
handlade om ett förnuftval, inte bara om
känslor (men nog var de med - i bakgrunden).
I Klarakyrkan i Assisi (Basilica di Santa Chiara)
hänger ett porträtt av helgonet i helfigur,
målad av en okänd konstnär några decennier
efter hennes död, alltså när man ännu mindes
hur hon såg ut. Porträttet (La tavola de Santa
Chiara – hitta det på nätet) omges av åtta viktiga
scener ur Klaras liv som läses från vänster och
nerifrån: 1) Biskopen Guido räcker flickan
på Palmsöndagen en palmkvist, förmodligen
som ett dolt tecken: han är complice i hennes
hemliga avtal med Franciskus att fly under
natten från föräldrahemmet till Franciskus och
hans bröder som skulle vänta på henne med
facklor i händerna vid skogen. 2) Rymlingen
leds av Franciskus och hans bröder till deras
kapell Portiuncula. 3) Klara har tagit av sig
sina fina kläder och smycken och iklätt sig en
enkel dräkt, nu klipper Franciskus av hennes
långa, blonda hår och sätter en slöja på hennes
huvud som tecken på hennes nya liv. 4) Fadern
kommer till Klara i det kloster dit Franciskus
har fört henne och försöker förgäves att få
henne att återvända hem, han drar i henne
men hon klänger vid altaret vilket var ett
lagligt erkänt sätt att hävda sin ordenskallelse
mot föräldrarnas önskan. 5) efter 16 dagar
följer Klaras 15-åriga lillasyster Agnes henne
i spåren, faderns folk vill dra Agnes med
våld ur klostret men systern blir genom ett
under – d.v.s. på Klaras förbön - tung som
bly och de måste ge upp. 6) Ett under: Klara
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välsignar små brödbitar som förvandlas till
en sådan mängd att alla i hennes kloster i San
Damiano blir mätta. 7) Vid Klaras dödsbädd
visar sig himmelska jungfrur med gyllene
kronor på huvudet, Jungfru Maria själv lägger
en slöja över den döendes ansikte. 8) Självaste
påven Innocens IV incenserar (= svänger ett
rökelsekar mot) Klaras avlidna kropp som en
del av begravningsritualet.
Den ”tecknade serien” är historisk korrekt. Den
nattliga flykten från föräldrahemmet var noga
planerat med Franciskus. Biskopen Guido var
förmodligen invigd i planen: han räckte Klara
under mässan personligt en palmkvist medan
alla andra gick fram för att själva ta en. Det
skedde den 18:e mars år 1212. På natten tog sig
Klara, med en tjänsteflicka, ut ur en bakdörr
trots att den var barrikaderad med en svår
stenpelare och en bjälke. Att komma ut genom
stadsporten, som bör ha varit bevakad, fick
de nog betala mutor för. Denna rymning var
ett större steg än den skulle ha varit i dag: att
en ärbar giftesmogen flicka från överklassen
lämnar stadens trygga famn och springer ut i
skogen på natten, där enbart rövare, spetälska,
vagabonder, vilda djur och galet folk håller
till, var en klassresa neråt som omedelbart
stämplade henne för livet: ”Vem vet vad
tösen gjorde därute?” För all framtid kan
man misstänka henne för allt. Värre blir det
när Franciskus i sitt kapell klipper av hennes
långa hår och hon ser ut som en punkare
från vår tid. Vilken man vill väl nu fria till
henne? Franciskus vet att släkten kommer att
rasa när de nästa morgon ser Klaras tomma
säng och kastar sig över tjänstefolket för att
få fram sanningen. Snabbt hjälps Klara till
benediktinklostret San Paolo, som också hade
asylrätt, d.v.s. om någon använde våld mot
personer som sökte sig tillflykt där kunde de
exkommuniceras. Precis det gjorde Klaras
far. Med fysiskt tvång och makt, med vänliga
och ovänliga ord försökte han där under flera

San Damiano blir Klaras hem, som sagt för de
efterföljande 41 åren och tre månaderna. En
stark fascination utgick från den lilla platsen:
allt fler kvinnor anslöt sig till klostret, ja, till
och med Klaras egen mor, i sinom tid. Jungfrur
som inte kunde inträda i kloster bestämde sig
för att förbli avhållsamma. Gifta kvinnor som
besökte klostret blev mer kyska. Adliga och
rika sökte leva ”klosterlikt” hemma i sina fina
hus, allt för att efterlikna Klara.
Det heliga fattigdomslöftet var konsekvent –
systrarna skulle vara fågelfria som Franciskus,
inte äga något. När påven Gregorius IX, den
f.d. kardinalen Hugolin, franciskanrörelsens
stora beskyddare, år 1228 erbjöd Klara gåvor,
så att de kunde ha lite avkastning att leva på,
avvisade hon detta under hänvisning till sitt
fattigdomslöfte. ”Men om du oroar dig för
löftets skull, kan jag befria dig ifrån det” sa
påven. Hon svarade bestämt: ”Helige fader,
under inga som helst villkor vill jag i evighet
befrias från Kristi efterföljd”.
Franciskus medbröder hjälpte oftast systrarna
genom att höra bikt och tigga mat åt dem. En
dag var all matolja i hela klostret slut. Klara
ställde ut en kruka som en broder skulle hämta
och gå omkring i trakten och tigga olja med.
Man lät brodern i fråga kalla dit, Bentevengha
hette han. Han skyndade allt han kunde men

när han kom fram till systrarnas kloster var
krukan full. Han trodde att någon drev med
honom. Händelsen betraktades som ett under
(jfr 1 Kung 17:16), ty det gick inte att hitta
någon människa som hade gjort det.
Det fjärde Laterankoncilium bestämde år
1215/1216 att inga nya klosterregler fick
skapas, man fick följa de gamla. Rent formellt
var Franciskus därför tvingad att låta systrarna
följa benediktinregeln och göra Klara till
abbedissa, vilket hon motsträvigt gick med på.
Hon gillade inte ge order, hellre gjorde hon
arbetet själv. Skulle hon tillrättavisa gjorde
hon det med den största ödmjukhet. Klara
föredrog de lägsta tjänsterna, som att rengöra
nattpotter, dass och liknande illa luktande
arbete, även när det fanns maskar i avträdet.
Gärna tvättade hon medsystrarnas fötter.
En gång gjorde hon det på en besökande
syster. Denna drog foten åt sig så snabbt att
hon råkade stötta Klara i ansiktet. Klara tog
foten igen och gav en varm kyss på sulan.
Abbedissan var oerhörd sträng mot sig själv:
mot huden bar hon en botdräkt av svinläder
(med den sträva, håriga sidan inåt) och ibland
ett botsbälte av hästhår (som kan ses i Assisi än
i dag). En syster som testade Klaras dräkt stod
bara ut tre dagar, sedan gav hon tillbaka den.
Skor använde Klara aldrig. Hon fastade så hårt
att biskopen och Franciskus fick beordra henne
att varje dag åtminstone äta en halv brödbulle.
Varken hon eller systrarna åt någonsin kött.
Tystnad rådde för det mesta bland dem.
Klaras säng var hård, kudden av trä. Hon bad
mycket, och ofta under natten, och då kunde
hon gråta av inre rörelse. En natt stod plötsligt
djävulen framför henne i en lite mörk pojkes
gestalt: ”Gråt inte så mycket, annars blir du
blind” sa han. Hon svarade direkt: ”Den som ser
Gud blir inte blind”. Demonen drog sig tillbaka,
förvirrad över detta svar. Lite senare återvände
den: ”Gråt inte så mycket, ty annars snyter du
ut din hjärna, som har upplösts efter all denna
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dagar att få sin dotter att återvända hem.
Men spelet var förlorat. Med fasa fick han
se hur dottern blottade sitt rakade huvud
inför alla och, med obändig själsstyrka,
bekräftade sitt beslut. Sällskapet drog hemåt,
i chock, säkerligen med god lust att hämna
sig på Franciskus, men det gick inte heller, ty
biskopen stödde den unge förnyaren. Klaras
handling var inte emot lagen (men det var
faderns försök till maktanvändande). Klara
menade verkligen allvar med sitt sociala
statusfall: alla tillgångar hon skulle ärva gav
hon åt fattiga den dagen den möjligheten kom.
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tid, och dessutom blir din näsa krum”. Hon
svarade snabbt: ”På den som tjänar Gud blir
inget krumt”. Från sin privata bön återvände
Klara alltid glädjestrålande till sina systrar,
aldrig såg man henne trist eller med dyster
min. I nästan allt hon sa flätade hon ordet
”Gud” in. Ofta biktade hon sig. Hon darrade
och skakade av inre rörelse när hon tog emot
den heliga kommunionen. Några systrar
berättade att de hade sett ett ljus uppifrån
omstråla Klara när hon bad eller att en liten
pojke (Jesusbarnet) visat sig vid hennes sida.
Abbedissan Klara var också ofta den som var
uppe först mitt i natten för dygnets tidigaste
bönestund. Då väckte hon de andra, tyst, med
en lätt beröring, tände själv ljusen och ringde
med klockan. Annars kunde hon under natten
se till systrarna och stoppa om dem med täcke
när det behövdes. Lågmäld var hon när hon
bad, och även när hon välsignade systrarna
med korstecknet. Ibland tillfrisknade de från
sjukdom när hon gjorde det heliga tecknet över
dem. Det kunde röra sig om huvudverk, hosta,
någon som tappat rösten eller hörseln, fått
feber och även om svårare sjukdomstillstånd.
Ofta förde man barn till henne för att hon
skulle bota dem med sitt korstecken. I övrigt
sysslade Klara med att göra vackra altardukar
– de sändes till kyrkorna i trakten.
En dag (ca år 1247) föll en stor dörr i klostret
över Klara. Den var så tung att det behövdes
många för att lyfta den. Hon försvann helt
under den och alla trodde hon var död. Men
Klara skadades inte ens. Vår Herre som själv
är dörren in till fåren (jfr Joh 10:9) skyddade
tydligen sin brud. Men hur kunde det ske? Var
klostret ett slarvbygge?
När Klara en gång låg sjuk till sängs frågade
hon om inte någon kunde räcka henne en
viss liten bordsduk. Ingen gjorde det. En liten
klosterkatt började dra fram duken så att den
kom ut på golvet. ”Dumma djur” sa Klara ”du
kan ju inte bära den, varför släpar du den på
golvet?”. Då rullade katten duken tillbaka igen
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så att den inte vidrörde golvet längre.
År 1226 dog Franciskus. Klara skulle ännu
verka nästan 30 år till innan hon kunde följa
honom in i evigheten. Under det mesta av
denna tid var hon sjuk och låg till sängs,
troligen försvagad av sin hårda askes. Källornas
rapporter om denna period är högst trovärdiga
ty helgonprocessen kom igång direkt efter
hennes död och därmed insamlandet av
vittnesmål från många som levt med Klara
under många år eller så gott som hela livet.
Två stora under förknippas med Klara: År
1241 belägrades det påvetrogna Assisi av
kejsaren Friedrich IIs trupper. Klara kallade
samman alla systrarna, strödde aska på deras
huvuden (ett tecken på bot) och bad med
den om skoning av staden, ty, sa hon ”vi har
fått ta emot så mycket gott från denna stad”.
Nästa dag, ja, redan under natten, drog
fienden bort och Assisi var frälst. Datumet lär
ha varit den 22 juni och varje år anordnades
sedan dess en procession från staden ut till
klarissornas kloster i San Damiano för att
tacksamt minnas detta, och så gör man än.
En liknande, men för klostret ännu farligare,
situation var när saracener och tatarer ryckte
mot Assisi och började klättra över muren till
klostret. Klara som låg sjuk då satte sig upp
i sängen och uppmanade systrarna att inte
frukta något. Hon lovade att vara deras skydd,
de kunde lägga henne framför männen ifall
dessa trängde in i klostret. När främlingarna
redan var i klostrets inre gård, nära porten till
matsalen, lät hon sig bäras dit med en präst
framför sig. Han bar en behållare med den
konsekrerade hostian, Kristi kropp (hon bar
alltså inte själv Sakramentet som hon annars
alltid framställs i bild). Helgonet la sig raklång
på marken och bad till Gud. Då hörde hon
Kristi röst som lovade att alltid beskydda
henne. De främmande männen flydde. De två
systrar som höll i Klara hörde också rösten och

Vi får räkna med att Franciskus ständigt var
i Klaras tankar. I förhörsprotokollet efter
hennes död vittnar en syster om en dröm som
Klara avslöjade. Den officiella helgonbiografin
som skrevs senare utelämnar den, och den
var också tämligen underlig: Klara såg sig
själv hållande ett fat med varmt vatten och en
handduk. Hon skulle torka Franciskus händer
och gick uppför en lång trappa för att komma
till honom, det gick så lätt som vore det på jämn
mark. Franciskus tog en av sina bröstvårtor och
räckte henne den med orden: ”Kom och sug på
den!” När hon hade gjort det, sa helgonet att
hon fick suga en gång till. Det hon sög ut var
så sött och gott att hon inte kunde beskriva det.
När Klara var klar stannade bröstvårtan kvar
mellan hennes läppar. När hon vidrörde den
verkade den som klart och lysande guld, ja,
hon kunde se sig själv i den, som i en spegel.
Denna dröm måste ha haft en positiv betydelse
för Klara, annars skulle hon inte ha berättat
den för medsystrarna. För henne förutsa den
framtiden – Franciskus är tydligen i himlen
nu och hon längtar dit. Att suga (nåd) ur
Jungfru Marias bröst var ett vanligt motiv i
medeltida fromhetsföreställningar (jfr Luk
11:27; Jes 66:11). Franciskus ansågs av många,
t.o.m. under sin livstid, att vara en ”annan
Kristus”, men i Klaras bild framstår han alltså
också som en annan Maria, vilket avslöjar vad
han emotionellt betydde för Klara. Om vi ska
förstå denna nunnas inre symbolvärld måste vi
ta Bibeln till hjälp: i Ordspråksboken omtalas
Visheten som Livsträdet från Paradiset (1
Mos 2:9 och 3:24; Ords 3:18; 11:30; 13:12;
15:4). Kyrkofäderna såg detta som en bild av
Kristus, Guds vishet (1 Kor 1:30) och denna
vishet såg Klara utan tvivel förkroppsligat i
Franciskus. Men ett träd är också moderligt i
den meningen att det kan bära frukt. Eva tog

en frukt från Kunskapens träd som ledde till
död, men Klara valde att äta av den vishet
som Franciskus stod för och som ger evigt liv.
Visheten säger om sig själv i Ords 9:5: ”Kom!
Ät mitt bröd och drick vinet jag har blandat”. I
drömmen får hon nu det – trygg som ett barn
i sin moders famn (Ps 131:2). Vi vet att Klara
var förtrogen med Bibelns vishetsböcker, det
visar hennes efterlämnade brev. T.ex. hittar
man i ett av dem en anspelning på Vish
7:26 där det om Visheten sägs att den är ett
återsken av det eviga ljuset, en klar spegling
av Guds verksamhet (jfr spegelmotivet i
drömmen). Hon skriver också, i samma brev,
om att man liksom Jungfru Maria ”får rymma
Honom inom sig som rymmer allt”, en tydlig
anspelning på Vish 1:7 (Epistola tertia ad
beatam Agnetem de Praga, se ”Leben und
Schriften der heligen Klara von Assisi”, Verlag
Butzon & Bercker, 2001). Drömmen förstås
bäst som en inre bearbetning av Franciskus
död med hjälp av sådana metaforer som hon
var van att resonera med hjälp av: denna
förlust mildras av att han väntar på henne i
himlen. Rättfärdigheten som Franciskus lärt
henne är ju odödlig (= guldmotivet, jfr Vish
1:15). Liksom Kristus efterlämnade den heliga
kommunionen (som man tar emot i munnen)
som sin blivande närvaro, på samma sätt ger
Franciskus henne sin bröstvårta i drömmen.
Något av honom har hon alltså kvar, och det
kan hon leva på tills hon själv en dag ska stiga
uppför himmelstrappan.
En julnatt var Klara för sjuk för att följa med
till kyrkan och delta i liturgin. Alla andra gick
dit (två kilometer borta) och då suckade Klara:
”O Herre och Gud, se hur man lämnar mig
ensam kvar på denna plats med dig!” Plötsligt
fick hon höra musiken från de instrument som
användes där och brödernas bönesång som
om hon vore där fysiskt. Det berättade hon
efteråt för sina medsystrar. På grund av detta
mirakel utnämnde påven Pius XII år 1958
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fick efteråt stränga tillsägelser att inte avslöja
det för någon så länge hon var vid liv.

Klara till skyddshelgon för teve (och antydde
så vad detta nya massmedia borde användas
till: gudstjänstsändningar för sängbundna).
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Mot slutet av 1240-talet blir Klara sjukligare
och ingen bättring inträder. För Klara känns
det allt viktigare att säkra sin ordens framtid
– såsom hon och Franciskus önskade den, i
fullkomlig evangelisk fattigdom – genom ett
uttryckligt påvligt godkännande av den regel
som hon själv hade författat (Klara var den
första kvinnan som skrev en klosterregel för
andra kvinnor). Vid den tiden reste påven
omkring med hela sitt hov och stannade ibland
länge på någon plats. Fr.o.m. år 1253 uppehöll
han sig i Assisi, alltså omedelbart nära Klaras
kloster. Så fick Klara få dagar innan sin död
besök av Kristi ställföreträdare vid sin fattiga
bädd, en säck med strå. Det var nu klart att
påven godkände hennes regel så som hon
ville ha den och helgonet dog i frid, på denna
dag, år 1253. Det sägs att hon höll den påvliga
bullan, bekräftelsen av sitt livsverk, i handen.
Påven (Innocens IV) yttrade vid planeringen
av begravningsgudstjänsten att man borde
ersätta den vanliga dödsmässan med liturgin
för firandet av heliga jungfrur. Det vore dock
att helgonförklara Klara redan innan hon lagts

i jorden, och den kardinal som skulle predika
satte stopp för det. Samme kardinal skulle
dock redan två år senare som påve (Alexander
IV) helgonförklara Santa Chiara – ställa fram
det klara Ljuset från Assisi som nu strålade för
en hel värld.
Franciskus och Klaras liv slutar aldrig fascinera,
I Assisi har jag två gångar sett en fenomenal
musikal om dagens helgon – Chiara di Dio (se
den på youtube, den kanske finns kvar).
De två ungdomarna insåg att hindren för äkta
kristet liv i deras tid var ett negativt beroende
av rikedom och makt som gjorde kyrkan och
dess förkunnare otrovärdiga. Det problemet
är inaktuellt i dag. Vill vi ta efter dem ska vi
därför inte bara efterlikna deras 1200-talsstil
utan göra en analys av nutidens hinder och
reagera på dem. Vart det leder kommer de nya
klarorna och franciskussarna att ge svar på
som Gud vill kalla och väcka kyrkan, oss, med.
Kyrkans historia har alltid rymt många
positiva överraskningar, och annorlunda lär
det nog inte bli i framtiden.
Den som lever får se.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du visade fattigdomens väg för den heliga Clara. Låt oss på hennes förbön följa
Kristus, fattiga i anden, och nå vårt mål, att se dig som du är. Genom din Son Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: Fil 3:8-14 samt Matt 19:27-29
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KARL LEISNER (1915 – 1945)
JEANNE-FRANÇOISE DE CHANTAL
(1572-1641)

Fånge nummer 22356 i koncentrationslägret
Dachau var katolsk diakon. En biskop – också
han fånge – prästvigde honom i lägret. Den
salige KARL LEISNER hade anmälts 1939
av en medpatient på ett sjukhus för något
negativt han sagt om Adolf Hitler. Efter kriget
förstod angivaren att hans skvallrande hade
gett Leisner sex års lidande i fångläger och bröt
ihop. Karl Leisner fick uppleva befrielsen 1945,
men dog kort efter. ”Välsigna också, Högste,
mina fiender” är de sista orden i hans dagbok.

Salige Karl Leisner, ditt liv förstördes av
sjukdom, svek och fångenskap, men din kärlek
till kyrkan och dess lidande medlemmar var
obruten. Be för alla som just nu är oskyldigt
fängslade, att de - liksom du - kan förena sina
smärtor med Kristi kors och med honom förlåta
dem som plågar dem och så övervinna ondskan
och rädda själar. Amen.

Den helige JEANNE-FRANÇOISE DE
CHANTAL föddes i en inflytelserik familj
i södra Frankrike och giftes bort med en
baron. När han dog i en jaktolycka bad den
bara 28-åriga änkan till Gud om en andlig
ledare. En dag då hon lyssnade till en gästande
predikant, den helige François de Sales (24/1),
visste hon att Gud hade besvarat hennes bön.
En djup andlig vänskap växte fram mellan
de två (många av hans brev till henne är
bevarade). Med honom grundade hon en helt
ny orden för kvinnor, Besökelseorden, också

kallad Visitandinnornas orden, på franska
L'ordre de la Visitation de Sainte-Marie. Vid
Jeanne-Françoises död fanns det redan 86 hus
inom hennes orden. I dag har systrarna 155
kloster på fyra kontinenter. De lever i klausur
(avskilda från omvärlden) och ägnar sig helt
åt bön och, i viss mån, andlig vägledning (de
finns inte här i Norden). År 2010 kunde de fira
400-årsjubileum som orden. Jeanne-Françoise
begravdes bredvid sin älskade andlige fader i
Annecy.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du lät den heliga Johanna som hustru, mor och sedan ordenssyster visa vad din nåd
förmår att göra med en människa. Ge oss på hennes förbön trohet mot vår kallelse och nåden
att leva som ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar denna dag: Ords 31:10-13; 19-20, 30-31; Mark 3:31-35
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Också i dag: Jeanne-Françoise de Chantal
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PÅVEN PONTIANUS (DÖD ÅR 236)
MOTPÅVEN HIPPOLYTUS (DÖD ÅR 236)
MAXIMUS CONFESSOR (CA 580-662)

I dag minns kyrkan två helgon som bekämpade
varandra. PONTIANUS var påve i Rom på
200-talet. HIPPOLYTUS (som med stöd av
en förnäm elit i Rom hade låtit sig utropa
till motpåve redan tidigare, för att han var
missnöjd med att f.d. slaven Callixtus valdes
till kyrkans högsta ämbete, se 14/10) tyckte att
påven alltför generöst återupptog människor
i kyrkan som hade svikit under förföljelserna
(se 16/9). Hippolytus var i övrigt elev till den

helige Ireneus av Lyon (se 28/6) och lär ha
författat den Andra eukaristiska bönen som
prästen ibland ber i mässan. Nya förföljelser
satte påven och motpåven i den tidens
koncentrationsläger: koppargruvorna på
Sardinien. Där avsade sig båda sina ämbeten
och försonades i ödmjukhet innan de dog.
Kyrkans enhet var räddad. Sedan blev Anteros
påve – även han räknas som helgon, men hans
historia får jag inte plats med här…

Kyrkans bön denna dag:
Herre, dyrbar i dina ögon är de rättfärdigas uthållighet. Låt den tända vår kärlek på nytt och
för alltid göra skatten i vårt hjärta, trons omistliga gåva, fullkomlig och orubblig. Genom din
Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Pet 4:12-19 samt Joh 15:18-21
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Också i dag: Maximus Confessor
En av 600-talets viktiga teologer, MAXIMUS
CONFESSOR föddes (tror man i alla fall)
i Konstantinopel, i en aristokratisk familj.
Kejsaren Heraclius gjorde honom till sin
förstasekreterare men Maximus sa upp sig och
blev först munk och sedan abbot i ett kloster
i Chrysopolis (nära Konstantinopel, nutidens
Istanbul, platsen heter i dag Üsküdar). Där
skrev han på sina teologiska verk. När perserna
invaderade området år 626 flydde Maximus
till Alexandria i Egypten och fortsatte där sitt
skrivande.
Vid den tiden rådde i den kristna kyrkan full
enighet om den kristologiska dogmen att
Jesus är sann Gud och sann människa i den
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meningen att det fanns två naturer i Jesus, den
gudomliga och den mänskliga (läs Katolska
kyrkans katekes, nr. 464-469). I östra delen av
riket fanns det dock kvar vissa s.k. monofysiter
som höll för sant att det bara fanns en enda
natur i Jesus, nämligen den gudomliga. Hotet
från den store grannen i Öst, Persien, tvingade
de kristna där att lägga sina teologiska strider
åt sidan och försöka komma överens. Så
föreslog några teologer år 624 en kompromiss:
det fanns två naturer i Frälsaren, sa man, men
bara en enda vilja och den viljan var gudomlig
(den s.k. monoteletismen, ”tron på en enda
vilja”). Monofysiterna visade visst intresse för
tanken liksom många inom den vanliga kyrkan

Men monoteletismen var inte rätt. Den
reducerade Jesu mänsklighet och angrepp
därmed tron på inkarnationen. Påven hade
inte menat så och detta framhöll Maximus.
Östkyrkan hade gått vilse. Samtidigt var det
klart att den nya läran hade blivit till av rent
politiskt-taktiska skäl och det är att missbruka
den heliga tron för jordiska syften. Här stod
alltså grundläggande värden på spel.
Den kände och helige patriarken av Jerusalem,
Sophronius, avvisade den nya läran. När
han dog år 638 blev Maximus den ledande
rösten för oppositionen. Han lyckades få en
rad nordafrikanska synoder att distansera sig
från villoläran, och även från en rad nya, väl
menande kompromissvarianter som ständigt
dök upp i debatten (som blev ett allt mer
förvirrande slagfält om terminologi i stället
för teologi). År 649 var Maximus med påven
i Rom vid Laterankonciliet som klart avvisade
monoteletismen. Olyckligtvis var Maximus
också vän till en mäktig man från Karthago
som i Rom utropade sig själv till kejsare (med
eller utan påvens stöd?). Kejsaren slog tillbaka
och lät år 653 arrestera påven (den helige
Martin I) och föra honom till Konstantinopel.
Där ville ingen diskutera den teologiska

frågan med påven, allt var nu totalt politiserat.
Påven förvisas till en ort där han dog av svält.
Maximus kallades till en ”sammankomst” i
huvudstaden (vilket han genomskådade som
en fälla, han kände sin gamla arbetsgivare väl)
men vägrade. Polisen letade upp Maximus,
han arresterades, misstänkt för högförräderi,
och fördes till Trakien vid Svarta havet där
han fick frysa och hungra. En lokal biskop
som var trogen Östkyrkans nya linje ville
”debattera” med honom (hota/muta honom
att anta monoteletismen). Maximus fördes
till ett fängelse där likasinnade satt. Där skulle
han stanna under sex år. År 661 togs han till
Konstantinopel där han torterades. Det sägs att
hans tunga och högra hand skars av för att han
aldrig mer skulle kunna tala eller skriva om sin
tro. Han skickades till Kaukasus där han dog
få veckor senare. År 668 blev Konstantin IV
kejsare. Han såg inga skäl att fortsätta bråka
om Kristi viljor. Monofysiterna godkände ändå
inte läran, nu hade de flesta av monofysiterna
dessutom avskurits från riket för att perserna
erövrat deras områden. Nordafrikas kristna
invaderades av en ny främmande makt, islam.
Det blev politiskt klokt att ta hjälp av påven i
Rom.
Påven Honorius efterföljare i Rom fördömde
monoteletismen med tydliga ord. Vid Det
sjätte ekumeniska konciliet i Konstantinopel
år 680 lästes ett brev upp från påven Agatho
som klart fördömde villoläran. Så gott som
alla biskoparna – befriade från den politiska
pressen att tvingas stödja monoteletismen –
slöt upp kring påvens krav. Så proklamerades
högtidligt kyrkans klassiska tro: det finns två
naturer i Kristus och därför både en mänsklig
och en gudomlig vilja, som dock inte står i
motsättning till varandra (Katolska kyrkans
katekes, nr. 475, jfr 470).
Östkyrkan kände ingen lust att återuppliva
den meningslösa striden. Rikets östra del hade
dessutom minskat och de värsta bråkstakarna
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ville samlas kring den nya läran. Påven i Rom,
Honorius, tillfrågades och svarade på ett sätt
som förnyarna tolkade som ett stöd för deras
sak, nämligen genom att betona una voluntas,
en enda vilja i Kristus. Påven avsåg inte att
avskaffa tron på att det fanns en mänsklig vilja
i Kristus utan enbart att säga att den mänskliga
och den gudomliga viljan går åt samma håll,
men i Öst tolkade man påvens oklara ord som
man ville. Östkyrkan avhöll två egna synoder
i Konstantinopel och gjorde monoteletismen
till dogm vilket fann kejsarens gillande ty
denna formulering kunde bygga bro till
monofysiterna och så stärka den politiska
enheten inom hans rike.

där borta var nu underlagda persiska härskare
och hade annat att tänka på än kyrkligt
partikäbbel. Nya problem skulle dock snart
drabba kyrkan med full kraft: striden om
heliga bilder (se s. 131) och framför allt mötet
med den nya religionen från Arabien som med
entusiastiska krigsrop och svärd i hand trängde
allt längre upp på den kristna landkartan…

14/8

MAXIMILIAN KOLBE (1894 – 1941)
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Vi hundratusentals pilgrimer som deltog i
katolska Världsungdomsdagen sommaren
2016 i Kraków fick alla en bok om Polens
historia. Det är en berättelse om stark tro på
Gud men också om oändliga lidanden, ett
folk som fått kämpa för sin frihet i en grad
som vi i det fredliga Norden har svårt att leva
oss in i. En femtedel av befolkningen, mer
än sex miljoner polacker, dog under Andra
världskrigets fasor – bara som exempel. Så är
det inte märkligt att folkets kärlek till Gud och
dess polska nationalitet har gått hand i hand.
Från Gud – och från Marias förböner – har
man väntat hjälp, och fått den.
Den helige franciskanmunken MAXIMILIAN
KOLBES namn innan han blev munk var
Raimund Kolbe. Han föddes nära Łódź av
djupt patriotiska och djupt katolska föräldrar.
Tio år gammal berättade Raimund för sin
mor att han haft en vision av Guds Moder
Maria. Hon visade honom två kransar, en röt
och en vit, och bad honom välja en av dem,
den vita syftade på helighet genom fullkomlig
kyskhet, den röda – blodets färg – på det heliga
martyrskapet, att dö för sin trohet mot Kristus.
Han svarade ivrigt: ”Jag tar båda!”. Maria log
och försvann igen.
Raimund hjälpte sin mor i hennes butik. Han
skulle en dag hämta mediciner hos en kemist
1312

Helige Maximus, din tro på Kristus, vår Herre,
som av kärlek blev en av oss, blev fullt och helt
människa som vi, fick dig att hellre utstå lidande
och död än att förneka honom. Be för oss att vi
kan stå lika fasta som du när vi frestas att låta
politiska hänsyn eller personliga fördelar väga
tyngre än den sanna tron. Amen.

som upptäckte hur kvick han var att lära sig.
Han gav pojken privatundervisning så att han
klarade skolproven utan att behöva gå i skola
(familjen hade inte råd). I samband med en
folkmission (= katolska väckelsedagar på den
tiden) bestämde sig Raimund och en av hans
bröder att söka sig till ett junior-seminarium
(den tidens högstadie-/gymnasieundervisning
för pojkar som - kanske - ville gå vidare sedan
till prästseminarier). Han var då 13 år. Som
tonåring fascinerades han av tekniska studier
och började drömma om en militär karriär i
fosterlandets tjänst. Han hade redan bestämt
sig för att meddela skolan det då hans mor
dök upp och berättade att även den yngste
brodern, den tredje, hade valt en ordensskola
och att hon och fadern nu såg fram emot att
leva ett klosterliv själva, vilket de länge drömt
om. Det blev till en inre vändpunkt: Raimund
gick till rektorn och bad i stället att få bli
franciskanmunk. Beslutet vacklade på insidan
några månader till men stod sedan fast: han
hade hittat sin kallelse. Att leva med Maria –
”Polens drottning” – i tjänst åt människorna
gav mening.
Den fromme och duktige teologistudenten
skickades efterhand till det påvliga universitetet
Gregoriana i Rom. Där fick Raimund, som från
och med nu bar sitt ordensnamn Maximillian,
upp ögonen för katolska kyrkans världsvida

Åter i Polen startade helgonet sin kamp för att
vinna världen åt Immaculata. Han tiggde ihop
pengar till att bygga upp ett tryckeri som skulle
sprida hans idéer. Hans iver var så stor att hans
överordnade irriterades på honom och hans
”orealistiska” planer. Men inget kunde hålla
tillbaka den visionära prästen, han önskade

inte bara ett tryckeri utan en hel by av tryckerier
som kunde publicera texter till Guds Moders
ära. Därtill behövdes det land. Han frågade
en greve om jord – med en Mariafigur ställd
på bordet framför dem. När han fick nej gick
han därifrån och lämnade figuren kvar. Det
funkade. Efter en tid fick greven samvetskval
av att se på figuren av den Obefläckade som
han hade vägrat att hjälpa och kom överens
med prästen om ett mycket gunstigt pris.
Så växte tryckeristaden Niepokolanów fram,
varifrån en mängd katolska tidningar spreds
över hela landet. Få år efter hade Maximillian
där en radiostation, han planerade katolska
filmstudios och en flygplats för fyra flygplan…
ambitioner var det inte brist på.
En dag mötte Maximillian japanska studerande
och bestämde sig för att starta en tryckeristad
till den Obefläckades ära – en ny Niepokalanow
– i Japan. Han och fyra medbröder begav sig
till Nagasaki, en stad med många kristna (se
s. 1034). Där fick de lära sig japanska och hur
man hanterar det japanska alfabetets 2000
tecken i tryckpressen – inte lätt! Sex års vistelse
räckte till för att bygga upp en japansk katolsk
pressverksamhet, en fenomenal prestation.
Han hann också bygga ett komplex, kallat
för ”Immaculatas trädgård” som låg skyddad
bakom en kulle. Byggnaden klarade sig när
USA släppte sin allt förödande atombomb
över Nagasaki år 1945 – inte en enda person i
Maximillians byggnad dog.
Men helgonet var sjukt och kallades 1936
tillbaka till Polen. Där var Polen nu inklämt
mellan två aggressiva giganter, Nazityskland
och Stalins Ryssland, och risken för krig var
överhängande. När Hitler invaderade Polen 1
september 1939 och få dagar senare ryssarna
kom österifrån häktades franciskanerna och
Maximillian och hans bröder fördes från läger
till läger. Hitlers uttalade mål var att utrota
den polska nationen, och kyrkans enastående

1313

AUG

spridning och för betydelsen av moderna
kommunikationsmedel. Missionen kunde
drivas framåt på nya sätt. Hans tankar kretsade
om temat hela tiden, hur omvänder man
frimurare och andra som inte förstår kyrkans
värde? En djup förtröstan på Jungfru Marias
hjälp genomsyrade Maximillian. En dag fick
han en böld på vänster tumme som inte ville
helas, fingret var hemskt infekterat och läkarna
ville amputera det. Maximillian hällde vatten
från Mariavallfärtsorten Lourdes (se 11/2) över
bölden och redan nästa dag var tummen så
mycket bättre att läkarna ändrade uppfattning.
Från denna tid talade Maximillian ständigt
om Jungfru Maria som Immaculata (polska:
Niepokalana, syftande på Marias obefläckade
avlelse som vi firar 8/12) – han bestämde sig
för att bli Marias riddare. Den ivrige unge
munken och hans vänner utvecklade en
djup mariansk fromhet, de gick så långt som
att kalla sig för Marias slavar. Inspirationen
hämtades till stor del från den helige Grignon
de Monforts bok (se 28/4). De kallade sig för
”Militia Immaculata” och ville med Marias
hjälp utveckla det katolska tidningsarbetet.
Maximillians egna texter från denna tid lär
vara rätt så onjutbara i dag. Han delade många
av sina dåtida landsmäns tämligen negativa
syn på judendomen (för att säga det milt) och
hans teologiska perspektiv var för smalt, risken
fanns att Maria isolerades från sin relation till
Jesus vilket inte är kyrkans avsikt. Maximillian
bedöms bäst på sina handlingar, inte sina
ord. Han var hängiven, offervillig, en allvarlig
kristen, och livet igenom plågad av tuberkulos
som han bar med tålamod.

starka ställning hos folket gjorde den till
en prioriterad och omedelbar måltavla. Sex
polska biskopar, över två tusen katolska
präster, många präststuderande, nunnor och
munkar, tusentals katolska professorer, lärare
m.m. avrättades. Ännu fler hamnade i fångoch arbetsläger. Av någon märklig anledning
släpptes Maximillian och hans bröder och
återvände till tryckeristaden, som nu var
helt utplundrad. Samma dag ankom 3000
polacker som hade flytt från tyskarna. 1500
polska judar ankom också och alla behövde
hjälp. Bröderna tog emot alla lika vänligt och
lyckades hysa dem i byggnader som de höll

på att reparera. I detta bemötande ser man
(som ovan sagt) att Maximillian ska bedömas
på sina handlingar mer än på sina ord. Att
judar skulle hjälpas var självklart för honom
- även om det var livsfarligt! De katolska
tidningarna från Niepokalanow skrev kritiskt
om ockupationen och fick snart tryckförbud.
1941 intensiverade tyskarna sin kamp för att
utrota den polska intelligentsian, d.v.s. alla de
välutbildade. Maximilian och fyra medbröder
hamnade i fängelse och snart fördes han till
koncentrationslägret Auschwitz där han blev
fånge nummer 16670.

Auschwitz-Birkenau
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Detta är inte platsen för en rimlig presentation av det helvete på jorden som Auschwitz och
dess tillbyggnad Birkenau var. Jag hänvisar till den rikliga litteraturen om denna höjdpunkt
av ondska som mänskligheten aldrig får glömma. Jag har – som många andra – besökt
platsen där miljontals människor dödades i industriell skala, gått omkring i byggnaderna,
sovsalarna, gaskammaren, sett bergen av avklippt hår, resväskor, barnskor. I kiosken köpte
jag den nazistiska lägerkommendantens självbiografi. I den medger han själv att tre miljoner
personer dödades i lägret, men han försvarar sitt arbete. Man förstummas. Mannen hängdes
med ansiktet vänd mot det läger han hade haft ansvaret för, Gud nåde hans själ! I dessa
gaskammare dödades även den heliga nunnan Teresa Benedicta av korset (= filosofen Edith
Stein, se 9/8). Detta är inte länge sedan. Det är en del av vår moderna historia. Ännu lever
människor som kan berätta om insidan av dessa mardrömsläger. När jag skriver detta är det
bara tre dagar sedan den 94-åriga Hédi Fried deltog i en demonstration mot ett nynazistiskt
möte i Stockholm. Hon är en av dem som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen och
kom till Sverige. Det var i juli 1945 med Röda korset och med båten M/S Rönnskär. ”Jag är
här för att tala om att jag inte vill återuppleva det som jag upplevde för 75 år sen”, uttalade
hon vid demonstrationen. I min katolska församling i Lund miste vi för några år sedan den
polske f.d. journalisten Bożysław Kurowski. I sin bok ”Med Kristus i koncentrationslägret”
(Catholica, 1990) beskrev han sina fem år som fånge i tre olika koncentrationsläger, 19401945. Den är ytterst läsvärd. Må Gud hjälpa oss hindra att dessa omänskligheter glöms!
En läkare (som sedan överlevde Auschwitz)
minns att han berättade för fader Maximillian
att han inte längre kunde tro på Gud på en
sådan plats. Ja, hur kunde en god Gud tillåta
Auschwitz? Maximillian, svag och sjuk, gjorde
allt han kunde för att övertyga sin medfånge
om att Gud vakade över sina barn även där
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de var nu. Prästen visade också på många sätt
att det alltid finns plats for medmänsklighet –
han lät andra få de mest näringsrika delarna
av maten och bar de förödmjukelser som
han fick ta emot för att han var präst med
tålamod. Hans arbete bestod bl.a. i att lasta lik
på vagnar och köra dem till krematorierna.

också kunde visa sig hos vakterna. Som att
man plötsligt fick en extra bit bröd. Eller att
det kom hjälp från ovan: ”En annan gång, en
söndagseftermiddag 1941, fördes samtliga 7000
fångar barackvis till appellplatsen. Samtidigt
kom SS-män med hundar och batonger och
satte igång med klädkontroll, en aktion som
brukade resultera i svåra kroppsskador och
dödsfall bland fångarna. Denna visitation
hade pågått en knapp halvtimme – vi bad
hela tiden! – när plötsligt, som ibland sker i
bergstrakter, den soliga himlen blev hotfullt
mörkblå. Blixtar ljungade och virvelvindar
ven, så att SS-männen tvärt måste avbryta sitt
helgdagsnöje.”
Mot slutet av juli 1941 lyckades en fånge från
Maximilians block rymma från lägret. Som
straff skulle varje man i blocket stå upprätt
hela dagen under solens hetta till kvällen då tio
av dem skulle plockas ut och avrättas. De som
svimmade slogs med gevärskolvar och om de
inte reagerade kastades de på en hög. Många
bad hela tiden. Lägerchefen gick långsamt
omkring bland fångarna som en dödsängel.
Tio man valdes ut, en av dem ropade förtvivlad:
”Åh, min stackars hustru, mina barn! Aldrig
mer får jag se dem!” Då trädde en av fångarna
fram genom leden, fader Maximilian Kolbe,
och vågade tilltala lägerchefen direkt och
erbjuda sig att dö i stället för en av de dömda.
I vanliga fall skulle en sådan fånge skjutits på
fläcken, men lägerchefen verkade en sekund
komma ut fattningen och frågade: ”Varför?”.
”Jag är gammal och duger ingenting till”
svarade prästen. Med tanke på att nazisterna
konsekvent sorterade bort gamla och svaga
var det ett argument som inte kunde motsägas.
”Vem vill du dö för?” Maximillian pekade nu
på den gråtande familjefadern. ”Jawohl! Geh
mit!” – inga svordomar, inga piskslag, därefter
tystnad. En skrivare strök därefter den dömde
mannens nummer på sin lista och skrev dit
”16670” i stället. Barfota gick de dömda mot
bunkern där de skulle svälta ihjäl, prästen gick
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Dessutom skulle han bära tunga laster och när
han en gång trillade omkull med en sådan fick
han femtio slag och man måste bära honom
tillbaka till hans avdelning. Han placerades
bland ”muslimerna” – ett öknamn för halvdöda
fångar. Där satte han sig på den sämsta platsen
(vid dörren) och bad för de döda som bars ut.
På natten hörde han bikt, vilket – liksom all
annan gudstjänst – var förbjudet.
Ovan nämnde Bożysław Kurowski här från
Lund har målande beskrivit hur han i KZSachsenhausen fick se en katolsk präst ställas
framför alla. Vakterna beordrade att prästen
skulle förklara vad en rosenkrans är. ”När
prästen förklarade att det är en bön i vilken
man fem gånger läser ett Fader vår och tio
Hell dig Maria, fick han ett käppslag för Fader
vår och ett för vart och ett av de tio Hell dig
Maria. Medvetslös segnade han till marken.
Då hällde de hinkar med kallt vatten över
honom tills han vaknade och befallde honom
sedan att kyssa rosenkransens kors, där det låg
i gyttjan. Åter och åter öste man vatten över
honom och pryglade honom med käppar.
Till slut tvingades han trampa på korset och
fick därefter ännu en skur av käpprapp. Han
dog tre dagar senare”. Kurowski berättade för
mig hur han själv var nära att bli överfallen
för att man trodde att han var präst. Han såg
även på nära håll hur fångar dödades med
iskalla duschar varvade med angrepp från
vakternas blodhundar och slag med käppar.
Det var innan gaskamrarna infördes. Någon
gång smugglades konsekrerade hostior in i
lägren och de lyckliga katolikerna kunde ta
emot Kristus ur de medfångers hand som var
präster. När man mot krigsslutet fick ta emot
paket utifrån kom det ofta oblater insmugglade
i dubbla bottnar och vin i små flaskor som
var inbakade i bröd, då kunde prästerna läsa
mässan i dolda vrån. Om liknande sprickor i
systemet fanns i Auschwitz där Maximillian
var vet jag inte. Kurowski berördes starkt
av de små tecken på godhet som trots allt
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sist, likt en herde som vill skydda sin flock.
Säkert bad han intensivt till Immaculata. Nu
såg han hennes löfte från barndomen infriad:
både den vita och den röda kransen var nu
hans. Samme nazistiske lägerkommendant
kom två månader senare på idén att gasa
ihjäl fångar med insektsmedlet Zyklon B. Det
visade sig vara mycket effektivt. Han deltog i
försvaret av Berlin mot krigsslutet, ingen vet
om han dog då eller vart han tog vägen. Vid
mässan med tusentals pilgrimer 10 oktober år
1982 på Petersplatsen i Rom helgonförklarades
Maximillian av påven Johannes Paulus II, sin
landsman. Flerbarnspappan som han gav sitt
liv för hette Frans Gajowniczek, han var med
vid mässan och grät av tacksamhet (jag var
med där i mängden, såg honom dock inte).
Den befriade fången levde ändå tills 1995.
Från svältbunkern kom det under de dagar
som följde på dödsdomen mot Maximillian
och de nio andra ovanliga ljud: psalmsång
och bön, allt svagare. Varje gång vakterna
gick in för att bära ut de som avlidit såg man
prästen på knä i bön. Efter två veckor var fyra
kvar vid liv, men bara Maximillian var vid
medvetande – han hade ledsagat var och en till
det yttersta. Prästen fick en dödlig injektion
med fenol. Dagen efter, på Marias upptagnings
högtidsdag vars datum är imorgon, kastades
hans lik i ugnen, han blev ett brännoffer med de
miljontals andra, mest judar, vars enda väg ur
helvetet gick uppåt genom skorstenen och vars
aska finns i den mark vi turister i dag trampar

på. Så fick han som vördade Immaculata så
starkt, ingå med henne i härlighetens rike och
krönas där.
Jag har bett framför den cell som Maximillian
Kolbe dog i. Där brinner ett ljus. Det är en
verklig helig plats. Maximillian Kolbe kommer
aldrig att bli glömd. Han förkroppsligar Jesu
ord: Ingen har större kärlek än den som ger sitt
liv för sina vänner (Joh 15:13).
Ur en skrift av dagens helgon:
”Ibland är livet verkligen svårt och man
tror att det inte längre finns någon utväg.
Eftersom vi inte kan veta allt, ser vi inte
sambandet mellan vår egentliga lycka och de
vidriga omständigheter som plågar oss. Vad
skall vi alltså göra? Lita på Gud. Genom ett
sådant förtroende – även utan överblick över
situationen – bevisar vi Gud samtidigt en stor
ära, ty vi inser hans vishet, godhet och makt...
Låt oss inte glömma att som Jesus på Olivberget
åter och åter säga: Låt din vilja ske, inte min.
Om Gud finner det vara riktigt och gott att det
skall vara så som på Olivberget, nämligen att
vår begäran inte skall ha någon framgång och
att vi skall dricka kalken ända ner till botten,
då får vi inte heller glömma att Jesus inte bara
fick lida, utan också uppstod i härlighet.”
(Ur Läsningar till Kyrkans dagliga bön, bd 6,
s.248, Stockholms katolska stift, 1996)

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, av kärlek till den alltid rena Jungfrun gav den helige Maximilian Maria sitt liv
för sin broder och för människornas eviga väl. Ta emot hans böner för oss, och lär oss kämpa
för vår nästa till din ära och intill döden bli alltmer lika din Son, Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Vish 3:1-9 eller 1 Joh 3:14-18 samt Joh 15:12-16
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Katolska kyrkan kan inte tvivla på att Kristus,
som själv uppstod och for upp till himlen,
också gav sin moder del av himlen, hon som
skyddade och gav honom livet (Katolska
kyrkans katekes, nr. 966; 974). Ja, Maria går
före alla lärjungar, och det gör hon på många
sätt: hon var den som först förstod vem Jesus
var genom Gabriels (Luk 1:30–38), Elisabets
(Luk 1:42-45) och Symeons (Luk 2:25-35)
ord; den som var tidigast och fysiskt närmast
honom - genom sin graviditet; den som först
hörde Gudssonens späda röst och tog honom
i sin famn; den som var med under alla åren,
från bebådelsen till korset och pingsten, från
början till slutet och efter slutet. Vilken annan
människa skulle kunna vara den som först
följde honom till Paradiset – helt och hållet,
med kropp och själ? När skulle det ske om inte
vid hennes livs slut? Kan någon föreställa sig
att Jesus skulle låta henne, som han själv har
antagit kött av, förruttna när hans egen kropp
fick fara upp till himmelen? Kyrkoläraren
Johannes av Damaskus (se 4/12) vittnar på
700-talet om kyrkans urgamla tro på detta: Det
var nödvändigt att hennes kropp som bevarade
sin jungfrulighet oskadat i barnafödandet
skulle bevaras från förruttnelse efter döden,
skrev han i en predikan som han höll framför
platsen i Jerusalem där Guds Moder ska ha
avslutat sitt jordiska liv.
Finns det även bibliska belägg för Marias
upptagning? Inte direkt, men själva tanken
om en möjlig fysisk upptagning innan döden
är självklar.. Paulus räknar med en sådan (1
Thess 4:14-18). Gamla testamentet berättar
om kroppsliga upptaganden av heliga män
som Henok (1 Mos 5:24) och Elia (2 Kung kap.
2). Att dessa skulle tas upp, men inte Maria,
är otänkbart, ingen annan har gjort något som

kan jämföras med vad hon gjorde. Marias väg
till himlen bekräftar Bibelns löften om vad det
kristna hoppet handlar om för oss alla: Paulus
skriver att Gud skall förvandla den kropp vi
har i vår ringhet så att den blir lik den kropp
han har i sin härlighet (Fil 3:21). Så är hon vår
syster i frälsningen – redan nu framme där dit
vi är ämnade att komma. Vi firar oss själva!
Dogmen om Marias upptagning till Guds
härlighet är en nödvändig trossanning, inte
uttryckligen omnämnd i Bibeln men helt i
Bibelns anda, inte förmedlat av ögonvittnen
men bejakad av kyrkans läroämbete som är
upplyst av samme Helige ande som upplyste
Bibelns författare och som ger oss trons gåva.
Kyrkan förser denna högtid med en extra mässa
kvällen innan (vigiliemässa). Första läsningen
i den (1 Krön 15:3-4, 15-16; 16:1-2) påminner
oss om förbundsarken som David lät bära upp
till tältet på den plats i Jerusalem som han
hade reserverat för det kommande templet.
Scenen pekar fram emot Maria som fick bära
Guds nya förbund, Jesus, i sitt sköte, ja, hon
är i sanning det nya tältet. Andra läsningen
illustrerar med Paulus ord Marias förvandling
från förgänglighet till oförgänglighet, den som
även vi ska ”iklädas” (jfr 1 Kor 15:54) – dock
först på vår uppståndelses dag i framtiden.
Evangeliet ger oss dialogen i Luk 11:27-28,
där Maria prisas salig för sitt moderskap
(människor förstår redan att det är något helt
speciellt med henne), och Jesu svar där han
utvidgar saligprisningen till att omfatta alla
de som tror på Guds ord och tar vara på det
(vilket var precis var Maria gjorde före någon
annan, se Luk 1:45; 2:19, 51).
Mässan under dagen i dag lyfter vår blick till
Johannes himmelsvision där Herrens moder
är smyckad med alla himlaljus och räddas från
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HÖGTIDSDAGEN FÖR JUNGFRU MARIAS
UPPTAGNING TILL HIMLEN

draken – ormen, djävulen – som vill anfalla
henne och hennes barn (Upp 11:19a, 12:16a, 10ab). Maria får hjälp att fly – också en
bild av hennes upptagning! Andra läsningen
(1 Kor 15:20-27a) tar vara på Paulus ord om
att uppståndelsen först ska ges till dem som
tillhör Kristus – vi vet att ingen stod närmare
Kristus än Maria! Även om Paulus här tänker
på händelser vid Kristi återkomst, så antyds
en prioritet i uppståndelsesordningen som
Herrens moder självklart måste ha en särskilt
plats i – hon som var kroppsligen ett med
honom vid hans människoblivande. Så kunde
ju också Elisabet, uppfylld av Den helige ande,
säga: Välsignad är du mer än andra kvinnor
(Luk 1:42). Slutligen smyckar kyrkan dagen
med evangelieläsningen där Marias lovsång,

Magnificat, läses. Vi märker där att Maria själv
anade sin eviga bestämmelse i förväg. Hon sa:
Från denna stund skall alla släkten prisa mig
salig (Luk 1:48), vilket vi gör i dag och ska göra
i alla tider.
Högtidsdagen i dag var under vår katolska
medeltid nationell helgdag i Sverige, liksom
den också i vår egen tid i många länder är
en arbetsledig högtid med stora och festliga
processioner, fyrverkeri och festivaler.
Vem kan låta bli att gå till mässan i dag och fira
den sanning som påminner oss alla, Marias
barn, om den himmelshärlighet Jesus lovat
oss?

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, till himlens härlighet har du upphöjt din Sons moder, den alltid rena
jungfrun Maria, med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna härlighet, och låt
oss en gång dela den med henne. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

AUG

Särskilda läsningar på denna dag:
Vigiliemässan (kvällen innan): 1 Krön 15:3-4, 15-16; 16:1-2; 1 Kor 15:54-57
samt Luk 11:27-28
Mässan på dagen: Upp 11:19a; 12:1-6a, 10ab; 1 Kor 15:20-27a samt Luk 1:39-56

När draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött sin
son. Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen, till den
plats där hon blir livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen. Och ormen
sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra bort henne. Men
jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin
mun. Och draken rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot hennes andra barn, mot dem
som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
							(Upp 12:13-17)
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BRYNOLF (CA 1240 – 1317)
STEFAN AV UNGERN (DÖD ÄR 1038)

Skönheten i det latinska språket är en
kulturskatt som i dag bara kan njutas av få i vårt
land. Den helige BRYNOLF ALGOTSSON,
biskop i Skara under fyrtio år, diktade
makalöst vackra sånger till jungfru Marias
och helgonens ära. Han förvärvade år 1304 en
tagg av Kristi törnekrona – sägs det - och förde
den i en präktig procession till sin kyrka (den
minns vi varje år den 2 september). Sveriges
ädlaste diktarpärla dog 70 år gammal år 1317.
Vem kan fortsätta hans verk idag?

Taggen gömdes i Skara domkyrka men ingen
vet i dag var den är. Man förteg antagligen
platsen när reformationens män började härja.
Andra stycken av det som sägs vara Frälsarens
krona finns i Paris, Pisa, Trier och Rom. Det
finns även delar av törnekronan i Torino men
dessa härstammar bevisligen från en annan
växtart än de övriga. Det bevisar dock inte att
något är ”fusk”. Kristi törnekrona kan utmärkt
ha sammansatts av grenar från olika buskar i
de romerska soldaternas gård.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, du skördens herre, på din kallelse bar den salige biskopen Brynolf sitt ämbetes börda och
vårdade din vingård med ord och föredöme. Gör oss, på hans förbön, till trogna arbetare som
undanröjer syndens törnen och får skörda nådens frukter. Genom din Son, Jesus Kristus, vår
herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

AUG

Särskilda läsningar denna dag: Jes 61:1-3a samt Matt 9:35-38

Också i dag: Stefan av Ungern
Ungrarna är ett stolt gammalt krigarfolk med
ett särpräglat språk och gåtfullt ursprung. På
900-talet var det dags att konsolidera folket
som stat och skaffa internationellt erkännande
av nationen. Det gjorde man på den tiden
genom att upprätta ett kristet rike med en
av påven godkänd stark kungamakt och ett
landstäckande episkopat och kloster som
kunde organisera folket och kulturen kring
den gemensamma nya religionen.
En sådan stat tålde inte allt för stora stamoch religionsskillnader vilka allt för lätt skulle

kunna spelas ut mot varandra av rikets fiender.
En nationell identitet skulle främjas i den nya
staten, och detta ordnade kyrkan med – i vårt
moderna samhälle är det massmediernas,
skolans, politikens och kulturlivets jobb.
Den uppgiften tog den helige furstesonen
Stefan (Istvan) på sig. Redan hans far hade
blivit kristen när han själv var tio år gammal
och då döptes han också. Ungefär vid 22 års
ålder hade han gift sig strategiskt klokt med
den senare tyske kejsaren Henrik IIs syster
(också Henrik blev helgon) och ärvde makten
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i landet efter sin far. Stefan förde de småkrig
han ansåg behövdes för att kuva lokala
stamhövdingar och samla folket under sig. Av
påven fick han godkänt ett episkopat såsom
han föreslagit och dessutom att bära titeln
”kung” (vilket innebar ett internationellt
erkännande av folket som suverän nation).
Den berömde Stefanskronan som femtio
ungerska kungar har krönts med under
historiens gång och som i dag kan ses i den
ungerska parlamentsbyggnaden lär vara
äkta, d.v.s. identisk med den som påven
Silvester II gav honom vid det tillfället – än i
dag en stolt symbol för ungrarnas frihet och
självständighet. Landet organiserades med
regionala gränser som inte följde de gamla
stammarnas utan nya, av staten uppsatta
indelningar, kyrkor byggdes, kyrkoavgifter
(tionde) indrevs så att prästlöner och
fattighjälp kunde finansieras. Stränga lagar
mot avgudadyrkan, svordomar, mord, otrohet
och andra brott infördes. Alla skulle gifta sig
eller ansluta sig till ett kloster men äktenskap
mellan kristna och hedningar förbjöds. I sitt
styresskick var Stefan ingen despot: när han
besegrade motståndare på slagmarken såg
han till att de behandlades milt efteråt. Mycket
pengar gick åt till fattighjälp, vilket gjorde
kungen populär. Gärna tog han emot råd (från
adelsmän och präster), han lyssnade tålmodigt
till klagomål från hög och låg, särskild från
fattiga personer. Det sägs att han gillade att

dela ut allmosor i förklädnad, anonymt. En dag
slogs han ner av en grupp tiggare som sprang
i väg med hans penningpung utan att veta att
det var kungen de hade gett sig på. Han bar
förnedringen med ödmjukhet, ja, skrattade åt
händelsen. Stefans rådgivare sökte få honom
att ställa in dessa turer, men kungen sa nej.
Ingen fattig tiggare skulle avvisas.
Att Stefans statscentralism var till nytta för
folket blev klart när landet skulle motstå
pressen att underordna sig det tyska-romerska
kejsarriket. Man lyckades försvara Ungern
framgångsrikt mot imperiets anfall. Ungern
blev en stark och oberoende nation. Priset var
att all makt låg hos kungen. Där låg risken i
nya systemet. Stefans son Emerik (som senare
saligförklarades) skulle ha kunnat fortsätta
samma linje, och kungens hopp stod till
honom. Men Emerik vådasköts under en
jakt och tronföljden blev osäker. Intriger om
vem som skulle efterträda kungen förbittrade
helgonets sista år. Efter Stefans död valde
de ungerska hövdingarna en viss Obo som
favoriserade hedendomen, vilket också den
nästa kungen, Arpad, försökte, visserligen
under sken av att vara kristen. Men Stefans verk
stod på sig: nationen förblev trots allt kristen,
genom sekler där folket envist kämpade för sin
frihet mot diverse stormakter och grannar.
Må det tappra Ungern på sin helgonkungs
förbön alltid förbli troget mot sin kristna själ!

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, du som gjorde den helige konung Stefan till kyrkans förkämpe på jorden, låt
honom nu vara hennes förebedjare i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 5 Mos 6:3-9 samt Matt 25:14-30
eller (kortare version) Matt 25:14-23
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ROCHUS (CA 1295 – 1327)

En ung föräldralös man försöker under
1300-talets pesttider hjälpa dem ingen vill röra
vid, blir smittad och drar sig undan för at dö.
En främmande hund blir hans vän: den stjäl
varje dag mat från sin husses bord och rusar
iväg till honom.
När den helige ROCHUS sedan tillfrisknade
hade pestsjukan vanställt hans utseende.
Ingen i hemstaden kände igen honom och
han fängslades som spion. Där dog han, men
ett korsformat födelsemärke avslöjade för alla

18/8

Helige Rochus, du hade inte det stöd från familj
och släkt som de flesta människor har, men du
bestämde dig för att själv bli ett stöd åt dem
som hade det ännu sämre. Be för alla som står
ensamma inför hopplösa svårigheter att Gud
sänder dem någon som kan bli dem till hjälp,
liksom hunden hjälpte dig och liksom du hjälpte
de pestsjuka av alla krafter. Amen.

HELENA (CA 255 – 330)

På denna dag år 330 dog den romerske kejsaren
Konstantins moder, den heliga HELENA. Hon
kan ha varit den avgörande faktorn när kyrkan
efter näre 300 år av förföljelser blev tillåten år
313. Hennes arkeologer hittade Jesu kors på
Golgata, och hon lät bygga Födelsekyrkan i
Betlehem som varit i bruk tills i dag. Slutligen
blev även hennes son, kejsaren, kristen.

19/8

vem den avlidne var. Rochus avbildas som
pilgrim med sin hund.

Katolska kyrkan leds av män, visst, men det
står kvinnor bakom mycket!
Heliga Helena, du krögarens dotter som Gud
gjorde till rikets kejsarinna! Be för alla kristna
som vinner inflytande i politik och näringsliv att
de vågar använda sina möjligheter till gagn för
kyrkan och till Guds ära! Amen.

JEAN EUDES (1601 – 1680)

”Du är ett med Jesus själv, som lemmarna är ett
med huvudet, en själ, ett liv, en vilja, en avsikt,
ett hjärta. Han skall vara ande, hjärta, kärlek,
liv och allt i dig.” Orden är den helige JEAN

EUDES, en älskad folkpredikant i 1600-talets
Frankrike. Han predikade med känsla, ömhet,
mildhet. Se i dag allt med Jesu goda ögon, då
har du redan en fot i himlen!

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, i din plan har du utsett den helige prästen Johannes att peka på den outgrundliga rikedom som finns i din Son. Stärk oss med hans bön och föredöme, så att vi växer i kunskapen om Kristus och aldrig syndar mot ljuset från honom, din Son Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar denna dag: Ef 3:14-19 samt Matt 11:25-30
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BERNHARD AV CLAIRVAUX,
KYRKOLÄRARE (CA 1090 – 1153)

AUG

Ordet ”tornado” faller mig först in nu när jag
ska försöka beskriva fenomenet BERNHARD
AV CLAIRVAUX, den helige abboten från
1100-talets början. Nutida företagsteoretiker
skulle troligen kalla denne ivrige franska
eldsjäl för det rena inbegreppet av dynamiskt
och inspirerande ledarskap. Bernhard kunde
predika så uppflammande om klosterlivet att
han sällan kom tillbaka från en resa utan en
svans av nya unga män som ville inträda i
hans kloster. Det sägs att kvinnor gömde sina
män och vuxna söner när det ryktades att
Bernhard skulle komma förbi deras trakter,
de fruktade att han skulle tömma byarna för
män - inte utan skäl. Centrum i Bernhards
andlighet, hans ärende, var brinnande kärlek
till Gud. Hela hans super-retoriska förmåga
sattes in i kampen för att vinna allt fler nya
”freds-krigare” som han kallade dem, män
som lämnade världen för att leva helt för Gud.
Denna talang kunde inte undgå att dras in i
tidens religiöst-politiska minfält. Bernhards
största tragik var att han fick i uppgift att
motivera massorna för Det andra korståget
år 1149 mot muslimernas övermakt i Heliga
landet. Predikandet gick fint, men inte
korståget som slutade i ett förintande nederlag
för de kristna vid Damaskus. Bernhard fick
skulden för katastrofen och kom aldrig över
besvikelsen. Det återkommer vi till.
Bernhards barn- och ungdom skrev han och
de bästa källorna förvånansvärt litet om. Var
det för att han inte ville framhäva sig själv, eller
för att han, som så många andra i livets skola,
gjorde den sortens erfarenheter som man blir
klok av men som inte förtjänar anförtros åt
pappret? Vi vet inte. Helgonet föds ca år 1090
i ett slott nära Dijon i Frankrike. Fadern var
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riddare och lokal herreman. Alla Bernhards
bröder tog efter och ville bli militärer (tre
bröder och en syster är saligförklarade), men
inte Bernhard, kanske på grund av någon
fysisk svaghet. Modern är en mer oklar figur
och dog när han var ca 18 år, vilket drabbade
honom hårt.
Klosterväsendet var stommen och kraftkällan i
den dåtida kristenheten. Den helige Benediktus
(se 11/7) regel var grundnormen som oftast
gällde, men många benediktinkloster hade
blivit till bekväma vilohem – med fasta intäkter
från gåvor eller avkastning på gåvor - där
regeln togs med en nypa salt. Många munkar
och nunnor hade blivit klostergivna redan som
barn och deras entusiasm för klosterlivet var
behärskad. Men kring 1100 ändrade sig bilden:
allt fler vuxna sökte sig nu till klosterlivets
helgade sfär och man längtade efter reglernas
ursprungliga stränghet. Så uppstod då t.ex.
cistercienserorden (år 1098, i Cîteaux som på
latin hette Cistercium, där av ordens namn).
De hängivna munkbröderna röjde ny mark i
hård terräng (med händer och yxor, i dag har
de traktorer och andra maskiner). De ville leva
avskilt och försörja sig själva. Denna rörelse
väckte stor respekt, och genom Bernhard
skulle den spridas över kontinenten. Bröderna
från denna orden slog sig också ner i Sverige
(år 1143, Alvastra och Nydala), Danmark (år
1144, Herrevad i Skåneland) och Norge (år
1146, Lysekloster vid Bergen). Påvarna tog
många av de fromma abbotarna i sin tjänst,
inte minst i juridiska frågor, flera utnämndes
till kardinaler. Bernhard skulle själv år 1145 se
en medbroder bli påve, Eugenius III.
Där i Cîteaux knackade år 1112 den unge
Bernhard på porten och sökte upptagning.

Förbluffande snabbt blev den unge abboten
känd för sin stora, vinnande och glödande
personlighet. Han kunde göra en bra munk
av vem som helst. Män som inte ens förstod
hans språk började gråta när han predikade –
de visste vad han ville säga. Uppmanade han
dem att gå i kloster sa de ofta först nej, men
sedan ja. En dag ingrep Bernhard när en man
skulle hängas i galgen, han skar av repet som
redan lagts kring den dödsdömdes hals, med
orden: ”Ge honom till mig, jag ska ta livet av
honom med egna händer”. Han lovade att ge
mannen en daglig, ständig ”död” bort från sitt
gamla jag. Den befriade mannen blev munk
och levde 30 år till, i stor helighet.
Bernhard inspirerade klosterrörelserna i hela
Europa, i frågor om allt, från klosterdisciplin
till arkitektur där han förespråkade strikt
enkelhet i stil och kult. Snart blev han även
rådgivare för biskopar och var ständigt på
resande fot. Många av hans brev är bevarade,
de är rena litterära mästerverk där ett rikt

bildspråk men också hans charmiga, eleganta
övertalningsförmåga lyser igenom. Så skrev
han till en nunna som ville lämna sitt kloster,
att det skulle hon låta bli, ty om hon var en av
de dåraktiga jungfrurna (jfr Matt 25:1-13),
så behövde hon ju klostret, om hon däremot
var en av de visa så behövde klostret henne!
Det är Bernhard. Elegant, ibland med humor,
kunde han också tillrättavisa högfärdiga
klosterbröder. Han saknade dessutom all rädsla
för denna världs mäktige vars fel han häcklade
skoningslöst. Djupa och varma känslor möter
man också i dessa brev. Bernhard knöt starka
vänskapsband. Hans förmåga att stifta fred
mellan stridande partier var formidabel. Det
gällde hög och låg: i ett av hans sista brev
vädjar han om juridisk hjälp till en fattig man
vars grisar stulits. Sådana fall var också viktiga.
Världen upptäckte på allvar den franske
munken då han år 1135 opponerade sig emot
den tyske kejsaren Lothair som av påven
Innocens II krävde rätten att utnämna biskopar
i sitt rike i gengäld för att stödja påven i kampen
mot en motpåve (Petrus Leonis som kallade
sig för påve Anacletus). Bernhard kritiserade
kejsaren med övertydliga ord framför hans
egna biskopar och sopade mattan med alla
motargument. Snart stod hela kyrkan bakom
Innocens. Påven - i mäktig tacksamhetsskuld
till Bernhard – glömde förstås aldrig detta.
Under dessa år var Bernhards inflytande
oöverträffat – en kyrkohistoriker har träffande
kallat denna tidsepok i kyrkohistorien för ”den
bernhardinska tidsåldern”. Med undantag för
Augustinus var Bernhard nog den absolut mest
läste författaren under medeltiden. Han ska ha
kunnat Bibeln utantill och läste den med glöd
och inlevelse. Katolska kyrkans katekes citerar
hans mening om Den heliga skriften (nr. 108):
”Här är det inte frågan om ett skrivit och stumt
ord, utan om det människoblivna och levande
Ordet”. Hans texter andas samma språk och
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Men han kom inte med tomma händer: med
sig hade den nye kandidaten 31 andra män
som han har övertalat att välja samma väg,
däribland fyra av hans bröder och två andra
släktingar (senare skulle hans egen far och två
syskon till följa hans exempel). Cîteaux blev
en mönsterkommunitet och efter bara tre år
gjordes dagens helgon till ledare för ett nytt
dotterkloster. Det skulle byggas på en trist och
öde plats i skogen. Man fällde träd och röjde.
Den dystra platsen kallades Clairvaux (”ljusa
dalen”) och blev Bernhards bas för livet (bland
helgonets många vänner hittar vi ärkebiskopen
Eskil från Lund, han som skulle inviga Lunds
domkyrka år 1145 och som på gamla dagar, år
1177 drog sig tillbaka till Clairvaux och blev
munk där). Bernhard var vid sin död år 1153
ledare för mer än 700 munkar och från denna
plats hade munkar skickats ut och grundat 68
kloster till som i sin tur grundat ännu fler.
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tankar som kyrkofäderna, ja, man han kallat
honom för ”den siste kyrkofadern”. Så står han
och skådar bakåt mot Traditionen och bejakar
den. Det var hans rikedom men också blinda
fläck: samtiden behövde nya ord – det insåg
han inte. Han bländades väl av alla applåder.
Bernhard reagerade skarpt på allt han såg
som läromässiga fel. Kanske för skarpt. Det
ser man i hans kamp mot det intellektuella
stjärnskottet, den lärde Abélard (Abelardus) i
Paris (känd för sin tragiska kärleksrelation till
sin unga privatelev Héloïse – kyrkohistoriens
egna Romeo & Julia). Den kände och ökände
Abélard var en stor filosof som ville frigöra
sig från allt för fastlåsta tänkesätt, genom en
ny sorts språkanalys av gamla begrepp och
med en strikt logisk metodik. Utan att han
(eller Bernhard) visste om det banade Abélard
vägen för den efterföljande högmedeltida
skolteologin, eller skolastiken, det rationella
genomtänkandet av trons alla sanningar som
kulminerade i geniet Thomas av Aquinas
(28/1). Den beundrade och populäre Abélard
var en skärpt debattör men han kunde
formulera sitt nytänkande lite för kreativt.
Kyrkan fick ingripa när han citerades för att
Den helige ande inte är av samma väsen som
Fadern utan är ”själen i världen” och inte
har samma ”makt” som Fadern utan bara är
”vishet” o.likn. Likaledes när han lyckades så
tvivel om huruvida den fullmakt att binda och
lösa som Kristus gav apostlarna (Matt 16:18f;
18:18) övergick till deras efterträdare eller ej –
varvid hela kyrkans biktsystem ifrågasattes. En
del av Abélards påståenden hade förkastats av
ett kyrkomöte i Sens år 1140 såsom i strid med
kyrkans tro. ”Världen hatar mig för min logik”
skrev Abélard till sin älskade Héloïse, som han
hade placerat i kloster, men det var nog inte hela
sanningen. För Bernhard, som inte tjusades av
flärden kring den firade filosofen, var Abélards
sätt oseriöst och motbjudande. Han såg ingen
levande tro, ingen religiös glöd, i mannens
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lära. Helgonet kallade hans teologi föraktfullt
för vad man på modernt svenska kanske
kan återge med ”tossig-logi” (istället för teologi). Här stod glödande klosterpassion och
konservativ principfasthet mot kylig abstrakt
rationalism och frisinne. Man ville se en duell:
efter mycket övertalande gick Bernhard med
på en debatt mot den intellektuellt överlägsne
docenten från de bonade skolgolven i
huvudstaden som redan hade krossat mången
en god åsiktsmotståndare. Debatten skulle äga
rum i katedralen i Sens och publiken bestod
av allt fint folk som kunde skrapas ihop från
kyrka och samhälle. Debatten blev en ofin
chockseger i Bernhards favör. Först gjorde de
två giganterna lugnt entré i kyrkan, Bernhard
med sänkt huvud och Abélard stolt och med
en föraktfull min. Bernhard tog genast ordet.
Obekymrad om mötets syfte förvandlade han
dialogen till en kättarprocess: Abélard skulle
här och nu dra tillbaka sina heresier, krävde
han, och drog fram en lista med påståenden
av Abélard som inte gick ihop med trosläran.
Innan listan hade lästs upp ropade Abélard
att Bernhard skulle sluta och att han ville
överklaga sin sak till Rom. Debatten var död.
Rom gav senare Bernhard rätt och Abélard
fick göra avbön och svälja sina uttalanden.
Bernhards seger var total, men var den klok?
En ny tidsanda var här: metoden att lägga lock
på intellektuellt tvivel övertygade inte längre.
Det är också ett faktum att Bernhards stil inte
ledde till att heresierna i Frankrike försvann.
De växte till alltmer.
Bernard fick av sin kung, Ludvig VII, frågan
om han var villig att predika för ett nytt korståg
mot muslimerna som hotade det lilla kristna
kungariket i Jerusalem. Det var en allvarlig sak
och Bernhard svarade att han skulle göra det
om påven krävde så. En sådan befallning kom
snabbt som ett brev på posten, och helgonet
kastade sig genast över uppgiften, i lydnad och
med all sin kraft – såsom han brukade göra
med allt.

Som jag skriver i kapitlet om våld i Bibeln
(se s. 10) så passar kristendom och krig inte
bra ihop. Det är som att hälla vatten och olja
i samma glas: de beblandar sig visserligen
om man rör om kraftigt i glaset, och då kan
det verka som en enda vätska, men låter man
glaset vara skiljer de sig genast från varandra.
Sankt Martin av Tours (11/11) avskydde
militärväsendet, Franciskus av Assisi (4/10)
gjorde sin egen variant av ”korståg utan vapen”
när han med risk för sitt liv uppsökte sultanen,
men Bernhard och Eugenius resonerade
annorlunda. Politik var en del av den jordiska
verkligheten som kristna fick ta ansvar för.
När kristna i Heliga landet behövde skydd då
gav det mening att bistå dem. Bernhard kände
till ridderskapet ideal hemifrån och såg det
positiva som fanns i det. Att våga livet för att
försvara andra är hedervärt och kan bidra till
den egna personens helgelse, menade han, och
just därför skulle kyrkan kultivera soldaternas
dygder och moral. Redan år 1128 hittar vi
Bernhard vid synoden i Troyes där han hjälper
Tempelherreorden (en sorts militärmunkar
vars uppgift det var att beskydda kristna
pilgrimer så att de säkert kunde vallfärda till
Heliga landet) att formulera sina regler.
Katolska kyrkan lär att ett försvarskrig kan
vara legitimt under strikt definierade villkor
(Katolska kyrkans katekes nr. 2309 – det gäller
förstås inte storkrig i modern skala som ”utan
urskillning syftar till förstörelse av hela städer
och vidsträckta områden och av invånarna
där”, de är ”ett brott mot Gud och människor”,
jfr nr. 2314). Frågan hur Jesus såg på frågan
om självförsvar är svår (jfr Luk 22:35-38).
Paulus såg tydligen romarrikets myndighet
- ”svärd” - som något positivt (Rom 13:1-7).
Alla, även kristna pacifister i dag, inser att

det är bra att det finns polis som kan ingripa
och hindra övervåld mellan människor. Men
i relationer mellan stater, där det inte finns
någon överordnat polismyndighet med rätt
att ingripa, måste rättvisa skippas av någon.
Då kan krig inte alltid undvikas, och – det
ville Bernhard säga – sker det med ett gott och
heligt syfte stärker det dygden. Då blir det en
god sak som Gud kan stödja.
Så varför då tveka? Bernhard entusiasmerade
med överraskande framgång de två europeiska
stormakterna, Frankrike och Tysk-romerska
kejsarriket, för saken. Överallt hyllades abboten
med de flammande orden. Man såg honom som
Europas samvete. Någonstans verkar helgonet
dock ha tappat sitt sinne för proportioner:
samtidigt som han talade för militär hjälp
till kristna i Mellanöstern uppmanade han
också till anfallskrig mot venderna (ett ännu
hedniskt, västslaviskt folk). Hedningar skulle
kristnas eller dödas, skrev han (”ad delendas
penitus aut certe convertendas nationes illas”).
Inga fredsöverenskommelser fick ingås med
folk som inte blivit kristna. Det låter horribelt i
våra nutida öron – och så var det ju – men kan
också tolkas som en sorts emotionell retorik
och dåtidens kristna furstar tog det så: de valde
i praktiken att inte följa en så hård linje.
I fråga om judarna tänkte han annorlunda
positivt. En munk vid namn Raoul (Rudolf)
började missbruka Bernhards ord under
en av de många antisemitiska kampanjerna
som uppkommit efter det första korståget
(den ovan nämnde Abélard var i övrigt
också en av dåtidens stora antisemiter).
Men Bernhard avskydde förföljelserna av
judarna, han gjorde allt han kunde för att
skydda judar och angrepp därför Raoul med
hårda ord: ”Vilken förfärande lära! Vilken
helvetesvisdom denna man lär ut! En lära
som går tvärt emot profeterna, är fientlig mot
apostlarna och som undergräver fromhet och
nåd. Det är ett ruttet kätteri” skrev han i ett
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Påven - Eugenius III – var faktiskt själv en f.d.
cisteriensermunk – han och Bernhard brann
av samma eld.
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brev. Till präster i Frankrike och Bayern skrev
han: ”Judarna ska varken förföljas, dödas eller
ens drivas på flykt... Judarna är för oss Bibelns
levande ord… Aposteln lär oss att när tiden är
mogen ska hela Israel bli frälst…” (båda citaten
är översatta av mig från Butlers Live Of The
Saints, Burns & Oates, 1999, s. 197).
Bernhards popularitet kände inga mått. Det
gick rykten om att han kunde bota sjuka,
och folk strömmade till i massor. Mängden
blockerade byggnader och kyrkor som han
besökte. Man försökte med konsultationstider
för att begränsa anstormningen. I Tyskland
fick Bernhard en gång snabbt avbryta sina
handpåläggningar och fly för bara livet. Det
ledde nästan till ett uppror i befolkningen.
Ärkebiskopens palats i Köln belägrades av
de hjälpsökande när han var där, den otåliga
stämningen blev hotfull och stadstrafiken
förlamades. Man lyckades förhandla fram en
kompromiss: Bernhard skulle visa sig i ett
fönster och vissa sjuka skulle få klättra upp på
en stege och få hans välsignelse. Helgonet själv
kände sig desperat: efter lunchen gick han ut till
mängden för att välsigna dem alla på en gång
men fick fly in igen – en kommentator skriver
att det största undret som skedde den dagen
var att han själv överlevde. I Maastricht fick
helgonet välsigna hela folkmassan på en gång
från toppen av en kulle. Man brukade också be
honom välsigna bröd och vin som man sedan
använde mot feber, sinnessjuka och andra
sjukdomar. Bernhard lät inte populariteten
bringa honom ur fattning. Han var alltid noga
med att – som Kristus i evangelierna – betona
den sjukas tro som grund för helandet, det
skulle inte se ut som om helandet berodde på
hans egna dygder eller förtjänster (som man
annars brukade tänka på den tiden).
Det andra korståget (år 1147-1148) blev,
som jag sa i början, ett militärt fiasko, trots
att det började i jublande optimism. Redan
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under marschen mot Det heliga landet hände
mycket som ingav dåliga föraningar. De tyska
och franska trupperna råkade i gnissel med
varandra. Tyska armén, som gick i förväg,
närmast förintades innan den kom fram –
spillrorna anslöt sig till den franska armén som
sedan i sin tur skulle halveras av ytterligare
förluster. Den tyske kungen insjuknade och
fick resa till Bysans (Konstantinopel) för
behandling. Framme i korsfararstaten Antiokia
år 1148 inledde den franska drottningen en
sexuell relation med den lokale kungen och
ville plötsligt skiljas från sin man, Ludvig, som
dock tvingade henne med sig till Jerusalem.
Där samlades de kristna furstarna med sina
följen av adelsfolk och riddare, en sällan
skådad glänsande församling. Allt satsades
på ett gemensamt angrepp mot Damaskus.
Skrivbordsstrategin såg bra ut men på fältet
fattades kraft. Korståget kom försmädligt av
sig, de kristna furstarna råkade i dispyt med
varandra, förhållandet mellan Väst och Bysans
förgiftades, muslimerna däremot stärkte sin
sammanhållning. När de trötta korsfararna
redan samma år avbröt sin belägring av
Damaskus spred sig en väldig optimism bland
muslimerna som nu såg med egna ögon att
de europeiska kristna inte var oövervinnliga.
Efter denna tid blev de kristnas position i
Mellanöstern värre än någonsin.
En bitter besvikelse lade sig över Europa. Den
korstågsromantik som funnits i folken led
en knäck. Påvens och Bernhards anseende
skadades allvarligt, inte minst i Tyskland.
Bernhard själv chockades över att ”hans”
korståg gått fel. Bakom hans texter från
denna tid anar man en djup psykisk kris.
Skuldkänslorna måste ha varit förkrossande.
Överallt såg man änkor och faderlösa,
överallt människor som skakats i sin Gudstro.
Blickarna vändes förebrående mot Bernhard.
Misstaget gick inte att sudda ut, men vardagen
gick vidare – och så även vårt helgon.

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner,
vem kan då fälla? Kristus är den som har dött
och därtill den som har uppväckts och sitter på
Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då
skilja oss från Kristi kärlek?
(Rom 8:33-35)
Helgon var han – och han upphöjdes ju till
kyrkolärare. Detta för hans glödande kärlek
till Gud och till Guds Moder som än i dag
lyser genom hans texter. Här ett smakprov
ur en predikan om Höga Visan - en bibelbok
som Bernhard mediterade över och skrev
kommentarer till under många år - (översatt
av mig ur The 33 Doctors Of The Church,
TAN books, 2010, s. 296). Det är nog just
detta citat som gav denna kyrkolärare titeln
doctor mellifluus (ordagrant = den honungsflytande läraren), vilket också blev titeln på en
encyklika som påven Pius XII utsände 1953 för
att markera 800-året för Bernhards död:
Om du skriver något så behagar ditt verk mig
inte om jag inte där får läsa namnet Jesus. Om
du disputerar eller samtalar finner jag inget
behag i dina ord om jag inte i dem hör namnet
Jesus. Jesus är honung i munnen, melodi i örat,
ett rop av glädje i hjärtat. Men detta namn är
inte bara ljus och näring. Det är också medicin.
Är någon ibland er sorgsen? Låt Jesu namn
träda in i hans hjärta… Har någon syndat och
har han dessutom förlorat hoppet och springer i
desperation mot dödens fälla? Låt honom bara
åkalla detta livgivande namn och han kommer
omedelbart att uppleva en förnyelse av hoppet…

Mycket känd och älskad är Bernhards monolog
där han talar såsom närvarande vid Jungfru
Marias bebådelse samt hans bön Memorare
som uttrycker gränslös förtröstan till Guds
Moders förbön.
Båda återger jag här på svenska från kyrkans
ovärderliga bönbok Oremus (utgåvan från
2004) (ett annat större citat finns på s. 401), det
ena citatet här, det andra på nästa sida:
Du har hört, o Jungfru, att du skall bli havande
och föda en son, inte av någon mans vilja,
utan genom helig Ande. Ängeln väntar på ditt
svar. Också vi väntar, du vår härskarinna, på
ett ord av förbarmande, vi som lever i elände
under förbannelsens dom. Se, här erbjuds du
priset för vår räddning: vi befrias genast om du
samtycker. Genom Guds eviga Ord har vi alla
blivit till, men se, vi håller på att dö: genom ett
ord från dig blir vi botade och återkallade till
livet. Kärleksfulla Jungfru, denna bön kommer
från en sörjande Adam och hans olyckliga barn,
som drivits ut ur paradiset, från Abraham,
från David, från de andra helga fäderna, dina
egna fäder, som bor i dödsskuggans land. Hela
världen faller på knä för dig och väntar. Skynda
dig, o Jungfru att svara. Säg ett ord, och ta emot
Ordet. Säg ditt ord, och bli havande med Guds
Ord. Säg ett flyktigt ord, och ta emot det eviga
ordet. Varför dröjer du, varför tvekar du? Saliga
Jungfru, öppna ditt hjärta för tron, öppna dina
läppar för lovprisningen, öppna ditt innersta
för Skaparen. Se, han som hela världen längtar
efter står utanför din dörr och knackar på.
Tänk om han går förbi när du dröjer, tänk om
du på nytt med smärta måste börja söka efter
honom som din själ har kär! Stå upp, gå emot
honom, öppna! Stå upp i tron, gå emot honom
i hängivenheten, öppna dörren för honom i
lovprisningen: Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig som du har sagt!
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Bernhard var barn av sin tid och fick agera
inom dess logik och ramar. Det är omöjligt att
säga om vi hade agerat annorlunda i hans läge.
Han måste ändå ha ångrat mycket när livet
ebbade ut. Men Guds barn riktar alltid blicken
uppåt och hoppas på Jesus som har lovat oss
sin kärlek, trots allt vi varit intrasslade i:

Memorare:
Påminn dig, milda Jungfru Maria, att det aldrig
någonsin har blivit hört, att någon som tagit sin
tillflykt till dig och anropat din förbön har blivit
övergiven.

Full av förtröstan kommer jag därför, arma
syndare, till dig, min moder, du jungfrurnas
jungfru. Överge mig inte i min nöd, utan hör
mig och hjälp mig, du Ordets moder, Maria.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, av lidelse för din kyrka blev den helige Bernhard en lampa som lyste och
brann för alla i dess hus. Håll oss, på hans förbön, brinnande i anden, och lär oss leva som
ljusets barn. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Syr 15:1-6 samt Joh 17:20-26
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21/8

PÅVEN PIUS X (1835 – 1914)

Den helige påven PIUS X kände starkt ansvar
för kyrkans tradition. Han kritiserades hårt
för att han inte kunde underkasta sig alla nya
moderna idéer. Men han förbättrade prästernas
utbildning och ganska mycket i hela kyrkans
organisation, tillät barnkommunionen redan
vid sju års ålder och rekommenderade alla att

ägna sig åt bibelstudier. Hans ansträngningar
för att hindra utbrottet av Första världskrigets
vansinne 1914 var förgäves. De nya, modernt
tänkande och modernt upprustade staterna
ville se blod. Vem brydde sig då om vad en
gammaldags påve ansåg? Resultatet känner vi,
och även dess uppföljning: Andra Världskriget.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du rustade den helige påven Pius med himmelsk visdom och apostolisk kraft
till försvar för den katolska tron. Låt oss följa hans råd och exempel och vinna den eviga lönen.
Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Thess 2:2b-8 samt Joh 21:15-17
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JUNGFRU MARIA DROTTNINGEN

Katolska kyrkan idag firar i dag – en vecka efter
högtiden för Guds Moders upptagning till
himlen - ännu en Mariadag (liturgihistoriker
känner till tusen olika sådana genom tiderna!).
Denna, JUNGFRU MARIA DROTTNINGENs
minnesdag, instiftades högtidligt år 1954 av
påven Pius XII för att hedra den fattiga kvinnan
som upphöjdes högre än någon annan skapad

varelse (Luk 1:52) och på vilken Jesu löfte i Luk
22:28-30 uppfylldes före någon annan: att dela
hans kunglighet i himlen, att inte bara upptas
utan även krönas vid Kristi sida. Detta tänker
vi på varenda gång vi ber den femte dekaden i
den fjärde, den ärorika rosenkransen – den om
förhärligandets hemligheter. Må även vi nå dit
- där hon redan är. Vad hon blev ska vi få bli!

Kyrkans bön denna dag:
Barmhärtige Gud, du gjorde den saliga Jungfrun till vår himmelska moder och drottning. Låt
oss känna stödet av hennes förbön och vinna dina barns härlighet i himlens rike. Genom din
Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 9:2-7 samt Matt 1:26-38

ROSA AV LIMA (1586 – 1617)

Nej, hon ville inte gifta sig. Den heliga ROSA
AV LIMA i Peru misshandlades svårt av sin
mamma, då hon klippte av sig sitt vackra hår.
I familjens trädgård byggde hon ett träskjul
och levde där i strängaste fasta och botgöring.
Rosa tillhörde dominanernas tredje orden (för

lekmän) och är skyddshelgon för florister och
trädgårdsmästare - inte helt fel med tanke på
hennes vackra namn! Men varför valde hon ett
så plågsamt liv? Det förstår nog bara den som
fått en så speciell kärlek till Jesus att hon eller
han inte vill annat än dela hans öde…

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du väckte den heliga Rosas kärlek, så att hon övergav världen och levde helt för
dig i bot och självförnekelse. Låt oss med henne som förebedjerska på jorden följa livets väg och
dricka ur din ljuvlighets ström i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 10:17 – 11:2 samt Matt 13:44-46
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FESTDAGEN FÖR DEN HELIGE APOSTELN
BARTOLOMAIOS

En man utan svek kallade Jesus honom (se
Joh 1:47, där hans namn är Natanael – det
var ganska vanligt med dubbelnamn i Bibelns
värld, som t.ex. Saulus/Paulus). Den helige
BARTOLOMAIOS förkunnade Jesu budskap
ända till Armenien, enligt en legend. Där
befriade han kungens dotter från en demon.
Att kungen då lät döpa sig blev för mycket för
den hedniska överklassen. Man flådde huden
av Bartolomaios och korsfäste honom sedan,
en ofattbar smärtsam död. Så följde han Jesus
till det allra yttersta, verkligen utan svek. Hans
reliker lär i dag finnas på Tiberön i Rom.
Festdagens läsningar känns nästan som
personligt riktade till denne mycket hårt
drabbade apostel, Jesu vän: I Guds stad, det

himmelska Jerusalem (Upp 21:9b-14) ska vi
vara skyddade och trygga, där finns det inget
att frukta längre. Gud kommer inte att glömma
sin apostels lidande för Jesu sak: apostelns
namn ska för evigt stå på en av stadens tolv
grundstenar. En liknande tröst riktar Gud till
var och en av oss som på något sätt får lida
för vår trohet mot Jesus. I evangelieläsningen
(Joh 1:45-51) lovar Jesus sina apostlar att de
ska få se himlen öppen (v. 51), också detta en
hänvisning till det kommande, himmelska
Jerusalem för alla som här på jorden tvingas
böja sig under förödmjukelser och förnedring
för sin tro på Lammet (Upp 21:14).
Herre, jag älskar din boning, den plats där din
härlighet bor.
(Ps 26:8)
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Kyrkans bön denna dag:
Herre, ge oss något av den tro som tvingade den helige Bartolomaios att leva helt för din Son,
och gör på apostolisk förbön din kyrka till frälsningens sakrament för alla folk. Genom din Son
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Upp 21:9b-14; Joh 1:45-51

”Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och samma kungavärdighet som
min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och
ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar.”
								(Luk 22:28-30)
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LUDVIG DEN XII (1214 – 1270)
JOSEF AV CALASANZ (1556 - 1648)

De franska Ludvig-kungarnas lyxliv väckte
beundran och förtjusning bland alla Europas
furstar, men var också en öppen social skandal
som bidrog till Franska revolutionen år 1789.
LUDVIG XII från 1200-talet var dock ett
helgon, djupt engagerad för kyrkan och för
de fattiga. Han satsade allt på att bygga skolor
och sjukhus. Gripen av tidens anda drog han i

korståg mot muslimerna men dog av sjukdom
på vägen. Helighet betyder inte att allt du gör
är smart. Det betyder att du gör allt så gott du
kan i den tid du lever, med de möjligheter du
har, och att du gör allt för Guds skull och för
dem som behöver din hjälp. Tänk om Ludvigs
efterföljare på tronen hade efterliknat honom.
Då hade Europas historia blivit annorlunda!

Kyrkans bön denna dag:
Barmhärtige Gud, du kallade den helige Ludvig från omsorgen om det jordiska riket till
himmelrikets härlighet. Låt oss i vår jordiska kallelse söka ditt rike och din rättfärdighet.
Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 58:6-11 samt Matt 22:34-40

Spansk katolicism har gett oss stora helgon.
Samma år som Ignatius av Loyola (31/7) dog,
det var år 1556, föddes ett nytt stort helgon,
även han från norra Spanien, JOSEF AV
CALASANZ, som skulle grunda piaristernas
orden, en gemenskap av hängivna skolbröder.
Han utbildades i juridik och teologi och
prästvigdes. Han gjorde först stora insatser
för att bättre moralen bland prästerna i det
avlägsna Andorra och utnämndes sedan till
generalvikarie i sitt stift av sin biskop.
Men Josef ville mer. Ständigt tänkte han på att
fattiga människor borde ha rätt till utbildning.
År 1592 avsade han sig sitt ämbete, fördelade
stora delar av sin egendom till fattiga och
släktingar och reste till Rom där han först
tillsammans med sin vän, den helige Camillus

de Lellis (se 14/7) tog hand om sjuka och
döende under en stor epidemi år 1595. Han
upptäckte att ingen orden inom kyrkan brydde
sig om verklig skolutbildning för hemlösa och
övergivna barn. Då började han själv undervisa
sådana på söndagarna, tillsammans med ett
socialt engagerad brödraskap. Josef försökte att
få lärarna i de församlingsledda skolorna att ta
emot sådana barn i sin reguljära undervisning
men det ville de bara om de fick höjd lön och
det vägrade Roms senat att gå med på. Sedan
bad han jesuiterna och dominikanerna om
hjälp med de sa också nej. Då öppnade Josef
själv den första helt avgiftsfria skolan i Rom,
d.v.s. undervisning i två lokaler hos en lokal
kyrkoherde vid namn Don Antonio Brendani
som också engagerade sig, liksom ett par
präster till. Efter en vecka hade skolan hundra
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Också i dag: Josef av Calasanz

AUG

elever. Snart behövdes större lokaler och fler
präster som ville undervisa utan betalning.
Det blev en inofficiell prästgemenskap som
bodde tillsammans under Josefs ledning – det
som med tiden skulle bli till piaristernas orden.
Fem år senare hade man 700 elever och nya
byggnader. Påven Clemens VIII garanterade
personligen att hyrorna kunde betalas och blev
rörelsens beskyddare. Naturligtvis fanns det
motstånd, rykten om problem med eleverna
etc. men projektet växte och växte under
påvlig inspektion och välsignelse.
Pedagogiska nytänkare är ofta båda känsliga
och starka personligheter. Såklart skulle
det uppstå konflikter inom rörelsen från
medarbetare som ville ta över makten. En
något egensinnig medbroder och präst vid
namn Sozzi – med goda kontakter på hög
nivå inom kyrkan - bekämpade Josef som
nu hade blivit generalföreståndare för den
nya orden. Olika anklagelser hopade upp sig
på Vatikanens skrivbord. En undersökning
avslöjade att vissa känsliga dokument från
Vatikanen hade hamnat i denne Sozzis
gömmor men underligt nog vändes detta
också mot Josef som arresterades och var nära
att hamna i fängelse. Nu påstods det att den
65-årige ordensledaren var senil, han avsattes
och förödmjukades systematiskt av den nya
ledningen under två decennier.

Den intrigante Sozzi som blivit ledare för
orden dog år 1643. Hans efterföljare fortsatte
smädeskampanjen mot dagens helgon men
ertappades själv för oegentligheter och slarv i
sin administration och fick lämna Rom i skam.
Året efter – när hans död nalkades – återvände
han för att be den uråldrige Josef om förlåtelse
och sedan dog han.
Så sent som 1645 – Josef var då nästan 90
år gammal – gjorde en grupp av kardinaler
en ny undersökning av hela affären, och de
rekommenderade att åldringen Josef åter
insattes som ledare för sin orden. Detta
förhindrades av nya intriganter, bl.a. påvens
egen syster. Ett år senare efter satte påven
piaristorden under biskoparnas ledning (en
helt självständig orden blev den först 1669).
Det åldrande helgonet bar motgångarna med
den bibliska Jobs ord (Job 1:21):
Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn.
Josef levde ännu några år. 1648 gick helgonet
bort, åsidosatt sedan länge men i fred med
Gud. Hans orden blomstrade och spred sig till
andra länder. 1767 helgonförklarades Josef,
och 1948 gjorde påven Pius XII honom till
skyddshelgon för kristna skolor.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du prydde den helige prästen Josef med kärlekens och tålamodets dygd, så att
han brann av iver att fostra de unga till sanna och helgjutna människor. Låt oss, som vördar
hans visdom, efterlikna honom i hans samverkan med sanningen. Genom din Son Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 12:31 – 13:13
eller (kortare läsning) 1 Kor 13:4-13 samt Matt 18:1-5
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TARSICUS (CA 200-TALET)
GENESIUS (DÖDAD 304)

Den helige martyren TARSICUS från antikens
Rom var nog diakon, för det berättas att han
just bar kommunionen till någon som var sjuk
eller i fängelse när han stoppades av en grupp
män. Dessa ville veta vad han bar på, men han
vägrade svara. Då slog de ihjäl honom med
klubbor och stenar. När de sedan vände på
kroppen var alla spår av sakramentet borta.
Han är helgon för alla som tjänar vid altaret.

Våra djupaste hemligheter får vi skydda. Vi ska
inte kasta pärlorna åt svinen (Matt 7:6).
Helige Tarsicus, du tjänade kyrkans utsatta
medlemmar i en tid av fruktansvärd förföljelse.
Be om mod och kraft för alla som just nu måste
riskera sina liv runt om i världen, när de vill
tjäna Gud på platser, där kyrkan även i dag
förföljs eller hindras att verka. Amen.

Också i dag: Genesius

Han ville döpas men av någon anledning tyckte
den kristne biskopen att Genesius var för ung
eller att det var för farligt för honom. Genesius
förföljare fångade och halshögg honom på en
strand vid Rhenfloden. Detta bloddop gjorde
honom till martyr och helgon.
Omkring 500-talet författades en (antagligen
helt fiktiv) berättelse om en annan Genesius
som påstods ha varit skådespelare och blev
martyr i Rom. Denne Genesius ska ha uppträtt
på scen medan han ännu var hedning och
komiskt parodierat de kristnas gudstjänster
med stor inlevelse, till den hedniska romerska
publikens förtjusning. En kväll lär han ha

varit mer övertygande än någonsin. Publiken
jublade och vred sig i skratt - tills det gick
upp för dem att komedin hade blivit allvar:
skådespelaren spelade inte skådespel längre:
han var verkligen kristen och bad på riktigt, ty
en stråle av Guds kärleks ljus hade nått hans
hjärta. Bifallet blev till visslande protester.
Denne Genesius torterades och avrättades för
sin nya tro och sitt ”svek”, sägs det. Historien
kan vara sann, men för att berättelsen skrevs
så sent tror många numera att den är påhittad.
Bara Gud vet svaret. Denne andre Genesius
har för säkerhets skull plockats bort ur kyrkans
helgonalmanacka – men storyn är ju onekligen
både uppbygglig och bra.
Helige Gensius – vem du än var, eller hur många
ni än var som hette så och gav ert liv för Kristus
– be för alla de kristna som i denna stund får
nog av sin egen tystnad och bestämmer sig för
att träda och bekänna Herren – vad priset än
blir. Amen.
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Den helige GENESIUS var från Arles i sydöstra
Frankrike och arbetade som notarius publicus
(offentlig notarie). En dag förkunnades ett
kejserligt edikt om förföljelse av kristna.
Genesius kunde inte acceptera att anteckna
detta på sin vaxtavla. Han la demonstrativt
sina skrivarverktyg för sin chefs fötter, sa upp
sig och flydde ur staden, från plats till plats.
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MONICA (CA 332 – 387)
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Hennes son levde ett okristet liv, var med i en
sekt och levde ihop med en kvinna. Den heliga
MONICA grät förtvivlat, men tröstades av sin
biskop: ”En son av så många tårar kan inte gå
förlorad” sa han. Gud grep in och omvände
sonen fullständigt. Tårarnas son – Augustinus,
som firas imorgon - blev det första årtusendets,
ja, kanske alla tiders viktigaste teolog. En kort
tid hann mor och son dela trons lycka med
varandra. När hon dog var det han som grät över förlusten, men nog också över all den tid
han inte hade brytt sig om hennes tårar.
Om sin mors bakgrund skriver Augustinus en
del i sina självbiografiska Bekännelser (IX:8).
Hon växte upp i ett kristet hem, i nuvarande
Algeriet i Nordafrika. Det var framför allt
en gammal piga (slav?) i huset som stod för
hennes kristna uppfostran – denna piga hade
även uppfostrat hennes far från hans tidigaste
år och var strängt och allvarligt troende och
högt respekterad inom familjen. Hon tillät inte
att barnen drack vatten utanför måltiderna, ty
– som hon sa – ”nu dricker ni vatten för att
ni inte har vin, men när ni en gång har blivit
gifta och bestämmer över kök och källare
kommer ni att förakta vattnet, men vanan att
dricka emellanåt kommer att finnas kvar!” Så
ville hon förebygga den hemliga alkoholismen
som tydligen var en plåga bland bättre ställda
husfruar redan då. Men Monika, som enligt
seden skulle hämta vin från faten i källaren
åt sina föräldrar när de åt, drack i smyg ur
kranen innan hon fyllde flaskorna, och det
blev mer och mer för varje dag. Gud grep in:
tjänsteflickan (en annan slav?) som följde med
henne ner i källaren fick en dag nog och råkade
i bråk med den unga alkoholisten under fyra
ögon. Hon använde en respektlös beteckning
(ungefär: ”vinsupare”) som träffade mitt i
prick. Monika la av med sin ovana direkt.
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Monika uppfostrades strikt, målet var att bli en
äkta romersk matrona och för att bli det krävdes
övning av passande dygder: gravitas (allvar),
pietas (fromhet) och severitas (disciplin). Hon
gavs bort åt mannen Patricius som skulle bli
Augustinus far. Hon ville vinna sin man för
den kristna tron och tjänade honom som sin
herre i allt (jfr 1 Pet 3:6). Han var otrogen men
hon uthärdade det i hoppet att han skulle bli
kysk med Guds hjälp. Han uppförde sig för
det mesta vänligt men hade sina vredesutbrott
som hon dock inte motsatte sig. När han hade
lugnat sig tog hon upp de frågor som striden
hade handlat om. En del andra kvinnor hade
ofta spår av misshandel i ansiktet – även
om deras män var mindre uppbrusande än
Monikas man. De undrade varför Monika
aldrig blev slagen av sin man. Hon svarade att
en kvinna som gift sig blir en tjänsteflicka och
då beskrev hon hur hon själv inte svarade igen
när hennes man blev arg och hur hon tog itu
med honom efteråt. En del lärde sig hennes
metod och undgick så misshandel. Monikas
man blev kristen till sist, kort före sin död.
Dessa glimtar av kvinnoliv från 300-talets
Algeriet är upprörande – och det är tyvärr nog
inte mycket bättre där i dag. Vi i Norden kan
dock inte skryta med att det var bättre här.
Kvinnoförtryck, inklusive hustrumisshandel,
är ett närmast universellt kulturarv. Män har
tagit för givet att de fick ge sina hustrur stryk.
Koranen verkar tillåta sådant, men i Bibeln
förekommer det inte. Kyrkan har givetvis velat
humanisera relationen mellan man och kvinna
i alla tider och ofta omvänt en och annan man,
men inte alla. Så även med otrohet. Där skapas
ju djupa sår i själen. Kyrkan predikar emot det
men människor vill ha ”frihet” till allt. Vår tids
kultur närmast uppmuntrar till sådant.

Augustinus minns sin mor som någon
som på alla sätt gjorde rätt för sig. Hon var
aldrig med någon annan man än hans far,
varken före äktenskapet eller efter hans död.
Hon uppfostrade sina barn väl och följde
Augustinus så nära hon kunde, bad för honom
under hans tid som ännu inte kristen och tog
hand om honom och hans vänner som en
mor när hans förhållande till sin sambo tog
slut. Dagligen var hon i kyrkan och närvarade
vid mässoffret. Mer om Monika skriver jag i
morgon, på hennes sons dag.
Efter Augustinus omvändelse och dop i Milano
ville mor och son återvända hem till Afrika.
När de var i Ostia, hamnstaden utanför Rom,
blev Monika allvarligt sjuk. Hon hade inga
önskemål kvar i livet annat än att hennes söner
kom ihåg att alltid be för henne under mässan.
I slutet av Augustinus Bekännelser beskriver
han hur de efter hennes död lät mässoffret
frambäras för deras mor, och han ber om
läsarnas förbön för sina två avlidna föräldrar,
Monika och Patricius.
Han berättar också om hur han och hans
mor hade en gemensam andlig upplevelse
kort innan hon dog, där de tillsammans i ett
kort ögonblick kände som om de vidrörde
evighetens höjder:

När dagen nalkades att hon skulle lämna detta
livet – den dagen kände du men inte vi – hände
det – som jag tror genom din försorg, på dina
vägar som för oss är förborgade – att hon och
jag stod och lutade oss ut genom ett fönster; från
det kunde man se trädgården i det hus vi hade i
Ostia Tiberina, där vi – långt från hopen – efter
den långa mödosamma resan samlade krafter
för överfarten. Vi stod där ensamma och talade
innerligt med varandra; vi glömde det som låg
bakom oss och stäckte oss mot det som låg före,
och vi frågade varandra inför sanningen – som
är du – hurdant de heligas eviga liv skulle bli,
det som inget öga sett, inget öra hört och ingen
människa anat. Men vi öppnade våra hjärtans
munnar mot de himmelska flödena från din
källa som är hos dig.
Sådana tankar gav jag uttryck åt, även om det
inte var på det sättet eller med de orden. Det var
emellertid – Herre, du vet – den dag vi talade
om detta, och denna världen med alla sina
lockelser under vårt samtal blev allt uslare för
oss, som hon sade: ”Min son, vad mig beträffar
har detta livet inte längre någon lockelse för
mig. Vad jag ännu gör här, och varför jag är
här, vet jag inte, eftersom mina förhoppningar
om denna världen nu är uttömda. Jag hade en
enda anledning att vilja dröja kvar en liten tid
i detta livet – att innan jag dog få sig dig som
katolsk kristen. Men Gud har förunnat mig mer
än så – att till och med få se dig försmå världslig
framgång och bli hans tjänare. Vad gör jag då
här?”
Vad jag svarade henne på detta minns jag inte
riktigt, framför allt som hon inom fem dagar,
eller inte mycket mera, blev sängliggande i feber.
Under sin sjukdom föll hon en dag i vanmakt,
och förlorade för en kort stund medvetandet. Vi
kom springande, men hon återkom snabbt till
sans, såg på mig och min bror som stod där, och
sade till oss med frågande min: ”Var var jag?”
Sedan såg hon på oss – vi var bedrövade av sorg
– och sade: ”Här begraver ni er mor!”

1335

AUG

Monikas läge var givetvis djupt orättvist,
men hon handlade klokt – utifrån sina reala
förutsättningar. Med ett likande fast tålamod
och tillmöteskommande lyckades helgonet
också vinna sin svärmors vänskap, efter att
denna hade sett ner på henne på grund av
tjänsteflickornas förtal. Så blev Monika också
bra på att hela konflikter och stifta fred. Hon
hade minst tre barn, men Augustinus var nog
favoriten. Han berättar att hon gillade att ha
honom hos sig, och mycket mer än andra
mödrar gjorde med sina barn.

Jag teg och höll tillbaka tårarna, men min
bror antydde med några ord att han önskade
att hon inte skulle dö i främmande land utan
i hemlandet – som om det var en lyckligare
död. När hon hörde detta såg hon orolig ut,
och förebrådde honom med en blick för hans
fåvitska tankar, hon såg på mig och sade: ”Hör
så han säger!” Snart sade hon till oss båda:
”Lägg min kropp var som helst. Ni skall inte ha
några bekymmer för den. Det enda jag ber om

är att ni minns mig vid Herrens altare, var ni
än befinner er”. När hon så hade förklarat sin
tanke med de ord som hon orkade med tystnade
hon och fick ett anfall av sin sjukdom som hela
tiden förvärrades.
(Ur Bekännelser, här från sammanfattningen
i Läsningar till kyrkans dagliga bön, bd. 7,
Stockholms katolska stift, 1996)

Kyrkans bön denna dag:
Gud, de sörjandes tröstare, du tog emot den heliga Monicas tårar som en förbön för hennes
son, Augustinus. Ge oss, på bådas förbön, nåden att sörja över våra synder och finna din rika
barmhärtighet. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Syr 26:1-4, 13-16 samt Luk 7:11-17
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AUGUSTINUS, KYRKOLÄRARE (354-430)

Först var han Sökaren, en ung karriärman,
talare och lärare. Sedan insåg han tomheten
i världens fjäsk och nöjen och blev Hittaren.
Den helige biskopen AUGUSTINUS väg
till tron beskrivs i hans välskrivna bok
”Bekännelser” (svensk översättning på Artos
bokförlag). Den är från 400-talets början
men känns evigt modern och räknas som
en av världslitteraturens pärlor. Bokens syfte
är att visa hur han gick under i sin egen
självcentrering men upprättades och räddades
av Gud. Gud blev ALLT för honom: ”Du har
skapat oss till dig, och oroligt är vårt hjärta,
tills det vilar i dig” skriver han på första sidan.
Tills i dag berör hans berättelse läsare överallt.
Här talar hjärta till hjärta.
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Augusti månad är ju inte uppkallad efter
Augustinus men den borde vara det. Han
är kyrkofader och har därtill kallats för
kyrkolärarnas kyrkolärare. Hans betydelse för
kristet tänkande under tusen år, inte minst
i Väst, har varit överväldigande. I katolska
kyrkan överträffas han bara av den helige
Thomas av Aquino (se 28/1) vars lära tog
över den normstatus Augustinus haft. De två
genierna var väldigt olika: den ytterst objektive
och saklige Thomas träder aldrig fram i sina
verk som personlighet med individuell
färg och kontur, det gör känslomänniskan
Augustinus däremot, och han gör det i rikt
mått. Augustinus begåvning bestod i att med
enastående tankeklarhet kunna förstå olika
teologiska, bibliska, filosofiska, psykologiska
och även rent allmänmänskliga förhållanden,

Augustinus föddes i Thagaste i det romerska
Nordafrika (nuvarande Algeriet) år 354.
Romarriket upplevde då en kraftigt växande
kristendom. Imperiets huvudstad hade flyttats
österut, till Konstantinopel, en ny era skulle
börja. Roms betydelse minskade, inom kyrkan
rasade striden om Arius villolära (se s. 122)
och i den nordafrikanska kyrkan pågick det
många andra läromässiga strider.
Augustinus skrev som sagt en självbiografi –
den kändaste i hela världslitteraturen - vilket
var något nytt i antiken. Mycket däri består av
böner till Gud (hela verket är en enda bön!).
Hans far Patricius var hedning, och Augustinus
verkar ha fruktat honom, han beskrivs en
aning kyligt. Av fadern lärde han sig beundra
den klassiska latinska litteraturen. Patricius
dog år 371, kort efter att han tagit emot det
kristna dopet. Då var Augustinus omkring
17 år. Modern Monica var katolsk kristen och
försökte uppfostra barnen så. Det var vanligt att
döpa små barn, men många väntade ändå med
dopet till vuxenåldern, av rädsla för att barnen
under tonåren skulle försynda sig mot dopets
nåd. Man kunde härvid stödja sig på hårda
ord som dem i Hebreerbrevet (Heb 10:26-31;
jfr 6:4-8). Motivet till dopfördröjningarna var
alltså rädsla. Ur denna rädsla växte en olycklig
liberalitet: ”Låt de unga få göra som de vill,
de är ju ännu inte döpta”. Augustinus avvisar
med rätta denna syn: det vore bättre att ge
dopet tidigt, ty det helar ju själen från synd
och stärker så den kristna människan inför
ungdomens frestelser. Dopfördröjningsbruket
försvann så småningom ur kyrkans liv, men
har inom protestantismen återvänt, med nya
argument (baptismen).

Pojken Augustinus betecknades dock med
korset och mottog i påsknatten ett heligt salt
vilket gjorde honom till katekumen, d.v.s.
någon som var på väg mot dopet och tänkt att
ta emot sakramentet i framtiden. Som barn
insjuknade han en gång i feber och man ville
då döpa honom, ja, han själv bad och bönade
om att döpas, men då tillfrisknade han och
dopets sköts åter på framtiden. Här kände han
sig sviken.
I Bekännelserna går Augustinus hårt till rätta
med sig själv. Han ser synden verksam i sig
redan i de tidigaste åren såsom i småbarnstrots
och avundsjuka. Han skickades till en skola 24
km bort från hemmet, i staden Madaura. Där
fick han som alla andra pojkar stryk av lärarna,
ibland utan skäl. Han bad till Gud att slippa
dessa straff vilket de vuxna bara skrattade åt
– att även hans egna föräldrar skämtade om
skolans hårda stil kunde han inte glömma. Det
känsliga och eftertänksamma barnet insåg de
vuxnas orättvisa: spelade han boll i stället för
att studera, eller visade han sin frustration när
han förlorade blev han straffat. Men de vuxna
höll på med sina tävlingar (t.ex. i retorik) som
också var en form av spel där de triumferade
eller förbittrades precis som han – men de
straffades inte. Han hatade skoltvånget. Målet
med det var, enligt de vuxna, att han skulle
bli duktig så att han kunde göra karriär,
bli beundrad och rik, och därför straffades
han och de andra om de inte ansträngde sig
för det. Matematiken avskydde han, liksom
grekisklektionerna och Homer som man
tvingades läsa. Trots att romarriket höll på
att bli kristet läste man gamla gudasagor
såsom dem om Jupiter (Zeus) som våldförde
sig på människoflickor. Läste man inte ivrigt
blev man slagen. Så småningom började
Augustinus dock gilla studierna och fick veta
att han var en lovande elev. En dag skulle
han hålla tal om en romersk guds smärta och
vrede. Det gjorde han med stor inlevelse, till
allas bifall. Det kändes falskt – uppgiften var
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och uttrycka de olika sambanden mellan dem
i kärnfulla och träffsäkra ord. Man smittas av
känslan och måste stanna upp och tänka efter.
Hos Thomas är allt välsorterat, lysande klart,
lugnt och kort. Det attraherar på ett annat sätt.
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helt påhittad och motsvarade inte ens något
som berätttades i gudasagorna. Som vuxen
och kristen såg han kritiskt tillbaka på denna
tid, där de vuxna kunde slå hårt ner på minsta
stavfel, men där man inte lärde sig prisa Gud
utan tvärtom sådant som inspirerade till synd.
Naturligtvis revs han med av sin omgivnings
stil, fick smak för felaktiga nöjen, kunde
snatta, småljuga och fiffla, men han kände
samtidigt en känsla för rättvisa växa fram,
en gåva från Gud. Vid femton års ålder fick
han återvända till föräldrahemmet under ett
år eftersom pengar till skolgången fattades.
Där hade han inte mycket att göra. Det var
då som han greps av könsdriften som han
bara gav efter för. En dag upptäckte fadern
honom i en pinsam situation där han kunde
se att pojken var upptänd av lust. Fadern
kallade på modern och tyckte det var härligt
– hon reagerade med stor oro. Familjen hade
kunnat få honom gift och så avstyra synderna,
skriver Augustinus, men de brydde sig mest
om hans utbildning och karriär. Samma år
framskaffade Augustinus far ett stort belopp
(genom en rik medborgare i Thagaste) för
en prestigefylld retorikerutbildning åt sin
son i storstaden Karthago, en plats som var
känd för sitt universitet men också för sin
omoral. Modern Monika varnade sin son för
otukt, särskild från detta att förföra en annan
mans hustru, men han tyckte att det bara var
kvinnoprat. Enligt egna ord störtade han sig ut
i otukt, också uppeldad av vad han fick se och
höra på teatern som han gärna besökte. Han
ville inte överträffas av kamraterna och kunde
t.o.m. ljuga när han skröt om sina ogärningar.
Han älskade synden i sig själv, ville göra
förbjudna saker just för att de var förbjudna,
skriver han, och som ett exempel nämner
han att han och kamraterna en gång stal
päron, inte för att äta dem utan för att kasta
dem för svin. Helgonet inser också vilken roll
gruppens press spelade: han skulle aldrig ha
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gjort så ensam, skriver han. Under fem års tid
läste Augustinus lag och retorik i Karthago.
Han gillade att beundras och räknas som fin
och bildad. Hela hans utbildning ledde ju åt
det hållet: att kunna debattera övertygande,
konstfärdigt, ja, vilseledande om så behövdes.
Ju bättre man bemästrade snackkonsten desto
större beröm fick man. Augustinus ogillade
dock de mest skoningslösa debattörerna,
när de krossade oerfarna motståndare. Han
inledde ett fast förhållande med en kvinna
utan att gifta sig med henne (förhållandet kom
att vara 15 år). Sådant tilläts i den ännu inte
kristnade storstadskulturen. Paret fick år 372
en son som fick namnet Adeodatus (= given
av Gud).
Vid 19 års ålder fick den sedan två år faderlöse
unge mannen upp ögonen för filosofi, vilket på
den tiden inte bara var akademiska teorier utan
även handlade om att välja en etiskt försvarbar
livsstil. Det var filosofen och retorikern Ciceros
(106-43 f.Kr.) bok Hortensia (som inte finns
längre) som berörde honom djupt. Cicero
(hans namn uttalades i dåtiden ”Kikero”)
var den förste som utgav en omfattande
presentation av grekisk filosofi på latin. Här
öppnade sig en ny värld för Augustinus. Den
klassiske författaren beundrades av alla för sitt
eleganta latin, men det var hans uppmaning
att sträva efter sanning – utan skyggklappor
- som fick den unge retorikern att se upp.
Augustinus hade kunnat bli en strålande och
rik advokat, politiker eller universitetslärare
men valde nu att fördjupa sig i filosofiska och
teologiska studier, medan han försörjde sig på
kurser i vältalenhet (retorik) och grammatik.
Augustinus bibelkunskaper var vid denna tid
ringa. Nu öppnade han den heliga boken som
hans familj trodde på. Men kristendomens
gudsbild föreföll honom banal och enkel. Vad
var väl detta, jämfört med Cicero? Varför allt
detta tal om att behärska sina drifter? Varför
betonar kyrkan så starkt sin egen auktoritet?

Manis lära förklarade allt i världen, verkade
det som, framför allt ondskans ursprung som
Augustinus ansåg att kristendomen inte kunde
svara på. Med stor självsäkerhet ställde denna
sekt kristendomen mot väggen: Varifrån kom
ondskan egentligen? Skulle Gud verkligen
kunna inneslutas i en kroppslig gestalt (Jesus)
och ha hår och naglar som kyrkan lärde? Hur
kunde man vörda sådana bibliska män såsom
rättfärdiga som hade flera hustrur, som dödade
människor och offrade djur (i Det gamla
testamentet)? Augustinus lärde sig nu skratta
åt Bibelns profeter, men märkte inte vilka
dumheter han själv började tro på: som t.ex.
att fikon gråter när man plockar dem för att de
skiljs från sin moder, trädet, eller att en helig
människa som äter ett sådant fikon (som har
plockats av andra) ”befriar” de ”ljusgnistar”
som fanns innestängda i frukten och så ”andas
ut änglar” ur sin mun. Så lärde manikeerna.
Man fick inte ge mat åt någon utanför sekten
men ”de utvalda” skulle man ge föda så att
deras magar kunde producera änglar, skriver
han i sin självbiografi - antagligen småleende.
Augustinus mor, den heliga Monika, sörjde
djupt över sin sons andliga död (se texten igår),
Augustinus verkade förlorad. Men hon gav inte
upp sin förbön för honom. Han var tillbaka i
Thagaste men inte välkommen i hennes hem
eller vid hennes bord. Hennas ögon vilade dock
på honom och han påverkades av vad hon sa.
En natt drömde Monika att en vacker, leende
ung man kom emot henne och frågade varför
hon var så nedböjd av sorg. Hon berättade
skälet och han sa att hon skulle vara lugn.
Platsen där hon stod i drömmen skulle en dag
Augustinus stå tillsammans med henne. När
Augustinus fick höra om drömmen försökte
han tolka den så att hon en dag skulle dela hans
åsikter, d.v.s. manikeismen, men med stor
övertygelse svarade hon: ”Nej, det som sades
till mig var inte ”där han är kommer du att stå”
utan ”där du står kommer även han att stå”.
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Han började istället fascineras av en annan
röst: det dualistiska och något mer frisinnade
systemet som manikeernas sekt erbjöd, och
han var medlem av deras samfund under
åren 373-382. Denna sekt hade grundats av
en viss visionär begåvning vid namn Mani
som levde drygt hundra år före Augustinus
och verkade i Indien, Babylonien och Persien.
Mannen skrev egna heliga böcker, förföljdes
och dog i ett fängelse. På Augustinus tid, då
kristendomen hade blivit en tillåten religion,
förtrycktes Manis anhängare, manikeerna,
inom romarriket, det var alltså inte riskfritt
att ansluta sig till deras grupp. Manis tänkesätt
var i grunden gnostiskt (se s. 184), det var
menat som en syntes av buddhism, persisk
religion och kristendom. En total dualism
skiljer allt, lärde han: på ena sidan står ljusets
välde mot vilket ondskans välde kämpar.
Så var det också i tidernas början. ”Ljusets
konung” skapade då ”Den store anden” som
skapade ”Livets moder”. Från henne blev
de första människorna till, men deras söner
blandade sig med mörkrets makt och korsfäste
anden. Genom dennas död blev solen, månen,
stjärnorna och jorden till där ljus och mörker,
d.v.s. ont och gott, är beblandade. Här kan jag
inte gå in på hur manikeerna drog in Adam
och Eva, Noa, Buddha, Zarathustra och t.o.m.
Jesus i sin frälsningshistoria eller deras väldigt
omfattande system om elementen och hela
naturen där allt skulle, kretsa kring siffran
fem (mycket av deras lära har dessutom gått
förlorat) – men det var alltså en mixtur som
den meningstörstande unge Augustinus
gillade. Manikeernas samfund var tvådelat:
de celibatära ”electi” (utvalda) var en sorts
helgade personer som även var vegetarianer
(den manikeiska världsbilden påstod att de
flesta av det gudomliga ljusets ”partiklar” nu
fanns konserverade i växtriket). Inför dessa
fullkomliga stod alla de vanliga icke-celibatära
medlemmarna, den gruppen som Augustinus
alltså tillhörde, lekmännen om man vill.
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Monikas orubbliga och snabba svar gjorde
stort intryck på hennes son. Från denna
dag blev hon också mycket mer lugn och
tillitsfull. Trots Augustinus manikeism var han
välkommen hemma hos henne igen.
I grunden var Augustinus inte säker på något.
Hans hjärta var oroligt och hade inte hittat
vila. Åren gick och han gifte sig inte med sin
sambo. Han tog inte heller ”steg 2” i sin sekt för
att bli en av ”electi”, de utvalda celibatärerna.
Detta stillastående dolde att något annat var på
gång, det insåg nog hans mor och därför valde
hon en mild stil. Precis så ska man göra om
man har ett vuxet barn som lever i synd eller
har fångats av en sekt: avbryt inte kontakten,
visa ditt intresse och finns till för honom eller
henne, ty förr eller senare uppkommer tvivel i
barnet om vad det håller på med och då är du
där och kan ta emot. Gud hade tröstat Monika
genom en dröm och han gjorde det även
genom en biskops mun: när hon krävde att
biskopen med argument skulle vinna tillbaka
hennes son för kyrkan svarade han att hon
skulle låta Augustinus stanna där han var och
bara be för honom. Genom egna studier skulle
sonen komma till insikt om sektens villoläror,
ty den vägen hade han – biskopen - själv gått
i sin ungdom. När hon ändå inte ville lugna
sig tröttnade han och sa: ”Gå nu! Så sant du
lever: det är inte möjligt att en son av så många
tårar går förlorat!”. Hon tog dessa ord som en
röst från himlen (och en tröst har de blivit för
oräkneliga föräldrar i hennes efterföljd som
har varit i samma olyckliga situation med sina
barn).
Hjälpen var på väg. Augustinus var fördjupad
i astrologiböcker då en äldre vän, som var
läkare, såg det och tilltalade honom. Han
hade själv, sa han, läst sådant i sin ungdom,
och t.o.m. tjänat pengar på att bedra folk med
det. De orden kunde Augustinus inte glömma.
Han hade också en älskad vän vid namn
Nebridius som skrattade åt hans sysslor, men
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än så länge låt han sig inte rubbas av detta.
Augustinus hade lyckats få denna vän bort
från kristendomen och de två var oskiljaktigt
förbundna. Plötsligt blev Nebridius dödssjuk,
hans familj döpte honom utan att han visste det,
och då förbättrades han tillstånd. Augustinus,
som inte vek från vännens sjukbädd och var
där när han vaknade, skojade om det dop han
hade mottagit utan att vara vid medvetande,
men vännen var nu som förvandlad: han tog
starkt avstånd från Augustinus ord som vore
han en fiende och krävde med stor styrka att
han skulle låta bli att säga sådant om han ville
förbli hans vän. Augustinus blev förvirrad och
sa inget mer. Få dagar senare dog Nebridius.
Augustinus var chockad, allt kändes overkligt.
Sorgen höll i sig, han tappade lusten till
allt. Det var då som Augustinus flyttade till
Karthago igen. Storstaden erbjöd honom
också bättre möjligheter att undervisa i retorik
än hans hemstad, och retorik var just vad han
ville försörja sig på.
Biskopens profetia började alltmer besannas.
Augustinus ivriga studier av filosoferna
och vetenskapen fick honom att tvivla på
manikeismen. På hans kritiska frågor svarade
man inom sekten att han skulle invänta en
viss Faustus besök, en känd manikeisk ledare
som kunde svara på allt. Denne visade sig att
vara både trevlig och rolig att lyssna till men
olärd i de filosofer som Augustinus hade läst.
Han talade t.ex. elegant om himlakropparna
men visste inte mycket om astronomiska
beräkningar. Hans vänner ansåg att Faustus
hade rätt enbart för att han var en angenäm
talare. Att vältalenhet dock inte alltid är
samma sak som att ha rätt visste retorikern
Augustinus allt för väl. Utåt biföll han ivrigt
Faustus hänförande ord, liksom alla de
övriga. Inåt blev han allt mer osäker, en sorts
agnostiker. Eftersom han ännu inte såg något
bättre alternativ valde han att stanna i sekten
tills något bättre dök upp.

Augustinus var en socialt begåvad person med
ett stort nätverk, inte minst genom sina många
manikeiska vänner och dem fanns det gott om
i Rom. Han bodde hos en sådan vän och höll
retorikundervisning i dennes hem. Pojkarna i
Rom var disciplinerade men oärliga: de avbröt
gärna kurserna i otid för att slippa betala och
denna ovana hade de satt i system. År 384
utannonserades en attraktiv anställning som
retoriklärare i Milano, som då var en kejserlig
residensstad. Augustinus sökte den, avlade ett
prov på sina färdigheter och fick den. I Milano
fanns den helige biskopen Ambrosius (7/12),
en man som var vida beundrad för sin starka
auktoritet och vältalenhet. Han gjorde genast
ett djupt intryck på den faderlöse sökaren,
genom sin välkomnande godhet. Augustinus
fattade snabbt kärlek till den berömde
biskopen, han njöt av att lyssna till hans
predikningar, inte så mycket för deras religiösa
budskaps som för deras eleganta forms skull.
Ambrosius var inte så munter och smickrande
som Faustus, skriver Augustinus, men
saklig, mogen och ödmjukare, ”bildad” och
”hälsosam”. Manikeerna krävde tro på otroliga
saker under sken av vetenskaplighet. Så påstod
de t.ex. att Nya testamentet var en förfalskad
form av en ursprunglig (de menade: gnostisk)
bok som kyrkan hade fylld med ”judiska lagar”,

men något oförfalskad exemplar kunde de inte
framvisa (liknande misstankar skulle 200 år
senare upprepas genom en ny religion: islam).
Monika kom efter till Milano och återupptog
sin känslomässiga påverkan på sin 30-årige
son. Hon kunde konstatera att en inre
förvandling hade börjat i Augustinus själ: steg
för steg upptäckte han att den katolska tron
inte påstod så dumma saker som han trodde
den gjorde. Hans kunskaper om sin mors tro
visade sig vara genomsyrad av fördomar. Så
t.ex. att Gud enligt kyrkan skulle vara konkretrymlig och därför kunde ”passa in” i Jesu
kropp. Denna primitiva föreställning fnös han
med förakt över men Ambrosius lärde honom
att Gud självklart finns på alla platser och inte
begränsas av något. Den begåvade Augustinus
hade alltid längtat efter begåvade predikningar
och nu öppnade biskopen dörr efter dörr till
djupare insikter i Den heliga skriften. Det
gick utmärkt att försvara den katolska tron,
förstod han - manikeernas kritik stämde helt
enkelt inte. Lycklig upplevde Monika att sonen
formellt utträdde ur den manikeiska sekten.
Hon var full av tillit till att han skulle bli
katolsk kristen och om detta fortsatte hon gråta
och be. Hon hängde vid Ambrosius läppar
och gick ständigt till kyrkan. När biskopen
förbjöd kyrkomedlemmarna att ta med mat
och vin när de besökte martyrernas gravar
(en sed som Monika var van vid från kyrkan
i Afrika) lydde hon omedelbart. Biskopen ville
markera avstånd till hedendomen där sådana
gravplatskalas var vanliga, och även förhindra
att man söp på helgad mark (Monika drack
måttfullt och förstod honom; som barn var
hon alkoholist, som jag skrev i går).
Med förundran märkte nu Augustinus hur
hans övertygelser hitintills hade byggt på
intellektuellt högmod, glänsande slogans och
snygga tankesystem. Realiteterna haltade efter,
framför allt också dem i hans eget moraliska
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Augustinus tröttnade på sitt tuffa lärarjobb
i Karthago. Eleverna var ohyfsade, kom för
sent, hela grupper förde oväsen och störde
undervisningen. År 383 bestämde han sig för
att flytta till Rom - med sambo och son på
släp – ty det sades att bättre disciplin rådde
där. Hans mor som ständigt bad för hans
omvändelse följde med till skeppet och ville
inte att de reste iväg utan henne. Augustinus
övertalade henne att sova över i ett kapell intill
som var vigt åt den helige Cyprianus men på
natten seglade sällskapet iväg. Monika måste
ha gråtit strömmar, övergiven av son, barnbarn
och ”svärdotter”, när hon spejade ut över havet.

AUG

liv. Manikeismen påstod att allt styrdes av en
kamp mellan en god och en ond makt - men
vad var det annat än att ”tolerera” sina synder
och slippa ta ansvar för dem, att skylla på
krafter utanför sig själv? ”Det är en annan
natur som syndar i mig, inte jag själv” - så sa
man. Den vuxne, mogne Augustinus började
skämmas över sitt omogna liv, sin orenhet,
sina ursäkter, sin obeslutsamhet.
Vi anar vilken leda som hans vardag måste ha
fyllts av: kvinnan som han ville ha och inte
ville ha, som han dragit med sig bort från
hennes hemland och familj utan att erbjuda
henne äktenskap (var hon för fattig för hans
klass?). Varje man ser fram emot sin hustrus
lyckliga ansikte när han kommer hem på
kvällen – jag tror inte att Augustinus fick möta
det. Han skriver väldigt litet om kvinnan som
gav honom sin ungdom och ett barn, henne
som han utnyttjade men aldrig gjorde lycklig,
vi får aldrig ens veta hennes namn. Helt
okristna var de två väl inte: han var trogen
mot henne och tillsammans uppfostrade de
Adeodatus att frukta Gud – ja, Augustinus
förvånades över hur ordentlig och from hans
tonåring blev – antagligen spelade Monika en
viktig roll där (Adeodatus skulle senare utan
minsta invändning ta emot dopet tillsammans
med sin far, och när hans farmor dog grät han
hejdlöst). Förhållandet mellan Augustinus
och sambon tog slut – vi får veta att hon reste
hem till Afrika och lovade Gud att aldrig vara
med en man igen. Kände hon en kallelse att
bli nunna eller var hon bara bitter? Augustinus
tiger. Han skäms väl över sig själv.
Där stod han nu kvar med sin son och sin
mor och det planerades nu för ett riktigt
äktenskap. Den utvalde var dock ännu ett par
år för ung så han fick vänta. Under denna tid
blev det till fler kvinnoaffärer av lösare art, han
var en snuskig skurk och han visste om det.
Det fanns dock ännu mer han äcklades över:
retoriken som han utbildade pojkar i, konsten

1342

att ta sig fram i politiken och ämbetsverken
med verbala armbågar och fiffigheter – vad
gav det för mening? Visserligen försökte
Augustinus inpränta i sina elever att de skulle
använda ordtrixandet i det godas och inte i
det ondas tjänst – men de gjorde ju som de
ville. En dag tvingades han själv – i något
högtidligt officiellt sammanhang - framföra
ett lovprisningstal över kejsaren (Valentianus),
fyllt av osant smicker. Han mådde illa. Allt i
sitt liv började han känna motvilja emot. Vad
hade han egentligen att vara stolt över?
Augustinus hade stor respekt för Platons
filosofi (se s. 1018) men kunde inte hänge sig
helhjärtad åt ett system där Kristi namn inte
förekom (hos manikeerna hade han åtminstone
mött en viss respekt för Kristus). Han började
nu ta de religiösa frågorna som biskopen
Ambrosius talade om på allvar. Bibeln är allt
annat än banal, insåg han, dess budskap kan
tolkas andligt och allegoriskt, med en vishet
som inte motsäger utan kompletterar Platon.
Att Ordet blev kött och bodde ibland oss (Joh
1:14) betyder inget ringare än att Han som var
Guds Vishet, Gud själv, blev människa för att vi
som är människor ska bli gudar. Filosofernas
gud var bara en ensam, orörlig makt, kall,
opersonlig, onådig. Mot den stod den levande
Guden som kyrkan tillbad, en förvandlande,
berikande kärlek som inbjuder människorna
till gemenskap, till att bli likadana som sig själv.
Biskopen Ambrosius dörr var alltid öppen.
Vem som helst fick gå in oanmäld och söka hans
hjälp. Så fanns det alltid folk där. Augustinus
ville helst tala med honom i enrum men fick
aldrig en tid. En anda av djup respekt fanns
i biskopens hus – ingen vågade t.ex. tilltala
honom när han läste. Ofta satt Augustinus och
hans vänner bara och glodde – och gick sedan
hem. Augustinus hade blivit en framgångsrik
och välbeställd karriärman som kunde knipsa
med fingrarna och genast få vad han ville, som
frotterade sig obesvärad med fint folk och som

Augustinus ville bli kristen men kunde inte
– av rädsla att missta sig och rädsla för det
pris han visste det skulle kosta: ofta bad han
till Gud om kyskhetens gåva: ”Herre, gör mig
kysk – men inte än!” (det var åtminstone en
ärlig bön, kan man säga). Inom sig märkte han
en otålighet växa fram: hur länge skulle han
skjuta framför sig det beslut som han visste
var sant: att av hela sitt hjärta söka det liv som
kyrkan trodde på och som levdes av så många
föredömliga människor kring honom?
Augustinus började läsa Paulus och kände sig
djupt förstådd av honom. Det goda som jag
vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte
vill, det gör jag, skriver Paulus i Romarbrevets
7:e kapitel om den splittrade, ännu åt sig själv
utlämnade människan. Och: I mitt inre bejakar
jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i
mina lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt
förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i
mina lemmar. Jag arma människa, vem skall
befria mig från denna dödens kropp? (Rom 7:19,
22-24). Detta var så sant att Augustinus ryste i
hela kroppen när han läste det. Det moraliskt
goda livet som Platon skrev så fint om, och
som Augustinus längtade efter, bekräftades av
aposteln, men det kunde bara uppnås såsom
en nådegåva från Gud. Den nåden fanns hos
Paulus, men Platon kände den inte.
Augustinus uppsökte en klok gammal kristen
man vid namn Simplicianus. Denne lyssnade
när den unge sökaren berättade om sina inre
”stormar” och om de författare vars skrifter
han läste under sitt sökande, bl.a. en romersk
lärd man vid namn Victorinus som hade
översatt visse platoniska filosofer till latin
och själv dött som kristen. Det visade sig

att åldringen hade varit nära vän till denne
Victorinus och han berättade nu om mannens
omvändelse: Den lärde författaren hade
redan varit gammal och hedrad av alla (en
staty av honom fanns på Forum Romanum).
Victorinus deltog – som hela överklassen i
Rom – i egyptiska mysteriekulter men läste
också Bibeln och anförtrodde hemligt sin vän
Simplicianus att han nu var kristen. Denne
ville inte acceptera detta förrän kändisen
vågade visa sin bekännelse offentligt. Efter
en tid följde Victorinus med Simplicianus till
kyrkan, tog emot undervisning och blev döpt
– och hånades sedan av kultureliten.
Augustinus uppflammades av denna mans
– och andras - exempel men hölls tillbaka av
sin okyskhet. Han märkte fysiskt hur köttet
är fiende till anden och anden till köttet. De
två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni
vill, som Paulus skriver (Gal 5:17). Så är det
ju: kristen tro och sexuella utsvävningar hör
inte ihop. Det gäller också i dag. Varje kristen
kanske inte alltid lyckas med kyskheten, och
dåliga vanor kan få stor makt, men viljan till
att kämpa emot måste finnas, då är man kvar
på rätta sidan, inte utanför nåden. Denna
vilja – som både är ett radikalt val och en
förbehållslös förtröstan på Guds nåd – hade
32-åringen ännu inte.
En dag knackade en afrikansk landsman till
Augustinus vid namn Ponticianus på dörren,
en hög ämbetsman vid hovet. Ponticianus var
kristen och blev glad då han såg Paulus skrifter
ligga på Augustinus bord. Han berättade för
honom om ökenfäderna, en rörelse i Egypten
som Augustinus aldrig hört talas om (fast en
kommunitet av dem redan fanns i Milanos
utkant), och framför allt om den man som
räknades som rörelsens grundare, den helige
Antonios (se 17/1). En gång hade Ponticianus
varit på uppdrag i Trier med tre vänner
(de var hemliga kurirer). Två av dem kom
förbi en stuga där sådana munkar bodde.
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med lite taktiska drag hade kunnat uppnå
en hög post som t.ex. ståthållare. Men här i
biskopens väntrum var han liten, tyst och blyg.
Varför?

AUG

Där i stugan fanns en bok om Antonios som
hade ”lämnat världen”, som man sa. En av
kamraterna läste i den och tog ett så starkt
intryck av detta helgon att han på fläcken
bestämde sig för att lämna tjänsten åt kejsaren
och bli en ”vän av Gud”. Vad var väl detta för
ett tjänst där de när som helst kunde mista
allt och där allt förgicks? Lika ögonblickligt
övertygade han den andre om samma sak. När
Pontianus och den tredje kamraten hittade de
två kunde de inte få dem att följa med tillbaka.
De grät själva för att de insåg vad som hade
hänt med deras vänner och bad dem om deras
förbön. De två nyomvända stannade i stugan.
Deras flickvänner som de var förlovade med
valde ett liknande liv så snart de fick höra om
sina mäns beslut.
Den här berättelsen blev droppen. Människor
som var långt mindre lärda än Augustinus och
hans vänner tog himmelriket med storm (jfr
Matt 11:12). Han uppfylldes av hat mot sin
egen obeslutsamhet. Han gick till en vän, utom
sig av oro och skam, ”ett hälsosamt vansinne”
kallar han det, med förändrat ansiktsuttryck
och röst. Vännen ville hålla fast honom, men
han slet sig loss och gick till ett hörn i en
övergiven trädgård intill. Där satt han och slet
sig i håret, slog sig mot pannan och omfattade
sina knän med sina samlade händer. Han
bestormades av alla sina gamla uppfattningar,
det kändes som om hans kvinnor höll honom
tillbaka från omvändelsen, drog i hans mantel
bakifrån, skickade förföriska blickar och sa:
”Ska du överge oss? Ska vi från detta ögonblick
aldrig mer vara med dig? Från denna stund
kommer du inte mer att kunna göra detta
och detta” (diverse okyska handlingar). Men
kvinnorna röster blev som döende röster,
skriver Augustinus. Liksom vid sidan om
alltihop öppnade sig för hans inre en mäktig
insikt: det upphöjda vid den fullständiga
avhållsamheten. Denna välkomnade honom
med sin egen glädje, en glädje som var fri men
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inte överdrivet fri, välvillig och öppen, med
händer fulla av goda förebilder, människor som
Augustinus kände från kyrkan, i alla åldrar.
Augustinus insåg att detta avhållsamma liv var
möjligt om man förtröstade på Gud, och även
möjligt för honom. Nu överväldigades han av
en flod av tårar, det var väl både av tacksamhet
och sorg på en gång. Han la sig ned på marken
under ett fikonträd och grät som aldrig förr. Då
förnam han en barnröst från ett hus i närheten
som ropade ”Tag och läs! Tag och läs” (det var
antagligen en ramsa från en barnlek, men en
sådan lek kände han inte igen). Han reste sig
och tog ropet som ett ord från Gud: läs Bibeln.
Han kom ihåg att den helige Antonius i sin
ungdom hade slagit upp en tillfällig text i Guds
ord och följt dess vink (det var Matt 19:21: Gå
och sälj allt du har och ge åt de fattiga; då får
du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig).
Augustinus gjorde nu samma sak med Paulus
brev och hamnade på Rom 13:13-14, där det
handlar om att leva värdigt, inte med festande
och drickande, inte med otukt och orgier, inte
med strider och avund. Nej, ikläd er herren
Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg
om det jordiska att begären väcks. Ordet gick
rakt till hjärtat. Han visade sin upptäckt för
sin närvarande vän, som dock – klokt nog!
– påpekade att texten hade en fortsättning,
nämligen orden: Den som är svag i tron skall ni
godta. Det ordet passade också på Augustinus.
De två gick direkt till Monika och berättade
allt. Modern jublade. Sonen hade inte bara
omvänt sig utan även bestämt sig för ett
radikalt kristet liv med hela sin person som
insats. Så vändes hennes mångåriga sorg till
glädje. Den afrikanske biskopens profetia för
länge sedan blev sann, liksom drömmen om
att hennes son skulle stå där hon stod, att han
skulle vara där hon var. Gud hade ingripit.
Vi är nu framme vid september månad, år 386.
Den lärde Augustinus drog sig tillbaka i ett
hus på landet för att förbereda sig för det stora

Först sent kom jag att älska dig, du skönhet så
uråldrig och så ung, sent kom jag att älska dig!
Och du var i mig men jag var utanför mig och
sökte dig där; vanskaplig störtade jag mig över
det sköna du skapat. Du var hos mig, men jag
var inte hos dig. Jag drogs bort från dig av allt det
sköna som inte hade funnits om det inte funnits
i dig. Du kallade mig, du ropade, och genombröt
min dövhet, du strålade, du skimrade, och
skingrade min blindhet; din väldoft spred du,
jag andades in, och suckar nu efter dig; jag fick
smaka din godhet, nu hungrar och törstar jag;
du rörde vid mig, och jag upptändes till din frid.
(ur Läsningar till Kyrkans dagliga bön, bd, 7, s.
188, Stockholms katolska stift, 1996)
Under denna tid drabbades den nyss omvände
av tandvärk som var så vidrigt stark att han
inte ens kunde tala. Han skrev på en vaxtavla
till dem som var hos honom att de skulle be
för honom. Tillsammans knäföll alla - och
smärtan försvann omedelbart. Augustinus
blev förskräckt över detta övertydliga tecken
på Guds nåd (och det var bara ett bland flera).
Hans förgångna synder smärtade honom ännu
mer och han längtade efter att få dem alla
borttvättade i dopet. Påsknatten 387 döptes
Augustinus, av biskopen Ambrosius. Han la
ner sitt ämbete som retoriklärare (han hade
också börjat plågas av en sorts astma som
gjorde det retoriska arbetet svårt). I Milano
deltog han nu i kyrkolivet. Han fick uppleva att

Ambrosius förnyade kyrkosången så att den
blev mer levande och innerlig, efter orientaliskt
mönster, att två gamla martyrers glömda gravar
hittades (de heliga Gervasius och Pratasius)
och att dessas reliker fördes in i basilikan under
folkets jubel. En blind man som satt utanför
undrade varför alla jublade och när han fick
veta orsaken lät han sig föras in i kyrkan, fick
lov att beröra båren med relikerna med sin
svetteduk, gned ögonen med duken och blev
genast seende. Relikfyndet omtalades vitt och
brett och stärkte Ambrosius popularitet – och
den behövdes, ty den arianiskt sinnade Justina,
rikets mäktigaste kvinna, regent i sin ännu
omyndige sons (kejsaren Valentinianus) ställe,
rasade mot Ambrosius för att han fasthöll den
katolska läran om Kristus som arianerna ville
ändra (se s. 122). Nu tvingades hon dämpa sin
vrede. Allt detta tilldrog sig vid denna tid.
Augustinus ville hem till Afrika och börja ett
nytt liv där. Med sin bror, sin mor och väl några
personer till reste de hemåt. När de inväntade
sitt skepp i Rom, d.v.s. i hamnstaden Ostia (i
dag en välbevarad arkeologisk ruinstad) hade
mor och son tillsammans den andligt djupa
upplevelsen som jag skrev om i går. Några dagar
senare dog hon. Augustinus återvände till sin
hemstad Thagaste för att leva ett ostört och
ostressat, tillbakadraget liv med likasinnade i
bön, fasta, studier och författarverksamhet.
Här slutar då Augustinus självbiografi – de
resterande tre decennierna av hans liv känner
vi till från en biografi som skrevs av en vän
och landsman till honom, biskopen Possidius
från Calama (och från Augustinus brev). Jag
återkommer strax till Possidius berättelse.
Vid denna tid dog Augustinus unge, begåvade
son Adeodatus - ännu en smärtsam påminnelse
om livets skörhet (sådant ser man ibland: när
någon omvänder sig radikalt till Gud blir det
som att blixten slår ner i familjen med död och
olyckor - Satan rasar tydligen över sin förlust).
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steget: att bli döpt. Hos sig hade han, förutom
några vänner, sin mor, en bror samt sin 15-årige
son som skulle döpas med honom (och som
dog kort efter sitt dop). Förberedelsetiden var
full av lycka, särskilt när Augustinus läste i
Psaltaren, men också av smärta och medkänsla
när han tänkte på att han varit maniké och hur
dessa människor var. Han älskade nu Gud –
och kände sorg över att vägen dit hade varit
så lång:

AUG

Nu började helgonet ägna sig åt skrivande,
inte minst mot de ovan nämnda manikeerna.
Han resonerar i sina skrifter på ett närmast
filosofiskt sätt men med stark lutning mot
Bibeln. Det var hans övertygelse att förståndet
behöver kompletteras med trons sanningar för
att verkligen förstå något. Man ska givetvis inte
tro på påståenden man inte har förstått men
man behöver också tro för att kunna förstå på
djupet, insåg han. I själva verket är det tal om
ett kritiskt samspel mellan tro och vetande som
hans egen biografi visar, utan det ena faller det
andra. Själv ansträngde han sitt förstånd till det
yttersta för att tränga in i trons hemligheter,
även på natten, timme efter timme. Meningen
Credo, ut intelligam (jag tror för att kunna
förstå) utgår ifrån att förnuftet alltid upplyses
av Gud när det inser sammanhangen i världen.
Tron hjälper oss att djupare förstå vad vi ser,
ty allt är Guds gåva. Men förståndet/förnuftet
upphävs inte utan behåller sin autonomi.
Den unge sökarens agnosticism bleknade
bort: alla söker vi ju lyckan, insåg han, men
lyckan kan inte ses som skild från vårt behov
av sanning. Om sanningen inte finns och kan
hittas är vår strävan förgäves och ingen kan bli
lycklig. Den rena skepticismen upplöser sig
själv, ty den som tvivlar på allt måste i alla fall
medge att han finns till medan han tvivlar –
och detta faktum kan inte betvivlas. Dessutom
bygger allt vårt förnuftiga resonerande, hur
skeptisk det än är, på antagandet att logiken
gäller (exempelvis motsägelselagen, d.v.s. att
sant och falskt är inte samma sak). Det finns en
solid grund för att anta att vi begriper världen
som den är och att den radikala skepticismen
därför är fel. Vi kan även inse att världen inte
har skapat sig själv, en hand finns bakom allt.
Med vad är denna hand? Vad är det som jag
älskar när jag älskar Gud? Augustin lekar att
han frågar jorden om detta, och jorden svarar:
”Det är inte jag”. Och allt som finns på jordens
yta svarar samma sak. Han frågar havet, alla

1346

avgrunder och allt kryp och de svarar: ”Vi är
inte din Gud, sök honom ovanför oss”. Han
frågar luften och vinden – och hela atmosfären
kan bara svara samma sak. Han vänder sig
till himlen, solen, månen och stjärnorna, och
de säger: ”Vi är inte heller den Gud som du
söker”. Slutligen talar han till allt som finns och
som omger honom: ”Ni har sagt om min Gud
att ni inte är han – säg då något om honom”.
De ropar med en enda röst: ”Han, han har
skapat oss”. Frågande betraktar Augustinus
Alltet - och Alltets skönhet är svar nog.
Den lärde författaren satte nu sin vältalenhet
i kyrkans tjänst och upptäcktes snart. Faktiskt
försökte han på sina resor att undvika städer
där biskopssätet var vakant för att inte bli
vald till detta – han ville leva i fred som en
munk. Men när han år 391 kom till staden
Hippo krävde församlingen där att han
skulle bli präst hos dem. Augustinus grät
men gick motsträvigt med på det. År 396
blev han biskop där (och det var då som
han skrev sin självbiografi). I Hippo skulle
han så förbli de resterande 34 åren av sitt liv.
Han levde tillsammans med sina präster och
skrev en regel för deras livsform som blev en
av de normerande reglerna för Västerlandets
klosterliv. Regeln kan läsas i Svenskt Patristiskt
Bibliotek, bd. V (Artos förlag). Den är den äldsta
bevarade latinska klosterregeln och fanns även
i en likande variant för kvinnokloster. Den är
mildare än den benediktinska regeln. Temat
avund måste ha sysselsatt Augustinus mycket,
regeln upprepar ofta att bröderna ska nöja sig
med att få vad de behöver, och det behöver
inte bli likadant för alla. Det gäller särskilt
kläder som ska tas emot ur den gemensamma
garderoben utan gnäll. Kapitel V:10 handlar
om biblioteket: ”Böckerna utlånas dagligen
på bestämd tid. Den som inte kommer då,
får vara utan”. Den sociala kontrollen ses
som en barmhärtighetgärning: att upptäcka,
förbjuda, avslöja, påvisa och ibland bestraffa

I en del av den ovan nämnde Possidius biografi
sammanfattas helgonets goda egenskaper.
Avsnittet är också översatt i Svenskt Patristiskt
Bibliotek, bd. II. Augustinus beskrivs som
taktfull, måttfull och som rättvis i allt. Den
alltmer kristna staten gav kyrkans biskopar
plats i ett särskilt domstolssystem, den s.k.
Audentia episcopalis, och det uppdraget skötte
Augustinus med noggrannhet och utan att ta
parti för någon. I sin personliga livsföring, i
kläder och utrustning, höll han en medelväg:
inte för pråligt, inte för torftigt. Han åt bönor
och grönsaker, mera sällsynt kött - förutom när
det fanns gäster. Skedarna fick vara av silver
men faten bara av lera, trä eller marmor. Han
konverserade gärna vid bordet, men avskydde
förtal. På bordet hade han skrivit att den som
gillade att baktala en frånvarande var ovärdig
att sitta med vid hans bord. Någon gång hände
det att biskopliga kollegor gjorde så ändå –
då påtalade han strängt deras fel och sa att
antingen fick texten tas bort eller han själv resa
sig och gå därifrån. Fattiga, faderlösa, änkor
och sjuka besökta han flitigt och gav rikligt
med allmosor. Sitt eget familjearv och kyrkans
medel använde biskopen Augustinus till hjälp
för utsatta. Han kunde t.o.m. ta på sig lån för
att kunna ge bidrag. Det förekom att han lät

kyrkans heliga altarkärl smälta ner och sälja
för att kunna köpa fångna fria eller lindra nöd
– häri följde han biskopen Ambrosius exempel
i Milano. Han krävde att varenda församling
ordnade med kläder åt alla sina medlemmar.
Biskopen predikade och kunde röra en hel stad
till tårar med sina ord. Han tog emot gäster,
även hedningar, och gav råd åt höga och
låga. I allt där det gick att visa tolerans ville
han göra det: vi ska hålla ihop kring det som
är omistligt, d.v.s. trons skatt, menade han,
men vi ska tillåta olika åsikter i allt annat: In
necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus
caritas (i det nödvändiga: enhet, i det osäkra:
åsiktsfrihet; i allt: broderskärlek). Tron på att
påven i Rom talar med hela kyrkans tyngd och
auktoritet märks indirekt i Augustinus snabba
accept av påvens fördömande av pelagianismen
(se ovan). Augustinus betraktade tydligen
påvens brev som slutgiltigt och bindande, även
utan en bekräftelse från ett koncilium. Efter
att saken nu hade behandlats två gånger vid
den apostoliska stolen var den avslutad, skrev
han (brev 131). Av dessa ord myntades senare
uttrycket: Roma locuta est, causa finita (Rom
har talat, saken är avslutad).
Augustinus framstod allt tydligare som den
nordafrikanska kyrkans profil och kunde inte
undgå att dras in i kyrkans många teologiska
konflikter. Mellan 392 och 412 stred han mot
den donatistiska villoläran som påstod att
sakramentens kraft och giltighet berodde på
den personliga heligheten hos den person som
administrerade dem (en i sanning farlig lära:
vem har rätt att bedöma vilka präster som har
tillräcklig ”personlig helighet” för att kunna
förvandla bröd och vin till Kristi kropp och
blod?). Vid ett stort kyrkomöte år 411 där 279
donatistiska och 286 katolska biskopar deltog
glänste biskopen från Hippo med sin klara
och övertygande framställning av den katolska
sanningen: kyrkan kommer alltid att innehålla
syndare och helgon, framhöll han, Guds nåd
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varandras synder. Som exempel nämns att
fästa ögonen vid någon kvinna lite för länge,
första steget mot synd med henne. Redan på
Augustinus tid uppstod det flera gemenskaper
som efterliknade hans kommunitet i Hippo
och följde hans skrivna regel. På medeltiden
tog ännu fler gemenskaper upp Augustinus
regel som sin egen, t.ex. augustiner-eremiter
och augustiner-korherrar, prästgemenskaper
som också kallas för kaniker (sistnämnda
fanns fram till reformationen vid domkyrkan i
Lund och bodde ett hundratals meter från den
nuvarande katolska kyrkan). Dominikanorden
(se 8/8) tog också över den augustinska regeln
och gjorde den till sin grundlag.
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verkar i kyrkan överallt, inte på grund av vår
helighet utan på grund av Guds. Men inte
alla övertygades. Donatister for fram med
våld och övergrepp mot katolska kristna,
och Augustinus som trodde på kärlekens
och den milda övertalningens kraft gick
så småningom - fast ovilligt – med på sina
biskopkollegers önskan att begära hjälp
från staten till att bekämpa dem. Kejsaren
Theodosius eftersträvade att göra den katolska
kristendomen till statsreligion genom lagar
som diskriminerade andra religioner, och
Augustinus godtog tanken. Det fanns ingen
frälsning utanför kyrkan, skrev han, citerande
sin föregångare, den helige Cyprianus (16/9),
därför var det inte orimligt att människor
gjordes till kristna med viss hjälp av statens
maktmedel – en slutsats man kan diskutera.
Augustinus blev känd långt utanför Afrika för
sina litterära fejder mot pelagianerna (som
påstod att varje människa helt av egen kraft
kan uppnå frälsningen om hon bara på rätt sätt
använder de nådegåvor, särskild den fria viljan,
hon fått av Gud). Kyrkofadern Hieronymus
i Betlehem (se 30/9) gratulerade biskopen i
Hippo till att ”hela världen” firade honom,
att katolikerna i honom såg återställaren av
den gamla tron och att heretikerna avskydde
honom.
Biskopen i Hippo måste ha begagnat sin
penna oavlåtligen. En väldig mängd brev,
predikningar, föredrag, bibelutläggningar,
läromässiga och moralteologiska skrifter
är bevarade från hans hand. I många fall
känns det på texterna att det är lyssnare som
stenografiskt har skrivit ner hans predikningar
– i dem märker man hans direkta, levande
kontakt med sina åhörare.
Nämnas bör storverket ”Guds stad”, skriven
under intryck av vandalernas härjande (finns
i utdrag på svenska hos Artos bokförlag).
Augustinus avvisar de icke-kristnas påståenden
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om att de stora olyckor som har drabbat
romarriket är de kristnas fel eftersom man
övergav de gamla gudarna. Samtidigt lanserar
han en historieteori där allt i världens gång
ses som en kamp mellan Guds rike (civitas
Dei) och dess motsats, världens rike (civitas
terrena), mellan ”Jerusalem” och ”Babylon”.
Det är inte en strid mellan kyrka och stat han
tänker på, ty båda dessa myndigheter bör
vara på Gudsstadens sida. I alla samhällen är
de två rikena blandade, först på domedagen
kommer de att skiljas åt. Den synliga kyrkan
är det tydligaste man kommer Gudsstaden på
jorden, men Augustinus medger att de verkliga
gränserna inte utan vidare sammanfaller med
medlemsregistret: bara Gud vet hur många
av hans får som i verkligheten lever utanför
kyrkomurarna och hur många utomstående
som lever innanför (man måste tänka på Jesu
ord i Matt 7:15 och 13:24-30). Man kunde
tillägga: gränsen mellan dessa två herravälden
går genom varje människas eget hjärta! Detta
hade Augustinus nog bejakat.
Den kända och fina legenden om helgonets
spekulationer kring Treenighetens mysterier
vid en strandkant passar väl på honom, men
berättas även om andra helgon. Enligt den
betraktade han en gång en pojke som sprang
fram och tillbaka mellan vattnet och ett hål
som han grävt i sanden för att fylla hålet med
vatten. ”Jag tömmer havet” sa pojken. ”Men det
kommer du ju aldrig att bli klar med” svarade
Augustinus. ”Och du blir aldrig färdig med
att spekulera över Treenigheten” sa pojken
då. Scenen är fyndig men troligen ohistorisk.
Augustinus lär att trons sanning kommer
till yttryck genom Bibeln och Traditionen.
Avgörande är katolska kyrkans läroämbete
– utan dess bekräftelse skulle Augustinus
inte ens tro på evangeliet, skriver han. Så
är det ju: om läroämbetet inte funnits hade
Nya testamentets omfattning aldrig kunnat

Augustinus var ödmjuk nog att be om kritik
av sina uppfattningar. Han såg sig själv som en
person i process – hade han levt längre hade
han nog utvecklat sig ännu en bit. På många
sätt var han ofärdig. Visst var han skeptisk till
slaveri, det gick emot människans natur, ansåg
han, men att helt avskaffa slaveri kom han inte
på. Dock: rätt riktning finns i den kristna tron
på Gud som är allas fader: ”Under en sådan
fader blir herren och slaven bröder, under en
sådan fader blir kejsaren och soldaten bröder,
under en sådan fader blir den rike och den
fattige bröder” skriver han i en predikan
om Fader vår. På inga villkor får heller
kvinnan enligt Augustinus anses vara sin
mans slav. Kvinnan har samma äktenskapliga
rättigheter som mannen, betonar han, men
hon måste ändå erkänna mannens auktoritet.
Hans kvinnosyn var något negativt färgad,
kvinnor framstår som frestande, ja, farliga
för männen. Män bör vistas i mäns sällskap
– det fungerar bäst. Detta avspeglar hans
egna kvinnoerfarenheter, ett sunt och lyckligt
äktenskap i tro och harmoni fick han aldrig
uppleva (och hans föräldrars relation var inget
vidare heller). Han blandade också ihop teman
sexualitet och arvsynd på ett lite för dystert
sätt: arvsynden överförs till nästa generation
genom själva den sexuella akten, ansåg han,

d.v.s. på grund av den lust som akten medför
och som enbart kan ursäktas om den syftar
till nytt liv. Augustinus tänkte att sexualiteten
innan syndafallet i Paradiset var fri från lust
och därför inte syndig. Denna trista sexualsyn
påverkade många generationer. På 1200-talet
justerades den av den helige Thomas av Aquino
(28/1) som skiljde mellan den naturliga lusten
som hör till samlaget (och som därför är velat
av Gud och inte syndig i sig) och så en annan
lust som ställs i syndens tjänst, vilken – sa han
– var den lust som Augustinus menade. Det
är ju absurt om något som alltid vore syndigt
(samlaget) skulle kunna ge upphov till något
så stort och värdefullt som en ny människa,
skapad till Guds avbild. Kyrkan valde att luta åt
Thomas håll. En tredje fråga som kyrkan inte
heller följde Augustinus i var hans spekulationer
om predestination (d.v.s. tanken att människor
på något sätt är förutbestämda till frälsning
eller helvetet). Katolska kyrkan avvisar
denna tanke (se Katolska kyrkans katekes, nr.
1037 och 1058, se även 2 Pet 3:9). Helgonets
syndamedvetenhet var också tämligen stor
– reformatorerna skulle sedan ta den till nya
höjder – och hans tilltro till människans fria
vilja och naturliga godhet en aning för liten.
Ändå kallar vi Augustinus för kyrkolärare,
kanske den störste av dem alla. Man behöver
inte vara perfekt i alla leder och kanter för att
uppskattas av kyrkan. Augustinus personliga
liv och hans ord vittnar med en strålande glans
om nådens under. Alla oklarheter bleknar
bort vid sidan om den. Västerlandets helige
retoriker talar till alla tider om denna nåd.
Augustinus närmade sig 65 års ålder då mörka
moln drog upp i horisonten. Visigoterna – en
germansk stam - härjade i hela romarriket
och intog nu Nordafrika. Man såg massakrer,
hela städer som ödelades, kyrkor som brann,
präster som gick om kring och tiggde sitt bröd.
Allt varslade om en kulturs undergång.
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fastställas av någon. Läran var mall. Denna
grundinställning visar oss Augustinus som
äkta katolik. Tron på himmel och helvete,
men också skärselden bekräftas – Augustinus
föreställer sig att skärselden tar definitivt slut
vid Domedagen - vilket man mig bekant kan
ha olika uppfattningar om. Mycket annat
som vi känner igen som omistliga delar av
vår katolska tro, såsom att Jungfru Maria var
utan personlig synd, möter vi också (att Maria
var fri från arvsynden alltifrån sin tillblivelse
verkar han dock inte ha lärt - men han hade
med tiden säkerligen kunnat nå fram till den
insikten också, det gjorde ju katolska kyrkan).

Snart nådde ödeläggarnas horder också till
Hippo. Staden var överfylld med flyktingar
och belägrades under 14 månader. Under
denna tid, i augusti år 430, drabbades Hippos
berömde biskop av den feber som tog hans
liv. Gråt av förtvivlan måste ha hörts i alla
gator, kyrkor och hus: Slutet är nära! Tre
sekler senare skulle islam släta ut nästan alla
spår av den nordafrikanska kristendomen.
Allt råkade då i glömska – i dag syns bara
spåren av Augustinus stora biskopskyrkas
fundament, under marken. Men helgonets ord
fick vingar. De välkomnades av en hel värld,
blev standardteologi, evigt grönskande. Orden
bevarades och kan aldrig suddas ut.
När man ska välja citat av dagens helgon är det
som att stå i Aladdins grotta bland alla ädla,
lysande stenar och inte kunna bestämma sig
för vilka man ska stoppa i fickan. Här ett urval:
Sanningen är som ett lejon. Du behöver inte
försvara den. Släpp den loss, den kan försvara
sig själv.

Om du bara tror på det du gillar i evangelierna
och förkastar det du inte gillar, då är det inte
evangeliet du tror på utan dig själv.
Hoppet har två döttrar: vreden och modet.
Vreden över hur förhållandena är och modet att
se till att de inte förblir som de är.
När kärleken växer inom dig, så växer
skönheten, ty kärleken är själens skönhet.
Det finns inget helgon utan ett förflutet, och
ingen syndare utan en framtid.
Ta hand om din kropp som om du skulle leva
för alltid. Ta hand om din själ som om du skulle
dö imorgon.
Be som om allt berodde på Gud. Handla så som
om allt berodde på dig.
Lär dig dansa, så att änglarna vet vad de ska
göra med dig när du kommer till himlen.

AUG

Kyrkans bön denna dag:
Herre, förnya din kyrka med den anda som fyllde den helige biskopen Augustinus och drev
honom att törsta efter dig, som är vishetens enda källa och upphov till vårt hjärtas längtan.
Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar denna dag: 1 Joh 4:7-16 samt Matt 23:8-12
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JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM

Den helige juden JOHANNES DÖPARENS
MARTYRIUM bekräftar den ödesgemenskap
som sammanväver hans mäktiga gestalt
med Frälsarens (se 24/6). Johannes kritik av
diktatorn Herodes gör honom till ett makabert
offer under furstens vilda födelsedagsparty
där profetens huvud serveras på ett fat (läs

berättelsen i Mark 6:14-29). Jesus måste ha
chockats. Det står nu klart att även hans egen
förkunnelse kan leda till döden (Mark 8:31).
Datumet i dag är också den fasansfulla dag,
då romerska soldater 40 år senare ödelade det
judiska templet i Jerusalem. Men Guds röst
kan inte kvävas. Kyrkans existens bevisar det.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du gjorde den helige Johannes döparen till Kristi förelöpare i såväl födelsen
som döden. Låt oss kämpa för att tron bevaras ren och oavkortad med samma glöd som gjorde
honom till en sanningens och rättvisans martyr. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar denna dag: Jer 1:17-19 samt Mark 6:17-29

ADAUCTUS OCH FELIX
(DÖDADE CA ÅR 300)

Den helige FELIX var präst i det gamla Rom
när förföljelsen av kyrkan rasade som värst.
När han släpades till avrättning och folk
glodde längs vägen, sprang en okänd ung man
fram och bekände att också han var kristen
och beredd att dö för tron. Ingen kände
honom, så i kyrkan vördas han under namnet
ADAUCTUS (= Den som kommit till).

31/8

Helige Adauctus, bara Gud känner ditt verkliga
namn, men kyrkan glömmer dig aldrig. Be för
alla hemliga kristna som lever sin tro i det tysta,
att de utan tvekan vågar bekänna tron när de
känner på sig att Gud vill det. Helige Felix, be
för alla präster att de liksom du vågar satsa allt
på den ende sanne Guden och klart ta avstånd
från alla sorters avgudar. Amen.

RAIMUND NONNATUS (CA 1204 - 1240)

RAIMUNDS extra namn ”NONNATUS”
betyder ”Den icke-födde.” Hans mor dog
innan han föddes. Man fick skära ut pojken.
Som vuxen åkte den föräldralöse Nonnatus
till Algeriet för att friköpa kristna slavar och
erbjöd att själv bli muslimernas slav för att få
fler fria. När han omvände några av sina herrar
till kristendomen brände man hans läppar
och satte ett hänglås i hans mun. Till sist fick
kyrkan hem honom till Europa och påven ville

där göra honom till kardinal. Men för sent.
Den icke-födde dog innan det kunde ske.
Helige Raimund Nonnatus, du fick gå i fotspåren
av vår Herre Jesus Kristus som avstod från allt,
gjorde sig ödmjuk och antog en tjänares gestalt.
Ditt liv som slav blev till frihet för andra, ditt
exempel talar starkare än alla ord. Må alla som
i dag lever under slavliknande förhållanden på
din förbön återfå sin värdighet och frihet. Amen.
1351

AUG

30/8

1/9

EGIDIUS (GILLES, DÖD 720)

Rådjur är skygga, vackra och alerta – som
själen hos en eremit vars uppmärksamhet är
ständigt riktad mot Gud. Den helige EGIDIUS
(GILLES) levde så. En hind kom till honom,
låg vid hans fötter och livnärde honom med sin
mjölk. Så säger legenden. En gång förföljdes
djuret av en kung på jakt. En pil sköts in i
grottan och sårade Egidius. Som skadestånd
fick han ett kloster på platsen. Han blev abbot
där och dog på denna dag år 720.
Helige Egidius, du levde i så djup fred med Gud
och hans skapelse att ett av skogens skyggaste
djur blev din trogna följeslagare och kände sig
säker i din grotta. Be för alla ammande mödrar
som försöker ge trygghet och skydd åt sina barn,
och för alla som med ömhet och kärlek bemödar
sig om djurens väl. Amen.

SEP

2/9

Påvens encyklika vill få oss alla att tänka om
beträffande miljön. Det är tal om en nödvändig
”ekologisk omvändelse” som ska utmynna
i handling. Det är inte bara frågan om att
bekämpa miljöförstöringen; påven framhåller
att allt i världen hänger ihop. Alla skapade
varelser, t.o.m. den livlösa materian, har ett
värde och därför behöver vi genomgående
tänka på ekologin. ”Laudato Si” heter på
svenska ”Lovad vare Du”.

HERRENS TÖRNEKRONA
GHEBÉ MICHAEL (1790 - 1855)

Jesu kärlek besvarades med hån och spott.
Gudsfolkets kung kröntes med en krans av
törnen. För alltid står denna bild framför
oss som ett bevis på Guds tålamod och på
mänsklighetens grymhet. Vem berörs inte av
scenen i Johannesevangeliet när det sägs om
den misshandlade Frälsaren: Jesus kom ut, med
törnekransen och den purpurröda manteln,
och Pilatus sade: Här är mannen” (Joh 19:5).
Törne och tistel var följden av Adams synd
(1 Mos 3:18) – här bär Herren Adams straff
tillsammans med alla Adams barns – och i
deras ställe! Mose hörde Herrens röst i den
brinnande törnebusken (2 Mos kap 3) – vi
ser Herrens blodiga ansikte och känner igen
honom: Det är Jesus, mitt i törnekransen!
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Dagen i dag är också kyrkans ”Miljödag”: vi
firar Världsböndagen för vård av skapelsen.
Det var den ortodoxa kyrkans patriark
Bartholomaios I. som först införde den. Påven
Franciskus – vars miljö-encyklika Laudato Si´
från juni 2015 väckte bifall i hela världen –
införde dagen för katolska kyrkan.

När vi plågas av svår huvudvärk, förtvivlan,
ångest eller förvirring håller vi vårt huvud
mellan händerna – smärtan är för stor. Dagen
i dag kan firas som en bönedag för alla psykiskt
sjuka. Den salige biskopen Brynolf från Skara
skrev vackra böner till ära för Kristi krona.
Av denna krona, sägs det, fick han en tagg av
den norske kungen, en dyrbar relik som sedan
förvarades i Skara domkyrka (se 16/8). Må
vi även möta de personer med vördnad och
respekt som i dag bär en inre tagg i själen, den
psykiska sårbarhet som gör vardagen till en
ständig korsväg.
Ur den salige biskopen Brynolf av Skaras text
”Törnekronans officium”:

För att ha något som liknar törnekronan på
hans huvud, så låt oss be om stynget i vårt inre
av hälsosam botfärdighet, medlidandet med

andras olycka och den tagg som sporrar oss till
iver för det rätta. Om vi genomborras av dessa
tre taggar, kan vi fly till honom i vår egen nöd.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, låt oss, som vördar Kristi törnekrona på jorden, i vårt eget kött tåligt lida det
som ännu fattas i hans lidanden för hans kropp, som är kyrkan, och en gång krönas av honom
med härlighet och ära i himlen. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 12:7-10 samt Joh 19:1-5

Också idag: Ghebé Michael

Den helige GHEBÉ MICHAEL tog saken
i egna händer. Han reste till Rom och blev
katolik och även präst. Hemma igen fick han
munkar och andra med sig innan staten slog
till för att stoppa hans arbete. Ghebé dömdes
till livstids fängelse och fick ögonen utstuckna.
Det skedde så sent som år 1855.
Än i dag är bara en liten del av etiopierna
katolska kristna. De flesta kristna tillhör
den kyrka som aldrig förenades med Petri
efterträdare i Rom.
Inom Stockholms katolska stift har vi vid
sidan av församlingarna nationella missioner

som firar mässa och bedriver undervisning
på sina egna språk, oftast polska, men också
orientalisk-katolska kyrkor med egen liturgisk
rit, förutom gheez-riten från Eritrea/Etiopien
även armenisk, syrisk, maronitisk, melkitisk
och kaldeisk rit. Det är en stor upplevelse
att delta i dessa liturgier - även om man inte
förstår orden kan man beröras av den djupa
andligheten som strålar fram där, och man
kan bara glädjas åt den mångfald av former av
tillbedjan som Den helige ande har skänkt oss.
Helige Ghebé Michael, ditt lands myndigheter
såg din strävan efter kristen enhet som ett hot
och isolerade dig från världen. Be för alla som i
vår tid älskar Kristus och önskar kyrkans enhet
att de skyddas från maktkonflikter, får verka
fritt och så kan bidra till fred och samförstånd
mellan alla kristna, ja, mellan alla människor.
Amen.
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Det etiopiska folkets kristnande började redan
på Nya Testamentets tid (Apg 8:26-40), men
Etiopiens kyrka isolerade sig snart från Rom.
Många försök till återförening misslyckades.

3/9

PÅVEN GREGORIUS DEN STORE
(CA 540 - 604), KYRKOLÄRARE

GREGORIUS var från en rik familj och fick
tidens bästa utbildning. Fadern var romersk
senator. Helgonets mor Silvia och två av hans
systrar, Tarsilla och Emiliana, räknas också
som helgon. När Roms folk och prästerskap
valde Gregorius till påve denna dag år 590
ville han slippa ämbetet och skickade bud till
kejsaren i Konstantinopel för att få honom att
vägra godkänna valet. Men stadsprefekten fick
tag i hans brev och gömde det. Istället skickades
bara valresultatet iväg. Så fick Gregorius ta
emot den kejserliga bekräftelsen som enligt
dåtida regler behövdes vid ett påveval.

SEP

Rom hade blivit en trist skugga av sitt ärorika
förflutna. Gregorius fick under sin barndom
uppleva belägringar, hungersnöd och allmänt
förfall. Sedan 300-talet fanns rikets huvudstad
borta i Konstantinopel, det gamla Bysans som
nu sågs som ”Det nya Rom”, och dithän drogs
den bildade latinska eliten. Kejsarna använde
all sin kraft på att hålla de framryckande
perserna i Öst från livet och kunde inte ge
militärt skydd åt Italien. Dessutom härjade
goter och vandaler från norra Europa.
År 568 hade langobarderna (som var arianer, se
s. 122) tagit sig ner genom Italien. Skräck och
undergångsstämning överväldigade halvön.
Städer massakrerades och blev folktomma,
kyrkor sattes i brand, kloster revs, lantbruk låg
öde och fälten övertogs av ogräs och vilda djur.
Rom belägrades år 579 men påven Pelagius II
fick barbarerna att låta staden vara i fred.
Det Rom som Gregorius föddes i hade
fortfarande alla sina byggnader från gammal
tid kvar, inklusive sina tomma hedniska
tempel, men i staden som en gång varit
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världens centrum med en miljon invånare
levde nu inte ens en tiondel av den siffran. År
549 inställdes de sista hästloppen på Circus
Maximus – som låg nära huset som Gregorius
växte upp i. Massornas rop och jubel som
pojken växt upp med hördes inte längre. Om
pojkens ungdom vet vi annars inget (hans
levnadstecknare hoppar över detta livsavsnitt
som kanske inte var alltför uppbyggligt). Vi
anar i helgonets senare texter att han hade ett
drag av melankoli och kände leda vid denna
värld. Han sökte umgänge med äldre fromma
män såsom abboten från benediktinklostret
Monte Cassino i Subiaco som grundats år 529.
Så vitt man kan bedöma av källmaterialet
utnämndes den unge Gregorius till Roms
prefekt, stadens högsta civila ämbete som
lät honom förestå Roms polis, försvar,
administration och domstolsväsende. Han fick
samarbeta mycket med påven som enligt avtal
med staten reglerade Roms spannmålsimport
och –förvaring, d.v.s. ansvaret för att avvärja
svält och social nöd, men som också – liksom
övriga biskopar – hade inflytande på juridiska
avgöranden. När Gregorius red omkring i
staden på en fin häst, i fina ämbetskläder, och
hyllades av befolkningen kände han längtan
efter ett annat liv, att lämna världen så som de
heliga Paulinus av Nola (22/6) och Benediktus
(11/7) hade gjort ett par generationer innan.
När Gregorius ärvde mycket efter sin stenrike
far lät han grunda sex kloster på Sicilien (där
han hade stora landegendomar) och gjorde ett
sjunde kloster utav sitt eget hem i Rom, Sankt
Andreasklostret, där han själv blev munk. Ett
sjukhus inrättades vid klostrets ingång. Resten
av arvet fördelade helgonet bland fattiga.

En av Roms sju diakoner – dessa ansvarade
för socialförvaltningen i Roms sju stadsdelar
– skulle ersättas. Påven valde Gregorius som
mycket mot sin vilja nu drogs in i världsliga
frågor igen. Den nästa påven – Pelagius II –
diakonvigde honom men utnämnde honom
också snabbt till sin förhandlare vid hovet i
Konstantinopel. Med sig dit tog Gregorius
en stor skara munkar och han fortsatte leva
i stor enkelhet och fromhet med dessa i den
glamorösa huvudstaden – denna kommunitet
blev hans lugna hem, hamnen dit han lik ett
skepp kunde kasta ankar och vila sig från
de världsliga frågornas stormar och vågor,
som han uttryckte det. Under sex år verkade
han där för Västs sak. Alla handlingar har
gått förlorade, men en huvuduppgift måste
ha varit att skaffa militärt stöd åt Italien mot
langobarderna. Men Konstantinopel hade –
som ovan sagts – inte den förmågan längre.
Gregorius insåg allt klarare att den västra delen
av riket fick ordna med sin egen säkerhet. Han
umgicks mycket med en annan kyrkoman som
hade statliga uppdrag i Konstantinopel, den
helige biskopen Leander från Sevilla (13/3) i
Spanien där en ariansk kungasons omvändelse
till katolsk tro ingav hopp om en re-katolisering
av det landet. I övrigt fascinerades romaren
inte av någonting i det grekiska Öst – förutom
retsinavinet, som han fick skickat efter sig när
han så småningom återvände till Rom. Där

fick han bli påvens sekreterare och rådgivare
samt – som det verkar – abbot i sitt kloster.
Gregorius var sträng. En döende munk som
också fungerade som hans läkare avslöjade att
han i hemlighet hade undangömt tre guldbitar
i medicinskåpet åt sig själv. Gregorius
förargades och befallde att ingen munk i
klostret fick besöka denna broder. Den döende
ropade på dem, men ingen kom och han fick
slutligen veta orsaken. Brodern grät, ångrade
sin synd och dog ensam. Hans lik kastades i
en dynga med djurspillning. Innan man la
jord över kastade munkarna de tre guldbitarna
på liket och ropade: ”Dina pengar följer
med dig till förtappelsen!”. En månad senare
ångrade Gregorius sitt hårda domslut. Han
visste att brodern nu var i elden (skärselden)
och anordnade att 30 dagars mässoffer skulle
frambäras för stackaren så att hans själ kunde
frias från sitt straff. Efter exakt 30 dagar
drömde en medbroder att den avlidna visade
sig och förklarade att han nu hade upptagits
i helgonens gemenskap. Denna berättelse
vittnar om dåtidens tro på bön och mässoffer
för avlidna och på skärselden – viktigt för
katolska kristna (jfr s. 323ff).
År 589 blev ett annus horribilis. Östra delen av
riket invaderades av både perser och slaviska
folk. Den anrika staden Antiokia ödelades av
en jordbävning som tog 60 000 människors liv.
Italien plågades av regn och översvämningar
som fick floderna att stiga. Kyrkor stod i vatten
till taket, spannmålsförråden i Rom förstördes.
En pestepidemi tog livet av så många romare
att man inte hann begrava dem utan la dem
i högar utanför stadsmurarna. Påven Pelagius
dog i pesten år 590. Då – under värst tänkbara
förhållanden – valde folk och klerus Gregorius
till påve. Som ovan nämnts försökte han hindra
valet genom ett brev till kejsaren, men han
skötte den påvliga administrationen i väntan på
kejsarens svar. För att beveka Gud att avvända
pesten predikade han bot och anordnade
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Nu följde de lyckligaste åren i Gregorios liv, med
bön och studier i Bibeln och i kyrkofäderna
som levt före honom. Vid denna tid började
han också drömma om att bli missionär – en
dag såg han besökare från England (det lär
ha varit slavpojkar) och utverkade tillstånd av
påven Benediktus I att lämna Rom och bege
sig till deras land som missionär. När han hade
rest i väg protesterade romarna över denna
förlust. En delegation från påven skickades
efter och tvingade den populäre munken att
återvända hem igen.

sju processioner till basilikan Santa Maria
Maggiore (se 5/8). En källa vill veta att han bar
på den Maria-ikon som kallas för Salus Populi
Romani (det romerska folkets beskyddare),
och som fortfarande kan ses i den kyrkan, en
av de kända Mariaporträtten som legender
påstod att evangelisten Lukas hade målat. När
processionen passerade Peterskyrkan sågs
över Hadrians gravmonument (nuvarande
Ängelsborgen, Castel Sant' Angelo) ärkeängeln
Mikael som stack sitt utdragna svärd tillbaka i
skidan. Straffets tid var över.
Nu lade pesten sig och det förväntade svaret
från Konstantinopel som bekräftade valet av
Gregorius som påve inkom. Den chockerade
diakonen vars protestbrev som sagt hade
gömts undan utan hans vetskap, bestämde sig
för att fly från uppgiften men greps och drogs
till Peterskyrkan där han fick ge med sig.
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Hela tjänstefolket i Lateran-palatset ersattes
nu av munkar. Den nye påven ville fortsätta
sitt klosterliv där. Ett enormt hjälparbete för
människor i nöd sattes i gång. Gregorius ivrade
för de sociala frågorna med stark pliktkänsla –
när han en dag hörde att en ensam man hade
dött av svält anklagade han sig själv för denna
miss och avstod från att fira mässan flera dagar.
Varje dag satt 12 fattiga med vid hans bord
och han hällde personligen vatten över deras
händer. I den kyrkan i Rom som i dag bär hans
namn kan man se det bordet de satt vid.
Med kraft och ordningssinne organiserades
kyrkans liv på nytt. Stora lantegendomar
i hela Italien som generösa troende hade
skänkt åt kyrkan ställdes under noggrann
administrativ kontroll. ”Med tusen ögon
överskådade han hela världen” skrev en av
hans levnadstecknare. Arbetsförhållandena
på kyrkans egendomar skulle vara rättvisa.
Inkomsterna av vete, korn, olivolja, ull och
skogsindustri skulle främst användas till Roms
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svältande befolkning, till de fattiga, klostren,
vårdinrättningarna, och till kyrkorna. Roms
spannmålsförråd fylldes och påven kunde som
en sann landsfader, en annan Josef i Egypten,
dela ut åt alla. Överallt ville påven hjälpa till.
Omkring år 596 kidnappade langobarderna
många kristna i trakten kring Napoli. I ett
brev till en subdiakon där skriver påven att de
fångar som inte själva kan köpa sig fria ska få
hjälp, och han bifogar ett pengabidrag. En sjuk
biskop fick en häst som kunde dra en vagn. Till
ett kloster vid Sinai skickade påven 601 täcken,
mantlar och byxor. Etc.
Gregorius övervakade också med stor stränghet
antagningen av nya biskopar och hur de och
deras präster förvaltade sina ämbeten. En
gång krävde kejsaren att en viss man vigdes till
biskop. Gregorius biföll inte beslutet eftersom
många klagade över denne. När ett antal
biskopar vigde mannen ändå med hänvisning
till kejsarens godkännande suspenderade
Gregorius både dem och mannen tills saken
hade undersökts ordentligt. Kejsarparet och
många andra tryckte så hårt på att påven
fick acceptera vigningen men han stod fast
vid att mannen skulle komma till Rom och
få saken undersökt. Efter sju års motstånd
underkastade sig den nye biskopen påven.
Gregorius lyckades även få bukt med den
donatistiska villoläran (se s. 1347) som härjat
i kyrkan i Nordafrika under 300 år genom
kraftfull inverkan på biskopsutnämningarna
där. När Konstantinopels patriarkbiskop ville
kallas för ”ekumenisk” biskop (d.v.s. herde i
omfattande mening) protesterade Gregorius
så hårt att kejsaren omtalade honom som
oförsonlig. Men det var en principfråga: påven
i Rom var Petrus efterföljare på ett sätt som
ingen annan – en herde för alla. Ledare för
kristenheten blir man inte automatiskt genom
att bo i rikets huvudstad Konstantinopel kyrkans ledarskap var inte en fråga om att vara
statsmaktens - kejsarens - förlängda arm!

Som sagt kunde kejsaren borta i
Konstantinopel inte längre garantera Roms
säkerhet, senaten fungerade inte, socialt
kaos hotade, allt ansvar föll på påven, den
ende trovärdige makthavaren som var kvar
i Väst. De arianska langobarderna närmade
sig Rom år 593. Stadens undergång kändes
nära. Påven började förhandla direkt med
langobardkungen och lyckades med otroligt
diplomatiskt geni – och pengar - förmå deras
armé att dra sig tillbaka norrut. Något under
måste ha hänt i förhandlingarna: kungen tillät
så småningom t.o.m. att hans son Adaloald
döptes katolskt. Vänskapen mellan Gregorius
och kungaparet (framför allt med drottningen
som var katolskt troende) höll i sig: vi vet att
påven - tacksam för freden – några år senare
skänkte prinsen en relik med en bit av det
heliga korset samt en evangeliebok i dyrbara
pärmar. Prinsessan, hans syster, fick tre ringar.
Det finns historieböcker som påstår att
”påvedömet” började med Gregorius. Det är
nonsens om man tänker på Petrusämbetets

religiösa funktion (se s. 300ff), men inte helt fel
med tanke på påvedömet såsom politisk makt.
Gregorius förhandlingar om Roms säkerhet
utan godkännande av kejsardömets världsliga
representanter var ett första steg i den process
som skulle leda till Kyrkostaten, d.v.s. det
fullständiga oberoendet av Konstantinopel.
Vatikanstaten är vad som är kvar i dag av denna
fria stat. Den är inte ”en del av vår tro”, men
en stor hjälp för påven att agera i evangeliets
tjänst, oberoende av politiska makter.
Gregorius glömde aldrig de unga engelska
männen han hade träffat på torget i Rom
vilket jag nämnde ovan. År 595 gav han en
präst i uppdrag att köpa fri sådana unga män
i Gallien och utbilda dem i Rom – sannolikt
för att senare skicka dem som missionärer
till England. Samtidigt skickades den helige
Augustin iväg med 40 man. År 604 blev denne
den engelska kyrkans första överhuvud (i
Canterbury). Missionen blev framgångsrik (se
27/5).
Gregorius predikade inträngande och
angenämt. Skaror lyssnade och han kallades
för ”guld-munnen”. Påven var förtrogen med
den heliga Ambrosius (7/12) och (ännu mer)
Augustinus (28/8) skrifter. Han sammanfattade
dessas och övriga tidigare kyrkofäders lära
på ett ordnat och enklare sätt, så t.ex. läran
om mässan, om att åkalla helgonen och om
skärselden. Hans texter är djupt allvarliga,
man märker en förväntan om världens snara
undergång. Med tanke på hans dystra tidevarv
är det lätt att förstå varför han skrev så.
Gregorius bars av en stark medvetenhet om
att vara aposteln Petrus efterträdare med
regeringsmakt över kyrkan. Helgonet som
numera kallas ”den store” betecknade dock
sig själv som ”Guds tjänares tjänare” (jfr
Mark 9:35). Denna ödmjuka titel övertogs av
efterföljande påvar tills i dag.
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Många judar vände sig till påven Gregorius om
hjälp att säkra sina rättigheter. År 591 lyckades
han sätta stopp för tvångsdop av judar som
förekom i södra Frankrike. På samma sätt
ingrep han när en synagoga stängdes som
påstods störa den kristna gudstjänsten i kyrkan
som var granne till synagogan. Påven krävde
att judarna skulle få någon annanstans att vara
som kompensation. Han tydliggjorde att man
aldrig får tvinga människor att bli kristna, de
ska vinnas genom mildhet och godhet. Men
han ingrep mot den judiska slavhandeln:
många judar köpte slavar i Gallien för den
italienska slavmarknaden och bland dessa
fanns det ofta kristna. Påven förbjöd judar att
äga kristna slavar. I övrigt bestämde han att
slavar som ägdes av någon kyrklig institution
fritt kunde välja att gå i kloster i stället (efter
en provtid som lekmän).

SEP

Kyrkoläraren satte även spår i vår liturgi.
Sedan 600-talet sjungs ”gregorianska”
melodier i mässor på latin. Han grundade två
skolor för liturgisk sång och lyssnade själv på
lektionerna, utrustad med en ordningsstav
som han kunde daska till pojkarna med.
Möjligtvis komponerade han själv hymner
och kanske några av de melodier vi känner,
men det är lite osäkert. Antagligen bestod
hans reformer mest av att ordna upp äldre
traditioner på ett bättre sätt. Han införde t.ex.
att hallelujaversen används i mässan även
utanför påsktiden, att Fader vår fick den plats
den har än i dag i slutet av mässan, och han
inskränkte diakonens sångpartier till att bara
omfatta evangelieläsningen. Gregorius drygt
800 bevarade brev vittnar om ett detaljerat
engagemang i kyrkans andliga och världsliga
problemfält. Helgonet arbetade outtröttligt,
även under smärtor – han drogs bl.a. med en
magsjukdom sedan sin ungdom (resultat av
överdriven askes?). Hans berömde ”dialoger”
(samtal om en rad heliga mäns uppbyggliga
exempel, dygder och mirakel från 400- och
500-talets Italien, sex av miraklen var han själv
ögonvittne till!) gladde läsare i många sekler.
Upphittade medeltida exemplar av denna bok
bär spår av att ha lästs sönder av ivriga läsare.
Antagligen var boken också ett avkopplande
nöje för påven själv – med tanke på den
deprimerande verkligheten han fick syssla
med. Den ger en levande bild av den folkliga
fromheten på gränsen mellan antiken och
den tidiga medeltiden och inspirerade senare

tiders helgonlitteratur. Den innehåller den
första biografin över den ovan nämnde helige
ordensgrundaren Benediktus - men även en
mängd anekdoter och ett stort persongalleri. I
en kort och rörande berättelse får vi läsa om
en flicka vid namn Musa. Gregorius skriver
att ”Gudsföderskan, den alltid rena jungfrun
Maria”, visade sig i en dröm för Musa och lät
henne se flickor i hennes egen ålder, klädda i
vita dräkter. Guds Moder frågade om hon ville
vara med dem. Flickan svarade ”Ja, det vill
jag” och fick då veta att hon skulle avhålla sig
från allt lättsinne, skämt och skratt ty efter 30
dagar skulle hon få följa med flickorna. Musa
ändrade omgående beteende och förklarade för
föräldrarna vad som hade hänt. Efter 25 dagar
insjuknade barnet i feber. När månaden hade
gått fick hon åter se Maria och de himmelska
flickorna och Maria kallade på henne. Musa
svarade två gånger med vördnadsfullt sänkt
blick: ”Ja, min härskarinna, jag kommer!” och utandades. Musas död gjorde intryck på
Gregorius och kom därför med i hans påvliga
bok. Han själv dog år 604. Vi vet inga detaljer
om huruvida han dog en uppbygglig död eller
inte. Källorna tiger lika mycket som de gör
om hans ungdom. Vi vet dock att Gregorius
nu är hos Gud. Liksom den gode förvaltaren
i evangeliet hjälpte han många – särskilt dem
i nöd (Luk 12:41-44). Han kände väl till Jesus
ord: Använd den ohederliga mammon till att
skaffa er vänner som tar emot er i evighetens
hyddor när mammon lämnar er i sticket.
(Luk 16:9)

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du förfar med mildhet och härskar med kärlek över ditt folk. Ge kyrkans
herdar vishetens Ande på den helige påven Gregorius bön, så att de evigt får glädjas när de ser
hur ditt folk växer till i nåd och antal. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 4:1-2, 5-7 samt Luk 22:24-30
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ROSALIA (DÖD 1160)

Man kan vara så gripen av Gud att man knappt
passar in i några sociala sammanhang längre.
Den heliga ROSALIA från Sicilien drog sig
undan till en grotta. Hennes kropp hittadas
först år 1625. En man från Palermo hade i en
dröm fått veta att hennes ben låg i grottan.
De skulle hämtas, förstod han, och bäras i
procession till hans stad där en fruktansvärd
pestepidemi härjade. Pesten försvann och
detta under firas än i dag med processioner
där (14 juli).
Rosalia hade levt ensam, okänd av världen, och
hon dog ensam. Men inte övergiven av Gud.
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I modern tid fann man en text i grottans vägg
som hon ristat: ”Jag, Rosalia … har bestämt
mig för att leva i denna grotta av kärlek till
min herre Jesus Kristus.” Verklighetsflykt?
Eller lycka? Det förstår nog bara de som känt
samma kallelse som denna 1100-talsskvinna..
Heliga Rosalia, en hemlig längtan drog dig
bort från världen och inriktade dig helt på
Gud. Så lär du oss att inget är viktigare än vårt
förhållande till honom. Be för oss, som lever
mitt i vardagens sociala liv, att vi alltid älskar
Gud av hela vårt hjärta, av hela vår själ och
med alla våra krafter. Amen.

TERESA AV CALCUTTA
(MODER TERESA, 1910-1997)

MODER TERESA heter dagens helgon. I
Calcuttas soptunnor hittade hon bortkastade
spädbarn och tog dem till sig. Hon samlade
upp döende från gatan och gav dem tillbaka
mänsklig värdighet i deras sista tid. Hon
bekämpade abort genom att ordna med
adoptioner. De nödlidande ska vi ”älska tills
det gör ont” sa hon. En hel värld stod stilla
när denna lilla albanska kvinna, en lugn
och oerhört stark personlighet, fick Nobels
fredspris 1979 för sitt och sina systrars arbete
med utsatta i hela världen. Ingen som var emot
religion kunde få fram ett ord när hennes
namn kom på tal. Hennes gärningar var ett
övertygande bevis för kristendomens sanning.
För nästan alla i min ungdomsgeneration var
hon en oslagbar hjälte. FNs generalsekreterare
kallade henne ”världens mäktigaste kvinna” själv försökte hon bara tjäna Jesus i de fattigaste
enligt Herrens ord i Matt 25:40.

Moder Teresa reste runt överallt, och hennes
närvaro fyllde människor med en känsla av
fred och sanning. Jag ångrar djupt att jag aldrig
passade på att se henne, särskilt när jag i dag
lyssnar till dem jag känner som gjorde det!
Det berättas att moder Teresa en dag tog en
liten svältande pojke med sig till en bagarbutik
och bad om bröd. Butiksinnehavaren
fylldes av förakt och spottade på henne.
Då svarade den ödmjuka nunnan: ”Tack
för denna present. Och nu har du kanske
en present för den här lille pojken också?”
Moder Teresa föddes 1910. Hennes flicknamn
var Anjezë Gonxhe Bojaxhiu. Redan som
tonåring blev hon nunna och var en kort tid
i ett kloster på Irland. Bara 18 år gammal
sändes hon till Indien där hon blev lärare och
med tiden rektor för Loretosystrarnas skola i
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Calcutta. Under en tågresa talade Gud tydligt
till henne och kallade henne att ändra sitt liv
och engagera sig för de fattigaste av de fattiga.
Det var inte oproblematiskt med tanke på att
hon redan hade en kallelse som nunna, men
det förekommer ibland att Gud ger människor
”en kallelse i en kallelse” och så blev det med
denna skolrektor. Helgonet har uttalat att
Gud gjorde det lätt för henne att inse vad hon
var kallad till, och hon uttryckte därför stor
beundran för alla de kristna som inte har fått
den gåvan och måste brottas länge med denna
fråga för att hitta sin väg med Gud. Mycket
sevärda intervjuer har gjorts med detta helgon
(sök på Youtube). År 1997 då Moder Teresa
dog fanns hennes nunnor - ”Missionaries of
Charity” - på 610 platser i 123 länder.

De gör t.ex. insatser inom vårdhem, barnhem
och skolor samt vid boenden för personer
med HIV/AIDS, spetälska och tuberkulos. De
anordnar soppkök, hjälper barn och familjer
i kris. Moder Teresa helgonförklarades 2016
men ansågs redan under sin livstid för att vara
ett helgon - man kunde hitta bönelappar till
henne i Calcuttas dystra gränder redan då!
Alltid drevs hon av Jesu ord i Matt 25:40:”Vad
ni har gjort för någon av dessa minsta som
är mina bröder, det har ni gjort för mig”.
Helgonets albanska flicknamn betydde ”den
lilla blomman”. Hennes vördnad för ”den lilla
Thèrése” (av Lisieux, se 1/10), missionens
helgon, var djup och kanske en nyckel till att
förstå hennes liv. I Sverige är moder Teresas
systrar verksamma i Fisksätra och i Växjö.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, du som kallade den saliga jungfrun Teresa att svara på din korsfäste och törstande Sons
kärlek med en enastående omsorg om de allra fattigaste, låt också oss, på hennes förbön, få
tjäna Kristus i hans lidande bröder och systrar. Han som med dig, Fader, och den helige Ande
lever och råder i alla evigheters evighet. Amen.
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ESKIL FRÅN LUND (CA 1100 - 1181)

Den danske ärkebiskopen ESKIL från Lund
i Skåne (där denna bok skrivs) lyckades på
1100-talet under stort motstånd från tyska
kejsaren och ärkebiskopen av Bremen att
få påvens godkännande för att Norden som
kyrkoprovins skulle vara oberoende av Tyska
riket. I striden om detta hamnade Eskil i
fängelse i Tyskland när han var på genomresa
där. Efter många års kamp för att ge kyrkan
stabilitet, och Danmark goda furstar, fick han
år 1177 i hög ålder äntligen sin största önskan
uppfylld, nämligen att få dra sig tillbaka och
bli munk i det franska klostret i Clairvaux,
där han som ung hade blivit vän med den
helige Bernhard (20/6). Eskil vördades som
helig efter sin död – i alla fall inom sin orden,
cistercienserna. Och i Lunds domkyrka mindes
1360

man honom på detta datum. Han kallas i flera
uppslagsverk för salig, men vi vet inte om han
formellt saligförklarades. Processen kanske
kom av sig. Eskils liv var en konstant kamp för
kyrkans rättigheter och frihet från furstarnas
dominans. Sätter du Kristus och hans kyrka
före alla jordiska makter, kan du räkna med
problem. Man avundas dig din inre frihet.
Salige Eskil, under din fasta ledning avslutades
bygget av vår härliga domkyrka i Lund, och
tron fick fotfäste i hela Norden. Be för alla som
i dag lever inom ditt gamla område och håller
fast vid Kristus. Må de alltid slå vakt om sitt
kristna samvete och inte gå med på något som
strider emot det. Amen.

FRÉDERIC OZANAM (1813-1853)

”Vad gör du egentligen för att visa din tro
förutom att tala om den?” frågade en ateist
den salige FRÉDERIC OZANAM. Frågan
ändrade honom totalt. Han började genast
engagera sig för människor i nöd i dåtidens
Paris (1800-talet) och samlade en grupp kring
sig som ville visa tron genom gärningar. Om
ateisten blev troende vet jag inte, men Fréderic
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blev helgon. Vad gör DU idag för att visa DIN
tro i handling?
Salige Fréderic Ozanam, be om omvändelsens
nåd för oss, som så ofta hör Guds ord utan att
tro dem, känner hans vilja utan att göra den,
och hör hans kallelse utan att följa den. Amen

FESTDAGEN FÖR
JUNGFRU MARIAS FÖDELSE

I dag firar kyrkan i hela världen festen för
JUNGFRU MARIAS FÖDELSE. Maria föds
för sin enastående uppgift: att bli boning åt
Guds Son. Redan på 600-talet nämner påven
Sergius denna fest i Rom. Utifrån detta datum
har man sedan lagt festen för Marias avlelse (8
december). Att Marias födelse firades liturgiskt
– trots att den inte nämns i Bibeln såsom
t.ex. Johannes Döparens födelse (24/6, se
Luk 1:5-25; 57-80) – visar att hon ansågs vara
utomordentligt helig. Tron kräver att hon firas.
Det s.k. Jakobs protoevangelium (se s. 68-69)
var en text som inte upptogs i Bibeln men
den innehåller detaljer om Marias bakgrund
som kan vara historiska. Det berättar om
hennes föräldrar, de heliga Joakim och Anna
som sörjde över att de var barnlösa men som
genom Guds ingripande fick sin lilla flicka –
likt Gamla testamentets Abraham och Sara (se
även 26/7 och 21/11) som till sist fick barn.
Stilen är bibelnära: Anna födde Maria och
gjorde i ordning en helig plats i sitt sovrum och
tillät henne inte att äta något vanhelgande eller
orent. Hon kallade sedan till sig hebreernas
obefläckade döttrar för att roa henne (Jakobs
protoevangelium 6:1, citerat ut Apokryferna
till Nya testamentet, Propius förlag).

Denna apokryfiska legend är folklig och
utbroderad. Den är intressant för att den
förmodligen skrevs redan på 100-talet, nära
inpå apostlarnas tid. Den vittnar också (19:3
- 20:1) om kyrkans tro på Marias verkliga
och ständiga jungfrulighet. Kyrkan har inte
uttalat sig om hur läran om att Maria förblev
jungfru även ”under och efter” födelsen ska
uppfattas rent biologiskt. Säkert är att de
”bröder” och ”systrar” till Jesus som Nya
testamentet nämner inte kan ha varit hennes
barn (se s. 409) utan släktingar av olika slag.
Men den avgörande poängen är andlig: Maria
var alltid lika öppen och redo för Gud som
vi ser henne vid ängelns besök (Luk 1:2638). Marias helhjärtade JA gjorde henne till
Andens brud med kropp och själ, jungfru och
moder. Vissa teologer ser kvinnofrigörelse i
detta: att vara jungfru i dåtidens värld innebar
nämligen att inte vara underkastad en make
utan bara Gud, ungefär som senare tiders
nunnor. Marias äktenskap med Josef ändrade
inte på att hon först och främst var ägnad åt
Gud. Vi har alla möjlighet att vara det i hjärtat
(även om vi har förenat oss kroppsligt med en
partner i äktenskap) men i Marias unika fall
innebar det att hennes kropp skulle vara och
förbli Guds helgedom i form av unik, verklig
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jungfrulighet. Och hon blev verkligen Ordets
moder. Marias ursprungliga bestämmelse
skadades eller förminskades på inget sätt av att
hon födde Guds Son. Tvärtom: Den helgades
och bevarades (jfr Katolska kyrkans katekes, nr.
499-501). Maria är som kyrkan, Kristi trofasta
brud, som också är centrerad kring Kristus, fri
från lydnad under världsliga agendor och en
andlig moder för många (jfr Joh 19:26-27; Upp
12:17).
Festdagens första läsning (Mika 5:2-4,
observera att i vissa biblar heter verserna ”13”) förankrar Maria i profeternas förutsägelser
(jfr även t.ex. profeten Jesajas ord som citeras
i Matt 1:23). Johannes Döparen var stor men
ändå bara den som skulle bana väg för Herren
(Jes 40:3). Av Maria däremot skulle Ordet ända
från sin tillblivelse som människa anta kött.
Betlehem i Efrata som Mika nämner, platsen
där Frälsaren, den nye ”David”, ska födas
påminner om Maria själv, så obetydlig bland
Judas släkter (v. 2) – men vilken betydelse
denna flicka fick i Guds plan!

SEP

Alternativt kan man i dag välja att läsa ur Rom
8:28-30. ”Vi vet” är Paulus två första ord där (v.
28) – starka ord! Sedan följer att Gud har utvalt,
kallat, rättfärdiggjort och förhärligat dem som
älskar honom. Det betyder inte att vårt ”öde” är
”fastlåst” (jfr villoläror om ”predestination”, se
Katolska kyrkans katekes, nr. 1037 och 1058; jfr
2 Pet 3:9). Ur Paulus hjärta talar trons visshet:

Gud känner min väg. Ska den än leda mig över
Golgatas förfärande mörker så blir allt bra till
sist. Exakt detta var Marias attityd.
Festdagens evangelieläsning innehåller i sin
längre version (Matt 1:1-16, 18-23) hela Jesu
släkttavla hos Matteus. Maria visste mycket
väl att Messias skulle vara av kung Davids
ätt och precis som denne herdepojke födas i
Betlehem. Hon visste att hon under sitt hjärta
bar Messias, honom som var målet för Israels
historia, han som skulle visa vägen för Guds
folk, ja, för alla folk: Det gudomliga barnet (v.
23; jfr Jes 7:14 och även 9:6; 11:1-10; 66:7-14).
Hon visste: Jag själv föddes till världen för detta!
Det firar vi i dag.
Ur en predikan av den helige Andreas av Kreta
(omkring år 700):
Guds moders födelse är begynnelsen till…
Ordets förening med köttet. Nu föds jungfrun,
hon läggs till bröstet och växer och bereds till
moder åt världsalltets konung … Hela skapelsen
borde sjunga och dansa och bidra med något
som anstår denna dags glädje. Detta är en fest
som ska vara gemensam för himlens och jordens
invånare, och alla som hör samman med
varandra i världen och över världen skall fira
den. Idag reses det skapade templet åt honom
som har skapat allt, och skapelsen bereds på
ett nytt och skönt sätt som en ny boning åt
Skaparen.

Kyrkans bön denna dag:
Välsigna, Herre, dina tjänare, och skänk oss fredens gåva när vi firar den saliga Jungfruns
födelse, då räddningen för hela världen dagades. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag:
Mika 5:2-4 (i vissa biblar heter verserna ”1-3”) eller Rom 8:28-30; Matt 1:1-16, 18-23
eller (kortversionen) Matt 1:18-23
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PETRUS CLAVER (CA 1580-1654)

När slavtransporterna kom i hamn i
Cartagena, Colombia, stod folkskaror och
bara glodde. Men den helige jesuitprästen
PETRUS CLAVER gick ned i lastrummen,
där bortrövade personer från Angola låg tätt
tillsammans, fastkedjade, i bedövande stank,
en tredjedel döda, resten sjuka eller försvagade.
Ingen annan vågade sig dit ner, men för Petrus
var det en helig plikt att erbjuda mat, medicin
och vård i detta helvete. Det var början på
1600-talet och redan hundra år tidigare hade
påven (Paul III) fördömt slavhandeln som ett
stort brott - men vem brydde sig? Under fyrtio
år var Petrus Claver ”afrikanernas slav” som
han kallade sig. Han försökte lära sig deras
språk och över 300 000 av dem tog emot dopet
av honom och blev kristna. Når de hade sålts
på slavmarknaden besökte han dem i deras
nya elände, läste mässan för dem och bodde
hos dem i deras hem. Det väckte slavägarnas
(och t.o.m. vissa prästers) vrede, men den
helige patern stod på sig.
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När Petrus blev gammal och sjuk brydde sig
ingen om honom, förutom när han förföljdes
av falska anmälningar till kyrkan för det ena
och det andra.
Petrus Claver levde i ett samhälle som i stort
sett var blint för sitt eget barbari. Han liknar
vår tids abortmotståndare, när de ensamma
och i motvind försvarar de ofödda barnens rätt
att leva. Mot nutidens barbari skickar Gud nya
helgon, och jag tror jag har mött flera stycken.
Men de flesta av oss vågar inte följa dem. Vi
står och glor som människorna i hamnen i
Cartagena när omänskligheterna drar förbi
oss…
Helige Petrus Claver, du bar all motgång med ett
oändligt tålamod och alltid var du till tjänst för
dem som ingen ville hjälpa. Hjälp oss med din
förbön, så att vi i vår tid kan inse vårt ansvar
för alla hjälplösa och utsatta, och utan att tveka
eller ge upp ger dem vår fulla insats. Amen.

CARLO SPINOLA (1564-1622)

Det kristna budskapet ses alltid och överallt som
ett hot av makthavare som vill totalkontrollera
samhället. Så var det även i 1600-talets Japan
där den salige jesuitprästen CARLO SPINOLA
omvände tusentals människor efter att ha lärt
sig japanska. När alla missionärer utvisades
firade han mässor hemligt men greps. Efter
fyra år i omänsklig fångenskap brändes han på
bål, långsamt och plågsamt, vid denna tid år
1622 (se även Japans övriga martyrer, 6/2).

Salige Carlo Spinola, du satsade ditt liv för de
människor som ville tillhöra Kristus och hans
kyrka, och inget kunde skrämma dig från att
förkunna evangeliet. Be för oss som står inför en
ny förföljelse av tron, ett långsamt och plågsamt
undergrävande av tron och kyrkans liv i form av
en allt mer provocerande och genomträngande
sekularisering. Amen.
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FELIX OCH REGULA (DÖDADE CA 302)

Förföljelsen av kristna i det gamla romarriket
blev ibland för mycket till och med för de
soldater som skulle utföra det smutsiga
uppdraget. En hel legion i det nuvarande
Schweiz vägrade år 302 att döda områdets
kristna. Då massakrerades de själva. Två som
var knutna till just denna legion kom undan,
den helige FELIX och hans syster, den heliga
REGULA, men de greps senare och halshöggs.
Den mäktiga Domkyrkan i Zürich byggdes
över deras grav under 800-talet. Kyrkan minns
dem varje år på denna dag.
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MARIAS HELIGA NAMN

Guds ängel sa att hon var ”full av nåd”
(Luk 1:28 ). Hennes släkting sa att hon var
”välsignad mer än andra kvinnor” (Luk 1:42).
Själv visste hon att ”alla släkten” skulle komma
att prisa henne salig (Luk 1:48). MARIAS
HELIGA NAMN är dagens tema. Gud gjorde
detta namn heligt genom att hon blev porten
mellan himmel och jord – vägen Gud gick för
att komma oss till mötes i sin Son. Grattis i dag
till alla som bär Marias heliga namn!
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Heliga Felix och Regula, ni vågade predika
om er tro på Kristus även efter massakern på
era kamrater i den thebaiska legionen, väl
medvetna om att det skulle kosta er livet. Be
för alla fega kristna i dag, som inte ens under
fredliga förhållanden vågar berätta om sin tro.
Må vi alla styrkas av Den helige andes kraft som
ni och övervinna vår blyghet. Amen.

I södra Sverige anropar vi Marias namn särskilt
under den årliga vallfarten till hennes kyrka i
Oskarström. I dag firas det högtidsmässa där.

Ur en predikan av den helige Bernhard av
Clairvaux (se 20/8):
I faror, trångmål och tvivelsmål, tänk på Maria,
kalla på Maria. Må hennes namn aldrig vika
från din mun och ditt hjärta. Överge inte den
livsstil hon visar med sin förebild, om du vill
åtnjuta stödet av hennes förbön. Följer du henne
trampar du inte fel. Ber du till henne förtvivlar
du aldrig. Tänker du på henne går du inte vilse.
Om hon håller dig i handen faller du inte. Om
hon skyddar dig blir du inte rädd. Om hon går
före tröttnar du inte. Om hon är dig nådig når
du ditt mål.

Kyrkans bön på denna dag:
Allsmäktige Gud, låt i din godhet alla som upphöjer den heliga alltid rena Jungfrun Marias
Namn på hennes förbön få del av din barmhärtighet och välsignelse. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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Mot slutet av året 397 promenerade en spinkig
präst i Antiokia, känd i staden som en populär
predikant, ut till en adress på landet. Det var
guvernören som ville tala med honom på
denna ensliga plats och prästen hade ingen
aning om varför. När han kom fram togs han
utan vidare förklaring upp i en vagn som
satte kurs mot romarrikets nya, glänsande
huvudstad, Konstantinopel. Varför denna
kidnappning? Kejsarens mäktigaste rådgivare
låg bakom aktionen och munken skulle göras
till biskop av Konstantinopel och därmed en
av rikets mäktigaste män. Det var bara att lyda.
Antiokias invånare tillfrågades inte. De hade
säkerligen gjort allt för att behålla prästen.
Det är i dag denne helige biskopens minnesdag,
kyrkoläraren JOHANNES CHRYSOSTOMOS,
en älskad och älskvärd man som var principfast
och rättfram men inte gillade att dras in i
konflikter. Vilka kyrkopolitiska mål som låg
bakom att just han trängdes in i ämbetet vet
vi inte – möjligtvis ville hovet hindra att en
annan kandidat valdes, eller så ville man
helt enkelt ha en kandidat som folket kunde
gilla. Men den änglalika botgöraren, tidernas
kanske största predikant, skulle snart bli ett
problemfall för makthavarna.
Johannes hämtades från en bakgrund som
var rent religiös. Han hade under flera år levt
asketiskt som eremit. I ensamheten lärde han
sig Nya testamentet utantill vilket blev till
nytta för honom som predikant. Han var dock
för hård mot sin kropp: sov bara sittandes,
fastade allt för mycket och blev till sist sjuk av
svält och kyla. Utmärglad fick han återvända
till Antiokia, där han togs i kyrkans tjänst och
vigdes till diakon och sedan till präst.

Han gjorde stora insatser för fattiga och
utsatta. Antiokia har bibliska rötter: här dog de
sju bröderna som martyrer för sin tro på Guds
lag (2 Mack kap 7), här kallades Jesu lärjungar
för första gången för ”kristna” (Apg 11:26).
Här krockade Petrus med Paulus i Gal 2:11-14.
Johannes tillnamn Chrysostomos betyder
”Gyllenmun”. Namnet tillskrevs honom först
många år efter hans död. Det syftar på de
predikningar han höll som gjorde djupt intryck
på människorna, de väckte spontana bifall och
jubel för deras rikedom av bilder och praktiska
exempel, hämtade direkt ur vardagen. Han
hade omedelbar kontakt med sina åhörare,
ett kristallklart mål med sitt tal och han höll
fast med stort allvar i sitt ämne. Det sägs att
ficktjuvarna hade krönta dagar: när människor
lyssnade hänförda till Johannes märkte de inte
hur dessa tömde deras fickor. Johannes var
liten till växten, smal som en spindel (enligt
egna ord) och hade en svag röst. Hans panna
sägs ha varit hög ”som ett valv”. När han
började tala drogs alla med. De stampade i
golvet med fötterna, grät eller skrattade – så
som det var brukligt vid predikningar på
den tiden. En gång protesterade den helige
predikanten mot de högljudda bifallen. De fick
hans predikan att likna en teaterföreställning,
sa han. Då fick han ännu starkare applåder.
Å andra sidan hade den den ivrige talaren
också erfarenhet av att predika inför nästan
tomma kyrksalar – när något stort hästlopp
eller annan folkunderhållning la beslag på
massornas uppmärksamhet. Från ingen annan
kyrkofader (förutom den helige Augustinus,
se 28/8) har man bevarat lika många ord och
skrifter. Man skrev ner hans tal direkt (det
märks på texterna som ofta är talspråk).
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JOHANNES CHRYSOSTOMOS,
KYRKOLÄRARE, (CA 347 - 407)

Johannes lade tonvikten vid det praktiska livet
som kristen, mindre på dåtidens läromässiga
stridsfrågor (främst arianismen, se s. 122).

samhällsskikt. Den maktfulla kejsarinnan
Eudoxia skänkte honom fina silverkors och
deltog ibland i kyrkliga processioner.

En del av Johannes predikningar vände sig
mot dåtidens tendens bland vissa kristna att
judaisera, d.v.s. anpassa kristendomen till
judendomen, genom att t.ex. hålla sabbaten, gå
till synagogornas vackra gudstjänster eller låta
sig omskäras. Kyrkan är något nytt och större
än judendomen, påpekade han – det finns inga
skäl att rulla tiden bakåt! Johannes anti-judiska
retorik är en sorts dåtida ”partikäbbel” – men
den har inget med modern antisemitism att
göra. Hans ord missbrukades dock i senare
tider till förföljelse av judar. Det är en helt
annan och tragisk historia som Johannes själv
knappast kunde förutse.

Johannes insåg faran med de många arianska
predikanterna som värvade anhängare bland
folket med populära sånger. Han gav nya
impulser till det liturgiska livet som kunde
tävla mot dem (nya vackra hymner, nattliga
bönevakor, offentliga processioner). Från
predikstolen varnade han folket mot den otukt
som visades upp i teatern, mot den ohämmade
vildheten vid idrottsevenemangen (cirkus),
mot den folkliga vidskepligheten, magiska
praktiker m.m.
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Som biskop ville Johannes genast rycka
upp det kyrkliga livet. Han började med att
avskaffa all lyx i biskopshuset, såsom fina
banketter och överdrivna utgifter för mat (han
led i övrigt av magsmärtor, möjligen orsakat
av för hård fasta). En leverans av marmor som
föregångaren hade beställt till utsmyckning
av residensen såldes. Pengarna han fick
över investerades omgående i nya sjukhus
med anställd personal, vilket gjorde honom
populär bland folket. Diakonissornas arbete
med änkor och deras familjer engagerade han
sig också helhjärtat i.
Odugliga präster och två diakoner som var
dömda för mord respektive äktenskapsbrott
avsattes. Biskopen förbjöd bruket att klerkerna
höll sig med en gudsvigd jungfru som
hushållerska vilket allt för ofta gav upphov till
tragiska skandaler. Han tillrättavisade klerker
som gärna fjäskade för de rika, munkar som
drev omkring utanför sina kloster och nunnor
som levde för världsligt. Såklart skaffade den
ivrige kyrkoledaren sig många fiender på
halsen – men också många beundrare, i alla
1366

Den starkt socialt engagerade biskopen
kritiserade tydligt de rika och förnäma som
levde sida vid sida med den bittra fattigdomen
hos de lägre klasserna – med ord som kan
svida än i dag:
Det är ren dårskap och uppenbart förryckt att
fylla sina skåp med kläder och låta människor
som är skapade till Guds avbild och vår egen
likhet stå nakna och skakande av kyla så att
de knappt kan hålla sig upprätta… Faktiskt,
ni får förlåta mig: jag nästan exploderar av
vrede. Titta hur stora och feta ni är, ni håller
dryckesfester tills sent på natten och sover i en
varm, mjuk säng. Och tänker ni inte på hur ni
ska avlägga räkenskap för ert missbruk av Guds
gåvor?.... Jag skäms verkligen när jag ser rikt folk
rida omkring på hästar som är dekorerade med
guld, och med tjänstefolk, klädda i guld, bakom
sig. De har sängar av silver och många andra
lyxvaror. Men om de ska ge något till en fattig
då blir de plötsligt de fattigaste av de fattiga.
(Översatt av mig från engelskan i The 33
Doctors Of The Church, TAN books, 2010, s.
109)

En stor folkmassa gick ut och tog emot sin
biskop som en hjälte, med tända ljus i händerna.
Medlemmarna i sammansvärjningen spreds
för alla vindar, det ryktades att folket sökte
efter deras anförare för att kasta honom i
havet. Detta var ett förödmjukande nederlag
för drottningen och konspiratörerna. Snart
var motståndarna dock igång igen. Nu
påstod de att biskopen i en predikan hade
jämfört Eudoxia med den tyranniska kvinnan
Herodias i evangeliet, hon som ville ha den
helige Johannes Döparens huvud på ett fat
(Mark 6:24-25; jfr det liknande fallet Paulus
Helie i Köpenhamn s. 345). Kejsaren beordrade
Johannes att inte gå in i sin kyrka mer utan
stanna i sitt hus. Några veckor senare, på
Påskafton då tre tusen dopkandidater skulle
döpas, trängde kejsarens soldater in i kyrkan,
störde liturgin, vanhelgade konsekrerade
hostior och sårade åtskilliga människor.
Förvirring uppstod och många dopkandidater
i långa vita albor hann inte ens klä om till
vanliga kläder innan de drevs ut på gatorna.
I de följande dagarna utsattes Johannes för två
mordförsök. En kejserlig förordning förbjöd
alla att ha något med biskopen att göra. När
pingsten kom drogs han iväg av militär och
fördes till Armenien i exil. Från båten som
förde den fångne biskopen över Bosporen såg
Johannes troligen lågorna som steg upp över
Konstantinopel: under tumulten som uppstod
när biskopen tillfångatogs hade en okänd
person nämligen satt eld på hans biskopsstol
och nu brann hela katedralen upp - och snart
också senatsbyggnaden vid sidan om den. Den
ursinnige kejsaren anklagade genast Johannes
anhängare och vissa av dem underkastades
tortyr. Några få månader senare dog den
unga kejsarinnan. Många såg det som Guds
straff. En ström av flyktingar från det kokande
Konstantinopel nådde Rom, liksom brev både
för och emot Johannes. Påven Innocentius I
var väl underrättad om hela härvan och tog
genast starkt parti för den fördrivne biskopen.
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I Katolska kyrkans katekes citeras Johannes för
liknande starka ord: (Nr. 1397: Om att de som
tar emot eukaristin måste engagera sig för de
fattiga:) Du har smakat Herrens blod och du
känner inte ens igen din broder. Du vanhedrar
detta bord i det att du inte anser den människan
värdig att dela din mat som har ansetts värdig
att få del av detta bord. Gud har befriat dig från
alla dina synder och har bjudit in dig till det.
Och du har inte ens nu blivit mer barmhärtig.
(Nr. 2446: Om plikten att dela med sig:) Att
inte låta de fattiga få del av det man själv äger
är att stjäla det och beröva dem livet. Det är inte
våra ting vi behåller för oss själva, utan deras.
Johannes ivrade för missionen. När gotiska
katolska kristna kom till Konstantinopel tillät
han dem att fira gudstjänst på deras eget språk
(som annars räknades som ”barbariskt) och
visade på så sätt respekt för deras kultur. Själv
predikade han för dem med hjälp av en tolk.
Johannes var en stark personlighet vars ord
vägde tungt i både kyrka och samhälle. När han
predikade mot de rika damernas överdrivna
utsmyckning och opassande beteende i kyrkan
föll han i onåd hos ovan nämnda kejsarinna
Eudoxia som var både ung och vacker. Hon
hade provocerande låtit göra en silverstaty av
sig själv rakt framför den stora Sofiakatedralen
– den invigdes under stora folkfestligheter
med omoraliska inslag. En sammansvärjning
av fientliga biskopar anmälde honom nu till
kejsaren för bl.a. att ha kallat Eudoxia för
”Jesebel” (en anspelning på den tyranniska
drottningen i 1 Kung kap. 19). Kejsaren dömde
Johannes till landsförvisning och lät en grupp
militärer arrestera och föra iväg biskopen. De
hann dock bara resa en dagsresa, då nåddes
de av nyheten om ”en olycka i kungaparets
sovrum” (fick Eudoxia ett missfall? Andra
källor talar om en jordbävning respektive om
uppror hos folket). Händelsen – vad det nu
än var - gav Eudoxia dåligt samvete: hon såg
den som Guds straff, ångrade förvisningen av
biskopen och kallade hem helgonet igen.
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En påvlig delegation av latinska tillsammans
med grekiska dignitärer seglade iväg till
Konstantinopel med krav om en ordentlig
undersökning av Johannes fall och att han tills
vidare återkallades från exilen. Delegationen
släpptes inte ens in på land. Alla häktades,
latiner för sig och greker för sig. Man beslagtog
alla dokument och försökte muta delegaterna,
och när detta inte lyckades skickades grekerna
i exil, långt bort, åt olika håll, medan latinerna
sattes på ett skepp som skulle tillbaka till
Italien. Där berättade de skakade delegaterna
för påven om vad som hade hänt. Då
avbröt Innocentius gemenskapen med den
korrumperade kyrkan i Öst.
Johannes Chrysostomos återvände aldrig till
sitt ämbete. Men han fortsatte att skriva brev
till dem som förblev trogna mot honom i
Konstantinopel, och många av dessa brev har
bevarats. I rikets öde östra delar försökte han
verka för mission, han vigde t.ex. en biskop
för de goter som bodde där. Johannes var nu
känd överallt – människor vallfärdade till den
exilerade biskopen för att träffa honom. Då
fördes han bort till en avlägsen plats bortom
Svarta havet. Resan dit gjordes extra hård
för den gamle mannen som nu också var
sjuk. Syftet var att han skulle duka under för
ansträngningarna. Han tvingades gå barfota
och skonades inte från solens hetta eller
nattens kyla. Efter tre månaders vandring var
slutet nära. På morgonen i dag, år 407, bad den
utmattade fången att få stanna ett tag i det kapell
sällskapet hade övernattat i. Hans begäran

nekades. Efter några kilometers vandring fick
soldaterna bära biskopen tillbaka till kapellet.
Där dog den omutbara och modiga rösten.
Trots den omänskliga behandlingen som
Johannes fick uppleva under sitt liv blev han
aldrig cynisk eller bitter. Hans sista ord var:
”Prisat vare Gud för allt!”
31 år senare fördes helgonbiskopens ben
hem till Konstantinopel och skrinlades i
apostelkyrkan där. Påven hade krävt att
biskoparna i Öst skulle rehabilitera Johannes
som ett absolut villkor för att återuppta den
kyrkliga gemenskapen med dem. De fogade
sig alla, liksom det avlidna kejsarparets
barn som nu bad om förlåtelse för vad deras
föräldrar hade gjort. Så var den kyrkliga friden
återställd. År 1204 fördes helgonets reliker
till Peterskyrkan i Rom. År 1568 upphöjdes
Johannes Chrysostomos till kyrkolärare. Pius
X gjorde honom år 1908 till skyddshelgon för
predikanter. Ur en predikan av dagens helgon:
Vågor och bränningar runt omkring, men vi
fruktar inte att gå under, ty vi är grundade
på klippan. Även om havet stormar kan det
inte rubba klippan. Även om vågorna stormar
kan de inte uppsluka Jesu skepp… Världens
fasor föraktar jag och dess nöjen hånar jag.
Jag fruktar inte fattigdomen och söker inte
rikedomen… Kristus är med mig. Vem skulle
jag frukta? Även om vågorna tornar sig upp
mot mig, eller havet eller makternas raseri –
allt sådant är för mig svagare än spindelväv.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, du är klippan för dem som flyr till dig. Du upphöjde den helige Johannes Chrysostomos
när han fick lida för dig, och din Ande talade genom honom. Låt oss lyssna till hans undervisning och stärkas av hans okuvliga fasthet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet Amen.

Särskilda läsningar i dag: Ef 4:1-7, 11-13 och Mark 4:1-10, 13-20 (eller bara Mark 4:1-9)
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FESTEN FÖR DET HELIGA KORSETS
UPPHÖJELSE

I dag ca år 335 e.Kr. ”upphöjdes” (d.v.s. visades
offentligt) de träbalkar som den första kristna
kejsarinnan Helenas arkeologer hittade vid
Golgata och som identifierades som Jesu
kors. Därför kallas festen för DET HELIGA
KORSETS UPPHÖJELSE. Det är nu 40 dagar
sedan vi firade Kristi förklarings fest – det finns
ett inre samband mellan dessa två dagar: Kristi
härlighet blir synlig på korset. Där ser vi att
den är förlåtande kärlek.
Festdagens läsningar för oss rakt in i korsets
mysterium. Kristus förklarar själv i dagens
evangelietext (Joh 3:13-17) kopparormen i
öknen. De syndiga israeliterna kunde se upp
till den och på så sätt få hälsan åter (och
samtidigt bli förlåtna; 4 Mos 21:4-9). Ormen
är en bild av det kors han själv skulle upphöjas
på för vår skull. ”Så älskade Gud världen”,
skriver Johannes, d.v.s. på just detta sätt. Jesus
var Agapé, kärlek (1 Joh 4:16), kallt avvisad,
blodigt slagen och fastspikad av dem som
han ville sträcka ut armarna till. Läsningen
ur Filipperbrevet (Fil 2:6-11) ger oss samma
bild: Guds Son lämnar sin himmel och går
in under våra villkor, medveten om att han
slås ner av den död mänskligheten drar över
sig för sina synder. Crux probat omnia – det
är ett gammalt ord av Martin Luther som kan

översättas med: Korset prövar allt eller Korset
testar alla: Är dina och mina kärleksgärningar
äkta? Står vi fasta vid det som vi vet är rätt
också när motgångar tornar upp sig - eller flyr
vi när vi ser vargen komma (jfr Joh 10:12)?
Men korset visar framför allt hur långt Gud i
sin godhet är beredd att gå för var och en av oss.
Korset är hoppets och glädjens tecken.
Visa din tro i dag genom att bära ett kors kring
halsen! ”Om någon vill gå i mina spår måste
han förneka sig själv och ta sitt kors och följa
mig” sa Jesus (Matt 16:24). Är ditt liv hårt?
Du ansvarar för dina egna axlars börda, och
den kan vara tung, men: må du få känna den
tröst det är att veta att du bär allt tillsammans
med Jesus. Han bär hela världen. Med ofattbar
styrka kan han säga: ”Mitt ok är skonsamt och
min börda är lätt” (Matt 11:30).
Vi bör be om att i vår dödskamp få tröstas av
att se bilden av Herrens kors framför oss, det
som vi under vårt liv så många gånger har vänt
oss till för att få styrka, och som vi har försökt
att efterlikna genom att anstränga oss i hans
tjänst. Synen av detta kors kommer att skydda
oss mot alla kringvärvande onda andars anslag
och rycka oss undan deras makt.
Korset är vårt enda hopp - och det räcker.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du ville att din ende Son skulle lida korsets död och rädda världen. Låt oss, som vet att
korset leder till uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 4 Mos 21:4-9 eller Fil 2:6-11, samt Joh 3:13-17
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15/9

JUNGFRU MARIAS SMÄRTOR

Säg mig vad som plågar dig och jag ska säga dig
vem du är. JUNGFRU MARIAS SMÄRTOR
var sju: Skräcken när hon fick förutsägelsen
om svärdet i själen (Luk 2:34-35), den plötsliga
flykten till Egypten (Matt 2:13-18), oron när
hon och Josef tappade bort Jesusbarnet (Luk
2:41-52), desperationen när hon fick följa
Jesu korsväg och se hans korsfästelse utan att
kunna ingripa, att tvingas ta ned hans lik från
korset – och slutligen den sjunde smärtan som
kanske var värst: att se den som hon en gång
omsorgsfullt lindade i stallets krubba nu lindas
i en svepduk och läggas på den kalla gravens
hårda avsats. Sju svarta spikar i själen fick
alltså hon som var närmast Jesus.
Något sådant har ni aldrig sett,
Ni som går vägen förbi:
När såg ni en smärta sådan som min.
(Klag 1:12)

Alla som bryr sig om evangeliet och kyrkan får
som Maria smaka på världens stora NEJ. Men
varje tår som faller till marken för Jesu och
evangeliets skull blir till en ros i himlen.
”Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade”
(Matt 5:4).
Under medeltiden vördade man också ”sju
glädjeämnen” i Marias liv. De är ungefär de
samma som de fem dekaderna i den glädjerika
rosenkransen som vi reciterar i dag:
1. Bebådelsen (Luk 1:26-38)
2. Besöket hos Elisabet (Luk 1:39-56)
3. Jesu födelse i stallet (Luk 2:1-21)
4. De visa männens tillbedjan (Matt 2:1-12)
5. Den 12-årige Jesus hittas i templet
(Luk 1:41-52)
6. Jesu uppståndelse
7. Marias upptagning till himlen (se 15/8).
Betrakta gärna dessa sju glädjeämnen under
bön, med Marias ögon. Men alltså inte i dag. I
dag betraktar vi Guds Moders sju smärtor.
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Kyrkans bön denna dag:
Helige Gud, du ville att Kristi moder skulle stå under korset och dela Sonens smärtor. Låt nu
din kyrka, som har del med henne i Kristi lidanden, med henne också dela uppståndelsens härlighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Heb 5:7-9 samt Joh 19:25-27 eller Luk 2:33-35
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PÅVEN CORNELIUS ( CA 200-253) OCH
BISKOPEN CYPRIANUS (CA 200-258)

Det är i dag de heliga martyrernas, påvens
CORNELIUS och biskopens CYPRIANUS
dag. Först lite om bakgrunden:
Den deciska och den valerianska förföljelsen.
På 200-talet var katolska kyrkan redan en
massrörelse i romarriket med ett stort socialt
arbete men hårt förtryckt av staten och ännu
föraktad av en majoritet i befolkningen. Lokala
vågor av förföljelse kunde lätt bryta ut här och
där, beroende på hur nitiskt ämbetsmännen
tolkade religionslagarna och vad som rörde
sig i befolkningen. Kristna präster och lekfolk
fick ofta fly eller försöka slippa åtalas för sin
tro genom mutor. Många dog av kyla och svält
efter att de gett sig av från hem och gård i hast.
Orsakerna till förföljelserna var flera. Vissa
kristna som ansåg att de på grund av sin tro
inte kunde utöva militärtjänst, väckte ilska
hos myndigheterna. Man fruktade dessutom
en underminering av staten genom den fast
organiserade kyrkan. Kristna anklagades
även för ”ateism” (de ville inte dyrka statens
avgudar) och ”magi” (deras religion ansågs
orsaka skada, t.ex. jordbävningar och pest).
År 202 förbjöd kejsaren Septimius rakt av
alla sorters konversioner till kristendomen
(och judendomen). Kända martyrer från
den perioden är t.ex. de heliga Perpetua och
Felicitas från Karthago (se 7/3). Planen var
att kyrkan skulle dö ut långsamt när dess
missionsverksamhet förlamades. I mitten
av seklet utbröt den fruktansvärda deciska
förföljelsen. Den byggde på kejsaren Decius
vision om ett likriktad romerskt samhälle
utifrån folkets gamla religion. Påven Fabianus
(20/1) avrättades år 250 och allmänt offertvång

under polisövervakning genomdrevs överallt.
Förnekade man sin tro på Kristus och offrade
till statens avgudar fick man ett frihetsintyg –
en ”libellus” – och slapp fängelse, tortyr och
död. Många gick i döden för Kristus, men på
många platser förnekade kristna sin tro, även
präster och enstaka biskopar offrade rökelse
till avgudarna och tog emot sin libellus. År 251
fick Decius annat att se till när goterna anföll
riket. Han dog i kamp mot dem och en viss
lättnad inträdde för kyrkan. När förtrycket
upphörde misslyckades avkristningen. De
många frånfallna kristna ångrade sig och
ville tillbaka till kyrkan. Där var stämningen
blandad. De kristna som varit trogna under
förföljelsen var oense om man skulle ta tillbaka
svikarna. Påven CORNELIUS i Rom och
biskopen av Karthago, CYPRIANUS – dagens
två helgon - stod för en förlåtande linje: Efter
en viss tid av botgöring skulle de ångrande
förlåtas och upptas igen.
När förföljelserna senare plötsligt flammade
upp igen under kejsaren Valerianus - en kort
men ytterst hård och blodig förföljelse –
dödades Cyprianus (Cornelius hade redan
dött i landsförvisning 253), liksom den helige
påven Sixtus II (7/8) och hans diakon, helige
Laurentius (10/8). Även denna, d.v.s. den
valerianska förföljelsen slutade med kejserlig
undergång: 259 hamnade den obarmhärtige
Valerianus i persiskt fångenskap och dog
snart där. Den här gången verkar de frånfallna
kristnas antal ha varit mycket mindre.
Orsaken var att det nu härskade en anda av
fast beslutsamhet och trohet i kyrkan. Man
hade klarat av flera vågor och visste nu om sin
styrka! Valerianus son Gallienus hade inget
val: han fick avsluta sin fars barbariska politik.
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Även om kristendomen ännu inte erkändes
som tillåten religion, så fick dock kyrkan
tillbaka sina egendomar som den ekonomiskt
hårt trängde kejsaren Valerianus hade lagt
beslag på. Så stärktes 200-talskyrkan och växte
långsamt men säkert, redo för den sista stora
förföljelsen i romarriket som väntade, och som
slog till med kejsaren Diocletianus (se 16/1).

Jag hälsar er, mina älskade bröder, och
önskar att jag kunde få se era ansikten, om
omständigheterna skulle tillåta mig att komma
till er. Vad kunde väl vara mer efterlängtat
och glädjerikt än att få vara nära er, för att
omfamnas av de rena och oskyldiga händer som
bevarat tron på Herren och visat ifrån sig de
gudlösa offren?...

Ur ett brev av den helige Cyprianus till två
kristna, Sergius och Rogatianus, samt deras
vänner, som under svåra hot stod fast vid
bekännelsen av sin kristna tro:

Hur saligt är inte det fängelse som förhärligats
genom er närvaro!

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, i de heliga Cornelius och Cyprianus gav du ditt folk herdar efter ditt sinne och
okuvliga vittnen för sanningen. Ge oss, genom deras förbön, en tro som aldrig förtvivlar och en
aldrig sviktande iver för kyrkans enhet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 4:7-15 och Joh 17:11b-19
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ROBERT BELLARMIN,
KYRKOLÄRARE (1542 – 1621)
HILDEGARD AV BINGEN,
KYRKOLÄRARE (1098 - 1179)

Det här blir igen en lite längre text. Det är
den helige biskopens och kyrkolärarens
ROBERT BELLARMINS dag, men eftersom
han försökte hindra den historiskt viktiga,
skandalösa domen mot 1600-talsastronomen
Galilei kommer jag också att berätta om den
saken nedan. Först några ord om Bellarmins
liv: Helgonet föddes av ädla, fromma föräldrar,
dock utan större tillgångar, i Montepulciano i
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det italienska landskapet Toscana (huset kan
beses än i dag). Modern var mycket god mot
fattiga men överdrivet sträng mot sig själv. Ett
av hennes största önskemål var att hennes söner
skulle bli jesuitpräster, men fadern var skeptisk
till det. Bellarmin var mycket tillsammans med
sin bror och hölls så vitt möjligt avskild från
andra pojkar men fick en excellent utbildning.
Han var under barndomsåren rätt ofta sjuklig,

År 1560 - vid 18 års ålder - inträdde han i
den nya orden Jesu Sällskap (jesuiterna). Det
vara bara fyra år efter grundaren, Ignatius av
Loyolas (se 31/7), död. Han studerade oerhört
flitigt, fick snart undervisa i teologi (han var
djupt insatt i den helige Thomas av Aquinos
Summa, se 28/1). Den unge jesuiten höll starka
predikningar, t.o.m. innan han blev präst,
stående i predikstolen på en låda eftersom
han var kort till växten. Han placerades så
småningom i Rom vilket man ansåg var mest
lämpligt för hans svaga hälsa. Karriären gick
spikrakt uppåt: under 1576-1588 var han lärare
vid jesuiternas berömda Collegium Romanum,
under 1592–1594 var han rektor där, 15941597 var han provincial (överordnad) för
jesuitorden i Napoli och mellan 1602 och
1605 ärkebiskop. Från 1597 till sin död 1621
fungerade han (nu som kardinal) som påvens
särskilde teologiska rådgivare. ”Vi väljer
denne man”, ska Clemens XIII ha sagt vid
kardinalsutnämningen, ”eftersom han inte har
sin like i lärdom inom Guds kyrka”. Bellarmin
fick inte lov att protestera: samma dag som
han utnämndes fick han sätta på sig den röda
hatten.
Som kardinal hann Bellarmin delta i tre
konklaver (påveval). Vid det tredje av
dessa var han till sin egen förfäran en av
huvudkandidaterna. För att undvika att bli
vald höll han under konklaven låg profil, gick
omkring och bad rosenkransen med en butter
och otrevlig min. Inom sig bad han: ”Gud,
befria mig från påvedömet”. Det fungerade.

För katolska kyrkan var detta den stora
återuppbyggnadens tid efter reformationens
kaos som jag berättar om på s. 364ff, d.v.s.
”mot-reformationen”. Det behövdes så kallade
”kontrovers-teologer” som kraftfullt kunde
motbevisa protestanterna, och vem var väl
bättre lämpad än den lille jesuiten med det
blixtsnabba intellektet och sin oerhörda
kunskap? Så blev han kontroversteolog, t.o.m.
kyrkans ledande sådan. Det passade dåligt
till hans milda karaktär, men han gjorde ett
grundligt och bra jobb som väckte respekt
kring honom och fasa bland protestanternas
teologer. Just i sin vänlighet, saklighet och
intellektuella överlägsenhet står han där som
inbegreppet av vad många protestanter sedan
århundraden har lärt sig att frukta: ”Jesuiten”
som de inte kan besegra, varken moraliskt
eller teologiskt – Bellarmin, som ogillade
konflikter!
Hans berömda verk Kontroverser är inte –
som man skulle tro – ett direkt angrepp på
protestantismen utan i stället en sober, saklig
och eminent klar presentation av den kristna
tron som katolska kyrkan lär. Den var så
övertygande, klar och fri från polemik, och
så stark i sitt försvar av påvedömet, att den
protestantiska drottningen Elisabeth I av
England förbjöd under dödsstraff att man
ägde den. En bokhandlare i London lär dock
ha sagt att han sålde flera exemplar av den
boken än av alla andra böcker tillsammans.
Många protestanter läste verket med beundran
och såg i Bellarmin en ny Athanasios (jfr 2/5),
den äkta kristna trons ensamme försvarare på
300-talet. Bellarmin kallades för ”den störste
lille mannen på jorden”. Många konverterade
på grund av boken. En flod av mot-böcker
från protestantiskt håll under det följande
århundradet vittnar om den skräck boken
utlöste i deras led. Det var tydligt att den
lille, vänlige jesuiten hade läst stort sett all
protestantisk teologi som fanns, han citerade
sina åsiktsmotståndare så korrekt att katolska
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men briljant begåvad och flitig, och samtidigt
en hjärtlig person med stor medkänsla och
glimt i ögat – han hade drag som påminde om
den helige Franciskus av Assisi (4/10). Det var
lätt att bli vän med honom. Vid nyheten om
en fattig, okänd flicka som hade dött av svält
i Rom brast han i gråt. Hellre gick han till fots
än riskerade att överbelasta ett riddjur. Sådan
var han.
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teologer kritiserade honom för att han gjorde
protestanterna en tjänst genom att förse dem
med så väl formulerade sammanfattningar
av deras åsikter. Redligt och objektivt visade
han protestanternas synpunkter innan han
motbevisade dem. När han redogjorde för
påveämbetets rätta befogenheter råkade
han i strid med påven Sixtus V. Bellarmin
var nämligen återhållsam i sitt stöd till den
världsliga delen av påvens makt. Det ogillade
påven och ville sätta hans Kontroverser på
Index, listan över förbjudna böcker, men det
blev inte av - påven lär ha avlidit innan han
lyckades med det. Det lilla helgonet var i
grunden maktkritisk: All makt utgår enligt
Bellarmin direkt från folket som grupp. Folket
kan utse en härskare till att utöva denna makt,
om det vill: ”Den gudomliga rättvisan har inte
gett denna makt till en särskild man; alltså har
den getts åt mängden” skrev han – i sanning
moderna ord, i grunden demokratiska och
högst relevanta i dåtiden då furstarna strävade
efter enväldigt styre ”enligt Guds nåd”!
Bellarmin hade ett finger med i vartenda
betydande myndighetskontor i Vatikanen.
Han deltog med kunnighet i allt från
kalenderreformen till revisionen av den helige
kyrkofadern Hieronymus (se 30/9) klassiska
latinska bibelöversättning, Vulgata (se s.
20). Outtröttligt verkade han för att dugliga
eldsjälar skulle väljas till biskopar, sådana som
kunde genomföra det tridentiska konciliets
reformprogram – det som hans vän, den helige
biskopen Karl Borromeo (se s. 366 och 4/11),
förkroppsligade såsom förebildlig herde i
Milano (och Bellarmin själv under sina år som
ärkebiskop i Napoli): idealet med biskopen
som närvarar bland sitt folk och engagerar sig
i folkets pastorala behov.
Kardinalen sov aldrig siesta. Han åt samma
enkla föda som fattigt folk. Att vara tidigt
uppe och fördjupad i flera timmars böner och
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i dagens mässa gjorde honom redo att ta emot
besökare och hantera dagens skrivbord. Han
bad tidegärden med en sådan exakthet att hans
husfolk kunde ställa klockan efter honom.
Helgonets givmildhet mot fattiga kände inga
gränser. När hans allmoseutdelare Guidotti
klagade över att de skulle trolla fram pengar
till att köpa fri en fängslad desertör, som
hade vänt sig till Bellarmin i sin nöd, föreslog
Bellarmin att de pantsatte något. Det var oftast
kardinalens ring som hamnade i pantfogdens
förvar, eller kökssilver som han hade fått som
gåva. Två gånger bars hans egen sovmadrass
till pantfogden, andra gången med en order om
Guidotti inte skulle få veta det. När kardinalen
kom hem efter något ärende kunde det stå
300 personer vid dörren och be om allmosor.
Guidotti himlade med ögonen, men Bellarmin
försäkrade honom: ”Det här är människor
som ska föra oss till himlen”. Sitt eget husfolk
behandlade eminensen med största respekt, allt
kunde han stå ut med, bortsett från om de bröt
mot Guds bud, baktalade andra eller förde ett
opassande språk. Han lät aktivt uppsöka fattiga
som skämdes för att be om hjälp. Vissa fattiga
återkom en andra gång i förklädnad för att få
extra allmosor. Det genomskådade han men sa
inget. Det är bättre att bli lurad hundra gånger
än att missa att hjälpa någon som verkligen
behöver det, resonerade han. Han lättade på
kardinalsmössan när han mötte tiggare, som
om de tillhörde världens finaste överklass.
Bellarmin avvisade aldrig någon. Allt som blev
över varje månad i kardinalens sparsamma
hushåll fördelades bland nödlidande i Rom.
Helgonet hade glimten i ögat. Man började
påstå att han hade profetiska förmågor
eftersom han tre gånger korrekt gissade
året för en påves död. Han sköt det ifrån sig
med orden: ”Alla påvarna tror om sig själva,
eller andra tror det, att de ska regera så och
så många år. Allt jag gör är att ta den siffran
och dra ifrån en tredjedel, så träffar jag rätt”.

Mindre roligt var fallet med astronomen
Galilei (1564 - 1642). Bellarmin satt i ett råd
som skulle hålla koll på inkvisitionen. Så
drogs han in i anklagelserna mot den lärde
mannen, en personlig vän till honom. Denna
hade liksom Copernikus (1473 - 1543) hundra
år tidigare insett att jorden snurrar kring
solen (= den s.k. heliocentriska världsbilden)
och inte tvärtom som alla trodde. Galilei
råkade nu i inkvisitionens sökljus. Han är
känd av alla skolbarn i vår sekulariserade tid
som ett stolt exempel på ”vetenskapens seger
över religionen”, en roll den troende mannen
knappast önskade att få. Domen mot Galilei
var dum. Den blev till för att en klumpig
teologkommission – som drog påven med
sig – bedrev dålig teologi och inte skiljde klart
mellan antikens geo-centriska världsbild (där
jorden var i centrum) och den kristna trons
lära. Dagens helgon ville rädda Galilei från
angreppen och lyckades med det under sin
livstid. Här lite bakgrund till den osaliga och
onödiga striden:
Det var faktiskt inte Bibeln utan den grekiske
astronomen Ptolemaeus (ca 90 - 170 e.Kr.)
som lärde att solen och alla planeter kretsade
kring jorden. Denna syn ansågs rimlig av alla.
Kristna kunde konstatera att Bibeln lät nästan
likadan. I Gamla testamentets läser vi att jorden
har ett ”valv” över sig och ovanför valvet finns
de ”vatten” som Gud vid skapelsen ”skiljde”
från de vatten vi ser här på jorden (1 Mos 1:68) – ett eko av den forntida mesopotamiska
världssynen som också förutsatte att jorden
var en platt skiva och över sig hade ett valv
liksom en kupol, med sol, måne och stjärnor
påklistrade, himlakroppar som troget följer
sina välordnade banor. Profeten Jeremia verkar
få se denna kupol på nära håll, och beskriver
den som ett glänsande valv av is (Jer 1:22),

medan författaren till Uppenbarelseboken
rentav lyfts upp och får stå ovanpå den. Han
ser den som ett hav av glas eller kristall (Upp
4:1, 6). Bibeln förutsätter också att jordplattan
vilar på ”pelare” (Job 9:6; Ps 75:4). Men det
leder vilse att fästa sig för mycket vid sådant.
Bibelns författare var inte matematiker och
astronomer som stred för att få rätt i någon
naturvetenskaplig fråga (se s. 78ff) utan
eldsjälar med ord från Gud om och till
människor, för att de skulle tro på honom.
Vem författaren till Första Moseboken än var
(Mose?) så var han ingen fundamentalist. I
de första två kapitlen skriver han om världens
skapelse men bryr sig inte om att ge läsaren en
motsägelsefri kronologi: vad spelar det för roll,
verkar han tänka, om djuren skapades före
Adam (1 Mos 1:25) eller efter (1 Mos 2:19)?
Det är helt andra poänger han vill slå vakt
om: att universum är en gåva från vår (d.v.s.
Israels) Gud (inte från hedningarnas gudar).
Människan, d.v.s. alla människor, män och
kvinnor, är Guds avbild. De ska uppfylla jorden
med barn och ta kontroll över den - detta är
hans poäng i kapitel ett. Mannen och kvinnan
är skapade för äktenskap, de tillhör varandra,
passar perfekt ihop och ska förbli ihop – detta
är hans poäng i kapitel två, och sedan rusar han
vidare i kapitel tre till att introducera synden
som tema (och med det temat som rubrik ska
resten av boken läsas). Poängerna i de olika
kapitlen motsäger inte varandra. Hade boken
skrivits i dag så skulle antagligen Big-Bangteorin och evolutionen funnits med i kapitel ett
– som kuliss bakom hela dramat men inte som
mer: huvudtemat skulle ha varit det samma då
som nu: Skaparen utan vilken inget finns till.
Bibeln tar verkligen inte strid för någon tids
eller kulturs världsbild (och varför skulle den
också det?) utan för människornas frälsning
från det elände som synd och död medför.
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Vi hittar därför i Gamla testamentet de mest
olika sätten att tala om skapelse: sådant som
liknar kananeiska skapelsemytermyter (se Jes
27:1; 51:9; Ps 74:14; Job 26:12) och abstrakta
spekulationer som tangerar grekisk filosofi
(tydligast i Vishetsboken som också kallas
Salomos vishet), men inte en entydig ”biblisk
världsbild”. Det är därför inte heller kyrkans
uppgift att producera en sådan. Varför skulle
vi göra biologernas arbete när de slipper göra
vårt? Darwins utvecklingslära på 1800-talet
var inte riktad mot kyrkan, som många tror.
Strängt taget framkallade den en strid inom
vetenskapen mellan två olika synsätt: den
traditionella teorin om arternas konstans
(som också de gamla grekerna hyllade) och så
Darwins nya lära om arternas utveckling.
Katolska kyrkans läroämbete insåg att detta
var en inom-vetenskaplig strid och la sig klokt
nog inte i konflikten (i motsats till en del
protestantiska fundamentalister som gjorde så
och än i dag känner sig manade att ”försvara
Bibeln” - mot något som Bibeln inte handlar
om!). Vi katoliker lär att Gud har skapat
världen men hur Gud gjorde det är hans sak.
En sådan, öppen-tolerant syn är inget nytt:
som sagt verkar Skriftens författare tänka
sig jorden som en platt skiva, men de lärda
Virgilius (se 27/11) och Beda (se 25/5) från
tidig medeltid antog båda att jorden var rund
(klotformad). De motsades av andra kloka
huvuden men fördömdes inte. Varför skulle
annars den förste ha gjorts till biskop och den
andre efter sin död upphöjts till kyrkolärare och båda helgonförklarats?
Men Copernikus var som sagt den förste som
presenterade tanken att jorden kretsade kring
solen, hundra år före Galilei, i en bok han för
övrigt dedicerade till påven. Han gjorde det
på rent matematiska grunder. Trots mothugg
från enstaka katolska teologer blev han aldrig
fördömd av katolska kyrkans läroämbete
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(däremot avvisades Copernicus av Martin
Luther). Även en del vetenskapsmän avvisade
Copernikus lära: på ön Ven i Öresund satt
t.ex. vår danske Tycho Brahe i slutet av 1500talet med sina fina observationsinstrument
och sina invecklade matematiska beräkningar
som skulle försvara den gamla geocentriska
världsbilden. Katolska kyrkan var öppen för att
den nya heliocentriska synen kunde accepteras
såsom hypotes. På flera katolska universitet –
t.ex. jesuiternas – studerades modellen med
stort intresse. Det är få som vet om denna
praktiska tolerans, men så var det.
Den heliocentriska synen verkade dock i
mångas ögon motsäga Bibeln, men som den
senare kyrkohistorien visar var det något som
kunde accepteras av de troende. Allvarligare
var att teorin rent vetenskapligt saknade en
viktig pusselbit: ännu hade man nämligen
inte stödet från Newtons lagar om gravitation
som kunde svara på frågan om hur jorden
kunde kretsa kring solen utan att fortsätta
utåt, i tangentens riktning. Det var därmed
för tidigt att med säkerhet lära ut att teorin var
sann (fast den ju var det). Tanken går igen till
Darwins evolutionsteori: den har mycket som
talar för sig (och som antagligen är sant) men
som alla vet finns det missings links mellan apa
och människa. Vad händer om jag som diakon
förkunnar från predikstolen att det nu är
”bevisat” att människan är i släkt med aporna
och att bibelversen om Adams skapelse ”av
jord” (1 Mos 2:7) syftar på detta släktband. Det
kan jag inte, ty det är inte alls bevisat. Det vore
också ett övergrepp mot Bibeln, ty den bibliska
författaren kan omöjligen kan ha tänkt så, och
hur kan jag förresten veta om evolutionsteorin
är vattentätt på sikt – man kanske skrattar
åt den om hundra år? Självklart får jag som
kristen tänka utifrån en teori om artskonstans
eller om artsutveckling som jag vill men jag får
inte göra min uppfattning till kyrkans lära.
Det är aldrig trons uppgift att ”gifta sig” med
en viss tids världsbild.

Men Gallio Galilei ville inte lyssna på den kloke
kardinalen. Han såg att hans teori möttes av
ett tyst gillande från många håll, han var själv
på vänskaplig fot med påven och respekterad
av många, så varför tiga? När han år 1632 –
Bellarmin var nu död - tog upp teorin igen
valde han en oklok provokation: i ett antal
”dialoger” lät han en löjlig figur citera något
som påven hade sagt. Det var kränkande,
men värre var att han påstod öppet att den
helio-centriska synen hade implikationer
för synen på Bibeln. Läsaren kan tänka efter
själv: när det t.ex. sägs i Josuas bok (Jos 10:1213) att solen stod stilla på himlen då Josua
bad till Gud – innebär det då inte att Bibeln
menar att solen rör sig kring jorden - och är
det inte en fel världsbild? Jo, om läser texten
så, men det är långt ifrån vad Bibeln vill säga.
Författaren till Josuas bok hade andra syften.
Han ville med sin berättelse sammanfatta
det dåtida stridande Gudsfolkets jublande
känsla av Guds mäktiga hjälp under deras
överlevnadskrig i Kanaans land, inte dras in i
en 1600-talsdiskussion bland matematiker och
stjärntittare om himlakropparnas relationer…

Nu var bomben kastad in i porslinsbutiken.
Kardinal Bellarmin låg i graven sedan 11 år
tillbaka och kunde inte längre skydda Galilei.
Att astronomen gjorde offentligt narr av
Urban VIII var riskabelt (påven var notoriskt
auktoritär) men att han som lekman (han var
ju inte präst) gav sig på bibeltolkning var rent
självdestruktivt eftersom det var bortom hans
kompetens.
Den kränkte påven lät sig dras in i spelet.
Galilei dömdes till att hålla tyst med sina
tankar men ville inte det. Under hot om tortyr
– ett ovärdigt men tyvärr tidstypiskt hot avsvor han sig sina uttalanden. Hans berömda,
trotsiga ord i efterhand om att ”ändå rör den
sig” (jorden) är förmodligen ohistoriska men
de träffar stämningen mitt i prick.
Situationen var absurd. Galilei hade rätt, men
borde nog ha lyssnat till den avlidne Bellarmin
som föreslog en försiktigare, avvaktande
attityd. Bellarmin tänkte – utifrån den då
givna kunskapen – mera strikt vetenskapligt
(kritiskt) än Galilei, ty som sagt saknades det
viktiga bitar i teorin innan den kunde bevisas
vara sann. Hökarna inom kyrkans kommission
ansåg dumt nog att astronomens ord var ett hot
mot katolska tron (och då först hamnade även
Copernikus gamla verk på listan över felaktiga
böcker). Domen var stelbent och har skadat
kyrkans rykte och fått naturvetare att ta avstånd
från tron tills i dag. Den har fått människor att
glömma kyrkans positiva roll som främjare av
vetenskap i alla tider (vem har haft fler skolor
och universitet i världen än katolska kyrkan?).
I praktiken blev Galileis teori så småningom
accepterad av alla, men det är skandalöst
att ingen påve förrän den helige Johannes
Paulus II (se 22/10) år 1992 gav den store
vetenskapsmannen full upprättelse. Påven som
själv kom från Copernikus hemland fastslog
att dåtidens teologer hade fel när de trodde att
vår uppfattning av den fysiska världens lagar
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Men för de flesta kristna på 1600-talet hade
tron närmast gift sig med den ptolemeiska
teorin. 1600-talet var på många sätt en tid av
defensiv teologi, en ny mentalitet hade växt
fram. Katolska kyrkan och protestanterna låg
i konflikt, misstänksamhet rådde överallt och
det polemiska tonläget var högt. När Galilei år
1616 åter tog fram Copernikus idéer utlöste
det en senkommen kyrklig avvisning i form
av en förmaning till Galilei att inte lära ut
denna teori som annat än en hypotes. Robert
Bellarmin var som sagt personlig vän till
Galilei och det blev han som skulle förmana
den store astronomen. Helgonet gjorde vad
han kunde för att mana till besinning i frågan
och skydda Galilei, liksom han ville få den
stridbare astronomen att inse att det ännu var
för tidigt att dra säkra slutsatser i saken.

skulle dikteras av bibeltexters bokstavliga
betydelse. Bibeln är ingen lärobok i fysik och
var aldrig menad att vara det. Den är som
ovan sagts inte heller en biologibok. Men:
den är inte heller en sagobok: Bibeln ger oss
Guds diagnos av hela vår existens och därtill
kunskap om Gud. Den får inte reduceras till
något mindre. Observera att påven Urban
VIII med sin avvisning av Galilei inte avsåg
att agera ofelbart, d.v.s. ”ex cathedra i en
trosfråga”. Det var tal om en markering mot en
vetenskapsman och hans påståenden som vid
det givna läget verkade orimliga och skadliga.
Domen motsäger alltså inte läran om påvens
ofelbarhet i trosfrågor (Katolska kyrkans
katekes, nr. 891), fast den sakliga grunden för
domen senare visade sig vara fel. Påvar kan
ha fel i mångt och mycket - som den förste av
dem, Petrus. Det medger kyrkans tro.
Galilei dog som troende katolik, trots att han
fick leva sina sista år i husarrest – en relativt
mild dom som han förstås inte accepterade
men fann sig i. Han har kanske ångrat sitt
framfusiga sätt. Vår tids ateism i vetenskaplig
förklädnad hade han ogillat. Till sin död
gömde han hos sig ett intyg från 1616 som
Bellarmin - dagens helgon - hade skrivit till
försvar för hans person och hans rätta tro, ett
dolt trumfkort i nöden, alltid nära till hands.

Och Copernikus – den förste som presenterade
den nya världsbilden? Trots turerna kring
hans teorier levde han i lugn och ro, dog
1543 och begravdes i en katedral i Polen.
År 2010 hittades hans kropp i kyrkan och
identifierades med hjälp av DNA. Kyrkan gav
honom nu en storslagen begravning i samma
katedral. Hans kista fördes omkring till platser
där han hade verkat, sedan hölls en mässa ledd
av polska kyrkans högste biskop såsom påvens
representant, och en officiell ursäkt i kyrkans
namn uttalades. Ett strålande monument i
kyrkan – en gyllene sol med sju planeter som
snurrar kring den (inte tvärtom!) - markerar
platsen där en av historiens största genier vilar.
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Den helige Robert Bellarmin hade sin största
framgång i sin upplysningskamp mot den
nya protestantismen som han vederlade med

starka argument. Han undervisade också
fattiga barn i Rom. och hans lilla katekism
Dottrina cristiana breve nådde 400 upplagor
och översattes till 62 språk. Den lästes ”från
Kina till Peru”. Därtill kom en större katekism
som också den blev en dundrande succé under
hundratals år. På äldre dagar skrev han andliga
texter, t.ex. om konsten att dö rätt så att man
med förtröstan kan gå den kommande världen
tillmötes. Han behöll sitt närmast fotografiska
minne till sin död och var dessutom duktig på
att spela violin. Bellarmin dog i dag år 1621
med namnet Jesus på läpparna, det klarsynta
helgonet som klokt ville främja både tro och
vetenskap i en förvirrad tid. Hans kropp vilar
nu – synlig, i en glaskista – i den överdådigt
vackra kyrkan San Ignazio i Rom.

Kyrkans bön denna dag:
Evige Fader, du rustade den helige Robert med lärdom och dygd till försvar för kyrkans tro. Hör
nu hans bön för oss, och låt ditt folk i alla tider hämta glädje och kraft i den rena och oförvanskade sanningen. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Vish 7:7-10, 15-16 och Matt 7:21-29
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Också i dag: Hildegard av Bingen

Hildegard – en av medeltidens mest bildade
och särpräglade kvinnor - föddes in i en
familj i överklassen, i närheten av Alzey,
i Rheinhessen, år 1098, som föräldrarnas
tionde (och sista) barn. En vän till familjen vid
namn Jutta valde år 1106 ett liv som reklus (=
from, asketisk eremit). Hildegards föräldrar
bestämde sig för att för Guds skull ge bort
sitt yngsta barn, åtta år gammalt, till Jutta.
Så blev Jutta Hildegards lärare och matmor.
Flickan lärde sig kyrkosång, handarbete,
hushåll, sjukvård och enkel växtmedicin men
också att läsa Bibeln på latin och mycket
annat. Snart anslöt sig flera unga kvinnor
och gruppen antog den helige Benediktus
(se 11/7) regel med Jutta som abbedissa. Ca
femton år gammal valde Hildegard att avlägga
löften, d.v.s. bli nunna på riktigt. Om hennes
ungdom i klostret vet vi inget, antagligen har
hon ägnat sig åt flitiga studier vid sidan om
den dagliga kloster-rutinen där den liturgiska
bönen, i benediktinsk anda, gick före allt.
Omkring året 1135 bodde en svensk biskop,
Siward från Uppsala, vid klostret. Han var
högt bildad i dåtida naturvetenskap (han
efterlämnade vid sin död år 1156 ett stort
bibliotek). Honom har den unga Hildegard
antagligen lärt sig en del av. Under dessa år
byggdes klostret ut – arbetet gjorde intryck på
den unga flickan: Hildegard använde senare
många arkitektoniska metaforer i sina skrifter.
Ett av hennes favorituttryck är aedificare (att
bygga). Kyrkan på jorden är frälsningens
bygge, aedificatio salutis. I en vision ser hon
himmelska jungfrur bära sten till kyrkans
bygge, Jakobsstegen som leder till himlen (jfr
1 Mos 28:12; jfr Joh 1:51), en bild som bör
ha inspirerats av den kristna 100-talsskriften

Hermas Herde (se De apostoliska fäderna,
Artos förlag) där liknande jungfrur i
byggarbetares gestalt bygger på Jakobsstegen.
Gud är dock den verklige Byggaren, Deus faber
(jfr Paulus ord i 1 Kor 3:9), men Gud älskar
att göra människan till sin medbyggare, homo
faber. En sorts ”aedificatio” är enligt Hildegard
även den mänskliga sexualiteten som vi ska se
nedan.
År 1136 dog Jutta. Hildegard valdes nu till
klostrets abbedissa. Det visar att hon måste ha
varit en exemplarisk och uppskattad syster.
Hildegard berättade (vid 77 års ålder) att hon
från sin tidigaste barndom såg märkliga saker.
Hon kunde även förutsäga händelser. Hennes
synfält omgavs ständigt av ett särskilt ljus som
hon kallade för ”det levande Ljuset”. I detta
såg hon figurer som ibland hade mänskliga
former, ibland såg de ut som arkitektoniska
former. Det hon såg tolkades åt henne av en
”röst från himlen”. Inga extatiska fenomen
ledsagade dessa syner. Hon var ”fullt vaken i
själ och kropp” när det hände, och hon gjorde
inget själv för att framkalla dem. På så sätt
skiljer sig Hildegard från många klassiska
mystiker. Hon berättade inte för någon om
saken, den enda hon anförtrodde sig åt
var Jutta, och en munk vid namn Volmar.
Så småningom ombads ärkebiskopen och
hans teologer bedöma fallet. De avgjorde att
uppenbarelserna var ”från Gud”. Hildegard
fick Volmar som skrivmedhjälpare. Han skulle
bli hennes trogne sekreterare många år framåt.
År 1141 tog den heliga nunnan emot sin
profetiska kallelse från Gud. Ett brinnande
ljus genomträngde henne och gav henne en
omedelbar insikt i alla Bibelns böcker. Hon
skulle nu ”ropa upp och skriva”, inte för att hon
som person var bättre än andra utan för att
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Vi firar två kyrkolärare i dag. Ska den förste bli
utförligt beskriven får den andra bli det också.

tiderna desperat krävde det. Människorna
brydde sig nämligen inte om Guds ord längre,
prästerna var slöa och ljumna (jfr Upp 1:15).
Hildegard beskriver det som att tiden hade
blivit ”feminin” (d.v.s. kraftlös och passiv) och
därför var det lika bra att hon själv, trots att hon
bara var kvinna, trädde fram och förmanade
alla. Kvinnans natur äger dessutom rikedomar
som männen behöver, ansåg hon - i ett brev till
en biskop skrev hon: ”Ja, ja, visst har mannen
mer arbetsförmåga än kvinnan. Men kvinnan
är en källa till vishet och en brunn av glädjens
fullhet. Det är nog dessa två saker som leder
mannen till fullkomlighet”. Dessa ord är helt
i överenstämmelse med Gamla testamentets
vishetslära (jfr s. 126).
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Tio år fulla av kriser behövde den unga
benediktinsystern för att med broder Volmars
hjälp färdigställa sitt första verk, Scivias
(förkortning av Sci vias Domini = Känn
Herrens vägar). Hon satt med en vaxtavla i knät
och skrivstift i handen så att hon direkt kunde
nedskriva vad hon hörde. Volmar antecknade
det sedan på korrekt latin. Boken försågs
redan i sin första utgåva med färgrika vackra
miniatyrbilder enligt Hildegards anvisningar.
Scivias är en imponerande summa av trosläran
och en beskrivning av frälsningshistorien.
Boken slutar med en triumferande lovprisning
i körsång. I andra manuskript har man hittat
noterna till sångverket - man kan alltså än i
dag lyssna till kompositionens skönhet.
Ett berömt ursprungsexemplar av Scivias
från Rupertsberg kom bort år 1945 under de
allierade styrkornas fruktansvärda bombning
av Dresden. Det har aldrig återfunnits.
Lyckligtvis hade någon fotograferat av boken
år 1927 och utifrån kopian har nunnorna i
Bingen gjort ett exakt faksimil på pergament
som återger bilderna i deras ursprungliga
färgprakt.
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Åren 1147-1148 råkade påven, den salige
Eugenius III, vara i Trier, som låg nära
Hildegards kloster, där han presiderade vid
en lokal synod (han var f.d. elev till den helige
Bernhard och omtalas på s. 1324-1325). Kort
tid innan hade Hildegard skrivit till samme
Bernhard för att få veta vad den vitt berömde
abboten från Clairvaux tänkte om hennes
andliga gåvor, ty hon plågades av tvivel på om
hon som kvinna kunde tillåta sig att undervisa
om Guds ord (med tanke på Paulus ord i 1
Tim 2:12 som utan tvivel har kastats emot
henne från kritiskt håll). Bernhard svarade
uppmuntrande. Hennes ärkebiskop omtalade
fallet med den fromma nunnan för påven som
också fick ett exemplar av (den ännu ofärdiga)
Scivias på sitt bord. Påvens medarbetare (inte
minst Bernhard) gick i goda för innehållet
och påven bestämde sig för att själv läsa
högt ur boken för de församlade biskoparna.
Påven godkände på så sätt verket direkt och
uppmanade Hildegard att fortsätta skriva.
Detta stöd från högsta möjliga auktoriteten
blev avgörande. Det gjorde henne omedelbart
känd, stärkte hennes självkänsla och tog bort
allt tvivel kring hennes person.
Vid den tiden mottog helgonet befallning från
Gud om att grunda ett nytt kloster på en öde
plats vid namn Bingen där det fanns ruiner av
ett gammalt kloster. Nu var det så att Hildegards
kloster uteslutande bestod av kvinnor från
överklassen som vid sitt inträde i klostret
fick betala en betydande medgift, vilket även
det nära liggande manliga klostret njöt gott
av, liksom munkarna där hade fördelar av de
många besökare som kom för att be vid Juttas
reliker och se den fromma Hildegard och be
om hennes råd och förbön. Munkarna – och
en del av nunnorna som inte ville lämna sitt
bekväma klosterliv – gjorde kraftigt motstånd
mot Hildegards nya planer. Personer ur den
världsliga överklassen vars bidrag behövdes för
klostrens överlevnad, gjorde narr av planerna
men abbedissan Hildegard stod på sig och

Under dessa år författade Hildegard sina
naturvetenskapliga och medicinska verk
som återger dåtidens syn på djur, örter, träd,
ädelstenar, metaller m.m. plus hennes egna
observationer av hur sjukvård fungerar.
Förmodligen skrev hon dem för sin personliga
läkargärning. Hildegard var helt på nivå med
dåtidens medicinska vetenskap. Hon antog som
alla att kroppen innehöll ett litet antal vätskor
som kunde råka i obalans och därför uppstod
sjukdomar. Näringsmedel, främst ur växtriket,
kunde doseras som medicin för att motverka
obalansen, ty Gud ger oss inte sjukdomar utan
att även låta medicin växa fram ur jorden, och
allt vi behöver göra är att lära oss hur det går till
genom beprövad erfarenhet. Det var förnuftet
och empirin som styrde detta tankesätt och i
den meningen skiljde hon sig inte från vår tids
forskare. Det var alltså inte tal om vidskepelse
som när vissa i vår tid – utan vetenskaplig
grund, eller rentav tvärt emot vetenskapliga
rön – vurmar för ”naturmedel”. Om hon levt
i dag skulle Hildegard utan tvivel överlämna
sina medeltida skrifter åt medicinhistorikerna
och i stället studera vanlig modern medicin vid
ett universitet. Hon skulle i god katolsk anda –
som bekräftar förnuftet, inte bekämpar det - ta
emot vetenskapens nya framsteg som en gåva
från Gud och knappast hänge sig åt nostalgisk
”naturmedicin” som inte tål jämförelse med
nutidens grundligt testade medicin.
Men den möjligheten hade Hildegard inte.
Hon levde då, inte i dag. Vi kan tänka oss att
hennes behandlingar trots allt ofta fungerade,
särskilt för att de kombinerades med vänlighet,
allmänt sunt förnuft, förbön och patienternas
tro på kuren. Som läsare av hennes råd känner
man sig dock glad över att leva nu och inte
då. Vad sägs om att bada i myror för att bota
en reumatisk kroppsdel, eller att veckla in
myror i en duk om man känner sig nedstämd
och sedan lägga duken mot hjärtat tills man
svettas?
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insisterade på flytten som skulle innebära
juridiskt, andligt och finansiellt oberoende
av munkarna. Med hjälp av sin egen familjs
nätverk förvärvade hon den nya grunden
och redan år 1152 kunde kyrkan på platsen,
Rupertsberg, invigas. Klostret vars bygge hade
övervakats noga av Hildegard hade plats för
50 nunnor. Varje arbetsrum hade inbyggt
rinnande vatten. Här uppstod nu ett klosterliv
helt enligt Hildegards huvud och under hennes
kontroll. Där sjöngs antagligen hennes egna
sånger som komplement till liturgin. I denna
stängda kvinnomiljö talades vad som verkar ha
varit ett hemligt internt språk (lingua ignota)
som skulle skapa en känsla av gemenskap
mellan nunnorna. Hildegard arbetade i övrigt
under sista delen av sitt liv på att färdigställa
en förenklad blandning av latin och tyska
(därför är hon i dag skyddshelgon för dem som
sysslar med Esperanto) - ungefär 900 ord från
detta konstspråk är bevarade. En sorts andlig
musikal som Hildegard författade har också
bevarats, den handlar om de olika dygderna,
som hon i övrigt alltid beskriver såsom
kvinnliga. Pjäsen framfördes nog av systrarna
själva. Tråkigt var det knappast i Rupertsberg.
Många människor sökte sig dit, givetvis för att
botas genom mirakel av den alltmer berömda
abbedissan, men kanske också bara för att glo.
Där kunde förbluffade besökare vid högtider
se nunnorna stå kring altaret med utslaget
hår och klädda i sina smycken och med
juvelbesatta ringar på fingrarna. På huvudet
bar de kransar med guldtrådar och en bild
av Guds Lamm samt korsets tecken. Så skred
de också fram i procession i klostrets gångar
medan de sjöng om Jungfru Maria som krönts
i himlen. Hildegard förklarade detta bruk:
kravet om att kvinnor skulle beslöja sig gällde
ju bara för gifta kvinnor som var underordnade
en man. Hennes systrar var alla ogifta jungfrur
och kunde alltså klä sig fritt. På samma festliga
sätt lät hon även systrarna klä sig när de skulle
ta emot Herren i den heliga kommunionen.

Eller vad sägs om att alternativt låta huden
komma i beröring med grävlingeskinn? En
salva gjort på grävling tillverkas otroligt
nog än i dag på ett apotek i Tyskland och på
ett i Österrike. I Tyskland lär det finnas en
skomakare som gör skor av detta djurs hud,
ty Hildegard skrev att man förblir frisk i fötter
och ben om man går i sådana. Efterfrågan är
stor. Den gode mannen har flera anställda.
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Huvudpunkten i Hildegards dietlära, som
många ännu i vår tid praktiserar, är att
framförallt undvika vete och ersätta den med
dinkel. Ingen kur utan dinkel som grundföda!
Starkt rekommenderat är även fänkålen som
ska vara särskilt bra mot mag- och tarmbesvär
samt ädelkastanj. Dessa tre födoämnen är bra
mot allt, lär Hildegard. Här lite fler av hennes
många tips: rågbröd blir man smal och stark
av, malörtselixir ökar prestationsförmågan,
violsalva ska smörjas på cancerdrabbad hud.
Mot dåliga nerver bakar man nervkakor,
av dinkelmjöl förstås, med sötmandlar och
honung (se receptet i förlaget Catholicas bok
om Hildegard). Mot mardrömmar hjälper
det att lägga en jaspissten mot huden under
sömnen, smaragder som smycke kring halsen
stärker livskraften (de är nämligen gröna),
ametister håller djävulen samt all ond påverkan
från människor på avstånd, rubiner lindrar
huvudvärk och med hjälp av bergkristaller
motverkar man nervsammanbrott.
Helt i tidens anda rekommenderar Hildegard
givetvis åderlåtning som ”utrensningsmetod”.
Hon avråder från råkost (med undantag för
grönsallad). Mat ska helst vara kokt, skriver
hon, ty då ”värms” magen. Så även med dill.
En man som har svårt att kontrollera sin
sexlust kan dock blanda dill, vattenmynta och
violrot, dra alltihop genom ättika och inta
det regelbundet vid sina måltider, så lugnas
driften. Vitlök måste absolut intas rått dock
bara i små mängder, ty annars blir blodet för
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”varmt”. Linser är inte bra eftersom de kan
ge humörsvängningar, kanel ger dock ett gott
humör. Ingefära blir man trög och otuktig av,
men ingefära upplöst i vin kan smörjas kring
ögonen vid kvällstid om man har ögonbesvär.
Rosenblad är givetvis alltid bra – som tillsats
framhäver dessa blad alla goda verkningarna i
andra ämnen. Hildegard har också medel mot
förhäxningar och annan djävulskap – sådana
fenomen mötte hon antagligen dagligen. För
läkarnunnan med fötterna på jorden hängde
både den materiella och den osynliga världen
ihop och kunde hanteras högst konkret.
Medeltiden skiljde inte heller mellan moraliska
skador och medicinska. Frisk blev man av att
hålla sig till dygderna och det rekommenderar
Hildegard ivrigt. Ångern renar en människa
och gör henne redo för en ny start i livet.
Självklart har hon där en psykologisk poäng
och vem kan utesluta att det finns mer glömd
visdom i hennes hälsofilosofi?
Många känner sig som sagt än i dag hjälpta av
den och det är ju ett värde i sig.
Vi vet som sagt inte om hälsoböckerna var
avsedda för offentligheten eller bara för
Hildegards eget bruk. Annorlunda är det
med de verk som uttryckligen dikterades av
hennes uppenbarelser från Gud. De skulle till
varje pris nå ut. Hildegard var 41 år gammal
när hon påbörjade denna speciella profetiska
författarverksamhet. Hildegards tre stora
”inspirerade” verk, hennes trilogi, om man så
vill, som jag lite längre fram ska berätta om,
förknippar kristen troslära med moralfrågor
och en kosmologi som omfattar tid och rymd
i en enda enhet – den sortens total-syntes av
allt som medeltidsmänniskor ännu kunde
komponera eftersom den tids kunskapsmängd
var begränsad och långt ifrån så gigantiskt
oöverskådlig och splittrad som den är i dag där
alla är specialister på egna fragmentariteter
och vi i gengäld saknar en helhetsfilosofi.

avhållsamheten och avvisade kyrkans lära om
Kristi fysiska närvaro i eukaristin. Hildegard
däremot skrev ytterst positivt om kroppen,
äktenskapet och om eukaristins mysterium.
Den kyska renheten skulle enligt henne
harmoniera med läromässig renhet. Det var
katarernas svaga punkt. Med tanke på att Guds
Son valde att anta en mänsklig kropp genom
inkarnationen måste kroppen vördas, framhöll
hon, trots den mänskliga naturens fallenhet
för synd. Inte ens änglarna vågar förakta
människokroppen!
Hildegards lära om sexualiteten är grundpositiv,
logiskt nog, i linje med katolska kyrkans. Vissa
av dåtidens regler reagerade hon emot: de
föreskrev t.ex. att en brud som just hade mist
sin jungfrulighet skulle hålla sig från kyrkan
ett tag liksom en man som nyligen hade sårats
i kamp. Det fanns ett uns av övertro där som
man kanske kunde tolerera, men Hildegard
kunde inte acceptera att tabuiseringen av blod
också skulle gälla menstruerande kvinnor
(utifrån Bibelns ord i 3 Mos 15:19). Det
var uppenbart orimligt. Prästcelibatet var
absolut nödvändigt, ansåg hon, ty prästen
är gift med kyrkan. Att apostlarna liksom
Gamla testamentets patriarker hade hustrur
skulle ses som undantag: det fanns nämligen
för få präster på apostlarnas tid (liksom det
fanns få för människor på patriarkernas tid),
”men numera är kyrkan vuxen och stark
och hennes tjänare är många” – därför kan
man nu ställa högre krav. Den äktenskapliga
akten – samlaget - får högsta uppskattning.
Den innehåller enligt abbedissan tre delar
som hon överraskande jämför med Guds
heliga Treenighets mysterium: det sexuella
begäret (concupiscentia), själva könsdriften
(fortitudo) och samlaget som Hildegard på
latin kallar för studium, antagligen på grund
av det bibliska uttrycket att man och kvinna
”känner” varandra (jfr 1 Mos 4:1 – Bibel 2000
har tyvärr översatt det lite platt med att de två
”låg med” varandra). Lusten tänder aktens
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Att en kvinna skrev böcker var ytterst ovanligt
i dåtiden. Ännu mer ovanligt var det när
hon vid sextio års ålder gav sig ut på långa
predikoturer som skulle vara fyra år och föra
henne vitt omkring längs Tysklands stora
floder, Rhen och Main, oftast till kloster
där hon förmanade till uppstramningar och
återgång till ordenslivets ursprungliga ideal.
Men hon framträdde också på offentliga
torg där hon höll tal för allmänheten. Främst
gisslade hon kyrkans ämbetsbärare: ”Ni är
natt som andas mörker, ett motspänstigt folk
som av bara välmående inte vandrar i ljuset
längre… Liksom vinden stormar fram över
jorden borde ni vara en andlig storm… ljusan
dag borde ni vara, andliga ledare” ropade hon.
Konkret syftade hon på de många klerker som
kränkte sina celibatslöften, hade köpt sig till
sina ämbeten genom mutor, som ägnade sig åt
”pluralism” d.v.s. att en enskild klerk höll sig
med flera olika intäktsgivande pastorat, fler än
han kunde sköta, samt det sorgliga bruket att
klerker motståndslöst underordnade sig den
världsliga makten och dess intressen – detta
sista var en brinnande fråga under denna
tid på alla samhällsnivåer: kejsarmakten
betraktade rikets biskopar som statens
ministrar och rikt folk styrde ofta över lokala
präster och t.o.m. kloster. Helgonet insåg klart:
lekfolket får aldrig ta makten över kyrkan! Men
även påvarna fick hårda ord med på vägen,
främst för att de saknade manligt mod att ta
itu med tidens villoläror och moraliska förfall
(”O du, Rom, du ligger där som i dina sista
dödsryckningar”). Påvarna gillade kritiken.
Hildegard skrev också mot dåtidens
”reformatorer”, katarerna, som hade stora
framgångar hos folket på grund av sitt enkla
och tillsynes fromma liv och som såg sig som
”renare” och mer evangeliska än den vanliga
kyrkan (ordet ”katar” syftar på ”renhet”).
De var dualister, förmodligen arvtagare
till manikeismen (se s. 1139) och negativt
inställda till det jordiska. De överbetonade
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möjlighet och så fullbordas den under bådas
lustfyllda hängivelse. Jämförelsen med Guds
väsen är djärv och Hildegard är verkligen inte
helt lätt att förstå på denna punkt. Vad menar
hon t.ex. med att säga att Guds vilja (voluntas)
ska uppfattas som mannens begär, Guds makt
(potestas) motsvarar könsdriften, och Guds
godhet (pietas) samlaget som ”sammanför
begär och möjlighet i harmoni”? Givetvis vill
hon betona att man och kvinna som på detta
fruktsamma sätt för vidare människosläktet
är Guds ”medskapare” men som bild av
Gud hade orden nog inte överlevt senare
århundradens censur. Samlaget beskrivs också
som ett aedificium (bygge) – det har mening
och mål: en ny människa, skapad till Guds
avbild. Mannen med sin lust är som en ”eld på
brinnande berg”, kvinnan är mer behärskad,
som ”den fina susningen från tonerna av en
citer”. De två blir ett och vill inte skiljas från
varandra igen. Den teologiska meningen är att
Gud är nära sin skapelse, närmast inflätad, och
därför kan det mänskliga samlaget användas
som metafor för hans väsen. I allt anpassar
Gud sig, kärleksfullt, smidigt, som om han
smekte varje detalj, med målet att komma
i samtal med skapelsen genom människan.
Varför? För att Gud vill dela sin glädje med
henne. Gud vill ge sin skapelse en kyss, en
kärleksfull omfamning (amando amplexus).
Gud talar som en älskande till sin älskade (jfr
språket i Höga visan), och han tilltror oss att
kunna svara på samma sätt.
Från Gud utgår liv som genomtränger hela
skapelsen. Hildegard använder mycket ordet
viriditas som klumpigt kan översättas som
”livs-grön-het”. Denna grönhet finns i allt.
Den får allt att leva och blomstra, så kallas t.ex.
Jungfru Maria för viridissima virgo (ungefär
= ”den allra mest grönskande jungfrun”)
eftersom hon bar världens Frälsare, livets
Givare, i sitt sköte. Grönheten är central i
Hildegards originella färglära. Jag kan inte gå
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mer in på ämnet här, det är svårt och det skulle
spränga denna boks redan ansträngda ramar.
Hildegards profetiska ord hade en annorlunda
dyster klang. De handlade ofta om framtida
straffdomar från Gud. Självklart var det
denna del av hennes lära som den nyfikna
allmänheten visade störst intresse för, man ville
veta hur det skulle bli (så var det väl också med
vår svenska heliga Birgittas uppenbarelser).
Abbedissan från Bingen förutsade att en mörk
tid skulle randas då den världsliga makten
skulle röva kyrkans rikedomar och ta makten
över kyrkans ledare, det skulle bli Guds straff
för prästernas synder. De onda som på så
sätt tjänade som Guds gissel skulle vara som
assyrierna i Gamla testamentet som användes
av Gud till att straffa Israel. Det finns röster
som har velat se Hildegards kyrkokritik som en
”reformationens gryning”, som om hon skulle
ha varit en ”protestantisk röst i förväg”. Inget
kunde vara mera fel. De kommande världsliga
övergreppen mot kyrkan står inte för något gott
i Hildegards framställningar utan enbart något
ont. Benediktinnunnan såg över huvud taget
negativt på förnyelser och skulle aldrig ha gillat
Luther och furstarnas kyrkoövertagande vid
reformationen. Världshistorien hade en gång
börjat som en fin ”jungfrulig” tid (Paradiset),
skrev hon, därefter följde en ”manlig” tid
(apostlarnas) och nu levde de kristna i en
”feminin” tid med försvagad tro. Onda tider
var på ingång som bär bud om Antikrists
ankomst. Fem framtida perioder, herravälden,
ska föregå Antikrist, de symboliseras av en
brinnande hund, ett gult lejon, en blek häst, ett
svart svin och en grå varg. Därmed beskrivs
också temperamentet hos de tyranner som ska
plåga jorden. Mellan de onda tiderna kommer
tider med rättvisa och andlig uppryckning.
Alla bestarna ska komma från nord (Satans
håll) men vi får inga tidsangivelser. Det var
fritt fram för spekulationer (och på dem fanns
det ingen brist i dåtidens andliga klimat).

skulle bara kvinnor ur överklassen inträda. Att
nya ordnar skulle få uppkomma avvisade hon
också – det räckte enligt henne att följa den
benediktinska vägen, ty Benediktus var som
en annan Mose. Nya rörelser uppstod bara av
högmod, ansåg hon (och glömde att hon själv
var en kreativ förnyare på många sätt!). Som
konstrast till Hildegard kan man nämna den
helige Franciskus (4/10) som föddes ett par
år efter Hildegards död och i vars rörelse en
ny ordensregel blev till där alla klasskillnader
upphävdes eftersom alla blev ”mindrebröder”
(minores = underklass). Helgon motsäger
ibland varandra, det är inget märkligt med det
(så är det ju även med en del bibelställen).
År 1165 förvärvade Hildegard ett övergivet
augustinerkloster (Eibingen) på andra sidan
Rhenfloden och kunde nu grunda en extra
kommunitet. Nu fick hon två gånger i veckan
ta sig över med båt för att leda det klostret
också. Under dessa år skrev Hildegard sin
sedelärande bok Liber Vitae Meritorum (=
Boken om livets förtjänster). Den handlar
mycket om botgöring och innehåller skarpa
psykologiska observationer. Den nu åldrande
kvinnan led av sina sjukdomar som aldrig
förr och dessutom under ordensinterna
konflikter. Därtill kom en farlig kritik som hon
framförde mot kejsaren Fredrik Barbarossa.
Hon och han hade tidigare varit på vänskaplig
fot och kejsaren hade sökt hennes råd och
överhopat hennes kloster med privilegier, men
då imperatorn år 1159 gav sitt stöd till den
olaglige motpåven Viktor IV som bekämpade
den lagligt valde påven Alexander III upphörde
Hildegards sympati för sin jordiske furste.
När Viktor dog tillät sig kejsaren att på egen
hand utnämna ännu en motpåve istället för att
– som rimligt var - försonas med Alexander.
Det blev droppen. De tyska biskoparna rasade
och Hildegard kallade kejsaren för galen. Hon
skrev till honom: ”Du uppför dig som ett barn,
ja, värre: som ett dumhuvud!” Kejsaren brydde
sig dock inget vidare om profetissans ord.
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Antikrist kommer att bli en sorts parodisk
efterlikning av Kristus. Han föds av en
hora som påstår att hon är jungfru. Han är
djävulsbesatt från första början och upplärd
av sin mor i magi. Han kommer att predika,
utföra falska under, låtsats uppstå från de döda
och författa sina egna heliga skrifter. Han
kommer att förkasta all sexuell avhållsamhet
och all självförnekelse. Hildegard ser honom
kasta sig över jungfrun Kyrkan och blodigt
våldta henne. På bilden som ledsagar texten
till denna vision syns Antikrists fula huvud
täckande jungfrun Ecclesias blottade sköte.
Symboliken vill säga att Antikrist både är
kyrkans son och hennes förförare (d.v.s. han
har utgått från kyrkan men aldrig verkligen
tillhört den, jfr 1 Joh 2:19). Kyrkan kommer att
triumfera över monstret, blodigt men segerrikt,
genom Jesus, sin himmelske Brudgum. Men
Antikrist däremot, står till slut på ett berg av
exkrementer, stolt och självhävdande, och där
slås han ner av en blixt från ovan.
Det fanns verkligen inget ”protestantiskt” hos
Hildegard. Uppror mot kyrkans hierarki bjöd
henne innerligen emot. Kyrkans ordning är
en avglans av himlens ordning, ordensfolk
rangerar t.ex. lika högt över lekfolk som
ärkeänglar över änglar. Äktenskapets ordo
är helig men klosterlivets jungfrulighet
överträffar den, abbedissan beskriver det
gudsvigda livet lyriskt med musik, blommor
och kvinnlig skönhet. Jungfrurna efterliknar
Kristus och Johannes Döparen och bara dessa
ska få sjunga den nya sången i Paradiset (Upp
14:3-4), resonerar hon. Helgonet vänder sig
emot att barn överlämnas till klostren utan att
själva tillfrågas (som hon själv gavs bort) men
anser också att munkar som flyr sina kloster ska
föras tillbaka dit, om nödvändigt med makt.
Hildegard var grundkonservativ: världen
fungerar bäst med klasskillnader: undergivna
ska lyda överordnade och de som har makt
ska vara goda kristna (Hildegard vände sig
ofta mot maktmissbruk). I hennes eget kloster

Efter denna tid skrev helgonet på sin tredje
stora, enligt henne av Gud inspirerade, skrift,
Boken om Guds verk (det latinska originalet
återges ibland med lite olika titlar). Här
fulländas kosmologin. Allt i historian ska
sluta i ett apokalyptiskt scenario. Boken utgår
från en vision om den gudomliga kärleken,
den kommenterar skapelseberättelsen i 1
Mos kap 1 och Johannesevangeliets prolog
(Joh 1:1-18) och betonar Skaparens identitet
med det inkarnerade Ordet (Hildegard var
fäst vid den helige Athanasios verk, se 2/5,
vars teologi kretsar kring inkarnationen, och
hon undervisade sina nunnor grundligt om
honom). Världsalltet (makrokosmos) har,
skriver hon, sin parallell i människokroppen
(mikrokosmos), och liksom människokroppen
på så sätt är inskriven i universums centrum,
dess struktur, så är Kristus såsom den
inkarnerade Kärleken inskriven i tidens
mitt. Här är hon till 100 % barn av sin tid.
Medeltidens syn på tillvaron kan uttryckas
med orden:
Omnis mundi creatura
quasi liber et pictura
nobis est et speculum
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(Allt skapat i världen är liksom en bok, en bild
och en spegel av oss)
Denna korrespondens mellan det nära och det
universella får dock inte tolkas så att man skulle
kunna avläsa något om livets gång genom
att studera stjärnor och tecken. Hildegard
vände sig bestämt mot magi, astrologi och
spådomskonst. Världens krafter styrs av Gud.
De är Guds tjänare. Stolthet och djävulens
förförelse får människor att lägga mer i dessa
saker än vad som finns att läsa i dem.
Världsalltet finns i människokroppen, säger
Hildegard. Magen kan rymma alltet (den
är capax mundi), ty hela universum är en
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jättemage vars partiklar strömmar genom
oss. Därför längtar magen efter att uppta
skapelsens inre krafter genom mat och dryck
och sedan urskilja dem och så upprätthålla
sin inre balans. Varje kroppsdel, även
könsorganen, knyts av Hildegard ihop med
Johannesevangeliets prolog så att det framstår
på alla sätt vilken storhet det innebär att Ordet
blev människa (Joh 1:14).
För att förstå Hildegards holism kan man tänka
på ett kloster som är kvadratiskt byggd kring
en brunn i sin trädgårds mitt. Så är världen
fyrdelad i allt, och allt kretsar kring människan.
Kring sig och i sig har människan de fyra
elementen (jord, eld, luft, vatten). Inom henne
flyter fyra kroppsvätskor, jordytan hon står
på har fyra väderstreck, året sina fyra årstider
etcetera. Klostret är som Guds kosmosbygge
i syndens kaos, tidens och rymdens skapade
dimensioner fastlagda i sten och bönerutiner,
ett mänskligt urverk. Därför ska arkitekturen
vara vacker, melodiös, en försmak av Det
nya Jerusalem (Upp kap 21). Livet i kloster
är en i sanning människoanpassad livsram
som pekar mot Paradiset. Dygnets två poler
samtalar också harmoniskt med varandra:
dagen är ”större” än natten, ”men natten
talar visdom” skriver Hildegard och verka
syfta på drömmar som inspiration för själen.
Tillvarons underbart skapade ordning kallar
helgonet för constitutio. Den skada som
människans synd har förvållat mot sig själv
och naturen kallas destitutio, medan den
återupprättelse eller hälsosamma helhet
som alltet längtar efter (jfr Rom 8:22) kallas
restitutio. Synden, vår brutna relation till
naturen, får naturen att liksom uppstämma ett
klagoskri till himlen över den av människan
förpestade miljön. Synden kan beskrivas som
mänsklighetens missförhållande till världens
melodiösa harmoni (musica mundana).
Just därför kan rätt musik ha en terapeutisk
verkan på människorna. Musik är rentav

Boken om Guds verk var nästan klar då
Hildegards trogne sekreterare, broder Volmar,
dog år 1173, och andra skrivare fick hoppa
in. Det måste ha varit ett hårt slag för henne.
Snart skulle den viljestarka abbedissan därtill
möta sitt livs värsta kris. En ädling som under
en period hade varit exkommunicerad från
kyrkan begravdes i hennes klosterkyrkogård.
Stiftet i Mainz krävde att liket skulle grävas
upp igen eftersom en av kyrkan utesluten
person inte fick vila i invigd jord. Hildegard
vägrade under hänvisning till att mannen
hade försonats med kyrkan och tagit emot
sakramenten före sin död. På kyrkogården
suddade hon med sin abbedissastav bort
gravens markeringar i marken så att ingen
kunde lista ur var mannen låg. Sedan skrev hon
till biskopen: ”Kom själv hit, Ers excellens, och
gräv upp honom”. Kyrkofursten kom faktiskt
dit med sina mannar men fick återvända
tomhänt. Hämnden för denna förödmjukelse
blev ett interdikt: kyrkobyråkraten förbjöd
firandet av mässan och övriga sakrament
samt den liturgiska sången i klostret i
Rupertsberg. Tystnad rådde nu i klostret.
Under sex månader kämpade den numera
80-åriga Hildegard intensivt för upphävandet
av interdiktet, troget uppbackad av sitt kloster,
tills biskopen gav med sig. Utslagsgivande
var hennes egendomliga klagobrev där hon
beskriver musikens välsignande verkan för det
andliga livet – vi får där en hel musikteologi -

den musik som biskopen alltså hade förbjudit.
Det är i denna situation rent djävulusiskt,
skrev hon, att riva ut lovprisningen av Gud ur
människornas hjärtan genom den sataniska
ondskans lögner. Den som gjorde sig skyldig
till sådant (biskopen) kunde inte räkna med att
själv få delta i änglakörens sång efter detta livet.
Abbedissan ilska växte fram ur hennes insikt
i världsalltet där människan och allting är
harmoniskt skapade, d.v.s. skapade för musik
varför förbudet utgjorde en störning av själva
den av Gud skapade kosmiska ordningen. Det
var ord och inga visor. Hildegard fick åter höra
sången och njuta av mässfirandet i sitt kloster.
Den segern vann hon få månader före sin död.
Hildegards andlighet är unik. Den pekar bakåt
mot antiken, liksom t.ex. Bernhards fromhet
gör, inte framåt. Den typiskt individuella
fromheten som t.ex. växte fram i den s.k.
Devotio moderna (jfr den andliga klassikern
Thomas a Kempis bokserie ”Kristi efterföljelse”)
märks det inga spår av. Hildegard är komplett
ointresserad av sin egen person, allt handlar
hos henne om Det Stora Sammanhanget. Så
saknas även den individuella brudmystiken
– d.v.s. att den enskilde bedjande lever i en
intensiv medvetenhet om att själen är Kristi
brud som längtar efter föreningen med
sin brudgum, Kristus. Detta tema är starkt
utvecklat hos Bernhard i hans kommentarer
till Höga Visan. I fråga om den annars för
medeltiden så typiska asketismen och det
strikta fastandet är Hildegard relativ mild.
Kroppen är god, den ska disciplineras, tämjas,
inte bestraffas. En gång ska den ju uppstå
i härlighet. Kroppen, särskilt kvinnans, är
svag – Hildegards tankar gick ofta till den
gudomliga kraften som blir verksam i vår
svaghet (2 Kor 12:9). Själv led hon av kroniska
sjukdomar – vi vet inte vilka. Hon såg sig själv
som en obetydlig dödlig, aska av aska, hon
darrade inför det ansvar hennes uppenbarelser
medförde - ungefär som profeterna i Gamla
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livsnödvändig eftersom den påminner oss om
vår ursprungliga paradisiska samstämmighet
med skaparverket, den som vi en gång haft
och en gång ska återfå. Sambandet mellan
den av Skaparen önskade ”världsmusiken”
och Hildegards kompositioner uttrycks
symboliskt i den dolda geometrin som hon,
den heliga kompositören, bygger in i sin
tonskala, baserande på det s.k. gyllene snittets
proportioner (talförhållandet 3:5) som vi ju
möter i naturen. Det gör hon högst medvetet.

testamentet. Hon kallade sig ödmjukt för
”obildad” vilket hon inte var. Med tanke på
hennes fysiska lidanden imponeras man av
hennes jublande glädje över den mänskliga
kroppens skönhet som är en avglans av
Skaparen själv: ”Jag är en pelare av himmelsk
harmoni, och alla livets glädjeämnen uppfyller
mina tankar”, ”jag gläds åt pukornas söta musik
eftersom jag litar på Gud. Jag kysser solen när
jag äger den i glädje. Månen omfamnar jag när
jag hjärtligt älskar den…”. Hildegard vill få oss
att blicka upp till solen, månen och stjärnorna
och betänka ”vilken lycka Gud skänker
människan”. Till och med i sorgen bor glädje,
säger hon, ”och i all glädje vilar en lycka”.
I Hildegard möter vi en visionär som framför
allt ville framföra kyrkans sanna troslära och
förknippa religion och vetenskap i tjänst åt
människans frälsning till kropp och själ. Vi
märker en jublande glädje över skapelsens
– särskilt människokroppens - skönhet och
ordning, och samtidigt en modig kvinnas
stora sociala indignation som vände sig mot
oordningen hon såg omkring sig och som
det mansdominerande samhället i sin feghet
varken kunde eller ville rätta till.
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Heliga Hildegard, du var gripen av kärlek till
Gud och till hans kyrka, aldrig kunde du se dig
mätt på den skapade världens skönhet. Det blev
ett behov för dig att få prisa Gud. Be för alla
kvinnor och män som i vår tid söker mening och
sammanhang, att de, som du, får ana det som
inget öga har sett och inget öra hört, det Paradis
som Gud har skapat oss för. Amen.

JOSEF AV COPERTINO (1603-1663)

Den helige JOSEF AV COPERTINO älskade
Gud, men han ansågs vara ohjälpligt dum. I
klostret fick han passa åsnan. Han ville bli präst
och lärde sig en enda vers från bibeln – den
kom på provet och så blev han vigd. Men när
han bad sina böner började han sväva i luften,
högt över altaret – trots alla gravitationslagar.
Nyfikna strömmade till och han anklagades
för bedrägeri, men påven Urban VIII – som
verkar själv ha sett honom flyga – friade Josef.
Den enfaldige munken är i vår tid helgon för
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I vår tid hyllas abbedissan på nytt, inte minst
i Tyskland och efter uppmärksammandet
av 900-året för hennes födelse, år 1998. Man
framför helgonets originella musik, man
studerar hennes färglära och teologi, och
de som är intresserade av naturmedicin –
homeopati – prisar entusiastiskt hennes
näringslära. Självklart intresserar sig vår
tids feministiska teologer för den högt
bildade medeltidskvinnan som inom sin
tids ramar slogs för sin och sina medsystrars
självständighet och frihet i en värld där
klostren var kvinnors enda intellektuella
utvecklingsmiljöer. Påven Benediktus XVI
– även han tysk som Hildegard - upphöjde
år 2012 vårt kreativa helgon till kyrkolärare,
kvinna nummer fyra i serien. Det var på tiden.
Nästa i raden borde bli Birgitta av Vadstena.

tentande studenter och för astronauter.
Jo, det är sant.
Gud utvalde dig, helige Josef av Copertino, och
lät människorna häpna över de under som
skedde med dig. Be för alla duktiga och lärda
skeptiker att de lär sig ödmjukhet och enkelhet
och liksom du främst längtar efter honom som
är upphöjd över all jordisk visdom. Amen.

19/9

JANUARIUS (DÖD 305)

Blod från den helige biskopen JANUARIUS i
två slutna glasampuller brukar på oförklarligt
vis bli flytande varje år på hans dag. Därför är
det just i dag stor folkfest i Neapels domkyrka.
Men undret är aldrig officiellt godkänt av
kyrkan. Man får tro vad man vill. Säkert är att
den helige Januarius halshöggs för sin kristna

tro, i dag år 305. Helgonets starka tro trots yttre
hot och påtryckningar är det viktigaste undret
i berättelsen om Januarius. Denna tro bör vi
fira. Vi ska dock inte förargas över den folkliga
religiositetens mera spektakulära former. De
uppstår ju för att visa hur viktiga vissa helgon
är - varför anmärka på det?

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, låt de heligas gemenskap, som skänker oss glädje på den helige martyren
Januarius dag, stärkas här på jorden och fullkomnas i himlen. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Heb 10:32-36 och Joh 12:24-26

Kyrkans ögon riktas i dag mot Korea, där vår
religions historia började på 1700-talet när
lekmän – utan präster – började tro och döpa
sina landsmän. 1837 kom den förste biskopen
in i landet. Två år senare halshöggs han och
hans två präster, och många lekmän korsfästes
av den misstänksamma konfucianska regimen.
Den helige ANDREAS KIM TAEGON
höll då i utlandet på att förbereda sig för
prästämbetet. Efter vigningen tog han sig in
i landet och smugglade dit fler präster. Även
han – och den helige lekmannen PAULUS
CHONG HASAN - halshöggs. Påtryckningar
från utlandet fick regimen att minska pressen
på den katolska minoriteten mot slutet av

1800-talet, men förföljelserna blossade upp
igen år 1901, och även i decennierna därefter
under den japanska ockupationen, samt under
Koreakriget på 1950-talet.
I Sydkorea har kyrkan sedan välsignats med
miljontals medlemmar. År 1984 var påven
(den helige Johannes Paulus II) där och
helgonförklarade 103 koreaner som gett sina
liv för Kristus. Men martyrernas verkliga antal
är förstås mycket större.
I Nordkorea är situationen när dessa rader
skrivs en ren mardröm. Våra medkristna där
lever under jorden, i ångest och övergivenhet.
1389
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ANDREAS KIM TAEGON, PAULUS CHONG
HASAN OCH DERAS FÖLJESLAGARE
(DÖDADE 1801)

Hjälporganisationer uppskattar (2015) att ca
70 000 kristna långsamt förgås där i omänskliga
arbetsläger. Vi har ingen kontakt med kyrkan
i Nordkorea och kan bara be för dem. Kristus
förföljs i sina lärjungar i många länder än i dag,
ja, kanske mer än någonsin. Vi har inget att
sätta emot annat än den kärlek till våra fiender

som han bjöd oss att visa (Matt 5:38-48). Jag
ber för att kyrkan i hela Korea är fri när dessa
rader en gång läses - och att koreanska halvön
också är helt fri från det kroniska hotet om
atomar utplåning som ännu hänger som ett
mörkt moln över den plågade nationen när
dessa rader skrivs (år 2018). KYRIE ELEISON.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, alla folks skapare och frälsare, underbart har du rotat din kyrka i Korea och låtit den
växa genom dina martyrer Andreas, Paulus och deras följeslagares bekännelse till ditt namn.
Hjälp oss genom deras förbön och exempel att vara dig trogna intill döden. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Pet 4:13-17 och Matt 10:28-33
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FESTEN FÖR APOSTELN OCH
EVANGELISTEN MATTEUS

Det första man ser när man öppnar Nya
testamentet är den helige aposteln MATTEUS
evangelium. Där visas Jesus som en modig
lärare, radikal och i djupa konflikter - kanske
var tullindrivaren Matteus själv likadan.
Änglar, drömmar, barn och pengar är några
av författarens favoritdetaljer. Matteus flätar
in sig själv i dagens läsning ur evangeliet,
Matt 9: 9-13 (och kanske också, fast indirekt,
i Matt 13:52) - åtminstone är det den vanliga
tolkningen. På de parallella ställena hos
Markus (Mark 2:13f) och Lukas (Luk 5:27f)
heter denne tullindrivare Levi – därför kallar
vi ofta denne apostel för Matteus Levi (det
var vanligt i antiken att judarna hade dubbla
namn, så t.ex. Saulus/Paulus). Jesus kallade
på Matteus och han ändrade sitt liv, ja, blev
apostel (Matt 10:3). Den omvände syndaren
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ger oss i sitt evangelium mycket av Jesu lära,
han vill försvara tron på Jesus som den Messias
profeterna förutsade. Matteus proklamerar
Gudsriket som profeterna längtat efter, nu
förverkligat i kyrkan. Detta rike har en kung
(Kristus), en lag (Bergspredikan i kap. 5-7) och
ett nytt förbund med tillhörande överstepräst
och kult (Kristus och eukaristin). Varje döpt
människa tillhör riket, här och i himlen, och
det ska spridas ut över jorden (Matt 28:18-20).
Den första läsningen i dag (ur Efesierbrevet)
handlar om den enhet som ska finnas i
Kristi kyrka. Enheten kräver att vi inte
diskriminerar någon. Så varnar Matteus i
sitt 18:e kapitel tydligt emot makttänkande
liksom emot all hänsynslös behandling av
barn. Han pekar också på hur syndare ska
tillrättavisas: förnuftigt, tålmodigt, utan vrede.

Biskopen Ireneus av Lyon skrev omkring år
180 e.Kr.: Matteus författade ett evangelium
bland hebreerna på deras språk samtidigt som
Petrus och Paulus förkunnade evangeliet i Rom
och grundade församlingen där. Flera decennier
tidigare – ca år 125 - intygade biskopen Papias
i Egypten att Matteus sammanställde Jesu ord
och gärningar på hebreiska. Var och en tolkade
dem efter sin förmåga. Citaten har vi från
kyrkohistorikern Eusebios omkring år 325
(se hans Kyrkohistoria, översatt till svenska på
Artos förlag). Vi ser: Matteus text har rötter i
den urkristna judiska miljön.
Medeltidens kända Legenda Aurea (”Gyllene
legender”) berättar att vår apostel reste till
Etiopien eller Egypten, besegrade trollkarlar
och drakar och uppväckte en död kungason
till livet igen. Nu ville man tillbe Matteus som
en gud, men han lärde folket om den sanne
Guden och så byggde de en stor kyrka till hans
ära. En ung jungfru vigde sig åt ett liv för Gud

i avhållsamhet, men en kung ville absolut ha
henne som sin brud. När Matteus förebrådde
honom detta – hon tillhörde ju nu Gud – lät
kungen en bödel hugga ner aposteln bakifrån
med ett svärd under en gudstjänst. Jungfrun
motstod fortfarande kungens frieri och då
lät denne sina män tända eld på hennes hus.
Aposteln Matteus uppenbarade sig i samma
stund och avvände elden som i stället kastade
sig över kungapalatset. Kungen drabbades av
spetälska och tog sitt liv. Därefter valde folket
den ståndaktiga jungfruns broder till kung och
han fyllde landet med kyrkor. Legenden är pur
fantasi, möjligen bevarar den några procent av
sanning. Som exempel på folklig berättarkonst
har den givetvis ett bestående värde.
Den verklige Matteus anar vi genom hans
Jesusbok. Fira hans festdag i dag genom att
läsa i den! (Läs mer om honom på s. 145 - 152).
Hela evangeliet tar tre timmar att ta sig igenom
om du läser non-stop. Då får du en överblick.

Kyrkans bön denna dag:
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Fader i himlen, din outsägliga barmhärtighet kallade syndaren Matteus att bli din heliga
apostel. Stärk oss med hans bön och föredöme, så att vi utan att tveka bryter upp när du kallar
oss och håller fast vid dig i allt vad livet medför. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Ef 4:1-7, 11-13 och Matt 9:9-13
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MAURITIUS OCH HANS FÖLJESLAGARE
(DÖDADE 302)

Som redan nämnts (11/9) dödades en hel
romersk legion av sin egen armé år 302 e.Kr.
när de vägrade utrota kristna i området
Agaunum i nuvarande Schweiz (”Vi är
soldater och inga mördare!” ropade de och
bekände sedan att de alla själva var kristna
vilket beseglade deras öde). Hela legionen
var egyptisk. Deras befälhavare var den helige
MAURITIUS och det är hans och deras dag i
dag. 80 år efter massakern – när kristendomen
hade blivit tillåten – hittades deras ben vid en
klippvägg och en kyrka byggdes över dem.
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Helige Mauritius, när kyrkan ännu var ung
vågade du och hela din legion trotsa kejsaren
för att skona oskyldiga kristna. Må han som
lärde oss att älska vår nästa på er förbön göra
oss till sanna kristna som vågar säga ifrån ifall
vi beordras att handla mot vårt samvete. Amen.

PIO FRÅN PIETRELCINA
(PADRE PIO, 1887-1968)

Äntligen hans dag: Den helige PADRE PIO
från Pietrelcina. Denne franciskanmunk är ett
fantastiskt helgon från vår egen tid. Googla
hans namn så kan du läsa om alla underverk
han gjort. Han såg som sin kallelse att följa
den lidande Kristus genom att be Gud om att
få bära andra människors lidanden i deras
ställe och så fick han ett långt liv i botgöring
och smärta.
Padre Pio omvände och påverkade många
människor och är väl i dag Italiens viktigaste
helgon. Han kunde vara tuff och barsk i sina
ord – ändå var medkänsla med människor i
nöd hans viktigaste egenskap. Han har berättat
hur han en gång uppsöktes av en fattig gammal
kvinna som hade hört att han ville bygga ett
sjukhus. Hon kom till honom och erbjöd att
ge ett litet bidrag. Padre Pio visste hur fattig
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På 500-talet grundades där klostret SaintMaurice som ännu finns och har ett gästhem.
Varför inte åka dit och be Gud om styrka i din
egen tro.

hon var och sa: ”Tack! Men behåll pengarna.
Ni behöver dem”. Kvinnan sa: ”Padre, ta emot
dem.” Men han stod fast: ”Nej. Varför skulle jag
ta brödet ur munnen på Er?” Då resignerade
den fattiga kvinnan: ”Ni har rätt – det är för
litet…” Då insåg prästen att han nästan hade
förödmjukat henne och ångrade sina ord. Med
tårar i ögonen – som han försökte dölja med
en näsduk – sa han: ”Ge mig pengarna – och
må Gud välsigna Er.” Scenen ger oss Padre Pio
i ett nötskal.
Djävulen angrep honom ibland fysiskt, och
hans medbröder gömde sig av skräck när det
dundrade och väsnades i hans cell för att han
slogs mot den onde. Han fick på oförklarligt
vis ta emot Kristi sårmärken som han bar
under 50 år, d.v.s. hans händer, fötter och sida
genomborrades liksom Jesus på korset, vilket

Vad kan jag berätta för Er som svar på Er
fråga om min korsfästelse? Min Gud! Vilken
pinsamhet och förödmjukelse jag måste
genomlida när jag tvingas förklara vad du
har gjort mot denna eländiga skapelse! Förra

månaden, på morgonen den 20, i koret, gled
jag in i en dåsighet, liksom i en ljuvlig sömn,
efter att jag hade firat mässan. Alla mina inre
och yttre sinnen och även mina själskrafter
försänktes i en obeskrivlig stillhet. Jag var
omgiven och invaderad av absolut tystnad. Jag
uppfylldes plötsligt av stor frid och hängivelse
som utplånade allt annat och lugnade oron.
Allt detta hände i en blink. När detta hände
såg jag framför mig en hemlighetsfull gestalt
som liknade den jag hade sett på kvällen den
5 augusti. Den enda skillnaden var att dess
händer, fötter och sida droppade blod. Denna
syn skrämde mig och vad jag kände i den
stunden kan inte beskrivas. Jag trodde jag skulle
dö och hade verkligen dött om inte Herren
hade ingripit och stärkt mitt hjärta som höll på
att brista i mitt bröst. (De följande raderna i
originalbrevet är skrivna med mindre handstil
och kortare radavstånd – kanske ett tecken på
oro vid tanken på det som drabbat honom:).
Synen försvann och jag märkte att mina händer,
fötter och sida droppade av blod. Föreställ Er
vilken ångest jag kände och fortfarande känner
varje dag. Såret vid hjärtat blöder ständigt,
särskilt från torsdag kväll till lördagen. Käre
fader, jag plågas till döds av såren och av den
pinsamhet jag känner på grund av allt detta
djupt i min själ. Jag är rädd att jag kommer att
förblöda om inte Herren lyssnar till mitt hjärtas
bön att befria mig från detta tillstånd. Kommer
Jesus, som är så god, att ge mig denna nåd?
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läkare har konstaterat och skrivet rapporter om
men inte kunnat förklara. Såren varken läkte
eller inflammerades och när han dog i hög
ålder, år 1968, var de borta. Själv ville padre
Pio dölja sina sårmärken – han visade den
största motvilja mot att filmas eller visa upp
sig inför kamera. Att han också skulle få stå ut
med avvisning, misstänksamhet, anklagelser
om bedrägeri samt sina överordnades
inskränkning av hans verksamhet var ett extra
kors. Jag deltog med konfirmander i hans
helgonförklaringsmässa en sommardag 2002.
Det var så olidligt varmt att Roms brandkår
sprutade vatten över människomassorna, men
glädjen gick inte att ta miste på. Oräkneliga
människor känner sig hjälpta av detta helgons
förbön. Graven i San Giovanni Rotondo är
en stor, modern vallfärdsplats. Hans kropp
vilar i en öppen glaskista. Många som besöker
platsen återvänder som en annan människa.
Detta helgon står nära dem som har det svårt,
och han kommer inte att glömmas bort i
framtiden - den som lever ska få se.
Ur ett brev av den helige padre Pio från den 22
oktober 1918 till en överordnad som krävde att
få höra hur hans stigmatisering gick till:

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du lät genom en enastående nådegåva den helige prästen Pius ta del
i din Sons kors, och genom hans tjänst förnyade du din barmhärtighets under i människors
liv. Låt oss på hans förbön vara så förenade med Kristi lidanden att vi lyckligt når fram till
uppståndelsens härlighet. Genom honom, din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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ALLA SVERIGES SKYDDSHELGON

Många helgon har inte någon särskild dag.
ALLA SVERIGES SKYDDSHELGON firas
tillsammans i dag, även de som inte fått något
datum eller inte har det längre. Från katolska
kyrkans tidiga historia här i landet har vi
många namn som t.ex.
Martyrbiskopen UNNI av Västergötland.
Hans gravsten (med runinskrift) står på Husby
kyrkogård.
ADALVARD, biskop av Skara i slutet av
1000-talet. Han la grunden till Skara domkyrka
och lär ha utfört många under.
NIKOLAUS av Edelskog, nära Skara, en präst
som dödades när han var på väg med den
heliga kommunionen till en församlingsbo.
En mäktig katedral – som inte finns kvar –
byggdes till hans ära mitt i dalsländska skogen
med Skara domkyrka som modell.
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STEN av Skara, en dominikanmunk, död 1482,
ska ha väckt en död soldat till liv så att mannen
kunde ta emot absolutionen och så dö i frid.
De engelska munkbröderna UNAMAN,
SUNAMAN och VINAMAN var alla från
cluniacenserorden. De rånmördades av sina
tolkar. Den helige SIGFRID (se 15/2) återfann
deras avhuggna huvuden i en sjö och byggde
Växjö domkyrka till deras ära. Svenska kyrkan
har än i dag en bild av de tre huvudena i Växjö
stifts vapen.
STENFI, en biskop, Norrlands apostel på
1000-talet. Han kom till Sverige från Bremen
tillsammans med den helige Adalvard. Stenfi
mördades av hedningar i Ödemårdens skog.
Hans reliker vilar i Norrala kyrka.
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Ett antal personer knutna till kretsen kring
heliga BIRGITTA (se 23/7 och 7/10) räknas
också som helgon, förutom hennes döttrar
KATARINA AV VADSTENA (se 2/8) och
INGEBORG (som blev nunna i Riseberga
kloster) även den store teologen MATTIAS
av Linköping, svenska medeltidens lärdaste
man, som skrev förordet till Birgittas
Uppenbarelser. Han var Heliga Birgittas
första biktfader och påverkade henne mer
än någon annan. Hans bok Homo conditus
om den kristna människan väckte beundran
även utanför Sverige (svensk översättning
1986 av Anders Piltz under titeln Vägen till
Jerusalem, Katolska bokförlaget). Därtill
PETRUS OLOVSSON från Skänninge som var
den första generalkonfessor för birigittinorden
(förman för birgittinmunkarna). PETRUS
AV ALVASTRA var prior i Alvastra kloster,
vars ruiner ännu ses några kilometer söder
om Vadstena. Det var denne prior som
nedtecknade Birgittas uppenbarelser efter
hennes diktamen.
Slutligen biskoparna HEMMING av Åbo (se
21/5) och NILS HERMANSSON av Linköping
(se 4/2). Dessa två saligförklarades år 1499 av
påven tillsammans med de heliga BRYNOLF
av Skara (se 16/8) och INGRID av Skänninge
(se 9/10).
Det finns fler. I Carl Henrik Martlings bok ”En
svensk helgonkrönika” (Artos förlag, 2001)
kan man läsa om många lokala eller ”folkliga”
helgon som vördats i katolsk tid. Den helige
BJÖRN från Klockrike i Östergötland (”Helge
bror Björn” och ”de fattigas fader”) var präst
och ska ha byggt den första kyrkan där. Det
berättas att han dog i vad vi skulle kalla för
en trafikolycka, år 1309. Hästen skenade när

(se 29/7) eller den helige 200-talsdiakonen
LAURENTIUS från Rom (”Sankt Lars”, se
10/8). Bland de (ännu) icke-kanoniserade
finns nutida hjältar som verkat här i landet,
t.ex. martyrprästen Ragheed Aziz Ganni som
mejades ner av islamiska terrorister på gatan
i Bagdad den 3 juni 2007 tillsammans med
tre subdiakoner... Högt över alla helgon som
ber för Sverige står Guds moder Maria. Den
22 mars 2014 invigde katolska biskopar från
Norden tillsammans med kardinal Koch
från Rom våra nordiska länder till Marias
obefläckade hjärta (se även s. 670), en
förnyelse av den historiska vigningen som den
helige påven Johannes Paulus II (se 22/10) –
en stor Sverigevän - förrättade 25 år tidigare
under sitt besök i Norden. Efteråt hölls en
högtidlig vesper i Lunds domkyrka där även
biskopar från Svenska kyrkan deltog. Där fick
jag som diakon läsa upp evangelietexten med
Jesu inträngande bön till Fadern att de alla
skall bli ett (Joh 17:21). Ja, detta ber Sveriges
skyddshelgon kanske allra mest för: de kristnas
enhet i vårt land. Helgonen är en stor skara som
ingen kunde räkna, av alla folk och stammar
och länder och språk (Upp 7:9). De flesta är
glömda av människor och bara kända av Gud.
Många som vi saknar på kyrkbänken för att
de gått bort ber nu för oss. Vad vi är, var de.
Vad de är, kan vi bli - vi får inte tvivla på det.
Oh, when the saints go marching in, oh, when
the saints go marching in - Lord, I want to be in
that number, when the saints go marching in.
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han var på väg med den heliga kommunionen
till en sjuk. Vid den tiden brydde man sig
inte om prästcelibatet i de trakterna så han
var gift. När hustrun, som stod och bakade
bröd, fick höra om hans död vägrade hon tro
det ”om inte dessa degklumpar nu förvandlas
till sten!”. Det gjorde de. Tre brödliknande
stenar kan ses än i dag i en glasmonter i
kyrkan i Klockrike. Helgonets kropp flyttades
ca år 1400 till Linköpings domkyrka där den
vilar i ett sidokapell under en stenplatta med
runbokstäver. Runt om plattan kan man
med stor möda identifiera en latinsk text
med följande förkortningar: hoc-mausoleotua-pausat-ossa-locata-Bero-volete-do-deklokkarike-levata-Ad-laudem-xpi-vires-z-opesposuisti-Sic-cu-vixisti-servire-deo-studuisti (”I
detta gravmonument vilar dina hitlagda ben,
Björn, vilka med Guds vilja flyttats hit från
Klockrike. Till Kristi ära har du ställt din kraft
och förmåga. På så sätt har du under ditt liv
bemödat dig om att tjäna Gud”). Jag, en sentida
namne till denne gode man, skriver det här
med min laptop liggande på hans gravplatta.
Övriga kända svenska helgon beskrivs i denna
bok under sina datum: Heliga ELIN (Helena)
av Skövde (30/7), kung ERIK (18/5), BOTVID
(28/7), DAVID AV MUNKTORP (25/6),
ESKIL (12/6) och den heliga ELISABETH
HESSELBLAD från vår egen tid (4/6). Till
Sveriges skyddshelgon får vi även räkna dem
som har vördats här i landet utan att verka
här, såsom den helige kung OLAV av Norge

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, hör de böner som bärs fram av den saliga Gudsmodern Maria, dina heliga
martyrer Lars och Erik, den heliga Birgitta och alla dina helgon för Sveriges land och folk.
Håll din hand över oss, välsigna och skydda oss i alla faror, och låt ditt rike komma mitt ibland
oss. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: : 5 Mos 8:11-19 och Matt 6:25-33
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SERGIUS AV RADONEZ (1314-1392)

Den helige SERGIUS RADONEZ tillhör den
lilla grupp av helgon i katolska kyrkan som
också kanoniserats av den ortodoxa kyrkan
efter den stora schismen år 1054. Som ung
levde han samma isolerade asketiska liv som
ökenfäderna (se t.ex. den helige Antonius,
17/1) – bortsett från den skillnad som det
ryska klimatet utgör med kyla, vind och
regn. Unga män anslöt sig till honom och så
började Sergius grunda kloster. Källorna ger
intrycket av en ganska så ”normal” munk, men
han kunde ge vägledning som ingen annan.
Politiska och kyrkliga auktoriteter sökte sig
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till den kloke mannen för råd. Efter sin död,
i dag år 1392, blev han ett av Rysslands mest
vördade helgon. Hans namn nämns alltid i den
rysk-ortodoxa mässans liturgi.
Be för oss, helige Sergius, om Den helige andes
gåvor, be att vi välkomnar dem så att de kan
bli till nytta också för våra medmänniskor: om
vishetens och förståndets Ande, om rådets och
styrkans Ande, om kunskapens och fromhetens
Ande, om Gudsfruktans Ande! Be även om
enhet mellan de två kyrkor som båda vördar dig
som helgon! Amen.

KOSMAS OCH DAMIANUS
(DÖDADE CA ÅR 305)

Jesus var gratisläkare och så var även de heliga
KOSMAS och DAMIANUS, två tvillingbröder
från Syrien. Förutom att erbjuda kostnadsfri
vård berättade de helt öppet om sin kristna
tro. Det kostade dem livet år 305 e.Kr. under
kejsaren Diocletianus förföljelse av kristna
(se 16/1). Bara få år efter detta (år 313 e.Kr.)
kom Milanoedikten som gav kyrkan friheten.
Kosmas och Damianus och oräkneliga andra
hade med sina liv banat väg för denna stora
omvälvning, men fick inte själva uppleva den.
Påven Felix IV skapade på 500-talet till ära

för de två bröderna en basilika på självaste
det antika Forum Romanum - delvis av ett
gammalt Romulustempel. Den kan ses än i
dag. Den var ett kristet svar på den antika
hedniska kulten av två andra bröder, Castor
och Pollux, vars tempel hade legat nära intill.
En vän till mig hade en syster som gjorde
samma sak som dagens två helgon för fattiga i
El Salvador kring 1970-talet. Hon misstänktes
vara revolutionär och dödades. Ännu i dag vet
ingen var hon är begravd. Hur många sådana
läkarhelgon finns det? Svaret blåser i vinden…

Kyrkans bön denna dag:
Din är äran och härligheten, Herre vår Gud, du som har skänkt dina heliga martyrer Kosmas
och Damianus seger över döden, du som i din outsägliga försyn har gett dem evig ära och inte
upphör att göra väl mot oss, genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Vish 3:1-9 och Matt 10:28-33
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Den helige påven Paulus VI firades tidigare på detta
datum. Det flyttades till 29 maj (s. 1171) precis innan
denna bok blev klar. Därför står hans livsskildring här.

En smal svartklädd figur, en av Roms många
kontorspräster, bär galant iväg med en äldre
dams tunga resväskor, vi är någonstans nära
Petersplatsen. En yngre vatikansk funktionär
upptäcker vem prästen är och springer dit
för att få chansen att utbyta några ord med
den kände prelaten. Denne låter kvickt den
yngre mannen ta över väskorna, bugar artigt
och glider snabbt därifrån. Den främmande
damen har ingen aning om vem den leende
och trevlige monsignoren var som ställde upp
för att hjälpa henne. Det var självaste påvens
allra närmaste medarbetare - som senare själv
skulle bli påve under namnet Paulus VI.
Där har vi honom, människan Giovanni
Battista Montini i ett nötskal: en uppmärksam
och hjälpsam medmänniska, någon man lätt
kunde umgås med. Han var en god lyssnare
som med uppriktigt intresse kunde konversera
om alla ämnen (förutom sin egen person som
han sällan uppenbarade något om), allvarlig
och milt fokuserande på den han talade med,
ofta med ett försiktigt halvt leende på läpparna
som väckte förtroende. Bakom den flexibla
framtoningen fanns en beslutsam kristensjäl,
en politiskt kunnig och absolut lojal kyrkoman,
en ledarsjäl med socialt patos för fattiga och
utsatta människor över hela jorden.
När Montini föddes år 1897 hade det gått ett
kvart sekel sedan de all-italienska trupperna
under Garibaldi hade intagit Rom och
avskaffat den tusenåriga kyrkostaten, påvarnas
ålderdomliga privatrike som skulle säkra Petri
stol politisk obundenhet av världens makter
och därmed kyrkans frihet (se s. 311). ”Den
romerska frågan” var dock inte löst med
Garibaldi – varje efterföljande påve upplevde
erövringen som en kränkning och sig själv
som ”fånge i Vatikanen”. Samarbetsviljan med

den italienska staten och dess kung var svag.
Bland det fromma lekfolket fanns det många
– t.ex. den unge Giovanni Montinis far, en
politiskt aktiv katolik - som trots sin trohet mot
påven gärna vilja vara med om att bygga upp
ett modernt Italien. Den unge Giovanni gick
i skola hos de välrenommerade jesuiterna och
utvecklade stort intresse för de ekonomiska
och sociala frågorna som debatterades ivrigt
i Italien då, inte minst frågan om arbetarnas
fackföreningar och levnadvillkor. Att kyrkan
skulle och ville bidrag till den nya tidens
samhällsbygge blev självklart efter påven Leo
XIIIs encyklica Rerum Novarum från 1891,
men frågan var hur. Kyrkan oroades över
den framträngande socialismen, det hemliga
frimureriet och den liberala ”modernismen”
(och inte utan skäl). Påvens oklara politiska
position var också en källa till irritation.
I Montinis tidiga ungdomsår hittar vi honom
i Milanos påvliga prästseminarium där han
förenar studier med engagemang i Katolsk
Aktion, en lekmannarörelse med olika
organisationer som verkade för att sprida och
fördjupa tron (redan innan han bestämde sig
för att läsa till präst grundade han en katolsk
studenttidning vid namn La Fonda, Ankaret).
Han specialiserade sig i kanonisk (kyrklig) lag
och flyttade till Rom för vidare studier. 1920
blev han präst - en bror till honom följde
i faderns fotspår, hamnade i parlamentet
och blev ledare för en internationell katolsk
hjälporganisation. Den unge kleriker Giovanni
Montini studerade ivrigt (vilket han fortsatte
med hela livet): allt inom filosofi, teologi
och Bibeln, men också historia och nyare
ämnen som samhällsvetenskap och psykologi
intresserade honom.
Vid den tiden låg hela världen i en gigantisk
politisk omvandlingsgryta. Katolska kyrkan,
hatad av många som såg den som en reaktionär
kraft, fick fullgöra sina pastorala uppdrag
under svåra förhållanden i många länder.
Påven behövde akut nya duktiga diplomater
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Påven PAULUS VI (1897 - 1978)
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och Montini var redo, han valde att gå en vidare
utbildning inom den påvliga diplomatskolan.
Från år 1937 var han personlig medarbetare
åt nuntien Pacelli som varit påvens nuntius
i Tyskland. Om honom måste jag säga
några ord. Pacelli var den som under påven
Benediktus XV (1914 - 1922) hade utarbetat
en fredsplan som hade kunnat göra slut på
Första Världskrigets vansinne med miljontals
förluster i människoliv, och hindrat det kaos
som ledde till kommunismens uppkomst
i Ryssland, men som de krigshungrande
nationerna stolt avvisade. Under 1920-talet
reglerade Pacelli Den heliga stolens intressen i
Tyskland där bitterheten över det förnedrande
Versaillesfördraget 1918 skapade grogrund
för nazismen. I München leddes kyrkan av
kardinal Faulhaber. Han var en principfast
man av den gamla skolan. När nazisterna
började sin hatkampanj mot judarna lät han
demonstrativt en judisk rabbin gå med sig
i processionen in i kyrkan under mässan.
Min gamle kyrkoherde i Malmö, monsignore
Bernhard Koch, har berättat hur nazisterna
gjorde razzior i den katolska kvinnorörelsens
kontor, där hans mor var aktiv. Det var bara
ett av många våldsövergrepp. De visade
tydligt att kyrkan fick ta officiell ställning mot
nazismen, inte bara mot kommunismen i Öst.
En liknande, fast i början inte antisemitisk,
rörelse växte fram och tog makten i Italien,
Mussolinis fascister, något som snart skulle
hota dem katolska lekmannarörelsen som
Montini stod så nära.
Dagens helgon blev under ett år medhjälpare
åt nuntien Pacelli i Warzawa där den återfödda
polska nationen skakades av politisk oro.
Under den tid som följde återskapades
lag och ordning och ett stort socialt och
utbildningsmässigt reformprogram sjösattes
samtidigt som ett nytt katolskt universitet
i Lublin såg dagens ljus. Intrycken av detta
första försök till en modern välfärdsstat gjorde
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intryck på den unge prästen och stärkte hans
medvetenhet om betydelsen av skydd för
arbetarnas rättigheter. Dessa intryck tog han
med sig då han återvände till Rom – 26 år
gammal – för att under tio år verka som präst
vid Katolsk Aktions universitetsrörelse. År
1926 höll rörelsen en stor nationell kongress
som stördes av fascisterna. Det ledde till våld.
En ungfascist – s.k. svartskjorta - skadades i
huvudet och Montini fick ta emot klagomål
från en fascistisk guvernör. Han svarade att det
rörde sig om en olycka: den unge svartskjortan
hade dragit så hårt i en av deltagarnas flaggor
att denne inte kunde göra annat än låta
flaggstången falla på pojkens huvud. Montini
var känd för denna sorts svar som lugnade
läget och inte kunde motsägas. Kongressen
flyttades till det fredligare Assisi där Montini
manade till fredligare vidare insatser.
Vid tiden för de svåra förhandlingarna mellan
Heliga stolen och Mussolini år 1929 som ledde
till att påven avstod alla anspråk på Rom och fick
Vatikanstaten i stället (Lateranfördraget) knöts
Montini också till Vatikanens statssekretariat.
Ledande man där var nu den samme ovan
nämnde kardinalen Pacelli som varit många
år i Tyskland och kände till läget där. Mellan
honom och Montini växte ett djupt förtroende
som aldrig skulle skakas. När Pacelli år 1939
valdes till påve – Pius XII - blev han den förste
påven i historien som använde en telefon. Den
förste han ringde till var Montini.
De kyrkliga rörelserna motarbetades snart
av fascisterna vars ungdomsorganisationer
krävde utbildningsmonopol i landet vilket
direkt berörde Montinis arbetsområde. Många
av de katolska ungdomsrörelserna upplöstes
av polisen och ledarna fick skydd i den nya
oberoende Vatikanstaten. År 1931 fördömde
påven Pius XI starkt fascismens ogärningar i
encyklikan Non Abbiamo Bisogno. Den unge
Montinis skugga vilar över påvens text, diskret i
bakgrunden. Den begåvade prästen förberedde
officiella dokument och hade påvens fulla stöd.

Non Abbiamo Bisogno hade talat klarspråk men
också skapat en borgfred mellan kyrkan och
staten. Krucifixen kunde hänga i fred på väggen
i Italiens skolor och prästerna höll sig från
politiken. Men 1938 allierade sig Italien med
det nazistiska Tyskland och då distanserade
sig kyrkan igen från regimen. Påven Pius
XI´s encyklica år 1938, Mit Brennender Sorge,
vände sig direkt mot den nazistiska, rasistiska
och antisemitiska ideologin och de förfärande
judeförföljelserna. Den gjorde läget ännu
farligare för katoliker i Tyskland än det redan
var. I tyska tidningar kunde man läsa att Pius XI
var delvis judisk, och att hans statssekreterare
Pacelli var helt och hållet judisk. Fascisterna i
Italien fruktade klerikala ”kuppförsök” och
Montini utpekades i en tidning 1939 som en av
huvudkonspiratörerna. Man vågade dock inga
konkreta steg mot den högt uppsatte prästen.
Inom statssekretariatet arbetades det allt
intensivare för att hindra ett nytt kommande
världskrig. Montini och Pacelli var djupt
inblandade i detta diplomatiska slit. Som påve
lät Pacelli (= Pius XII) bli att göra Montini
till kardinal, förmodligen för att kunna ha
honom ännu närmare sig som sin högra hand.
Han kontaktade Montini dag och natt och
rådfrågade honom. Så hade Montini aldrig en

ledig stund. Därtill kom att hans bostad efter
allt att döma avlyssnades av fascistregimen
mer än någon annans – plus hans ansvar
för de tusentals personer som gömdes i
Vatikanen, bland dem både socialister och
kristdemokrater som inte alltid kunde samsas
inom den lilla staten. Allt föll på Montinis
bord. Han utförde under kriget påvens projekt
såsom att organisera nödhjälp, att bygga upp
nätverk för att spåra försvunna fångar och
andra av regimen ogillade personer samt
att hantera kontakterna till pressen, den nya
mediesupermakten. När Rom bombades år
1943 beordrade påven att Montini omgående
skulle ta ut alla kontanter han kunde ur
Vatikanens bank och köra honom till de mest
drabbade områden. Fotot av påven mitt bland
förtvivlade människor, med ett dött barn på
armen och sin vita dräkt nedsölad av blod, är
oförglömligt. I bakgrunden delade påvens man
Montini ut buntar med sedlar till drabbade
personer. Bilden visade övertydligt att den tid
då påven i Rom var en kränkt, tillbakadragen
”fånge i Vatikanen” definitivt var slut. Nu var
det människors nöd det handlade om, inte hans
värdighet. Pius XII uppnådde sedan, genom
kontakten till USA´s president Roosevelt, att
Rom skonades för fler angrepp.
Pius identifierade sig till 100 % med de förföljda
judarna. Vis av bitter erfarenhet från sitt
diplomatiska arbete under Första världskriget
visste han dock att hårda officiella uttalanden
från kyrkans sida kunde motverka sina syften
och bara ge anledning till ytterligare våld.
Därför skred han inte till nya fördömanden av
judeförföljelserna utan verkade i det fördolda
allt vad han kunde. Judiska historieexperter
uppskattar att så mycket som uppemot
800.000 judar räddades undan nazisterna
genom Pius XII´s nätverk i Rom. Än i dag
lever människor som kan berätta om dessa
räddningsinsatser. När tyska trupper kom till
Italien år 1944 krävde de en miljon lire och
hundra pund guld för att skona Roms judar.
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Respekten inom den unga generationen för den
världsöppne fader Montini var massiv. Hans
arbete bidrog till bildandet av en ny generation
som var redo att ta över efter fascismen. Så
lades grunden för den kristdemokratiska
rörelsens uppblomstring och seger efter Andra
världskriget (en effekt som skulle sprida sig
till Tyskland och Frankrike och senare, dock
svagare, till Norden). Detta partis valseger år
1948 följdes av ett folkligt jubel i en omfattning
Mussolinis rörelse aldrig hade upplevt. Få
visste hur mycket alltihop berodde på den
diplomatiske prästens arbete i bakgrunden
under två decennier.
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Roms överrabbin Israeli Zolli klarade inte av
att skaffa fram guldet och vände sig till påven.
Pius lät omgående smälta ner kyrkliga kärl
och utsmyckningar för att få ihop mängden.
Rabbinen blev senare kristen och antog namnet
Eugenio (= Pacellis förnamn). När Pius XII
dog år 1958 visste alla om hans insatser. År
1963 uppkom plötsligt en teaterföreställning
i dåvarande Västberlin i vilken påven
framställdes som oengagerad, ja, likgiltig mot
upplysningar om koncentrationslägren och
förintelsen. Pjäsen upprörde många katoliker
som här såg ett karaktärsmord begås, men det
fanns också de som började kritisera Pius för
att han inte tydligare hade tagit ställning mot
nazismen. År 2002 filmatiserades storyn och
spred igen nidbilden av påven som nu är så gott
som omöjlig att utrota fast den är uppenbart
orimlig (om Pius hade sökt en ännu hårdare
konfrontation med Hitler än han redan var i, då
hade ännu fler människor utan tvivel dödats).
Efter kommunistregimernas sammanbrott
avslöjade en f.d. rumänsk säkerhetschef (år
2007) att han och diverse kollegor inom det
gamla sovjetstyrda östblocket låg bakom
idén med teaterpjäsen. De ville skada den
antikommunistiske påvens rykte och använde
manusförfattaren till det (vilket denne såklart
förnekade).
Än i dag rullar snöbollen: åter och åter ska
man som katolik svara på den absurda frågan
varför Pius XII ”inte försvarade judarna”.
Det är få som bryr sig om att kolla historiska
fakta. Katolska kyrkan skakas inte av den
tyska teaterpjäsen: Pius XII är nu på väg att
saligförklaras. Det finns 800 000 skäl till det.
Vi återgår till år 1944. Det året blev nämligen
statssekreterarämbetet i Vatikanen ledigt p.g.a.
dödsfall och Pius XII (Pacelli) valde att axla sitt
gamla jobb själv, åter med Montini som nära
rådgivare. Efter kriget låg Västvärlden helt
under USA´s inflytande. 1951 gjorde Montini
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en resa till Nordamerika där han bekantade sig
med kyrkans ledning. Möjligtvis var Montini
mer öppen för den moderna världen än hans
älskade chef, den åldrande påven. En spricka
anas: 1954 gjordes Montini till ärkebiskop av
världens största stift, Milano, med tre miljoner
troende, ett steg bort från Vatikanens absoluta
makttopp och rakt ut i de moderna pastorala
problemens värld. Han bestämde sig för att
personligen besöka alla 912 församlingar i sitt
stift, vilket skulle ta två år. Ständigt sökte han
att möta så många i sin flock som möjligt. 1957
organiserade han den störste folkmissionen
som Italien någonsin hade upplevt med över
tusen präster och hundra biskopar och Guds
ord förkunnad i varje krok av storstaden.
Påven Pius XII hade innan sin död 1958
arbetat för ett stort kyrkomöte. När hans
efterföljare, den helige Johannes XXIII (se
11/10), överraskande snabbt inkallade till
det och väckte förhoppningar om de kristna
samfundens snabba återförenande var detta
ingen överraskning för ärkebiskop Montini.
Tiden var mogen för stora förändringar. Påven
Johannes lyckades på kort tid införa en helt ny,
öppen och dialogisk stil. Den kändes som en
befrielse för dem som hade upplevt Pius XII
som stel och gammaldags. Men Johannes dog
snabbt och det var svårt att lyfta arvet efter
den stora och plötsliga kursändringen som
den optimistiske och jovialiske påven hade
satt igång. Montini valdes till hans efterföljare
men antog varken Johannes eller sin älskade
chef Pius namn, utan Paulus, världsapostelns.
Så signalerade han det nya världsperspektivet:
de gamla missionsländerna var nu mogna
att ta sin plats i kyrkans ledning, Europas
(Italiens) dominans skulle brytas. Till detta
kom Montinis starka önskan att bidra till att
verka för ekonomisk utveckling, fred och
social rättvisa i den fattiga delen av världen
och främjandet av ekumeniken. Gigantiska
utmaningar - han måste ha darrat inombords.

1960-talets omvälvningar var snabba och
stora. Inomkyrkligt var allt i gungning (främst
i de västliga länderna). Paulus VI måste ofta
ha saknat Pacelli - med honom vid rodret
visste man vad som gällde. Nu satt han själv

i chefens stol med uppgiften att genomföra
reformer som skulle optimera förkunnelsen
och komma den moderna världens människor
tillmötes. För kyrkoåret gjordes en revision
av helgonkalendern och den nya indelningen
av mässans läsningar i tre årgångar, A, B
och C, som ännu gäller och som denna boks
ordning vilar på. Påven upphävde djärvt det
traditionella, århundradegamla förbudet mot
att äta kött på fredagar – efter att ha sett hur
rika människor på fredagarna fräckt frossade i
lyxiga fiskrätter och ändå ansåg att de var ”goda
katoliker”. Nu skulle var och en själv välja ett
fredagsoffer som verkligen betydde något, så är
regeln än i dag och därför föreslår jag i denna
bok sådana offer för varje fredag. Prästerna
skulle använda färre pekfingrar och i stället
uppmuntra till personligt ansvarstagande.
Resultatet blev tyvärr att fredagen miste sin
karaktär av botdag för de allra flesta. Med glädje
kunde kyrkan dock konstatera att allt flera
troende gick till kommunion men statistiken
visade samtidigt att allt färre förberedde sig på
det genom bikt. Risken för slentrianmässigt
mottagande av Herrens kropp (1 Kor 11:27)
var överväldigande (och är det ju uppenbart än
i dag). Barnundervisningen revolutionerades
(jämför kateketiska läroböcker från början och
slutet av 1960-talet med varandra!). Katekesen
blev långt mer fri, stimulerande och kreativ
men fattigare på information (jag älskade i min
ungdom det nya materialet men medger att jag
på egen hand fick smygtitta i det äldre för att få
konkret kunskap om trosläran). På den vägen
var det. Ännu lever de flesta av oss från denna
uppbrottsgeneration och kan berätta.
Men medan den goda, moderna påven satt
där vid sitt skrivbord med sin goda vilja
vände den moderna världen kyrkan ryggen –
i rekordfart. 1968-ungdomen, bortskämd av
det ekonomiska uppsvinget, berusad av den
nya musiken, filmvärlden och kulturen, ivrigt
hetsad av Vänstern till förakt för alla nedärvda
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Nu hade sekreteraren avancerat till påve.
Paulus VI fortsatte och avslutade troget det
koncilium som hade rullats igång och som
skulle modernisera kyrkans framtoning. Detta
är inte platsen att redogöra för de många
ändringar som konciliet ledde fram till. I
botten rörde det sig om en mentalitetsändring:
liturgin skulle bli tillgängligare, folkspråket
betonas på bekostnad av latinet, man skulle
våga be tillsammans med protestanter, kyrkans
representanter skulle leva mera enkelt och
bry som om hela världens problem (Paulus
skänkte varje biskop en blygsam ring och
biskopsstav av trä) etc. Många förstod inte eller
chockades av ändringsvågen. De kände sig inte
hemma i kyrkan längre. Men det fanns ännu
fler som tyckte att förändringarna var för små
och att Paulus bromsade upp för en nödvändig
liberalisering – t.ex. av prästcelibatet. En stor
del av kyrkans reformsinnade präster lämnade
besvikna sina ämbeten och sågs aldrig i kyrkan
mer. Många vänsterliberala katoliker som föll
av i svängarna kring denna tid lever ännu –
besöker man dem får man lyssna till bittra ord
om kyrkans ”svek” mot reformpåven Johannes.
I motsatt dike satt en liten men benhård kärna
av konservativa konciliemotståndare som
motarbetade alla nya tilltag. Det gör deras
efterföljare än i dag, innanför kyrkan eller i nya
smågrupper som anser sig vara den ”riktiga”
kyrkan. Själv tillhörde jag de progressiva unga.
Vi älskade att höra gitarrer och trummor i
mässan – det var centralt i min andlighet. Den
rytmiska och experimenterande stilen blev
dock kortlivad – jag tillhör dem som saknar
den, men man kan ju inte få allt här på jorden,
och jag har insett att liturgins insida trots allt
är viktigare än dess utsida. Så jag står ut.

”repressiva” strukturer och auktoriteter, främst
kyrkans, skrattade, rökte på och festade. När
Paulus, tolv år efter sin tronbestigning, skulle
öppna Peterskyrkans bronsport inför firandet
av jubelåret 1975 var porten svår att få upp
– som om Gud ville säga att här fanns det
inget att jubla över. Paulus VI och Johannes
XXIII hade optimistiskt mjukat upp Pius
XIIs kyrkofästning men överallt i Väst svepte
likgiltighetens vind, sekulariseringens anda,
genom kyrkan. Man ville inte be de gamla
bönerna längre. Prästseminarierna stod nästan
tomma och de få kandidater som valde att läsa
där var inte alltid en uppmuntrande syn.
Radikala politiska grupper skrek i gatorna.
Det blev lagligt och fritt fram att döda ofödda
barn genom abort. På kioskerna i Rom kunde

man se de mest horribla porrtidningar öppet
utställda, t.o.m. porrmodeller som nunnor.
Blasfemi och skamlöshet var på modet och vem
brydde sig väl om Paulo Sesto? Detta var inte
Montinis värld. Den gjorde ont och här fanns
det mycket att gråta över. Kyrkans framtid såg
dyster ut, men även hela världens med tanke på
supermakternas besinningslösa upprustning,
och de många fattiga ländernas nersjunkande i
obetalbara skulder och korruption. Mediernas
ocensurerade avslöjanden av krigsföringen
i Vietnam stärkte hatet mot USA. Kort tid
innan sin död fick påven nyheten om att
hans gode vän, den kristdemokratiske f.d.
premiärministern Aldo Moro, hade kidnappats
och kallblodigt mördats av vänsterterrorister.
Hade världen blivit tokig?
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Humanae Vitae – förbudet mot preventivmedel
År 1968 författade Paulus VI encyklikan som
orsakade ramaskri. Efter den skrev han inte
fler. Det var så att konstgjorda preventivmedel
hade blivit rumsrena i det liberala Väst, de
förknippades inte längre med omoral och
snusk. Gud var död och alla fick ligga med alla
– varför skulle man då inte kunna ”skydda” sig?
Den industriella utvecklingen av preparaten,
baserade på plast (kondomer) och kemi
(p-piller), gick framåt – typiskt för tidsåldern
med PVC, DDT, asbest, blytunga bilavgaser
o.s.v. Stora investeringar gjordes i den nya
tekniken. De nya östrogenpillren kunde
ingripa i kvinnans naturliga hormonsystem
och göra henne ”säker” när som helst,
utlovades det. Inom den katolska världen
diskuterades frågan om födelsekontroll i
termer av de äkta makarnas möjlighet att –
om allvarliga skäl förelåg – skjuta upp eller
hindra befruktning, något som tidigare påvar
hade vänt sig skarpt emot. Paulus VI tog bort
frågan från konciliets jurisdiktion och insatte
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i stället en expertkommission bestående av
teologer, vetenskapsmän och gifta par som
skulle se på den. Denna kommission kom
fram till att rekommendera ett ja till den nya
preventivtekniken. Allt påven behövde göra
var att skriva under – och han skulle få stående
ovationer av en hel frihetsberusad värld. Man
skulle prisa honom för att ha räddat jorden
från ”överbefolkning”.
Men Paulus VI upprepade Pius XIs lära i
encyklikan Casti Connubii från 1930. Hans
modiga och klara avvisande av artificiell
födelsekontroll – även inom äktenskapet –
väckte en hel värld ur illusionen att katolska
kyrkan nu var modernitetens medgörliga
tjänare som kunde sälja ut av sina principer för
att bli gillad. Människans sexualitet är ingen
bagatell utan en oskiljaktig del av kroppens
mening och en kärnfråga för kristendomen.
Människans frihet är inte total och hon är inte
sin egen skapare. Makarnas samliv är en gåva.

Därför skrev Paulus VI (Humanae Vitae, 10):

citeras från Katolska kyrkans katekes, nr. 2370)

”Där av följer att de inte är fria att agera efter
eget förgottbefinnande vid uppdraget att föra
livet vidare, som om det vore helt upp till dem
att besluta vilken väg de skall välja. Tvärtom
är de förpliktade att anpassa sitt sätt att handla
till Guds skapelsesplan, vilket dels kommer till
uttryck i själva äktenskapets natur och dess
funktioner dels beständigt förkunnas i kyrkans
lära.”

Gud säger i 5 Mos 30:15.19:

Preventivtekniken ställer mot det språk som
på ett naturligt sätt uttrycker den ömsesidiga,
fullständiga hängivelsen mellan makarna ett
annat språk som objektivt motsäger det första;
enligt detta språk rör det sig inte längre om att
man ger sig helt och hållet åt varandra. Detta har
inte bara en positiv vägran att öppna dörren för
livet som resultat, utan också en förfalskning av
den äktenskapliga kärlekens inre sanning, som är
kallad att ge ut den egna personen helt och hållet.
(Påven Johannes Paulus II, Familiaris
consortio, nr. 32, som i detta sammanhang

Flera generationers användande av de kemisktplastiska medel har förändrat människors
mentalitet radikalt. Sex är nu ett oförpliktande
nöje. Den ny synen mår ingen i längden bra av.
Den svenske diakonen Göran Fäldt har skrivit
om detta:
”Preventivmedelsanvändningen har förändrat
synen på sexualitetens inneboende mening,
påverkat alla moraliska beslut och till slut
förändrat befolkningsutvecklingen så att en
minskande arbetsför del av befolkningen får
bära det sociala och ekonomiska ansvaret
för de äldre vars livslängd ökat men som inte
längre har en stor familj omkring sig med flera
barnbarn”.
(Encyklikan Humanae Vitae 50 år, Tre
föredrag till jubileet 2018, Katolska Utskottet
för Äktenskap och Familj – föredragen finns
även inspelade på youtube-kanalen Katolsk
Horisont, november 2017)
Men kyrkans lära i denna fråga innebär inte att
vi inte får ha inflytande över familjeväxandet.
Katolska kyrkan rekommenderar de par
som p.g.a. allvarliga skäl vill skjuta upp eller
begränsa barnafödandet att använda sig av de
naturliga tidsbegränsningar som Gud själv har
lagt ned i sin skapelse: Gud skapade kvinnan
så att hon under ganska många dagar före och
efter menstruationen inte kan bli gravid – men
ändå kan och får hon även då njuta av samlagets
glädje. Naturlig familjeplanering (NFP) utgår
ifrån att man och kvinna tillsammans blir
medvetna om hur hennes kropp fungerar.
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Jag kan tänka mig att en del läsare tycker att det
här resonemanget är fel. Det är de själva som
har fel. Sex där man åter och åter systematiskt
blockerar och förhindrar befruktning är ett hån
mot Guds skapelse och skadlig för kärleken
mellan man och kvinna eftersom det ständigt
omöjliggör pjäsens nästa akt: graviditetslyckan.
Dessa medel avbryter det som håller på att
bli verklighet, stänger av livsströmmen. Det
är knappast vad någon innerst inne vill.
Läser man samlaget som ett kroppsspråk
uttrycker det ju makarnas gränslösa JA till
varandra, de blir till gåvor och håller inget
tillbaka. De konstgjorda preventivmedel är
som kroppsspråk raka motsatsen: ett nej, en
degradering av partnerns största gåva, den
uppfattas som ett hot, en risk. Den helige
påven Johannes Paulus uttryckte detta så här:

Se, jag ställer dig idag inför liv och lycka eller
död och olycka… Du skall välja livet, så att du
och dina efterkommande får leva.

De kan så ha samlag när hon inte är fruktbar
eller omvänt precis under ägglossningen mitt i
perioden ifall de önskar att få barn. Metoden
kräver en aning självbehärskning under några
få dagar per månad. Det är ett fint tecken på
hänsyn och tillgivenhet att kunna invänta
varandra – en sidoeffekt av NFP. Men båda
ska bestämma sig för det helhjärtat, annars
blir det frustrationer, och visst – det måste
sägas – en del par tycker att metoden är
jobbig och inte funkar – men det är en mycket

säker metod om den används rätt. Hjälp och
råd om metoden hittar du lätt på nätet. En
del sjuksköterskor inom Mödravården har
läst några poäng inom denna relations- och
naturvänliga preventivmetod, som är populär
även bland miljömedvetna icke-katoliker.
NFP avbryter som sagt inte något naturligt i
människan utan bygger på det naturliga faktum
att kvinnans cykel innehåller ofruktsamma
perioder. Därför kan kyrkan godta den.

Va? Inga preventivmedel?
Jag vet mycket väl att jag har läsare som reagerar med obehag när vi här går in på detta ämne.
Jag föreställer mig en 40-årig kvinna från Polen som bejakar kyrkans lära men vars man från
Sverige blir högst otrevlig när hon vill föreslå att de övergår till Naturlig familjeplanering
(NFP) som kyrkan tillåter. Det är redan hårt nog för henne att överhuvud taget få lov att gå
till mässan på söndagar. Hennes situation är förfärlig. Allt jag kan säga är att hon måste söka
råd hos sin biktfader och hitta en sorts lösning. Kyrkan visar vägen – men vet också att många
saknar skor för att kunna gå på den.
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Humanae Vitae gäller fortfarande. Kyrkans lära är inte ändrad. Det är ett svek mot kyrkan, ja,
mot Gud, när präster eller diakoner förminskar denna läras betydelse. Så sant som det är att
vi ska visa förståelse för par som kämpar med svåra lägen så sant är det också att kärleken –
vartill den mänskliga sexualiteten är skapad – enligt sin innersta natur vill bära frukt. Det är
vår pastorala uppgift att hjälpa de troende att se till att det kan ske så som Gud har tänkt det.
Gud ser alltid parets goda vilja och välsignar deras ansträngningar när de tar detta på allvar.
Paulus VI lyckades också markera sig i
kyrkohistorien på andra sätt. Hans encyklika
från 1967, Populorum Progressio, om behovet
av utveckling i den fattiga delen av världen, blev
med sin kritik av ”den ohämmade ekonomiska
liberalismen” en impuls som skulle väcka
den latinamerikanska Befrielseteologin till
liv (det sägs att Paulus VI i sitt sovrum hade
ett porträtt på väggen av den socialt radikale
ärkebiskopen Helder Camara, som nu är på
väg mot saligförklaring). Påven höll inför
FNs generalförsamling ett mycket omtalat,
vädjande fredstal (”Aldrig krig igen!”), han
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besökte (det protestantiskt dominerade)
Kyrkornas Världsråd, reste till Filippinerna,
Afrika, Australien och Heliga landet och
vågade inleda diplomatisk dialog med de
olika kommunistiska regimerna i Östeuropa.
Starkt symbolladdad var påvens omfamnande
av de ortodoxa kristnas patriark Athenagos i
Jerusalem år 1964. Tillsammans upphävde de
den osaliga, ömsesidiga exkommunikationen
mellan katoliker och ortodoxa från år 1054
(se s. 312). Paulus VI tog påvedömet ut i de
moderna mediernas rampljus – en konst
som hans efterträdare har utvecklat vidare.

Medierna framställde påven som en förskräckt,
ensam och svag ledare under hans pontifikats
allra sista år (den bilden skulle efterföljaren
Johannes Paulus II grundligt ändra på).
Bilden stämde dåligt. På en personlig nivå var
Giovanni Montini en lycklig man.
Det lilla leendet låg alltid nära i påvens ansikte
och avslöjade inre frid. Som ung var han den
uppmärksamme prästen som galant hjälpte
en gammal dam att bära sina resväskor. Hela
livet gjorde han samma sak: hjälpte damen
– kyrkan – med hennes bördor, och detta på
ett vänligt och effektivt sätt. Jag tror att min
barndoms påve vid sitt livs afton visste att han
hade gjort allt han kunde - och gjort det väl.
När andra skulle ta över anade han det redan.
Han bugade lätt och försvann – in i evighetens
glädje, för att få den trogne tjänarens lön.

Ord av den helige påven Paulus VI:
”Världen behöver, och förväntar sig av oss, att
vi lever enkelt, i en anda av bön, kärlek mot
alla, särskilt mot de ringa och de fattiga, lydnad och ödmjukhet, försakelse och självuppoffran. Utan dessa tecken på helighet kommer
våra ord knappast att kunna beröra den moderna människans hjärta”.

VINCENT DE PAUL (1581-1660)

Den helige prästen VINCENT DE PAUL (eller
”Depaul” som han själv skrev, det var inget
adligt namn som några tror) var bondsonen
som blev rådgivare åt 1600-talets kungligheter.
Han var samtidigt nära många utsatta
människor på samhällets botten.
Vincent brukar berömmas för sina enorma
insatser för fattiga i dåtidens Frankrike. Få vet
om att han själv som ung präst togs av pirater
och såldes som slav i Tunis. Han omvände
där sin tredje ägare och återvände med sin
nya trosbroder efter två år. De tog sig över
Medelhavet – enligt hans egen berättelse – i
en roddbåt. Vissa historiker tvivlar på att detta
har hänt men det finns inget som uteslutar att
det kan stämma.
Den begåvade sonen till en vanlig lantbrukare

hade prästvigts redan som 19-åring. Vincents
predikningar ledde många till biktstolarna.
Många blivande präster samlades regelbundet
hos honom bara för att lyssna. Han hade en
vinnande förmåga att få människor med sig,
särskilt kvinnor, i sitt enorma engagemang för
utsatta och utstötta. När han med tiden blev
den regerande änkedrottningens rådgivare
kunde hans kärleksarbete finansieras i stor
skala: fattiga, sjuka, fångna, galärslavar,
föräldralösa barn och ensamma gamla fick
stöd av prästen och hans medarbetare.
Åtskilliga gemenskaper skapades av Vincent,
mest känd är Missionskongregationen, de s.k.
lazaristerna eller vincentianerna (för präster),
samt Barmhärtighetens systrar som skulle
verka ute i slummen (förr i världen kändes de
igen på sin väldiga vita huvudbonad som i dag
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Helige Paulus, med tacksamhet tänker vi
tillbaka på din insats som klok och trogen
herde för Kristi flock under kyrkans mest
omtumlande period på 1900-talet. Be nu
inför Herren för den kyrka som du satsade
allt för. Må alla hennes medlemmar leva som
trovärdiga kristna, dela med varandra som
bröder och systrar och sprida evangeliets
glädje. Amen.

är ersatt av en mer praktiskt dräkt). Att
kvinnor som vigts åt Gud skulle gå omkring
ute på gatorna var provocerande på den tiden.
Men: Allt för de fattigas väl! Till och med
bönen kunde sättas åt sidan om det behövdes
hjälp åt någon fattig. Den helige Benedikt (se
11/7) lärde tvärtom att ingenting får gå före
gudstjänsten - Kyrkans tradition har olika
kallelser, och helig kan man bli på många sätt.
Helgonet Vincent var en stor människokännare.
Inför drottningen som ville göra gott mot de
fattiga men tvekade om hon skulle uppoffra
sina diamanter, kom han med en mild kritik
förklädd som en finurlig komplimang. ”En
drottning” sa han ”behöver inte smycken.”
Monsieur Vincent – som man brukade kallade
honom - visste väl vad ofrihet och fattigdom
var och predikade social solidaritet. Tidens
mäktiga gillade honom men glömde snart

hans ord. Oklokt! Missnöjet i samhället
jäste alltmer under ytan. Hundra år senare
drunknade monarkin i Franska revolutionens
förryckta blodbad. Hade makthavarna lyssnat
till detta helgon i tid så skulle denna katastrof
förmoldigen inte ha hänt.
Ur ett brev av den helige Vincent de Paul:
Tjänsten åt de fattiga måste gå före allt annat
och utföras utan dröjsmål. Om en fattig behöver
medicin eller annan vård under bönetiden, gå
då lugnt till honom och stå Gud till tjänst med
det som behöver göras där, som om ni för Guds
skull går från Gud. Ni underlåter en gudstjänst
för att utföra en annan tjänst åt Gud… Kärleken
står högre än alla regler… låt oss i synnerhet
söka upp de mest övergivna. De är givna oss
som herrar och mästare.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du rustade den helige prästen Vincentius med apostolisk kraft till hjälp för
de fattiga och till fostran av kyrkans tjänare. Håll oss brinnande, som han, i anden, så att vi
älskar det han älskade och lever som han lärde. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och
Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

SEP

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 1:26-31 och Matt 9:35-38

”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta
som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
					(Matt 25:40)
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Den helige VENCESLAUS (WENCESLAUS
eller VÁCLAV), en ung hertig över Böhmen
(område i nuvarande Tjeckien), var en av
Europas högst bildade furstar under 900-talets
början. Han blev det första slaviska helgonet.
Han uppfostrades i den kristna tron av sin
farmor Ludmilla som hade döpts av den
helige Methodios (se 14/2). Den äldsta
gammalslaviska legenden om honom skriver:
Genom Guds nåd var han fullkomnad i tron.
Han gjorde väl mot alla fattiga, klädde de
nakna, vårdade sig om de törstande och tog
emot främlingar enligt evangeliets ord. Han
tålde inte att man gjorde orätt mot änkorna,
han älskade alla människor, fattiga och rika,
han ställde sig i Guds tjänares tjänst, han
smyckade många kyrkor. Venceslaus ville
driva kristnandet framåt med full styrka, men
hans bror Boleslav och ett parti som ville låta
vissa hedniska värderingar vara kvar lockade
honom i en fälla. Venceslaus bjöds av brodern
till invigningen av en Sankt Mikaelskyrka.
Framme vid dörren vänder helgonet sig om
och tackar sin broder för en tjänst denne
gjort dagen innan. ”Nu skall du få se mig

ännu bättre!” ropar brodern och hugger till
med sitt svärd, likt Kain som överföll Abel
(1 Mos 4:8-9). Venceslaus hinner förbluffat
fråga ”Vad menar du, broder?” innan han
kastas till marken. Han reser sig och flyr men
Boleslavs män får tag i honom och fullbordar
mordet. Det sägs att Venceslaus sista ord var:
”Broder, må Gud förlåta dig”. Den svekfulle
Boleslav omvände sig då han gripit makten.
Han byggde ett kapell till sin broders ära och
vördade honom som martyr.
Tjeckien är i dag ett av Europas mest
avkristnade länder med en stor andel ickedöpta. Kommunismens kyrkoförtryck var
framgångsrikt. Landets första president efter
Sovjetimperiets sammanbrott år 1989 var en
namne till den helige Venceslaus, Václav Havel.
Hans vänskapliga relation till den helige påven
Johannes Paulus II (se 22/10) berodde kanske
på att båda två i grunden var filosofer samt
gillade teater och poesi. Båda ville främja en
sanningens kultur efter de mörka decennierna.
Vänskapen hade glatt den helige Venceslaus
som just sökte att orientera sig västerut genom
att stärka sin kyrkas band med påven i Rom.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du lärde den helige martyren Vénceslaus att sätta himmelriket före jordisk
makt. Hör nu hans bön för oss och lär oss att förneka oss själva, så att vi håller fast vid dig av
hela vårt hjärta. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Pet 3:14-17 samt Matt 10:34-39
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VENCESLAUS (CA 904-929)
LAURENTIUS RUIZ OCH HANS
FEMTON FÖLJESLAGARE
(DÖDADE PÅ 1630-TALET)
LIOBA (CA 710-782)

Också idag: Laurentius Ruiz och hans femton följeslagare
Den helige martyren LAURENTIUS (Lorenzo)
RUIZ är det första helgonet som kom från
Filippinerna. Som kristen i 1600-talets
Japan levde han farligt (läs om den japanska
kyrkoförföljelsen under 6/2). Han och 15
andra kristna martyrer dödades mellan åren
1633 och 1637 och helgonförklarades 1987 av
den helige påven Johannes Paulus II (se 22/10).
De vägrade följa lagens krav att alla skulle
trampa föraktfullt på en s.k. fumie, en bild av
Jungfru Maria och Jesusbarnet (se även 6/2).
Straffet var att brännas ihjäl långsamt, över en
svag eld, och under ännu mer tortyr. De som
efter några dagar ännu var vid liv halshöggs. Så
gav Lorenzo sitt liv för Kristus i dag, år 1637.
De övriga 15 heliga martyrerna är:

MATTIAS KOHIOYE (japansk dominikan),

Br. DOMINIC IBANEZ DE ERQUICA
(spansk dominikan),

Br. MICHAEL DE AOZOAZA
(spansk dominikan),

FRANCISKUS SOYEMON
(japansk dominikan),

Br. GUILLAUME (fransk dominikan),

Br.
JAKOB
KYUSHEI
GORUBIOYE
TOMANGA (japansk dominikan),
MICHAEL KURIBIOYE (japansk kateket),
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Br. LUCAS DEL ESPÍRITU SANTO
(spansk dominikan),

MAGDALENA AV NAGASAKI (japansk
augustin av tredje orden),
Br. GIORDANO ANSALONE
(italiensk dominikan),
Br. THOMAS HIOJI
(japansk dominikan),

ROKUZAYEMON

MARINA FRÅN OMURA
(japansk dominikan av tredje orden),
Br. ANTONIO GONZALES
(spansk dominikan),

Br. VINCENT SHIWOZUKA
(japansk dominikan) och
LAZARO AV KTOTO (japansk lekman).
Till dessa ska läggas 231 andra som redan
tidigare har kanoniserats. De representerar
en mycket större skara japanska martyrer som
ingen kunde räkna (jfr Upp 7:9).

Kyrkans bön denna dag:
Skänk oss, Herre, något av den uthållighet i det goda som du gav åt den helige Laurentius och
hans följeslagare, ty i ditt rike prisas de saliga som lider förföljelse för rättfärdighetens skull.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 5:1-5 och Joh 12:24-26
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Också idag: LIOBA
I medeltidens klostervärld kunde många
kvinnor studera precis som män. Den heliga
LIOBA införde bl.a. middagsvila för sina
systrar så att de bättre kunde ägna sig åt studier.
Hon var släkt med den helige Bonifatius
(5/6) och hjälpte honom med missionen i
700-talets Tyskland. Den vackra och hjärtliga
pedagognunnan avbildas med bok och klocka
i handen. Bön och arbete är vår livsuppgift – i
rätt balans och utan överdrifter.

Heliga Lioba, du lämnade ditt trygga klosterliv
i England för att bistå den unga tyska kyrkan
genom att grunda kloster för att främja bildning
och föra evangeliets ljus till nya människor. Be
till Gud om att det verk du påbörjat - och som
burit så rik frukt - aldrig upphör utan att trons
låga må hållas levande för alla kommande
släkten i de tysktalande länderna. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Vish 7:7-10, 13-14, 26, 27b, 29 – 8:1 samt Joh 15:5, 8-12

I dag är det ärkeänglarna MIKAEL, GABRIEL
och RAFAEL´s festdag. Deras namn pekar alla
mot deras Skapare som de tjänar.
De tre namnen betyder
MIKAEL = ”Vem är som Gud?”
GABRIEL = ”Guds kraft”
RAFAEL = ”Guds läkedom”.
Från Bibeln vet vi att det finns sju sådana
särskilt mäktiga änglar framför Gud (Upp 8:6),
men Bibeln ger oss bara namnen på dessa tre.
I denna festdags första läsning (Dan 7:9-10,
13-14) står vi inför den storslagna scenen då
Guds himmelska ”hov” – hans myriader av
änglar – sammanträder för att en gång för

alla rädda Gudsfolket från hedniska imperiers
förtryck på jorden. Människosonen visar
sig. Denne räddare har en viss likhet med
ärkeängeln Mikael (se Dan 12:1) men är ingen
ängel: Daniel ser honom som en människa
och vi kristna inser att han är JESUS - mycket
mäktigare än änglarna (Heb 1:4).
Väljer man den alternativa läsningen ur
Uppenbarelseboken (Upp 12:7-12a) möter
vi däremot ärkeängeln Mikael som störtar
Satan ner från himlen (jfr Luk 10:18) där
denne sedan urtiden har försökt anklaga
människor inför Gud (jfr Jobs bok kap.
1). Johannes berättar att den nerstörtade
djävulen nu rasar vidare på jorden. Aposteln
syftar på den aktuella förföljelse av kyrkan
som han ser kring sig. Det är tröstande ord:
”Skräms inte av det ni just nu upplever i
romerska förhörssalar och mörka källarrum,
ty i den andliga världen sker raka motsatsen.
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FESTEN FÖR DE HELIGA ÄRKEÄNGLARNA
S:T MIKAEL, S:T GABRIEL OCH S:T RAFAEL
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ty Kristus segrar!” Kvinnan som hade fött sin
son (v. 13) kan knappast vara någon annan än
Jungfru Maria som Johannes ju tog hand om
efter Jesu död (Joh 19:26-27). I denna vision
är Maria dock en symbol för hela kyrkan på
jorden som jagas av djävulen. Ormen skulle
enligt Guds ord i Paradiset för alltid sträva efter
att hugga Evas avkomma i hälen (1 Mos 3:15).
Men Maria (kyrkans urtyp), den ”nya Eva”, får
örnens vingar, d.v.s. Guds särskilda beskydd
liksom Israels barn under ökenvandringen (2
Mos 19:4; 5 Mos 32:11-12). Vår tro på Marias
upptagning till himlen harmonierar fint med
denna bild (Katolska kyrkans katekes, nr. 966,
974). Skaror av änglar (”vingarna”) ledsagade
henne alltid, även vid livets slut. Så ska de också
ledsaga kyrkan, Kristi brud, till Paradiset.
Vi själva ska få se detta om vi fasthåller den
tro på Jesus som aposteln Nathanael, en sann
israelit, en som är utan svek, bekänner i dagens
evangelieläsning (Joh 1:47-51). Om vi än är på
flykt, fattiga och hemlösa som en gång Gamla
testamentets Israel (= patriarken Jakob) så
omges vi ändå av änglar, och Herren själv står
där vid vår huvudgärd och säger: Jag skall vara
med dig och skydda dig vart du än går (1 Mos
28:15).

osynliga försvarare. Han anropas även för att
bistå döende och för att man själv ska uppnå
en god död. Så även för själarna i skärselden,
för kyrkogårdar och mot blixtar och oväder.
Mikael skyddar dig mot djävulens angrepp.
Kända heliga platser förknippade med Mikael
är vallfärdsorten Sant´Angelo i södra Italien,
där ärkeängeln ska ha visat sig år 495 e.Kr. och
det berömda klostret Mont Saint-Michel, byggt
på en klippö vid Atlantkusten.

Mikael beskrivs hos profeten Daniel (Dan
10:13, 21; 12:1) som en änglafurste, en
beskyddare och hjälpare för Guds utvalda folk
Israel. På Nya testamentets tid sågs han som
den förste bland änglarna. Han bekämpar
Gudsfolkets fiender och är än i dag kyrkans
stora beskyddare mot alla onda andar som
far omkring i världen för att driva själar i
fördärvet. Mikaels seger ska bli fullständig
en gång, som vi hör om i första läsningen (se
ovan). Judarna tänkte sig att det var han som
skulle inleda uppståndelsen med en basunstöt
(och så menar nog även Paulus i 1 Thess 4:16).
Judasbrevet (v. 9) bevarar minnet om en
strid mellan honom och Djävulen om Moses
lik. Mikael är den katolska kyrkans stora,

Rafael spelar en viktig roll i Tobits bok. Vi
lär där känna honom som läkedomens ängel
och en trogen ledsagare på en farlig resa. Så
blev det Rafael som alla resande, inte minst
utvandrare, anropar. Så även apotekare och
därtill människor med ögonsjukdomar (Tobit
botas för en ögonsjukdom i Tob 11:7-14
med hjälp av ett läkemedel som Rafael hade
kunskap om och tog fram). Må han be för oss
att även våra hjärtans ögon öppnas så att vi allt
mer inser trons sanningar.
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Gabriel är ängeln som hade det utomordentliga
uppdraget att bebåda Jesu födelse, men även
förelöparens, Johannes Döparens födelse
(Luk 1:19, 26). Som förberedelse för dessa
händelser hjälpte han profeten Daniel att
förstå de gåtfulla profetiorna från Jeremias
bok om Frälsarens ankomst (Dan 9:20f).
Gabriels möte med Jungfru Maria, där den
unga kvinnan på mänsklighetens vägnar säger
ja till Gud och Ordet blir kött i henne, är den
stora vändpunkten i frälsningshistorien, inget
ögonblick sedan världens skapelse var mera
avgörande. Under Gabriels särskilda skydd står
alla som på något sätt bär bud, t.ex. brevbärare
och de som arbetar med medierna. Barnlösa
äkta makar ber till Gabriel om förbön.

Varje ängel, stor eller liten, överträffar allt vi
kan förstå, så mycket mer Guds ärkeänglar.
Går det att förnimma dem? Det går i alla fall
att vara medveten om dem.

Lev djupt förankrad i Bibeln och kyrkans lära
och du har ständigt den underbara känslan
att vara ledsagad av mäktiga och goda krafter!
Gillar du höststormens sus i träden och frisk
medvind på vägen? Tänk då på Guds änglar:

på samma sätt ruskar de upp i världen och
röjer hinder framför dig på din väg mot Gud.
Tänk på deras styrka, tacka dem för deras
hjälp och prisa Gud i allt! (Jfr Katolska kyrkans
katekes nr 328-336).

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, i underbar visdom gör du både änglar och människor till dina tjänare. Hör
vår bön, och låt oss här på jorden leva under änglarnas beskydd, så att vi en gång kan tillbe dig
tillsammans med dem i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: :
Dan 7:9-10, 13-14 - alternativt Upp 12:7-12a – samt Joh 1:47-51

HIERONYMUS, KYRKOLÄRARE
(CA 342-419)

Få meter från Kristi födelsegrotta i Betlehem
slog han sig ned efter många års sökande efter
en plats som kunde ge själafrid men också
möjlighet till att studera och skriva – den
helige HIERONYMUS (på engelska Jerome),
en asketisk och beslutsam kristen med ett
ovanligt häftigt temperament. Han var rak
på sak och komplett odiplomatisk. Men trots
att han bildligt talat kunde ryta som ett lejon
och skjuta sparvar med kanoner är det svårt
att inte gilla honom. Lat var han inte: över
hundra av hans teologiska skrifter är bevarade.
Han är vid sidan om de helige Augustinus
(se 28/8), Ambrosius (7/12) och Gregor den
store (3/9) västerlandets mest betydande
kyrkofader, framför allt på grund av sin
ofantliga bibellärdom som gjorde honom till
en vetenskaplig auktoritet som alla – inklusive
påven i Rom – konsulterade.

En lång brevdialog mellan Hieronymus och
Augustinus har översatts till svenska och
hittas i Svenskt patristiskt Bibliotek, band III
(Artos bokförlag). Där märker man hur den
finkänslige och lärde Augustinus och den
lättretade – och lika lärde – Hieronymus talar
förbi varandra.
I hans övriga brevkonst märks helgonets vassa
tunga ännu tydligare: han drog sig inte för att
bespotta, håna och förnedra sina motståndare
med litterära grovheter, ingen kunde som han
komma på förlöjligande namn. Detta berodde
dels på hans retoriska utbildning – dåtidens
retorik var brutalt rå, det gällde att förinta
motståndaren fullständigt - och dels på hans
karaktär, men ytterst nog på hans uppfostran.
Breven var riktade till enskilda personer men
var samtidigt debattinlägg, bestämda för
avskrivning och spridning i offentligheten.
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Hårdast reagerade han om man ifrågasatte
hans renlärighet. En sårbar punkt var hans
intresse för den kristna 200-talsförfattaren
Origenes skrifter. Denne hade gjort ett
enormt, närmast modernt vetenskapligt arbete
med att sammanställa olika bibelversioner.
Hieronymus kunde inte annat än beundra
arbetet. Men när han märkte att Origenes
hade utvecklat olika villoläror – i strid med
kyrkans tro – vände han sig mot alla som
stödde Origenes, och särskilt mot dem som
anklagade honom själv för att luta åt Origenes
håll. Det kostade honom relationen till en
god ungdomsvän – en av många smärtfulla
förluster han drog över sig under sitt liv på
grund av sitt häftiga temperament.
Hieronymus föddes ca år 342 e.Kr. i norra
Italien, landet som då kallades för Dalmatien.
Föräldrarna var rika och – som det verkar kristna. Särskilt märkligt är det att moderns
namn aldrig nämns – kanske ville helgonet
helst glömma allt om sin familjebakgrund.
Han skickades till studier i Rom, där han
också valde att ta emot dopet. På söndagar
brukade han tillsammans med vänner besöka
martyrernas gravar i Roms katakomber.
Han läste med hängiven glädje de latinska
klassiska författarna, inte minst Cicero från
århundradet före Kristus. Det var samma
författare som några decennier senare skulle
väcka den unge Augustinus sökande efter svar
på livsfrågorna och indirekt förbereda honom
för kristen tro, men för Hieronymus var den
elegante Cicero en frestelse till att glömma
Gud, något han ännu inte insåg. Enligt
honom själv begick han många synder i sin
ungdomstid - vi vet inte vilka (han skrev ingen
självbiografi som Augustinus). Med tanke på
Hieronymus senare hängivna kamp för det
jungfruliga, gudsvigda livet och hans känsla
för otuktens skadeverkningar får vi anta att det
rörde sig om sexuella synder. Den dekadenta
storstadsmiljön har utan tvivel gett den unge
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mannen en del traumatiska erfarenheter, och
det är väl dessa han syftade på när han senare i
livet sa att han höjde jungfrulighetens dygd till
skyarna men själv inte ägde den.
Under bildningsresor runt om i västra Europa
bestämde han sig för ett liv helt vigt åt Kristus,
vilket för honom innebar celibat och stränga
botövningar. En tid tillhörde han en andlig
kommunitet av likasinnade, däribland hans
syster, men år 373 lämnade han besviken
gemenskapen, av okänd anledning (vi anar
någon sorts skandal som hade med hans
syster och en präst att göra). Hieronymus
längtade österut, till de radikala ökenfädernas
värld, där han ville leva det eremitiska livets
ensamhet med Gud. Med sig på den hårda
resan dit hade några vänner. Ett par av dem
gav upp sina eremitplaner när de nått fram
till Antiokia och återvände hem, två andra
dog av febersjukdomar som de dragit på sig
under resan. Även Hieronymus låg sjuk i feber
och var nära döden. Då fick han en skakande
vision: Han stod där framför Herrens strålande
domstol, blev tillfrågad om sin tro och svarade
att han var kristen. Den som var ordförande i
domstolen sa då: ”Du ljuger! Du är en ciceroanhängare och ingen kristen, ty där din skatt
är där är också ditt hjärta”. Hieronymus teg.
Då dömdes han till prygel, slagen haglade
över hans kropp och han ropade på Guds
förbarmande. De som stod kring Domaren
kastade sig för dennes fötter och gick i förbön
för den dömde. Hieronymus lovade att aldrig
mer läsa sådan världslig litteratur igen. Då
vaknade han, till allas förvåning, med tårar
i ögonen och med synliga blåa märken på
axlarna som ännu gjorde ont. Sedan denna
upplevelse läste han Bibeln ivrigare än
någonsin och det skulle gå många år innan
han tog en älskad latinsk klassiker i handen
igen. Att han senare gjorde det fick han kritik
för, men den numera äldre asketen svarade att
ett löfte som avgetts i ett drömlikt tillstånd inte
var förpliktande (något han antagligen hade

Under fyra-fem år som eremit – i ödemarken
sydöst om Antiokia i Syrien – försökte
Hieronymus nu att med hårt manuellt arbete,
botövningar och studier övervinna sig
själv, ständigt ansatt av plågsamma sexuella
föreställningar. Där, svartbränd av solen,
i trasiga kläder, bland skorpioner, kunde
han inte frigöra sig från tanken på kvinnor i
Rom, det kändes nästan som om de dansade
kring honom på riktigt. Han bad och slog
sig för bröstet med stenar. Som botemedel
och avledning av tankarna bestämde han sig
slutligen för att studera det hebreiska språket,
med hjälp av en jude som blivit kristen, ett torrt
och tråkigt slit som tydligen fungerade mot
frestelserna. Han blev utomordentligt duktig
på detta bibliska grundspråk vilket skulle bli
till stor nytta senare (se nedan). Till eländet
i ödemarken kom att de heliga männen som
fanns därute var splittrade av olika teologiska
strider. Hieronymus blev förvirrad och visste
inte vilka han skulle hålla med. Medveten
som han var om den romerske biskopens
särskilda betydelse skrev han till honom för
att få veta vilken lokal biskop han skulle stödja.
Hieronymus vördnad för kyrkans högsta
ämbete kommer till uttryck i hans förste brev
till påven:
”… mina ord riktar sig till Fiskarens
efterföljare, till Korsets lärjunge. Liksom jag
inte följer någon annan ledare än Kristus, så
kommunicerar jag med ingen annan än Ers
Nåd, det vill säga, med Petrus lärostol. Ty
jag vet att den är klippan på vilken kyrkan är
byggd. Detta är det enda huset där Påsklammet
kan ätas på rätt sätt. Detta är Noas ark, och
den som inte är i den ska gå under när floden
kommer.”

Påven svarade inte, så helgonet skrev en gång
till. I brev nummer två skriver han att om
någon frågar honom om en omdiskuterad
biskopsutnämning brukar han svara: ”Den
som håller sig till Petrus lärostol är godkänd
av mig”. Då fick han ett brev från påven med
anvisning om vilken lokal biskop han skulle
hålla sig till.
Till slut flydde det utmärglade helgonet från
sitt hårda eremitliv, besviken på människor
och kanske klokare på sig själv, men nog också
för att med hela sin teologiska kompetens ge
sig in i kampen mot de växande kätterierna i
villoläraren Arius efterföljd (se 2/1 och s. 122).
Hieromymus prästvigdes i Konstantinopel
under villkor att få slippa pastoralt arbete
(det är osäkert varför han vigdes, vi hör
aldrig om att han skulle ha läst en mässa). I
huvudstaden njöt han av den helige biskopen
Gregorius av Nazianz´ (se s. 2/1) renläriga
undervisning tills denne år 382 avgick, tyngd
av ämbetets börda och av kyrkliga intriger.
Den helige påven Damasus i Rom (se 11/12)
blev uppmärksam på den skarpa debattören i
Öst och kallade honom till Rom för att delta i
en synod där under samma år, som rådgivare.
Extremt kunnig som helgonet var, om både
Bibeln och förhållandena i Öst, blev han
snart en medarbetare som påven inte kunde
vara utan. Det tisslades och tasslades om den
lärde Hieronymus som tänkbar efterföljare till
Damasus…
Den som i dag spankulerar omkring på
Vatikanens bonade golv och hälsar på högt
betrodda personer möts av elegant artighet.
Annorlunda har det knappast varit i dåtiden.
Ökenteologen med sin ofriserade stil passade
dåligt in där. Kyrkan, politiskt favoriserad,
var dessutom på väg in i överklassens och
kulturens kretsar med de faror för religiös
ytlighet och nivellering som umgänget med
makteliten innebär. I hem där det serveras
fasan på silverfat brukar gästen skräda sina
ord. Men nej - det var inte Hieronymus stil.
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lärt sig av en klok andlig ledare). Sådana
åsiktsförändringar hittar man fler av i detta
helgons liv, han ägde en inre frihet som
antagligen kunde förskräcka hans omgivning.
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Vårt helgon blev andlig ledare för en krets
av förnäma damer som träffades hemma
hos en viss Marcella, ibland dem den heliga
änkan Paula (se 26/1) och hennes fyra döttrar
Blaesilla, Paulina, Rufina och Eustochium –
den sistnämnda skulle liksom Marcella också
bli helgon. Dessa kvinnors frågor och intresse
gav ytterligare stimulus till hans studier och
skrivande. Påvens nya rådgivare var tuff. Han
raljerade skoningslöst över Roms prästerskap:
de var mest intresserade av fina kläder och att
umgås med rika damer, skrev han (och märkte
inte att kritiken delvis träffade honom själv).
De rika damerna sminkade sig och blev så
bleka att de liknade avgudabilder. När dessa
gummor fällde en tår rann det fåror av smink
ner längs kinderna där de satt mitt bland sina
barnbarn, fortsatte han. Dessa respektlösa ord
var menade som ett försvar för den nämnda
Blaesilla som kritiserades för att hon övergav
lyxlivet för ett bättre, enklare och gudsvigt liv.
Helgonets ivriga entusiasm för den celibatära,
gudsvigda kallelsen var en aning överspänd
och kunde därför lätt misstolkas som förakt för
äktenskapet, såsom när han jämförde celibatet
med guld och äktenskapet med silver, eller när
han prisade äktenskapet bara för att det gav
upphov till nya jungfruliga människor som
han kunde ”plocka som rosor bland törne”.

”bröder” eller ”systrar” i evangelierna måste
vara kusiner förklarar Hieronymus, och det
är en vanlig kyrklig tolkning i alla tider (se
s. 409). Påven Damasus gav Hieronymus sitt
bifall. Helvedius tvivel måste ha spridit sig: år
391 avsatte en synod (i Capua) en biskop för
att han stödde villoläran. Sedan blev det tyst
från dem som förnekade Marias virginitas post
partum (jfr Katolska kyrkans katekes nr. 499).
Tillsammans med protestantismen återvände
idén som bekant, efter mer än tusen år.

I Rom såg många kristna med misstänksamhet
på de asketiska idealen som blomstrade i Öst.
Vad var det väl för fel med att ligga med sin
hustru? Av det skälet började t.ex. en viss
Helvedius (som verkar ha varit arianer)
ifrågasätta om orden i Matt 1:25 verkligen
kunde gå ihop med läran att jungfrun Maria
förblev jungfru även efter Jesu födelse.
Hieronymus visste att han hade kyrkans
tradition på sin sida och frågade utmanande
Helvedius om denne kunde ange några röster
som innan hans eget framträdande hade känt
till denna blasfemiska lära (underförstått: det
fanns inga!). De personer som kallas för Jesu

Efter Damasus död år 384 blev läget i Rom
outhärdligt för den skarpa kritikern. Dagens
helgon anklagades för otillbörliga relationer till
Marcella och Paula och fick rentvå sitt namn i
domstol. Därefter lämnade han Rom, som han
bittert kallade för ”Babylon” (d.v.s. en syndig
plats, jfr 1 Pet 5:13). Han reste demonstrativt
iväg utan de nämnda kvinnorna. Ingen skulle
tro något. Han såg sig om i Heliga landet och
fick så ännu bättre förståelse av bibelhistorien,
och slog sig som sagt ner i Betlehem där han
skulle stanna de resterande 34 åren av sitt liv.
Han besökte även ökenmunkarna i Egypten
för att hämta inspiration från deras livsform.
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Hieronymus kritik av den romerska klerus
och överklass förbittrade många. Själv blev
han sjuk med magsmärtor (av stress?). Påven
Damasus höll dock ständigt sin hand över
honom. Han gav Hieronymus det viktiga
uppdraget att revidera de halvdåliga latinska
bibelöversättningarna som ännu cirkulerade,
respektive att göra en helt ny översättning som
kunde användas av vanligt folk i Rom vars
språk ju var latin. Hieronymus arbetade troget
många år på detta som skulle bli hans livsverk.
Hans bibelöversättning (den s.k. ”Vulgatan”,
se s. 20), höll sig någorlunda oförändrad som
katolska kyrkans standardbibel ända fram till
1900-talet då katolska bibelutgåvor började ta
mer hänsyn till nyare textvetenskapliga rön
och de hebreiska och grekiska grundtexterna.

På en resa till Aten upptäckte han en gång
en inskription som han identifierade som
den Paulus syftar på i Apg 17:23 (altaret till
en okänd gud). Den exakta texten var ”Till
Asiens, Europas och Afrikas gudar, till de
okända och vandrande gudarna”. Paulus
citerade inskriptionen lite fritt, kommenterade
han.
Ett smakprov på Hieronymus retorik får vi
i en berömd julpredikan i Betlehem då han
anklagar hela den östliga kristenheten för att
gå vilse när de firar Herrens födelses fest på
Epifania (se 6/1) istället för som i Rom på
Juldagen, den 25 december. Han kallar Roms
datum för en tradition från apostlarna. I Öst
kunde man invända att man också byggde
på apostlarna, Petrus och Paulus kom ju
österifrån. Visst, svarade Hieronymus, men ”ni
har jagat bort dem och vi har tagit emot dem!”
Hieronymus lät i Betlehem bygga ett kloster
för män som han själv ledde och tre likadana
för kvinnor som hans kvinnliga medhjälpare
ledde. Därtill kom härbärgen för pilgrimer så
att ingen som reste dit av fromma skäl skulle
som den heliga familjen tvingas stanna utanför
(jfr Luk 2:7). Själv bodde han i en grotta intill
Födelsekyrkan, som man kan gå ner i och
besöka än i dag. Där läste och skrev han dag
och natt på sitt storverk, trots sviktande syn
och hälsa. Han översatte noggrant - nära
Bibelns grundtext, med god känsla för ordens
mening och i ett levande och vackert latin.
Han undantog några av de deuterokanoniska
skrifterna (se s. 21f) som han inte ville
betrakta som del av Gamla testamentet. Dessa
erkändes annars inom kyrkan och fanns med

i den grekiska utgåvan av Gamla testamentet,
Septuginta (se s. 18), som kristna hade ärvt
från judarna i diasporan. Möjligtvis berodde
kyrkofaderns skepsis på hans umgänge med
rabbinerna som inte godtog dessa böcker och
vars bibeltolkningar han gärna läste.
Hieronymus skrev också många kommentarer
till Bibelns böcker. Det kunde gå fort:
omräknad till denna boks format kunde han
få ihop 25 sidor per dag (jag skriver max fem).
Hans kommentar till Matteus evangelium
är slarvig, men den skrevs ner hafsigt under
en sjukdomstid. Han frekventerade ofta ett
berömt kristet bibliotek i Caesarea vid havet,
som även kyrkohistorikern Eusebios, som jag
ofta hänvisar till i denna bok, måste ha använt
ett par generationer tidigare. Ovärderliga och
av enastående källvärde är Hieronymus korta
informativa biografier om hela 135 tidigare
författare, de flesta kristna. Vår kunskap om
kyrkofäder som Tertullianus (se s. 47) och
Cyprianus (se 16/9) bygger på denna källa.
Helgonet öppnade en gratisskola och
undervisade där. Full av glädje berättar han
om de unga männen från de mest avlägsna
delarna av världen som kom dit för att
studera: från Gallien, Britannien, Armenien,
Persien, Indien, Etiopien, Egypten, Pontus,
Kappadokien, Syrien, Mesopotamien. ”Deras
språk är olika, men deras religion den samma”
skrev han.
Studieglädje skulle man lära sig från liten,
ansåg han. Framför allt skulle man hindra att
barn började hata studier. Hieronymus skrev
om en liten flicka att man borde ge henne små
bokstäver, utskurna i trä eller elfenben. Dessa
skulle hon på ett lekfullt sätt få lära känna.
Genom beröm och uppmuntran skulle hon få
lust att lära. Lämpligt kunde man på så sätt lära
henne bibliska personers namn. Vi anar en fin
pedagogisk själ bakom dessa kloka rader.

1415

SEP

Snart följde de kvinnliga vännerna efter, bland
dem Paula. Dessa var förmögna och hjälpte
honom så länge de levde med sina tillgångar
(jfr Luk 8:1-3), ja, de gav allt de ägde för hans
projekt.
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En präst i Gallien vid namn Vigilantius, som
en gång hade varit gäst hos Hieronymus i
Betlehem och där gjort en löjlig figur (under
en nattlig jordbävning sprang han ut ur huset
och började be, spritt naken, utan att bry
sig om att klä på sig) började avvisa delar
av fromhetslivet. Vördnaden för helgonens
reliker kallade han för avgudadyrkan, att man
tände ljus vid martyrernas gravar kallade han
hedniskt, förbön för avlidna hade ingen verkan,
ansåg han, inte heller de avlidna martyrernas
förböner, det jungfruliga livet gav bara upphov
till utsvävningar och det gav ingen mening
att leva i frivillig fattigdom och fasta. Framför
allt skulle ingen skicka pengar till klostren
i Palestina, skrev han. Summa summarum:
det kyrkliga livet skulle inskränkas till ett
”förnuftigt” minimum som enbart handlade
om Gud. Kvinnor skulle förbli i familjernas
förvar, det var en tidig protestantism, alltså,
som faktiskt hade stöd från flera biskopars sida
– vissa av dessa hade börjat viga enbart gifta
män till diakonämbetet, en tydlig kursändring.
Hieronymus dikterade under en enda natt ett
utförligt svar som satte prästen på plats och
antagligen krossade mannens karriär. Prästens
namn Vigilantius betyder ”den vaksamme”
och eftersom mannen också förkastade de
fromma långa nattliga bönevakorna utanför
Påsknatten (vigilierna) för att de kunde orsaka
utsvävningar och otukt, valde asketen från
Betlehem att driva med hans namn och kalla
honom för ”Dormitantius” (den sovande).
Den galliske prästen sprider en lära, skrev han,
som redan hos hans föregångare (som hette
Jovinianus) var fördömd av den romerska
kyrkans auktoritet. Vad celibatet för klerker
beträffar så bekräftas det av kyrkorna i Öst
och även av det apostoliska lärosätet (Rom).
Beträffande vördnaden för martyrerna och
deras ben så har ingen någonsin tillbett dem,
påpekar Hieronymus. Paulus och Barnabas
vände sig ju upprört mot att de skulle dyrkas
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som gudar (Apg 14:11-14). Vigilantius är
uppenbart i strid mot kristna kejsares och
biskopars exempel som utan att tveka har
vördat reliker, svept dem i dyra tyger och
bevarat dem i gyllene skrin. Helgonen kan inte
kallas för döda: Kristus själv intygar att Gud
inte är en gud för döda utan för levande, ty för
honom är alla levande (Luk 20:38). Vigilantius
påstår att de avlidna finns kvar vid sina gravar
fram tills domedagen, och därmed kan de
inte höra böner från andra platser (så tänkte
många med honom), men Hieronymus pekar
på att de heliga ”följer Lammet vart det går”
(Upp 14:4) – Vigilantius låter dem de facto
sitta overksamma i bojor, utan inflytande,
till Domens dag. En absurd tanke! Eftersom
Kristus, Guds Lamm, är närvarande överallt
måste man också anta att dessa kan påkallas
överallt – eller ska det kanske bara vara
demonernas privilegium att de kan vistas
överallt, utan begränsning i tid och rymd?
Mose bad verkningsfullt för hela sitt stora
folk när han levde och Gud skonade det (2
Mos 32:31). Gör hans förbön ingen nytta nu?
Aposteln Paulus räddade med sin förbön 276
män från drunkningsdöden (Apg 27:24f) - ska
man verkligen anta att aposteln nu stänger
munnen när han är framme hos Kristus (Fil
1:23). Är martyrerna tysta nu när de har segrat
och mottagit sina kronor (1 Pet 5:4; Upp 20:6
m.m.)? Är det inte mycket snarare så att de
ber och utkräver rättvis hämnd över sina
bödlar (Upp 6:10)? Vigilantius argumenterar,
skriver Hieronymus, för sin åsikt med en
gnostisk bok utanför Bibeln (Esras apokalyps)
som påstår att man inte får be för avlidna.
Hieronymus förklarar att han inte ens vill
läsa denna bok eftersom den inte är erkänd
av kyrkan. Beträffande detta att tända ljus vid
martyrernas gravar sker det för att kunna se i
mörker och vaka. Om det finns vissa kvinnor
som överdriver vördnaden på något sätt
bör man inte angripa dem och så efterlikna
apostlarna som orättvist kritiserade kvinnan

Avhållsamhet hindrar inte vänskap. När
Paula dog efter 20 år i klostret i Betlehem var
Hieronymus så skakad att han inte kunde hålla
pennan i handen utan fick diktera ett brev till
hennes dotter Eustochium. När Eustochium
dog klarade den åldrade mannen inte ens att
få ihop ett gravtal. Han var krossad av sorgen
och ur stånd att göra något. Dessa två kvinnor
kallade han för ”mina i Kristus, oavsett om
världen gillar det eller inte”.
Hieronymus fick uppleva början på det västliga
romarrikets undergång och barbarernas

frammarsch. Gotiska stammar intog och
plundrade Rom år 410. Nyheten gjorde
åldringen förtvivlad, han kunde bara tänka på
alla som han kände där borta och som hade
dött. Flyktingar från Rom fick generöst bo
hos honom. Han kastade översättningsarbetet
ifrån sig, ”ty i dag måste vi översätta Skrifternas
ord till handlingar” sa han. De följande årens
folkvandringar märktes också i Betlehem,
när hunner och arabiska saracener spridde
skräck på de heliga platserna. Men det var
inte allt: motståndare inom kyrkan försökte
år 416 tysta ner det besvärliga helgonet och
hans vänner med mord och brandanslag.
Han klarade sig oskadd, och nu kunde inget
förjaga honom längre. I dag, år 420, fann den
plågade asketen i Betlehem äntligen frid och
gick hem till den Herre han vigt sitt liv, sina
mödor och strider åt. Min tanke går till den
stridbare och inspirerande danske filosofen
Søren Kierkegaard som lät skriva följande vers
av psalmdiktaren Brorson på sin gravsten:

Det er en liden Tid,
saa har jeg vunden,
saa er den ganske Strid
med eet forsvunden,
saa kan jeg hvile mig
i Rosensale
og uafladelig
min Jesum tale
Helgonets personlighet påminner lite om
muskelmänniskan Simsons i Domarboken
(kap. 13-16). Även Simson saknade sinne för
proportioner och slog till mot allt och alla
som gick honom emot. En dag dödade han
ett lejon och snart bodde en bisvärm i dess
kadaver. Simsons berömda gåta till filisteerna
– ”Frän storätaren kom ätbart, från den starke
kom sött” (Dom 14:14) - syftade på honungen
i detta döda lejon. Så fanns det också både
monstruös aggressivitet och den sötaste
andliga honungen i Hieronymus skrifter.
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som lät den dyrbara salvan gå till spillo (Mark
14:4-8). Man läser i övrigt överallt på jorden
mässan över martyrernas gravar, ja, självaste
biskopen i Rom gör det, betonar helgonet.
Vem är väl Vigilantius att han kan tillåta sig att
förakta detta? Att under sker vid dessa gravar
är ett faktum. Bevisligen skräms demonerna
och skriker i martyrrelikernas närhet, vilket
Vigilantius själv kan övertyga sig om ifall
han vill besöka de basilikor där de vördas, ja,
kanske befrias han då själv från sina demoner.
Att man i Öst håller tända ljus i händerna
vid evangelieläsningen, även under dagen,
sker för att uttrycka glädje, man efterliknar
de kloka jungfrurna i evangeliet (Matt 25:4;
Luk 12:35). Om vigilier orsaker utsvävningar,
som den galliske prästen påstod, skulle även
Påsknattens bönevaka förbjudas. Att bege sig
ut i ödemarken som botgörare och undvika att
titta på kvinnor är inte samma sak som att dra
sig undan sitt ansvar för kyrkans verksamhet,
som den galliske prästen påstår, utan det är att
fly från den värld där synder och laster ständigt
ligger på lur för att överlista de troende. Frågan
om kvinnors rätt att välja celibatet går han inte
mycket in på i brevet. Det var alltför självklart
– och vilket var väl alternativet? Att de skulle
stå till förfogande för Vigiliantus och andra
mäns lustar? Frågan var retorisk och behövde
inget svar. Så långt vårt helgons långa replik.

Så ofta jag blickar mot Betlehem, har
mitt hjärta ett samtal med barnet Jesus.
Jag säger: "Ack Herre Jesus, så du fryser och
darrar, så hårt du ligger för min salighets skull.
Hur skulle jag kunna vedergälla dig detta?"
Då syns det mig som om barnet svarade:
"Jag önskar ingenting, käre Hieronymus. Ge
dig till freds. Jag ska få det ännu torftigare
i örtagården och på det heliga korset."
Jag fortsatte att tala: "Kära Kristusbarn,
jag måste nödvändigt få ge dig något. Jag
vill ge dig alla mina pengar". Barnet svarar:
"Himmel och jord tillhör mig. Jag behöver
inga pengar, ge dem åt de fattiga, så vill jag
betrakta det som om det vore givet åt mig".
Jag fortsätter: "Kära Kristusbarn, det vill
jag gärna göra, men jag måste ändå få ge
dig själv något. Annars skulle jag dö av
smärta." Barnet säger: "Käre Hieronymus,
eftersom du är så frikostig, så ska jag säga
dig vad du ska ge mig. Ge mig dina synder,
ditt onda samvete och din förtappelse".
Jag svarar: "Vad ska du göra med dessa
ting?" Kristus svarar mig: "Jag vill ta dem på
mina skuldror, det ska vara min härlighet
och mitt herradöme; Jesaja har förutsagt,
att jag vill bära och ta bort dina synder". ¨
Då började jag gråta och sa: "Barn, kära
Kristusbarn, hur har du inte rört mitt hjärta!
Jag trodde du ville ha något gott av mig, och så
vill du bara ha det onda hos mig. Så ta då bort
vad som är mitt. Ge mig det som är ditt. Så blir
jag fri från synden och viss om det eviga livet."

SEP

Kyrkoläraren avbildas ofta i konsten med ett
lejon p.g.a. en charmig legend enligt vilken
han och hans munkar drog ut törnen ur ett
lejons tass och tämjde det. Lejonet fick sedan
till uppgift att vakta en åsna som bar in ved
från skogen. När onda köpmän stal åsnan
anklagades lejonet för att ha ätit upp det och fick
som straff utföra åsnans arbete i stället. Lejonet
hittade dock åsnan och befriade den, och
förövarna bekände sitt brott för Hieronymus.
Bakgrunden till sagan vet vi inget om. Kanske
var ”lejonet” en sårad soldat som behandlades
i klostret och valde att stanna. Kanske bevarar
sagan minnet om Hieronymus brottande
med sitt eget uppbrusande temperament. Vi
vet att Hieronymus ofta sökte försonas med
sina motståndare, olikt Simson. Han lärde
sig väl med åren att leva med sin lejonsida
- medveten om sina egna inre törnen som
behövde rivas ut. Hieronymus begravdes nära
Paula och Eustocium men hans jordiska rester
lär ha flyttats många hundra år senare till den
berömda Mariakyrkan Santa Maria Maggiore i
Rom. I denna kyrkas krypta hittade man i alla
fall år 1747 en låda som påstods innehålla hans
ben. Var benen är i dag vet ingen. I samma
kyrka vördas de trästycken som Jesu krubba
var gjort av - men Hieronymus skrev att
krubban var gjord av lera. Jobbig var han! Även
jobbiga personer kan vara helgon - en tröst för
dig som läser detta? Det sägs att Hieronymus
skrev följande text (versionen är från internet,
okänd källa, lätt språkligt förbättrad av mig):

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du gav den helige Hieronymus en ljuv och levande känsla för varje ord som
utgår ur din mun. Undervisa oss nu och ge oss näring genom Skriften, så att vi där finner livets
källa. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 3:14-17 och Matt 13:47-52
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I dag – år 2018 – ber jag tillsammans med
många andra troende framför relikerna av den
heliga THÉRÈSE AV LISIEUX och hennes
föräldrar, de heliga Louis och Zélie Martin, i
karmelitklostret i skånska Glumslöv. Relikerna
är på resa runt till olika platser i Norden. Vår
kardinal, själv karmelit, är här. Kapellet är
överfyllt, systrarna har ordnat med ett tält
utanför för de mässbesökare som inte får plats.
Dagens helgon med ordensnamnet Thérèse av
Jesusbarnet och det Heliga Anletet - kallas för
den ”lilla” Teresa till skillnad från en annan
karmelitnunna, Teresa av Avila, den ”stora”
Teresa som vi firar om två veckor. I hennes
självbiografiska skrifter (utgivna på svenska
av Karmeliterna) lämnade hon efter sig sina
andliga insikter som snabbt gjorde henne känd
och älskad efter hennes död vid 24 års ålder.
Boken blev en oväntad framgång och trycktes
i ständigt större upplagor. Den unga nunnans
bok fanns bland skyttegravssoldaterna vid
Västfronten liksom i stridspiloternas flygplan
under Första Världskriget, inte minst på
franska sidan. Klostret hon dog i fick upp emot
500 brev om dagen från läsare som kände sig
hjälpta av den avlidna systerns förbön.
Kyrkan lät helgonprocessen gå ovanligt snabbt.
År 1925 kanoniserades Thérèse, år 1927 blev
hon skyddshelgon för världsmissionen vid
sidan om den helige Francisco Xavier (3/12).
År 1937 invigdes den imponerande basilikan
i Lisieux som bär hennes namn. Slutligen
– år 1997 – meddelade den helige påven
Johannes Paulus II (22/10) under den stora
Världsungdomsdagen i Paris, inför nästan en
miljon ungdomar, att det unga helgonet skulle
upphöjas till kyrkolärare. Kyrkolärare? Först
mot slutet av sitt liv insåg Thérèse att hennes

skrivna ord kunde vara till nytta för andra.
Vad hon lär ut är sin ”lilla väg” till helighet.
Den består av gränslös förtröstan på Guds nåd
och små uppoffringar med stor kärlek. Den är
en ”hiss” till himlen, lämplig för alla som likt
hon själv känner att de inte klarar av de stora
helgonens ansträngande ”trappsteg.” Varje
liten helig uppoffring är värdefull i Gud ögon,
lär hon, vårt arbete, att vi avstår från viss mat,
att vi ler trots motgång eller tålmodigt bär
smärtor. Som blommorna på ängen är olika i
storlek och just så ser vackra ut tillsammans,
så ska det finnas olikartade helgon. I himlen
fyller Gud allas bägare till randen. Där spelar
det ingen roll hur stora eller små bägarna är
utan bara detta att han fyller dem alla, helt och
hållet. Året innan sin tidiga död skrev hon i ett
brev till sin priorinna:
”Vi lever i ett uppfinningarnas tidevarv. Nu
behöver man inte längre gå uppför trappor,
hos de rika har de ersatts med en hiss. Jag
skulle också vilja finna en hiss, som bar upp
mig till Jesus, ty jag är för liten för att gå uppför
fullkomlighetens branta trappa. Därför sökte
jag i de heliga skrifterna efter anvisningar om
den önskade hissen och fann dessa ord av den
eviga Visheten: ”Den som är HELT LITEN
må komma hit”. Då kom jag, ty jag anade att
jag funnit vad jag sökte, men jag ville också
veta, min Gud, vad du skulle göra för de helt
små som följde din kallelse, och fortsatte mitt
sökande, och se här vad jag fann: Såsom en
moder tröstar sitt barn så skall jag trösta eder;
jag skall bära eder på armen och gunga eder på
mitt knä! Å, aldrig har innerligare eller skönare
ord fångat min själ: hissen, som skall bära mig
upp till himlen, är dina armar, Jesus”. (De två
bibelställen som Thérèse hänvisar till är Ords
9:4 och Jes 66:12-13)
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THÉRÈSE AV JESUSBARNET,
KYRKOLÄRARE (1873-1897)

Det var ena sidan av myntet. I Thérèse hittar vi
också en brinnande längtan efter aktivitet, att
vilja kämpa och göra ALLT för Gud, bli ALLT i
hans tjänst: bli krigare, soldat för påven, präst,
profet, apostel, martyr eller kyrkolärare. När
hon insåg att hon inte kunde uppnå något
av det (fast kyrkolärare blev hon ju) fick hon
ihop sina två sidor i en enda, unik personlig
kallelse. Hon skrev i ett brev:
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”Jag förstod att Kyrkan har ett hjärta och
att detta hjärta BRINNER av KÄRLEK. Jag
förstod att endast Kärleken får kyrkans lemmar
att handla, att om kärleken slocknade skulle
apostlarna inte längre förkunna evangelium
och martyrerna vägra att utgjuta sitt blod…
Jag förstod att KÄRLEKEN INNESLUTER
ALLA KALLELSER, ATT KÄRLEKEN ÄR
ALLT, ATT DEN OMFATTAR ALLA TIDER
OCH ALLA ORTER, KORT SAGT ATT DEN
ÄR EVIG! ... Då utbrast jag i min översvallande
glädjeyra: O Jesus, min Kärlek, äntligen har
jag funnit min kallelse, MIN KALLELSE ÄR
KÄRLEKEN!”
Thérèse drevs av ett måttlöst, andligt begär,
en galen törst efter Gud (att ”älska honom till
vanvett”, som hon sa). Hon kunde inte tvivla
på att hon var föremål för Faderns kärlek, och
hon ville ge allt tillbaka. Utan tron hade hon
kunnat bli en stor, lidelsefull syndare med hull
och hår. Det visste hon och var djupt tacksam
för allt ont som Gud hade skyddat henne ifrån.
En av hennes systrar sa en gång: ”Precis som
onda människor är besatta av djävulen är du
besatt av Gud, bokstavligen besatt.” Paulus
talar om ”Guds dårskap” (1 Kor 1:18 - 2:16) i
Kristus. Thérèse var ett eko av den. Hon skrev:
Hur skulle mitt hjärta inför denna dårskap
kunna låta bli att svinga sig upp mot dig? Hur
skulle min förtröstan kunna ha gränser? Jag vet
att också helgonen begått dårskaper för dig...
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Thérèse hade fyra äldre systrar som alla blev
nunnor, tre av dem karmeliter som hon själv.
En av de tre, Céline, levde ända tills 1959.
Därtill fanns det fyra övriga syskon som
dog som små. Föräldrarna var hängivna
katoliker som båda hade misslyckats med att
bli upptagna i klosterordnar innan de hittade
varandra (de helgonförklarades tillsammans
år 2018 - en unik dubbelkanonisation).
Den nyfödda Thérèse växte inte riktigt till.
Därför lämnades hon vid två månaders ålder
till en amma som bodde på landet. Efter ett
års tid återvände hon hem, livlig och välnärd.
Mamman fäste sig vid den lillas skratt och
glädje men också vid hennes starka vilja. Hon
kunde redan stå på sina ben och gillade lek.
Mamman skrev: ”Jag tror att hon kommer att
gå tidigt och att hon får en bra karaktär, hon
verkar mycket intelligent och har något av en
utkorads ansikte…” I ett brev från tiden då
Thérèse var ca tre år gammal skrev hon:
Thérèse frågade mig häromdagen om hon skulle
få komma till himlen. Jag svarade att det skulle
hon om hon var snäll. Då sade hon: ”Men om
jag inte är snäll, så kommer jag till helvetet…
fast jag vet nog vad jag skall göra, jag flyger med
dig, som skall till himlen, hur skulle då Gud
kunna få tag i mig - du håller mig väl riktigt
hårt i famnen?” Jag såg på hennes ögon att hon
verkligen trodde att Vår Herre inte kunde göra
henne något, om hon var i sin mors famn.
Detta helgon återspeglar kung Davids
tillitsfulla ord till Gud (Ps 131: 1-2):
Herre, jag är inte övermodig,
har inga stolta later.
Jag ägnar mig inte åt stora ting,
åt det som övergår mitt förstånd.
Nej, jag har lugnat och stillat min själ,
jag är som ett litet barn,
som barnet i moderns famn.

”En dag kom Léonie, som tyckte sig ha blivit
för stor för att leka med dockor, och gav oss en
korg full med dockkläder och vackra tygbitar
till fler dockklänningar, och överst låg hennes
docka: ”Se här, små flickor”, sade hon, ”välj, jag
ger er alltihop!” Céline sträckte fram handen
och tog en liten bunt silkesband som föll
henne i smaken. Efter ett ögonblicks reflexion
sträckte jag fram handen, och sade: ”Jag väljer
allt!” och tog utan vidare hela korgen. De som
bevittnade scenen fann det riktigt, inte ens
Céline tänkte på att beklaga sig…
Detta lilla drag från min barndom är en
sammanfattning av hela mitt liv. Senare, då jag
fått en inblick i fullkomligheten, förstod jag
att om man eftersträvar att bli ett helgon måste
man lida mycket, alltid söka det fullkomliga
och glömma sig själv; jag förstod att det fanns
åtskilliga grader av fullkomlighet och att varje
själ är fri att besvara Herrens maningar, att
göra litet eller mycket för honom, det gäller
kort sagt att välja mellan de offer han begär.
Då utbrast jag liksom i barndomen: ”Min Gud,
jag väljer allt. Jag vill inte vara helgon bara till
hälften, jag är inte rädd för att lida för dig, det
enda jag fruktar är att behålla min vilja – ta
den, ty jag väljer allt vad du vill!...””
Thérèses orädda rakhet visade sig också på
annat sätt:
”Jag kommer ihåg en dröm, som jag torde
ha haft i den åldern och som etsat sig fast i
minnet. En natt drömde jag att jag gick ut

för att promenera ensam i trädgården. Då
jag kom till foten av en trappa som ledde
dit stannade jag skräckslagen. Framför mig,
bredvid lusthuset, stod en tunna kalk, och på
den dansade två förfärliga smådjävlar med
överraskande lätthet, trots de strykjärn de
hade bundna vid fötterna. Plötsligt kastade de
sina flammande blickar på mig och störtade
sig – tydligen mer förskräckta än jag – ned
från tunnan och sprang och gömde sig i
linneförrådet mittemot. När jag såg hur fega
de var, ville jag veta vad de tänkte göra och
gick bort till fönstret. Därinne sprang de två
stackarna omkring på borden och visste inte
hur de skulle undkomma min blick; ibland
gick de fram till fönstret för att oroligt se efter
om jag var kvar, och när de fått syn på mig
började de åter rusa omkring som galningar.
– Det är inget märkligt med denna dröm, men
jag tror att Gud har låtit mig komma ihåg den
för att visa att en själ i nådens tillstånd inte har
något att frukta av de onda andarna, som är så
fega att de flyr från ett barns blick…”
Katekesundervisningen på den tiden innehöll
mycket som man skulle lära sig utantill. Det
var svårt för lilla Thérèse men hon stålsatte sig
och blev den bästa i klassen. Om hon råkade
glömma ett enda ord blev hon förtvivlad och
grät. Prästen ville trösta henne men det gick
inte. Han var annars nöjd med sin flitiga elev
och kallade henne för sin lilla kyrkolärare,
med anspelning på hennes namne, den heliga
Teresa av Avila – lite underligt med tanke på
att det spanska helgonet ännu inte hade fått
titeln kyrkolärare. Men i sak var det ju rätt.
När Thérèse såg en bild av den blödande
Frälsaren brann det i hennes själ av längtan
efter att rädda stora syndare från helvetets eld.
Jesus hade på korset ropat ”Jag törstar” (Joh
19:28) och dessa ord ekade i flickans själ. Hon
törstade, som hon formulerade det, ”efter stora
syndares själar”. När hon hörde att en notorisk
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Den lilla flickan var bara fyra år när hon
skakades av sin mors död. Tröst hittade hon
hos sina systrar, särskilt Pauline, som var
den näst äldsta. Hon var den som först blev
karmelit, och med tiden även priorinna och så
på dubbelt sätt ”moder” åt Thérèse. En annan
syster hette Léonie. Jag återger här ett längre
stycke ur Thérèses självbiografi där Léonie och
Céline är med:
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mördare vid namn Henri Pranzini skulle
avrättas ville hon ha en mässa läst för att
mannen skulle finna nåd inför Gud. Hon bad
innerligt att Gud skulle ge henne ett tecken på
Pranzinis omvändelse, även om han inte ville
bikta sig. Pappan hade förbjudit flickorna att
läsa tidningar men när hon såg att där fanns
en nyhet om Pranzini läste hon den ändå –
där stod det att förbrytaren, precis innan han
skulle sticka in huvudet i giljotinen tog det
krucifix som prästen räckte honom och kysste
Jesu heliga sår tre gånger. Thérèse grät av lycka.
Gud hade gett tecknet hon bett om. Under
resten av sitt liv fortsatte hon be för denne
mans själ.
När storasystern Pauline inträdde i Karmel
kändes det som att mista sin mamma en gång
till. Tio år gammal blev Thérèse allvarligt sjuk,
med anfall av frossa och ihållande huvudvärk.
Bättringen kom när hon en dag betraktade
en Mariafigur och bemärkte skönheten hos
Guds Moder. Godhet och ömhet strålade emot
henne från Marias leende ansikte. Thérèse grät
av glädje över detta mirakel och ville inträda i
Karmelklostret så fort som möjligt. Man förstår
henne – varför stanna kvar en minut i världens
oväsen när man har insett var himlen finns,
när man kan glädja Gud tillbaka och samtidigt
rädda själar? Fadern gav sitt tillstånd, men
klostret var avvisande – barnet var för ungt.
På en resa med pilgrimer till Rom ett par år
senare fick hon några dyrbara sekunder med
påven. Hon trotsade förbudet mot att tilltala
honom, föll gråtande på knä och bad: ”Helige
fader, låt mig få inträda i Karmel vid femton
års ålder!” ”Mitt barn” svarade Leo XIII, ”gör
som de överordnade i klostret säger”. Då
knäppte Thérèse sina händer på hans knä och
sade: ”Helige fader, om Ni säger Ja kommer
alla att gå med på det!”. ”Seså… seså” sade den
gamle kyrkofursten, ”Ni kommer att träda in
om Gud vill det”.
Den frimodiga flickan fick som hon hade bett
påven om. 15 år gammal var hon på plats i
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klostret, hos sina älskade systrar Marie och
Pauline (systern Céline inträdde senare, efter
faderns död). När hennes far, full av sorg, gav
sitt medgivande ryckte han upp en liten vit
blomma med rötterna och gav henne den.
Hon skulle nu som denna lilla växt planteras
om i Karmel. Thérèse behöll den hela sitt liv –
och själv skulle hon senare kallas för ”Den lilla
blomman” (en känd bön till henne på engelska
låter så här: Little Flower, show your power,
in this hour). En månad senare drabbades
fadern av ett sammanbrott, antagligen en
hjärnblödning, med stora mentala följder. Han
behövde vård tills sin död år 1894. Systern
Céline tog hand om honom – Thérèse kunde
bara be och be…
Den första tiden i klostret var också på annat
sätt mer törnen än rosor. Priorinnan, som
mycket snabbt betraktade den nya systern som
ett litet helgon, kritiserade henne ofta. Alla
lidanden och besvär i klostret önskade Thérèse
att bära med oändlig förtröstan till Gud. Att
man kritiserade hennes långsamhet, eller att
hon sopade golvet slarvigt, eller att hon verkade
okoncentrerad under den gemensamma
bönen (som hon tyckte var jobbig - hon sov
dåligt, var kroniskt trött, frös och mådde inte
bra, möjligtvis låg en fysisk sjukdom bakom).
Thérèse skrev:
Jag har inget annat medel att bevisa min
kärlek än att strö ut blommor, det vill säga,
att inte försumma ett enda tillfälle till en liten
uppoffring, inte en blick, inte ett ord, och att
utnyttja de ringaste handlingar och göra dem
till kärlek… Jag vill lida av kärlek och även
njuta av kärlek, varenda blomma jag finner
skall jag plocka åt dig, Jesus, och medan jag strör
ut dem skall jag sjunga, jag skall sjunga även om
jag måste plocka blommorna i törnesnåren, och
ju längre och vassare törnena är desto vackrare
blir min lovsång…

Nåja. Thérèse är lite för blygsam här. Självklart
gjorde hon annan bot än denna också. Hennes
självförnekelse skedde nästan omärkligt,
som att inte ständigt titta på klockan under
bönetimmen, inte alltid nyfiket fråga om saker
som hänt, inte avbryta andra med roliga infall,
nöja sig med matrester, inte slå ihjäl flugor
o.s.v. Uppoffringarna var små men många –
en kedja av gåvor till Gud. Under måltiden
tänkte hon att hon åt tillsammans med Den
heliga familjen. Något av maten som var
gott föreställde hon sig att hon gav åt Josef,
något annat gott åt Maria och det godaste åt
Jesusbarnet. När maten var mindre god roade
hon sig med att i tanken säga till sig själv: ”I
dag, min lilla vän, är alltihop till dig!”
Thérèse fick arbeta i tvättrummet där hon
tålmodigt lät de andra stänka smutsvatten på
henne utan att reagera. Hennes mål var att vara
liten och gömd och ta emot anvisningar från
de andra, liksom Jungfrun Maria fick invänta
de instruktioner som Josef skulle få av Gud och
sedan lyda dem. Hon blev även sakristan och
avancerade till assisterande novismästarinna.
Under den gemensamma samvaron mitt på
dagen – rekreationen – blommade hon upp,
blev sällskaplig och underhållande. Att Thérèse
hade dolda talanger ser man av de pjäser hon
skrev. Två av dem handlade om det krigiska
helgonet Jeanne D´Arc (se 30/5) - ett foto är
bevarat där Thérèse är utklädd till detta helgon
vid en teaterföreställning i klostret.

Man anar en djup identifikation. Inte för inte
ställdes Thérèse år 1944 vid detta helgons sida
som en av Frankrikes två skyddshelgon.
Dagen närmade sig då Thérèse skulle avlägga
sina högtidliga klosterlöften. Reträtten innan
gav henne inga ljuva känslor utan andlig torka.
Det var som om Jesus sov i hennes lilla båt –
hon tog det positivt som att han tog emot den
vila hon erbjöd honom. Kvällen innan den
stora dagen ”utbröt i min själ en häftig storm
vars like jag aldrig förr upplevt” skriver hon.
”Något tvivel på min kallelse hade ännu inte
dykt upp men nu måste jag lära känna även den
prövningen”. Djävulen ingav henne ångest och
tanken att allt var en dröm, att hon skulle bedra
sina överordnade om hon fortsatte på den
inslagna vägen. Thérèse talade omgående med
sin novismästarinna om hur hon mådde och
i samma ögonblick försvann tillståndet. Den
erfarna kvinnan lugnade henne fullständigt.
Priorinnan skrattade åt tvivlet.
Thérèse förblev oftast glad och var väl omtyckt
av de flesta inom murarna. Andlig näring
hittade hon mest i den helige Johannes av
korsets skrifter (se 14/12), den klassiska
andaktsboken av Thomas av Kempis, Kristi
efterföljelse, samt framför allt evangelierna.
Det finns tillsynes en kontrast mellan den
längtan efter ”ALLT” som Thérèse var uppfylld
av (se ovan) och så Johannes av korsets ”nada”
(intet), hans radikala världsförsakelse. Men
det är bara på ytan. Johannes ”INTET” är ett
medel för att uppnå det ”ALLT” (todo) som
Therese menar. Hon var hans bästa elev.
Thérèse sov oroligt på natten. Till sin egen
förvåning drömde hon inte om de heliga
sysslorna, såsom liturgin, som hon ägnade
sina tankar åt under dagtid. Hennes drömmar
handlade mest om skogar, blommor, bäckar
och om havet, om små vackra barn eller om
fjärilar och fåglar som hon fångade.
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Ägnade hon sig åt botövningar? ”O nej”,
skriver hon, ”jag har aldrig utfört en enda! …
i stället har jag alltid låtit mig ompysslas och
matas som en fågelunge, som inte behöver
göra någon bot. Mina späkningar bestod i att
kuva min vilja, som alltid var benägen att göra
sig gällande, och i att hålla tillbaka ett förhastat
ord, att göra små tjänster, inte stödja mig
när jag satt osv., osv… Med dessa intigheter
beredde jag mig at bli Kristi brud…”

Det blev inte ens till tio års klosterliv. Natten
mot Långfredagen 1896, 23 år gammal, fick
Guds lilla blomma en blodstörtning, som
skulle visa sig vara tuberkulos, i dåtiden en
dödlig sjukdom. Vägen mot döden varade
över ett år och innebar en hård kamp mot att
förtvivla i tron och hoppet. Thérèse tog på sig
sitt andliga mörker som en uppoffring för alla
dem som inte tror. Hon dog med orden ”Min
Gud… jag älskar dig!” på läpparna.
Två månader innan sin död sa hon några
oförglömliga ord som komplettering till sin
ofärdiga berättelse:

OKT

”Säg tydligt, Moder, att även om jag hade
begått alla tänkbara brott skulle jag alltid ha
samma förtröstan, jag skulle känna att dessa
mångfaldiga synder var som en vattendroppe
kastad i en glödande ugn. Berätta sedan
historien om den omvända synderskan som
dog av kärlek…”
Den synderska som den döende Thérèse ville
att hennes systrar skulle minnas figurerar i
en ökenfaderlegend om den salige eremiten
Johannes Dvärgen. Han uppsökte en gång en
flicka vid namn Paesia. Denna hade mist sina
föräldrar som ung. Hon använde fromt arvet
till att ge husrum åt de heliga eremiterna i
öknen när dessa kom till staden för att sälja
sina produkter. Mindre fromma människor
hade dock fått henne att förakta dessa män
som ”utnyttjade” hennes givmildhet, som de
sa, och snart lät Paesia all fromhet fara och
kastade sig därtill ut i ett liv i synd och fördärv.
Men denna självdestruktiva livsstil mådde hon
inte bra av. Johannes Dvärgen genomskådade
hennes splittrade tillstånd och sa det till henne.
Han satte sig vid hennes sida och grät för att
han insåg att djävulen hade överlistat henne.
Paesia kände sig träffad, omvände sig och
bad eremiten föra henne till ett ställe där hon
kunde göra bot. Hon följde med den helige
mannen, utan att yttra ett enda ord till sina
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närmaste, och de gick ut i öknen. När natten
närmade sig gjorde Johannes Dvärgen en liten
huvudkudde av sand, ritade korsets tecken i
den och sa att hon skulle sova där. Själv la han
sig längre bort. Vid midnatt vaknade han och
såg en ljusstråle från himlen över Paesia och
änglar som bar hennes själ till himlen. En röst
lät honom veta att den avlidna under bara en
timme hade känt en så glödande ånger att den
behagade Gud mer än den ånger som många
andra bär på under lång tid.
Inga syndare ska förtvivla. Nåden finns. Det
var vad den döende Thérèse ville ge vidare som
sitt budskap till framtiden.
En som inspirerades av Thérèse var den unga
albanska flickan Anjezë Gonxhe Bojaxhiu,
född 1910, vars mellannamn just betydde ”lilla
blomma” – det samma som man brukar kalla
Thérèse av Lisieux. Som nunna valde denna
kvinna namnet Teresa efter just Thérèse. Hon
grundade Kärlekens missionärer och är känd
över hela jorden som den heliga Moder Teresa
av Calcutta (se 5/9). Så slog den lilla blomman
från Lisieux ut långt efter sin död. Vad hon
drömde om blev verkligt. Hon hade själv sagt:
Efter min död skall det bli som ett regn av rosor
över jorden…
Jag skall tillbringa min himmel med att göra
gott på jorden.
Detta blev sant genom Moder Teresas arbete
för de fattigaste av de fattiga. Även på många
andra sätt regnade det rosor över världen: som
sagt blev hennes självbiografiska anteckningar
till stor nytta för många och den hittar nya
läsare än i dag.
Kanske kan min korta skiss över hennes liv
sprida något av hennes rosendoft och ge
läsaren mersmak till hennes skrifter. Det är
min bön nu då jag sitter framför hennes reliker.

I Lisieux står som sagt i dag en mäktig katedral
som bär helgonets namn. Den är väl värd ett
besök. Thérèses barndomshem i denna stad,
dit familjen flyttade efter moderns död, är

bevarat, med rum, möbler, leksaker, bilder och
annat de ägde, och är också ett viktigt mål för
pilgrimer. Framför huset, i trädgården som
hon lekte i, växer det nu som då – ja, rosor.

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du har berett ditt rike för de fattiga och små. Ge oss en tro som inte vacklar,
så att vi går den väg som den heliga Teresa har visat och hjälpta av hennes bön får se din
härlighet uppenbaras. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader,
och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 66:10-14c samt Matt 18:1-5

2/10

DE HELIGA SKYDDSÄNGLARNA

Vi möter dem så ofta i Bibelns berättelser
– SKYDDSÄNGLARNA – som räddar och
vägleder människor. Var och en av oss har en
sådan god ledsagare, närmare oss än vår egen
skugga (Matt 18:10, Heb 1:14; Apg 12:12-15;
jfr 2 Mos 23:20f; Ps 91:11; ). De är kring oss
med sin tysta omsorg, de ber ständigt för oss,
beskyddar oss och lockar oss att slå in på vägen
mot himlen. En dag ska du möta din särskilda
ängel, ansikte mot ansikte. Då kommer du att
fyllas av tacksamhet, när du inser vad den har
bevarat dig ifrån och hur den har fört dig.

”Se, jag sänder en ängel framför dig för att
skydda dig på vägen och föra dig till den plats
som jag har bestämt. Rätta dig efter honom
och lyssna till honom!” (2 Mos 23:20-21)
Du, Guds ängel som alltid står inför Gud,
upphör inte med din trogna bön för mig, din
medtjänare. Jag vill försöka följa dina ingivelser.
Jag vill glädjas över den omsorg som Gud visar
mig genom dig.
En dag ska jag se dig och tacka dig. Min ängel.

OKT

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du som sänder dina heliga änglar att skydda oss på vår väg, låt oss alltid erfara
deras hjälp på jorden och sedan tjäna dig med dem för evigt. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Mos 23:20-23a samt Matt 18:1-5, 10
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MÖRKE EVALD OCH VITE EVALD
(600-TALET)

De heliga prästerna MÖRKE EVALD och
VITE EVALD var bröder, fast den enes hår
var vitt, den andras svart. De missionerade i
Tyskland på 600-talet, saknade all fruktan för
den hedniska omgivningen och predikade
med lidelse. Guds två språkrör, olika som natt
och dag, var ett i liv och död. De mördades för
sin tro nära den nuvarande staden Dortmund.

4/10

FRANCISKUS AV ASSISI (CA 1181-1226)

OKT

Han grät sig till blindhet i sorg över sin synd
och han jublade som ingen annan över Guds
godhet och skapelsens skönhet. FRANCISCUS
AV ASSISI valde extrem fattigdom i tjänst
åt utstötta. Så ville han återuppbygga Kristi
kyrka enligt Kristi avsikt. Ingen som vallfärdar
till Assisi i Umbrien eller läser om Guds lille
sångare förblir oberörd. Franciskus kärlek
till rövare och sjuka, till djuren, ja till allt i
kosmos, var spontan, glad, överrumplande
och medryckande. Han har gripit människor
långt utöver kristendomens gränser. Diakonen
med den stora medkänslan var en gåva till en
kyrka i kris. Han återgav henne andan från
Jesu Bergspredikan (Matt kap. 5-7). Han anses
av många att vara tidernas viktigaste helgon,
en inspiratör för många andra helgon såsom
Thérèse av Lisieux (se 1/10), Moder Teresa (5/9)
eller Ignatius av Loyola (31/7).
Franciskus dog igår kväll, år 1226, bara 44 år
gammal, på oförklarligt sätt drabbad av Kristi
sårmärken (stigmata), och så blev han in i
minsta detalj en levande bild av den korsfäste
Jesus som hans tankar alltid kretsade kring och
som han tackade för allt och ville efterliknade
i allt, framför allt i det han såg som den
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Ni heliga bröder Evald, som delade namn och
öde med varandra och reste långt för Guds
ords skull, be för alla som i vår tid ansvarar för
kyrkans förkunnelse, att de hjälper varandra,
och inte låter sig avskräckas av någon mänsklig
ängslan. Amen.

gudomlige Mästarens fullkomliga fattigdom.
Den franciskanska ordensfamiljen har många
grenar, varav tre ordnar finns representerade
i vårt eget stift liksom rörelsen för lekmän,
tertiärer, den s.k. tredje orden, som finns
över hela världen och i dag har ca en miljon
medlemmar.
Franciskus tid och värld var högmedeltidens
Italien med dess storpolitiska kraftmätningar
mellan påve och kejsare, dess korrupta men
trygga städer, dess farliga skogar och berg
där man när som helst kunde möta rövare,
spetälska eller vilda djur. Det var också tiden
för en genomgripande religiös entusiasm
i samhället med både korståg och andliga
rörelser. Riddaridealet sprang ur en djup
kristen övertygelse. Trubadurer sjöng till
Jungfru Marias ära, även när de ville hylla en
närvarande dams skönhet. Risken för religiös
fanatism och överdrifter var stor: heretiska
grupper som ansåg sig vara ”bättra kristna”
florerade och förtalade den officiella kyrkan
som ansågs vara för rik och ”oevangelisk”. De
blev i sin tur förföljda av ett samhälle som ville
stå på katolska kyrkans värdegrund.

Sonen till den förmögne klädeshandlaren
Pietro Bernadone var Assisis festprisse, en
liten, charmerande och påhittig ledartyp med
en underbar och stark sångröst. Hans fader
var stolt över populariteten och lät honom
spendera opulenta måltider bland stadens
unga. Men festprissen kände redan då också
för de fattiga. Efter att han en dag hade avvisat
en tiggare ångrade han sig djupt, sprang efter
mannen och bad om ursäkt.
Ett lokalkrig drog upp mot Assisis ärkerival,
grannstaden Perugia, och Franciskus tågade
iväg som soldat med drömmar om ära och
berömmelse. Slaget slutade i nederlag. Han
togs till fånga och satt ett år i fängelse i Perugia.
Vi vet inte vad åsynen av blödande, döende,
skrikande och ångestdrabbade soldater på
slagfältet gjorde med den unge, finkänslige
mannen. Vi vet inte om han själv slog ihjäl
någon, och inget heller om hur fängelsets
elände påverkade honom. När han återvände
hem blev han sjuk och kände en förändring
i själen, en avsmak för världen. Men det gav
trots allt fortfarande mening att kämpa på
påvens sida mot kejsaren, och snart är han
soldat igen. Fadern utrustar stolt sin son med
den finaste och dyraste rustning man kunde få.
Något märkligt har dock hänt på insidan – där
är den unge mannen berörd av Den som vill
att människorna ska smida om sina svärd till
plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar…
inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer
övas för krig (Jes 2:4). Franciskus ger bort sin
rustning till en fattig yrkessoldat som ingen
har. Natten innan avmarschen drömmer han
om ett slott fyllt med vackra vapen och där

finns också en underbar brud. Han får veta att
allt detta ska tillhöra honom och hans män och
är fylld av optimism när han vaknar. Under
folkets jubel lämnar trupperna Assisi, men
stadens populära pojke måste ha känt ångest
också: Franciskus var liten och klen (ca 150
cm) och nu utan skyddande rustning – hur
skulle detta gå? Är jag skapad för att döda
andra? Lösningen kom inifrån som en röst i en
ny dröm: Franciskus, vem är det bäst att tjäna:
Herren (d.v.s. Gud) eller hans tjänare (d.v.s.
påven i jordisk bemärkelse såsom politiskt
statsöverhuvud, med soldater och vapen)?
Rösten tillägger att Franciskus ska återvända
hem och invänta sin kallelse. Vilket han då gör.
Festandet fortsätter glatt med nya tag, men
vännerna ser en förändring. Franciskus verkar
frånvarande. Är han kär? Han svarar att han
tänker gifta sig med en underbar brud och
menar en andlig kallelse (”Damen Fattigdom”
– för dem ett obegripligt skämt). Nu följer en
tid av ensamma vandringar mellan öde kapell
där han ständigt mer fördjupar sig i Kristi
lidande för vår skull. Vad ska han göra av sitt
liv? Som så många andra i alla tider reser han
på pilgrimsvandring till Petrus och Paulus
gravar i Rom för att be om ett svar. Ska jag bli
fattig? Utanför Peterskyrkan byter han kläder
med en tiggare och tar hans plats. Han känner
på hur det är att vara beroende av andras nåd,
sett ner på.
Franciskus mötte på sin väg en ovanligt äcklig
spetälsk tiggare. Sådant var bland det värsta
han visste men han övervann sin motvilja och
gav mannen en fridskyss. Från den stunden
ägnade han sig åt att arbeta för att hjälpa de
spetälska som bodde utanför Assisi. Det gav
honom en helig, ny lyckokänsla. I ett kapell
(San Damiano) hängde ett krucifix (som
ännu kan ses i Assisi). Från det kom en röst:
Franciskus, gå och bygg upp min kyrka som du
ser håller på att bli en ruin.
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Klasskillnader gav upphov till spänningar:
Majores (de större) kallade man överklassen,
som Franciskus föddes in i, och Minores (de
mindre) var underklassen (Franciskus kallade
senare sin brödragemenskap för Minores, hos
dem skulle alla skillnader upphävas).

OKT

Han tog det bokstavligt och började genast
tigga byggmaterial och satte igång att reparera
fallfärdiga kapell. Mer material behövdes,
så han tog några av sin faders fina tygrullar,
red till en annan stad och sålde både dem
och hästen. Nu var gränsen nådd för faderns
tålamod och när han också fick se sin son
hånas på Assisis gator som en annan byfåne
skämdes han så starkt att han resolut lät låsa
in den galne pojken i hemmet. Modern släppte
honom fri. Då gick fadern till stadens domstol
för att få tillbaka sina pengar. De ville inte ta
hand om familjegrälet så det fick den kyrkliga
domstolen göra. Där kunde man se en ung
mans radikala frigörelse: han accepterade
faderns krav genom att lägga alla sina fina
kläder ifrån sig, men gav dem tillbaka med
orden: Från och med nu säger jag Vår Fader
som är i himlen och inte längre fader Pietro
Bernadone! Skammen, smärtan och sorgen
hos den väl menande fadern måste ha varit
obeskrivlig! Biskopen la sin mantel kring
den spritt nakne skandalpojken. Nu var han
kyrkans, det var tydligt för alla. Försonades far
och son någonsin efter detta? Källorna tiger.
Den fallfärdiga kyrkan i San Damiano, där
krucifixet hade talat till Franciskus, blev
nu hans arbetsplats. Han ropade på folk att
hjälpa honom restaurera Gudshuset. Nu
började de första efterföljarna komma till.
De gav bort sina ägodelar och började ett
nytt liv i botgöring, lovprisning och glädje.
Snart bestod gemenskapen av tolv män – som
Jesu apostlar. Redan nu lät Gud Franciskus
förstå vad hans dröm om slottet och bruden
betydde: en stor ny gemenskap skulle bli till.
Gruppen vandrade till Rom för att få påvens
välsignelse. På natten drömde Innocens III att
hans huvudkyrka – Laterankyrkan - höll på
att störta i grus men en liten tiggarmunk höll
den uppe. Kristi ståthållare på jorden tog de
fattiga bröderna i audiens och gav dem rätt att
predika omvändelse och bot.
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Efteråt sa påven till kardinalerna: I sanning,
detta är den fromme och helige man genom
vilken kyrkan ska återuppbyggas!
Var ska bröderna samlas? Ett benediktinkloster
erbjuder dem det lilla enkla Mariakapellet
Portiuncula på slätten utanför Assisi. Det blir
franciskanernas centrum och hjärta för all
framtid. Franciskus blir allt mer erkänd. Han
får predika i Assisis domkyrka och lyckas
bidra till förlikning i stadens sociala konflikter.
Vid denna tid söker sig allt fler män till hans
gemenskap. En tonårsflicka, den heliga Chiara
(Klara, se 11/8), lämnar under dramatiska
former sitt rika familjehem bakom sig och
springer på natten ut genom skogen till
Portiuncula där Franciskus väntar. Han tar
emot hennes löften och klipper av hennes
långa vackra hår (en symbolisk handling som
uttrycker att hon inte ville gifta sig). Genom
henne blir klarissernas orden till (som senare
bl.a. grundade t.ex. Klarakyrkan i Stockholm).
Nu kunde även kvinnor ansluta sig till
Franciskus nya väg.
Vad skulle Franciskus ta sig till? Han kände
en längtan efter ett liv som eremit i bön men
människorna behövde hans ord. Chiara
och en medbroder insåg att Franciskus var
en fågel som inte skulle sättas i bur och gav
honom rådet att gå ut och predika. Det gjorde
han då överallt, ibland för fåglar, maskar och
blommor. Alla skapade varelser såg han som
bröder och systrar. Sniglar hjälpte han över
vägen så de inte trampades ihjäl. En rasande
varg som terroriserade människor tämjde han
kärleksfullt. Duvor i bur släppte han fria (det
är inte märkligt att många kyrkor i dag på hans
dag firar gudstjänster med välsignelse av djur).
Många mirakel berättas från Franciskus
vandringar, liksom alla sorters problemfall och
konflikter som den empatiskt begåvade unge
mannen lyckades lösa.

Den hjärtlige, medkännande predikanten var
populär. Hans ord brann av Den helige andes
eld. Hela världen springer efter dig, sa man. Det
tog han med samma ödmjukhet som Paulus (1
Tim 1:15).
Drömmen om att missionera och om att även
riskera sitt liv för Kristus i icke-kristna länder
vaknade i Franciskus. Två försök att komma
till muslimska länder misslyckades på grund
av sjukdom och dåligt sjöväder. Han ville även
resa till Frankrike som då härjades av kätterska
sekter men franciskanernas stora beskyddare,
kardinalen Ugolino (som blev den senare påven
Gregorius IX) fick honom att stanna i Italien
för att hålla ihop den ständigt växande skaran
botgörande Minores (Mindrebröder). Men
vid en stor sammankomst beslutade orden att
starta mission i fjärran länder, och Franciskus
skulle gå till Egypten där korsriddare låg i
krig mot den muslimske sultanen. Franciskus
reste dit, korsade våghalsigt fiendens linjer
och uppnådde att kastas för sultanens fötter.
Nu predikade han fullständigt orädd Kristi
evangelium för Malek-el-Kamel. Men det blev
inget martyrium, tvärtom: han vann sultanens
förtroende. Franciskus skickades hem från
fronten med presenter, bl.a. ett elfenbenshorn
med silverbeslag som ännu kan ses i Assisi.
Än i dag är det franciskanerna som har

uppsikt över de kristna vallfärdsplatserna i
Heliga landet. Dem – inga andra – litade de
muslimska myndigheterna på.
I Italien går ryktet att Franciskus är död. Inom
rörelsen härskar anarki och splittring. Efter en
pilgrimsresa till Heliga landet (som Franciskus
tyvärr inte har berättat ett enda ord om)
dyker han upp, nu en sjuk och lidande man,
vid brödernas stora konvent. Förbluffelse,
glädje och ny optimism sprider sig. Man står
dock inför svåra konfliktfrågor: hur ska den
växande orden ledas? Kan Franciskus vision
om fullständig fattigdom, om att avstå från
utbildning och böcker, om kringvandrande
predikanter utan kyrkliga tillståndsintyg
verkligen upprätthållas? Påven och kardinal
Ugolino önskar en kompromiss i dessa frågor,
men Franciskus känner att hela hans idé står
på spel och värjer sig. Vi sviker den heliga
fattigdomen som Jesus själv levde i! Vi sviker
Damen Fattigdom! Det måste gå att leva direkt
efter evangeliets råd om att leva utan ägodelar
och bostad. Jesus sa att hans förkunnare inte
skulle ta med sig guld eller silver eller koppar
att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer
än en enda skjorta, inga sandaler och ingen
stav (Matt 10:9-10). Och: Rävarna har lyor och
himlens fåglar har bon, men Människosonen
har inget ställe där han kan vila sitt huvud
(Matt 8:20). Invånarna i Assisi hade byggt ett
hus åt bröderna. När Franciskus upptäckte
det försökte han riva det med egna händer
och hejdade sig inte förrän de förargade
givarna upplyste honom om att huset faktiskt
fortfarande var stadens egendom.
Franciskus kände djupt i sitt hjärta att
människors strider beror på jordiska ägodelar
och på det andliga högmodet som kommer av
att tro att man är klokast. Därför inga hus och
inga böcker (förutom bönboken och Bibeln).
Mot mästaren stod nu en rad ledande bröder
som i samlad flock sa: Skriv en regel som
bröderna kan följa! Annars kan du skriva den
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Franciskus kyskhet var kompromisslös. En natt
greps han av orena lustkänslor och längtan
efter äktenskap. Han sprang ut och rullade
sig naken i snön för att dämpa lusten. Sedan
formade han snöhögar och talade till sin
kropp: Se, den stora här är din hustru och dessa
fyra är dina barn… snabba på, skaffa kläder åt
dem, de fryser ihjäl! Men om det är för mycket
besvär för dig att ta hand om dem då tjäna
bara Gud! Frestelsen försvann. En medbroder
råkade se vad som hände därute under månens
ljus. Franciskus befallde honom tiga om det så
länge han levde.

OKT

för dig själv och inte för dem! Franciskus
drog sig undan, kände att hans livsverk gled
ur händerna på honom. Han lyckades dock
rädda sina ideal någorlunda genom en regel,
som påven Honorius III sedan godkände år
1223, men Franciskus anade förmodligen att
utvecklingen skulle köra över den i alla fall.
Vad kunde han göra? Rädda sin egen själ!
Kanske går det att ge sitt liv, bli martyr för
Kristus i alla fall? Det trötta helgonet isolerade
sig på berget La Verna i Arndalen, ständigt
betraktande Kristi lidande och hans kärlek
till oss. Där inträffar det stora ögonblicket då
han förvandlas till Kristi likhet, i den yttersta
föreningen med Guds Sons lidande: i en vision
såg Franciskus en seraf (ängel) med sex lysande
vingar sväva ner till honom (jfr Jes 6:1-3). Den
bar bilden av en korsfäst man. Franciskus
fylldes av både sorg, glädje och förvåning.
Visionen försvann men på Franciskus händer
och fötter började det växa fram något som
liknade spikar, i hans sida ett sår som efter en
lans varifrån blod kom ut och trängde genom
hans kläder. Ögonvittnen har senare bekräftat
dessa stigmata, ty de kunde inte döljas. Från
och med nu var allt bara sjukdom (Franciskus
blev allt mer blind och kunde knappt gå). Allt
blev predikan, välsignelser och mirakel (och
miraklen fortsatte efter hans död). Franciskus
hade ingen formell makt över sin flock längre
men ryktet om hans helighet spreds med
vindens hastighet. Han sågs som en ”annan
Kristus”.
Franciskus bröder kom tidigt till Norden
och gjorde betydande insatser genom att
predika Guds ord för folket och hjälpa alla
sorters nödlidande. De etablerade sig bl.a.
i Stockholm och Nyköping och upprättade
i det då danska Skåne (Lund) år 1438 en
högskola. En minnesplatta på en mur omtalar
högskolan (vid hörnet av Klostergatan och St.
Gråbrödersgatan), en annan direkt vid sidan
om omtalar franciskanklostret (nutida turister
ska tydligen tro att det rör sig om två olika
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saker). 1500-talets lutherska reformatorer
hetsade mot de folkkära predikanterna och
till sist fördrevs de, ibland med våld (se s.
361). De europeiska och sydamerikanska
revolutionerna i modern tid, t.ex. i Frankrike,
gick också hårt fram mot franciskanorden,
men den är stor och levande än i dag och
kommer – enligt en uppenbarelse som dess
grundare fick – aldrig att dö ut.
Bland Franciskus sista ord var detta: Jag har
gjort vad jag skulle göra. Må Kristus lära er
vad ni ska göra. Franciskus kan inte kopieras.
Vi blir inte helgon av att härma någon annan.
Men du hittar din väg till helighet på samma
sätt som han: I bönens dialog med Herren som
dog för dig på korset.
Ja, studera detta enastående helgon! Via
internet hittar du filmer, tecknade serier och
mycket mera om Franciskus. Hans liv beskrevs
tidigt i en rad olika biografier. De finns
samlade tillsammans med hans egna skrifter
i St. Francis of Assisi: Writings and Early
Biographies: English Omnibus of the Sources for
the Life of St: Francis, (Franciscan Press). På
svenska finns t.ex. den populära samlingen av
anekdoter Fioretti (i olika översättningar) och
De tre följeslagares legend (Lisa Lundh, 1926).
Den danske konvertiten Johannes Jörgensens
världskända biografi om Franciskus finns
som pocketbok på svenska (2007). Franciskus
texter är översatta till svenska i fader Henrik
Roelvinks bok som heter ”Franciskus av Assisi:
Skrifter” (Gummessons förlag). Därifrån
citerar jag på följande sida Skapelsens lovsång
eller Solsången som det blinda helgonet
dikterade kort före sin död. Den ligger till
grund för många andliga sånger, t.ex. den
kända ungdomshymnen Laudato si (som i
sin tur blev startskottet för den populära och
enkla sångstilen som växte fram i Taizé, det
påstår i alla fall den svenske brodern där som
varit med i den kända kommuniteten sedan de
tidigaste åren, innan platsen blev känd):

Du högste, allsmäktige gode Herre,
ditt är lovet och priset, din är äran och
välsignelsen.
Dig allena, du den högste, tillkommer allt detta
och ingen människa är värdig att nämna dig
vid namn.
Lovad vare du, min Herre, med hela din
skapelse,
alldeles särskilt för herr broder Sol,
som gör dag, genom honom ger du oss ljus.
Och han är skön och strålande i all sin glans,
så är han en sinnebild för dig, du den Högste.
Lovad vare du, min Herre, för syster Måne och
stjärnorna,
på himlavalvet har du skapat dem, skimrande
och ljuvliga och sköna.
Lovad vare du, min Herre, för broder Vind,
och för luft med moln och klar himmel och allt
slags väderlek,
genom vilken du livnär dina skapade varelser.
Lovad vare du, min Herre, för syster Vatten,
mycket nyttig är hon och ödmjuk och dyrbar
och ren.

Lovad vare du, min Herre, för broder Eld,
med honom lyser du upp mörkret för oss,
och han är skön och munter och stark och
mäktig.
Lovad vare du, min Herre, för vår syster,
Moder Jord,
som när oss och vakar över oss
och frambringar allehanda frukter och
prunkande blommor och gräs.
Lovad vare du, min Herre, för dem som förlåter
av kärlek till dig
och tåligt bär sjukdom och andra vedermödor.
Saliga de som håller ut i frid,
ty du, den allra högste, ska ge dem livets krona.
Lovad vare du, min Herre, för vår syster, den
lekamliga Döden,
henne som ingen levande kan undkomma.
Ve dem som död i dödssynd;
saliga de som möter döden inneslutna i din
allra heligaste vilja,
ty den andra döden kan inte göra dem något
ont.
Lova och välsigna min Herre,
och tacka honom och tjäna honom i stor
ödmjukhet.

Kyrkans bön denna dag:

OKT

Fader, du som gjorde den helige Franciskus lik din Son, den fattige och ödmjuke, låt oss med
glädje följa Kristi spår och i kärlekens glädje förenas med dig. Genom honom, Jesus Kristus, din
Son, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet
till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Gal 6:14-18 samt Matt 11:25-30
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ANNA SCHÄFER (1882-1925)
FAUSTYNA KOWALSKA (1905-1938)

OKT

Den heliga ANNA SCHÄFER från Bayern led
under ett kvarts sekel av obeskrivliga fysiska
och psykiska smärtor efter en arbetsolycka år
1901. Hon var sysselsatt i en tvättstuga när hon
såg att spisröret över den stora kitteln med tvätt
hade lossnat. Hon ville åtgärda röret men gled
och rutschade ned i kitteln som var full med
kokande lut. Där stod hon, med det brinnande
heta tvättvattnet till upp över knäna. Såren
som uppstod på benen kunde inte läkas. Anna
kunde inte gå, hon förklarades arbetsoduglig
och fick leva i yttersta fattigdom. Hon offrade
sitt lidande till Gud och tröstade andra sjuka.
Annas kyrkoherde var ett stort stöd för henne,
både andligt och materiellt – liksom andra
hjälpsamma personer i hennes by. Varje dag
kom prästen till den fromma kvinnan med den
heliga kommunionen.
Anna började få visioner från Gud, själv
betecknade hon dem bara som drömmar. Hon
såg den helige Franciskus av Assisi, och sedan
Jesus själv som visade att han ville ta emot
hennes uppoffrande av sitt lidande. Hon fick
på oförklarligt sätt ta emot Kristi sårmärken på
sin egen kropp. Dem bar hon hemligt – endast
några få visste om dem – under 15 år. Den
hårt drabbade kvinnan blev allt starkare i sin
övertygelse att hon skulle lida och be för andra.
Muntligen och i brev tröstade hon människor
som kontaktade henne, inte bara i trakten
utan det blev så att det kom förfrågningar
om förbön från alla håll, ända från Österrike,
Schweiz, ja, Amerika. Paulus ord i Kol 1:24
passar bokstavligen på dagens helgon:
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”Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad
som ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i
mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan.”
År 1923 fick helgonet en stark inre upplevelse
av Herrens lidande på korset. Sedan dess
försämrades hennes tillstånd snabbt, med
spastiskt förlamade ben, outhärdliga kramper
som följd av en ryggmärgssjukdom och
därtill ändtarmscancer. Fem veckor innan
sin död föll hon ur sin säng och ådrog sig en
hjärnskada som kraftigt skadade hennes taloch synförmåga.
Många kom till Anna Schäfers begravning,
och de fortsatte komma efteråt för att be om
hennes förbön (över 14.000 bönhörelser är
registrerade). Den 26 juli 1972 överfördes
helgonets ben – på folkets begäran – till kyrkan
i Mindelstetten som också är Annas födelseby
och ligger nära Regensburg. På det datumet
vallfärdar nu varje år tusentals människor dit.
Kvinnan som bad för alla som önskade hennes
hjälp - trots sina egna plågor - ber nu säkerligen
också gärna för oss. Anna helgonförklarades
av påven Benediktus XVI år 2012.
Heliga Anna Schäfer, din kamp mot sjukdom
och svaghet, och ännu mer: dina förbönsinsatser
för andra lidande, förde dig allt närmare din
Frälsare. Han bar ditt kors med dig och du bar
hans kors med honom. Be för alla som förlamas
av svåra arbetsolyckor att de inte förtvivlar
utan kan frambära sina lidanden som ett helt
speciellt offer för världens räddning. Amen.

Heliga FAUSTYNA KOWALSKA dog i dag år
1938. Hon räknas som skyddshelgon för de
stora Världsungdomsdagarna som katolska
kyrkan anordnar, oftast med hundratusentals
deltagare (vid den avslutande mässan kan det
uppgå i miljoner) tillsammans med påven.
År 2016 samlades ungdomarna i Kraków (jag
var med) och det var en särskild attraktion
att kunna besöka Faustynas kloster där med
den stora, moderna tillhörande kyrkan som
var full av bedjande, sjungande och sökande
ungdomar.
Redan i barndomen visade den unga Faustyna
tecken på djup fromhet och hon ägnade
sig även åt att hjälpa människor i nöd. År
1925 inträdde hon i Systrarna av vår Frus
barmhärtighetsorden och levde där i början
ett rätt så undangömt liv som inte väckte något
särskilt uppseende.
Syster Faustyna utstrålade en helt enastående
förtröstan till Guds barmhärtighet – det var
hennes innersta längtan att få förkroppsliga
den godhet som utgår från Jesu barmhärtiga
hjärta. Hennes tankar och bön gick främst till
människor som på olika sätt hade gått vilse i
livet eller som hade avfallit från sin kristna tro.
Helgonet dog i tuberkulos, bara 33 år gammal,
men lämnande efter sig en mycket omtalad
andlig dagbok som också utkommit på svenska
(under titeln ”Guds barmhärtighet i min själ”).
Den kända tavlan av Jesus ur vilken två ljus
utgår, ett vitt och ett rött, föreställer en vision
hon hade. Den bygger på ett original som
Faustyna själv lät en konstnär utföra (år 1934)
och som kan beses i en kyrka som är vigt åt den
gudomliga barmhärtigheten i Vilnius, Litauen.
Man betraktar Faustynas målning under bön
och säger tre gånger: ”Jesus, jag litar på dig!”.
På grund av Faustynas ord instiftade den helige
påven Johannes Paulus (se den 22 i denna
månad), som själv vördade henne hängivet,

Den gudomlige barmhärtighetens fest som
sidotema på Andra påsksöndagen (se s. 581).
Barmhärtighetens rosenkrans uppenbarades
för Faustyna som ett mäktigt verktyg till
att avvända Guds vrede från syndarna,
utverka deras omvändelse och ge gränslösa
nådegåvor åt alla som ber den. Den har blivit
mycket populär. Det finns lite olika bruk och
översättninar av bönen men man använder
alltid rosenkransens vanliga radband, och
man börjar med korstecknet. Det är brukligt
att inleda med orden (som även kan sjungas):
”O blod och vatten, som runnit ur Jesu
heligaste hjärta, såsom barmhärtighetens
källa för oss – jag förtröstar på dig!”
Sedan följer Fader Vår, Var hälsad Maria
samt trosbekännelsen liksom vid en vanlig
rosenkransbön. Varje dekad inleds (vid den
stora pärlan) med denna bön: ”Evige Fader, vi
frambär till dig din älskade Sons, vår Herres
Jesu Kristi kropp och blod, själ och gudom,
till försoning för vår och hela världens synd.
Amen.” Vid varje av dekadens tio pärlor
(de små) ber man: ”För hans smärtsamma
lidandes skull, förbarma dig över oss och
hela världen”. Var och en av de fem dekaderna
avslutas liksom den vanliga rosenkransen
med bönen ”Ära vare Fadern...” men till den
sista dekaden lägger man, tre gånger, bönen:
”Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige
Odödlige, förbarma dig över oss och hela
världen”.
-----------------Heliga Faustyna, du är en av kyrkans många
unga helgon. Din bön var full av omsorg om
dem som hamnat snett i livet. Knappast någon
har som du omfattat djupet och vidden av
Faderns barmhärtighet. Be för oss att samma
kärleksflamma tänds i våra hjärtan så att vi likt
dig blir äkta förebedjare för andra. Amen.
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Också i dag: Faustyna
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BRUNO (1030-1101)

Vår kyrkas allra strängaste orden, de stängda
kartusianklostren där ”evig tystnad” råder,
grundades av den helige BRUNO för ett
tusen år sedan. Han drog sig undan världen
i besvikelse över korrupta biskopsval som
byggde på mutor. Man brukar säga att denna
orden är den enda som aldrig har genomfört
reformer - den har aldrig förfallit och behövt
rycka upp sig. Kanske stämmer det inte helt.

Det finns både munkkloster och nunnekloster.
Kartusianerna ber enskilt var för sig, förutom
i mässan, och det måste vi ju vanligtvis också.
I avskildheten, inför Honom som ingen kan
muta, ber du som den du är, inte som andra
ser dig. Där är du trygg.
Det går tyvärr inte att vara gäst en tid hos
kartusianerna, t.ex. för att koppla av och hålla
reträtt. De vill vara i fred. Som Bruno.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, du kallade den helige Bruno att tjäna dig i ensamheten. Hör hans bön och gör oss lyhörda
för din röst, så att vi tvärs igenom livets händelser är öppna för vad du vill säga oss. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Fil 3:8-14 samt Luk 9:57-62

OKT
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HELIGA BIRGITTA AV VADSTENA
SVERIGES OCH EUROPAS
SKYDDSPATRON (1303-1373)

HELIGA BIRGITTA AV VADSTENA är den
starka svenska kvinnorösten från medeltiden,
åttabarnsmamman vars ord kändes som kom
de direkt från Gud. Kungar, påvar och vanligt
folk fick smaka på dryga förmaningar – och
ibland tröstande ord - som Birgitta upplevde
som budskap från Jesus själv.
Birgitta föddes in i 1300-talets absoluta
överklass. Fadern, Birger Persson (död 1327),
var lagman i Uppland, d.v.s. den som hade
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makten att avgöra alla frågor kring sed och
bruk utifrån skrivna och muntligt traderade
lagar. Även hans far och farfar hade varit
lagmän, och även den man Birgitta skulle gifta
sig med, Ulf Gudmarsson (och dennes far), var
sådana. Inflytande, rikedom och hög bildning
ingick i ämbetet. Birgittas far biktade sig varje
fredag och vallfärdade till Sankt Jakobs grav
i Spanien (Santiago de Compostela). Hans
far, farfar, farfarsfar och farfars farfar hade
vallfärdat till Jerusalem.

Två av Birgittas senare biktfäder – båda vid
namn Petrus Olovsson – skrev några månader
efter Birgittas död en kort framställning av
hennes liv. Så vet vi att Birgitta, redan innan
sin födelse, räddades från döden genom att
hennes mor, som led skeppsbrott i en havsvik,
fördes i land av en bror till kungen. Detta barn
skulle överleva för att Gud ville det. Enligt
en legend hade modern bett till det iriska
helgonet Brigid (se 1/2) om hjälp, och när allt
gick väl fick flickebarnet detta keltiska namn.
Omkring sju år gammal låg Birgitta en natt
vaken och fick se ett altare och en kvinna i
skinande kläder, som höll en kostbar krona i
handen och frågade om Birgitta ville ha den.
Flickan sa ja och kvinnan (som givetvis var
Jungfru Maria) satte den på hennes huvud och
hon kunde känna det. Hon la sig och synen
försvann. En andlig kallelse var markerad –
flickan skulle helt tillhöra Gud.
Omkring tio år gammal hörde Birgitta en
predikan om Jesu Kristi lidande (av magister
Matthias?) och såg i en dröm på natten
korsfästelsen som om den skedde i samma
stund. Hon frågade Jesus vem som hade gjort
detta mot honom och han svarade: ”De, som
föraktar mig, och glömmer min kärlek, det är
de som har gjort detta mot mig”. Sedan dess

var Herrens lidande, sorgen över den och
kärleken till den Korsfäste ständiga teman i
Birgittas andliga liv.
Omkring denna tid dör Birgittas mor. Birgitta
flyttas till sin moster. Där hör vi om hur hon
kämpar förtvivlat med handarbete i silke och
guldtyg (vi anar en atmosfär av överkrav och
stränghet). Mostern kommer in i rummet
och ser en annan, okänd jungfru som arbetar
vid Birgittas sida. Birgitta själv ser inte denna
kvinna, som genast försvinner och lämnar ett
utomordentligt fint utfört handarbete efter
sig som sedan bevaras med vördnad. Var det
den heliga Jungfrun? Så tolkades det snart.
Något liknande skulle hända långt senare i
livet, när Birgitta hade en svår födelse. Man
såg en kvinna i vita silkeskläder som ställde
sig framför den födandes säng och berörde
alla hennes lemmar. Alla greps av fruktan.
Kvinnan – Maria – försvann lika snabbt som
hon kommit och födelsen gick sedan lätt.
Mostern hade sitt ris nära till hands. Det
gällde att banka dumheter ur barnen. En natt
hittade hon flickan Birgitta liggande naken
framför sin säng och gråta och mumla något.
När hon ville slå till för att få stopp på ofoget
brast riset i hennes hand i små stycken. Den
förbluffade mostern trodde att flickan hade
använt trollformler (hedendomen levde ännu
till stor del kvar i folket) men Birgitta sa: ”Jag
steg bara upp ur sängen för att prisa honom
som alltid hjälper mig”. Birgitta såg en annan
gång djävulen i all hans vidriga äckel. Men hon
visste att den onde inget förmådde utan att den
Korsfäste tillät det – Jesus är Herre i allt.
Birgitta ville bli nunna men fick redan som
13-åring finna sig i att giftas bort till den ovan
nämnde Ulf Gudmarsson, en 18-åring av
samma stånd. Ulf och Birgitta var avhållsamma
i början av äktenskapet medan de bad till Gud
(jfr Paulus regel i 1 kor 7:5) om ett barn som
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Birgittas mor, Ingeborg Bengtsdotter, även
hon mycket from, var från Folkungaätten som
räknade dottern till den danske helgonkungen
Knut (se 10/7) som sin stammoder. Mycket
att leva upp till! Birgitta fick en uppfostran
som förberedde henne för livet i samhällets
topp. En av medeltidens mest lärda teologer,
den bibelkunnige magistern Matthias av
Linköping, var hennes förste biktfader. När
hon fick sina första privatuppenbarelser var
han omedelbart övertygad om att de kom från
Gud. Han skrev ett entusiastiskt förord till
dem när den förste samlingen gavs ut.

kunde bli hans tjänare. Äktenskapet blev
lyckligt, och åtta barn blev det till. Ett av dem
skulle senare saligförklaras i Rom (Katarina
eller Karin, som även, efter sin mors död,
fullföljde bygget av den så kallade Blåkyrkan
i Vadstena och blev den nya birgittinordens
första ledare där, se 2/8). Ett annat barn,
nunnan Ingeborg i Riseberga, betraktades
också som helgon, i alla fall lokalt (se 24/9).
Birgitta höll, även som mor, strikt självtuktan
med späkningar, nattvaka, bön och tårar,
fastor, många knäböjningar – alltid medveten
om den Korsfäste. När hon inte sysslade
med handarbete, läste hon i Bibeln (som hon
verkar ha ägt i en tidig svensk utgåva) eller om
helgonens liv (liksom du, min läsare, gör nu).

OKT

Ulfs och Birgittas hem stod öppet för
människor i nöd. Varje dag fick tolv fattiga
äta vid deras bord och Birgitta betjänade dem
personligen. Sjuka och utsatta personer av
alla sorter välkomnades – Birgitta såg Jesus i
dem. Så höll hon även i ett fattighus där hon
betjänade de sjuka som en moder.
Snart kallades Birgitta till hovet för att verka
som hovdam åt den unge kungen Magnus
Eriksson och hans vackra hustru Blanka från
Namur (Belgien). Paret beundrade hennes
fromhet men Birgitta lyckades inte påverka
deras världsliga livsstil. 1340 dog hennes
yngste son och hon och maken begav sig på
pilgrimsfärd till Sankt Olavs grav i Trondheim.
Därefter bar det av till aposteln Jakobs grav i
Compostela i Spanien (såsom hennes föräldrar
hade gjort), en resa till fots som kunde ta flera
år och där man även besökte många andra
helgonplatser på vägen (och gör så än i dag).
De två bestämde sig för ett liv helt vigda åt
Gud, men knappt hemkommen dog Ulf och
begravdes nära Vadstena, i Alvastra kloster
vars ruiner ännu kan ses i dag.
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Vad nu? Birgitta får starkare uppenbarelser
från Gud. När hon ber i ett kapell ser hon ett
ljust moln och en röst talar till henne: ”Kvinna,
hör mig!”. Det skrämmer henne rejält – är det
djävulen som lurar mig? – hon flyr och tar
emot sakramenten. Scenen upprepas några
dagar efter, på samma plats, hon flyr igen, men
när det sker för tredje gången lyssnar hon. Där
i molnet ser och hör hon en manlig gestalt:
Kvinna, hör mig! Jag är din Gud som vill tala
med dig. Frukta inte, ty jag är allas Skapare
och inte någon bedragare. Jag talar inte med dig
bara för din skull utan för andra människors
frälsnings skull. Hör vad jag säger, och gå
till magister Mattias, din biktfader, som är
beprövad i att urskilja de båda andarna. Säg
honom för min räkning vad jag nu säger till
dig. Du skall vara min brud och mitt språkrör,
du skall höra och se andliga ting, och min ande
skall förbli hos dig till döden.
Teologen Mattias godkände, som ovan
sagts, snabbt Birgittas uppenbarelser. De
växte sedan till över 600 andliga budskap
från Kristus och Maria samt dialoger med
helgon och personer i skärselden. Birgitta
skrev ner dem på dåtidens svenska, hennes
biktfäder översatte orden till latin, dåtidens
”engelska” (och på hennes begäran tillbaka
till svenska så att hon kunde kontrollera att
det blev rätt). Budskapen är konkreta och
profetiska, stundom tuffa. De kommenterar
ofta namngivna och inflytelserika personers
liv, kritiken är fullkomligt orädd och ibland
hårdsmält kost. Ett starkt socialt engagemang
lyser igenom förmaningarna.
Birgitta fick veta av Herren att hon skulle
grunda en ny orden och låta bygga klostret och
den kyrkan i Vadstena som vi i dag kallar för
Blåkyrkan. Kristus gav exakta anvisningar som
var ganska ovanliga för tiden: dubbelklostret
skulle bestå av 60 nunnor och 25 munkar och

splittrat mellan olika beväpnade grupper. Snart
skulle hennes visioner orsaka konflikter – de
tolkades som stöd till olika politiska intressen.
Hon blev impopulär i staden och fick byta
bostad med allvarliga finansiella problem till
följd.

Kristus ville få sin brud att ingripa direkt
i storpolitiken. Med hjälp av budskapen
från himlen försökte Birgitta mäkla fred i
det pågående kriget mellan England och
Frankrike, vars dystra, ödeläggande följder
hon själv hade bevittnat under sina resor –
men utan framgång. Hon kritiserade i starka
ord kung Magnus planer på ett s.k. ”korståg”
mot hedniska grannländer när hon upptäckte
att syftet var rena erövringar (Birgittas kritik
mot kungen användes senare som propaganda
när adeln gjorde uppror mot kungen).

Birgitta levde i Rom tillsammans med sin ovan
nämnda fromma dotter, den saliga Katarina,
som redan var änka. Den vackra, ljushåriga
flickan uppvaktades ständigt av hoppfulla
friare som dock alla avvisades. Det är inte svårt
att föreställa sig den växande irritationen över
den kritiska gumman och hennes särpräglade
liv. Mor och dotter begav sig på en tvåårig
rundresa till helgonplatser i Italien och sedan
till Heliga landet – igen på Kristi befallning
– där Birgitta fick djupa personliga visioner
om Herrens födelse och lidande. År 1373
återkom de till Rom. Birgitta var då sjuk. Hon
dog i huset vid Piazza Farnese som i vår tid
genom den heliga Elisabeth Hesselblads (se
4/6) ansträngningar åter tillhör birgittasystrar.
Där kan man gå in i Birgittas rum. Den döende
kvinnan ville läggas på en hård bordsplatta för
att liksom sin Herre dö på trä. Plattan kan
man se där liksom den tagelskjorta helgonet
bar. Birgittas kropp – d.v.s. ben – fördes upp
genom Europa till Vadstena. Där lades hennes
skalle – och senare dottern Katarinas – i det
vackra sammetsklädda träskrinet som ännu
står där. I skrinet lades också den heliga Ingrid
av Skänninges 100 år äldre skalle (se 9/10).

Den besvärliga samhällskritikern följde
Kristi uppmaning att resa till Rom inför det
stundande jubelåret (1350). Där skulle hon
förmå påven som bodde i en lugn och bekväm
exil i det franska Avignon att återvända till den
stad som påvar ska bo i, Rom, där apostlarnas
gravar finns (samma uppdrag fick hennes
samtida, den heliga Katarina av Sienna, se
29/4). Hon litade helt på sina uppenbarelser,
och Kristus lovade henne att hon skulle få
uppleva att se påven och kejsaren träffas där i
samförstånd – en i dåtiden osannolik idé som
många säkert har skrattat gott åt. Tanken blev
verklighet, när kejsaren år 1367 ödmjukt och
till fots ledde påvens häst genom Roms gator
(påven lämnade dock tre år senare Rom igen
trots Birgittas varningar om att han snart skulle
dö. Hon följde efter honom till Frankrike och
hann utverka ett delvist godkännande av sin
ordens regler innan förutsägelsen om påvens
död gick i uppfyllelse).
Det Rom, som Birgitta fick se, var förfallet
(inte minst Peterskyrkan var i uselt skick) och

Den svenska reformationen på 1500-talet
(se s. 348ff och 23/7) gjorde livet osäkert för
klostret i Vadstena. Klosterkrönikan berättar
om grova övergrepp från statsmaktens och
lutheranernas sida. Det är troligt att munkarna
har diskuterat hur de skulle skydda de dyrbara
relikerna, men vi vet inte om de gjorde något
åt saken. Hundra år senare ”räddade” en fransk
balettmästare på besök i Vadstena det som
man trodde var Birgittas skalle, genom stöld.
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stå under kvinnlig ledning i alla praktiska
frågor. Allt överskott skulle tillfalla de fattiga.
Klostret skulle vara enkelt, men det var fritt
fram att anskaffa böcker (som var dyra i
dåtiden – och så blev Vadstena ett litterärt
centrum under Sveriges medeltid).

OKT

Den lämnades till den franske ambassadören
som i hemlighet tog den med till sitt land. I
dag vördas den som äkta i ett birgittinkloster
i Holland. Denna skalle har inte DNA-testats
men det har de två som är kvar i Vadstena. År
2010 konstaterades att dessa inte kan tillhöra
mor och dotter eller komma från samma tid
– men en liten osäkerhetsmarginal får man
räkna med: ifall de två åt mycket fisk, säger
experterna, kan mätresultaten vara fel och
traditionen ha rätt. Bara Gud vet vad som är
sant. Viktigare än Birgittas reliker är att vi har
hennes uppenbarelser – de talar till alla tider.
Denna högtids läsningar betonar alla visheten
som människor kan få från Gud. Första läsning
är från Vishetsboken (Vish 7:7-14). Med rätta!
Kvinnan från en av Sveriges mest inflytelserika
släkten föredrog att lyssna till klokheten i Guds
röst och leva enkelt framför att bländas av
locktonerna från spiror och troner och rikedom
(v. 8). Visheten är – som Birgitta – en moder
(v. 12). Jag behåller inte hennes rikedomar för
mig själv (v. 13) – det är som att höra Birgitta
själv som generöst öser ur sina uppenbarelser.
Andra läsningen (1 Kor 2:6-10) tar också upp
temat om den hemlighetsfulla visheten som
Gud uppenbarat genom Kristus och som
denna världens makter inte kände till, de som
korsfäste härlighetens herre (v. 8) – den Kristus
på korset som Birgitta med så stor andakt
betraktade och led med. Evangelietexten (Luk
10:21-24) ger oss Jesu jubel över Guds sätt att
uppenbara sina vägar: De lärda och kloka fick
inte del av visheten - det fick inte heller profeter
och kungar i gångna dagar - men de som är
som barn (v. 21) uppenbaras den för. Varför
jublar Jesus över det? För att Guds vishet är så
hälsobringande: den låter ringheten triumfera
över högmodet, enkelheten över lyxlivet,
sanningen över makten.
Vad lär oss Birgitta? Korsets vishet! Kristi
medkänsla som vill väcka vår medkänsla.
Anser man att vi är dårar ifall vi vågar tala i
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hans namn mot dem som räknas som stora i
denna värld? Vad gör det? Vi vet att våra ögon
är saliga för att vi ser världen med hans blick
(jfr v. 23).
Ur den första uppenbarelsen, kapitel ett:
Jag är himmelens och jordens skapare, en enda
i gudomen tillsammans med Fadern och den
helige Ande, jag som talade till profeterna och
patriarkerna och som de väntade på. För deras
längtans skull och enligt mitt löfte förenade jag
mig, utan synd och begärelse, med en mänsklig
kropp, då jag gick in i det jungfruliga skötet,
liksom den strålande solen genom den renaste
ädelsten. Liksom solen inte skadar glaset då den
tränger igenom det, så fördärvades inte heller
jungfruns jungfrulighet då jag blev människa.
Jag blev nämligen människa utan att lägga av det
gudomliga, och jag blev inte mindre i gudomen
tillsammans med Fadern och den helige Ande
som styr allt och uppfyller allt, fastän jag med
den mänskliga naturen var i jungfruns sköte.
Ty liksom skenet aldrig kan skiljas från elden,
så kan min gudom aldrig någonsin, inte ens i
döden, skiljas från den mänskliga naturen.
Så ville jag att denna kropp, som var ren från
all synd, för alla synders skull skulle såras ifrån
fotbladet ända till hjässan och spikas fast vid
korset. Dagligen offras den nu på altaret, för
att människan desto mera skulle älska mig
och desto oftare tänka på mina välgärningar.
Men nu är jag helt bortglömd, försummad och
föraktad och lik en kung som fördrivits från sitt
eget rike; i hans ställe väljer och hyllar man den
värsta rövare.
Jag ville att mitt herravälde skulle vara upprättat
i människan. Jag borde med rätta vara kung och
herre över henne, ty jag har gjort och återlöst
henne. Men nu har hon brutit och skändat den
tro som hon lovade mig i dopet, hon har kränkt
och föraktat mina lagar som jag förelade henne.

Hon älskar sin egen vilja och avskyr att lyssna
till mig. Dessutom håller hon den värste
rövaren, djävulen, högre än mig och honom har
hon givit sin tro. Denne är verkligen en rövare,
ty människans själ som jag har återlöst med
mitt eget blod, den rövar han till sig genom att
locka henne till det onda och ge henne falska
löften. Han rövar, inte därför att han skulle vara
starkare än jag, ty jag har en sådan makt att
jag kan göra allt med mitt ord, jag är så rättvis
att jag inte skulle kunna göra det allra minsta
mot rättvisan även om alla heliga bad om det.
Men eftersom människan, som fått fri vilja,
ger djävulen sitt samtycke genom att med vett
och vilja förakta mina bud, är det inte mer än
rätt att människan får erfara hans tyranni. Ty
denna djävul, som skapades av mig god men
föll genom sin onda vilja, är liksom min tjänare
för att straffa de onda. Men fast jag nu är så
föraktad, är jag dock så barmhärtig att alla som
ber om min barmhärtighet och som ödmjukar
sig vill jag förlåta vad de brutit. Dem skall jag
befria från den onde rövaren.

De som framhärdar i sitt förakt för mig, dem
skall jag hemsöka med min rättvisa, så att de
som hör mina ord skall bäva och de som erfar
dem skall säga: ”Ve, att vi någonsin blivit födda
och blivit till, ve oss, att vi någonsin retat den
majestätiske Herren till vrede”.
Men du, min dotter, som jag har utvalt åt mig
och med vilken jag talar genom min Ande, älska
du mig av allt hjärta, inte som man älskar en
son eller en dotter eller sina föräldrar, utan mer
än någonting i världen. Ty jag, som skapade dig,
skonade inte någon del av min kropp för din
skull. Och fortfarande älskar jag dig med en så
stark kärlek, att jag, om det vore möjligt, än en
gång hellre skulle låta mig spikas fast vid korset
för dess skull än avstå från den.
(översättning ur Svenska Akademins utgåva av
Birgittas uppenbarelser i ”Svenska klassiker”)

Kyrkans bön denna dag:
Herre, vår Gud, då den helige Birgitta betraktade din Sons lidande uppenbarade du för henne
himmelska hemligheter. Låt oss, dina tjänare, i våra egna lidanden och smärtor se den Korsfästes
härlighet uppenbaras. Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

OKT

Särskilda läsningar på denna dag: Vish 7:7-17; 1 Kor 2:6-10 samt Luk 10:21-24
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DEN SALIGA JUNGFRU MARIA
AV ROSENKRANSEN

Herrens år 1571: De turkiska muslimerna
(osmanerna) ville ta kontroll över Medelhavet
för att kunna invadera Europa längs en lång
front. Överallt (där reformationen inte hade
slagit rot) bad kristna intensivt till Maria om
hjälp. Ett fem timmar långt sjöslag vid grekiska
kusten avgjorde maktbalansen för gott och
räddade vår kristna civilisation. Dagens namn
– även kallad VÅR FRU AV ROSENKRANSEN
– vill påminna oss om henne som alltid står
bakom sitt folk och ber för oss (Joh 2:3).
Vi får glädjas åt att osmanerna inte lyckades
vinna herravälde i Europa, att Peterskyrkan
i Rom inte gjordes om till moské liksom
domkyrkan Hagia Sofia i det Konstantinopel
som turkarna förvandlade till Istanbul, och
att vi inte – sannolikt de flesta av oss – blev
muslimer som i de länder som övertogs av
islam. Ett politiskt kristet Europa kunde nu
fortsatt fritt ge sina folk goda förutsättningar
för att lära känna Kristus och hitta frälsning i
hans kyrka. Men den frihet vi fick behålla får
inte inge oss falsk trygghet: varje ny generation
måste vinnas för tron, det är ett minst lika svårt
”slag” som måste kämpas, på hemmaplan, i
varje stad, i varje familj – i oss själva.
Den militära segern i sig, som sände så många

män blödande, jämrande och döende ner
i havets djup, är inget att fira. Den bidrog
knappast till att öppna muslimernas hjärtan
för evangeliet. Det gör vi däremot när vi visar
den kärlek som Kristus lärde oss, och här är
Maria den främsta förebilden: hon var med i
urkyrkan, som vi läser i Apostlagärningarna
(Apg 1:14), en ständig, bedjande närvaro i
gemenskapen, vid tvätten, i köket, pratande,
lyssnande, sjungande. Så kan enkel kristen
vardaglig närvaro, på jobbet, i skolan, öppna
hjärtat hos andra för evangeliets ljus. Vi hör
dem plötsligt viska: ”Allting är på något sätt
snällare i er religion, jag skulle vilja vara
kristen också”. När de sedan tar steget in i
Nya testamentets tro kan det kännas för dem
som att lämna en mörk och dyster värld
bakom sig – de kan andas fritt. Min läsare:
be rosenkransen varje dag om du kan! Den
gör dig mer lik Maria, den är ett ”vapen”
utan oväsen, bomber och fanatism. Med
Maria, inför Kristus, blir vi syskon till alla, vi
ber till Gud om fred i världspolitiken och i
fikarummet, att Gud skyddar kristenheten på
alla nivåer, politiskt, i medierna, ekonomiskt
och socialt. Men allra mest önskar vi så klart
alla människors frälsning, särskilt frälsning åt
dem som behöver vår förbön allra mest.

OKT

Kyrkans bön denna dag:
Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att din
Son har blivit människa, genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens härlighet.
Genom honom, Jesus Kristus, din Son, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Apg 1:12-14 samt Luk 1:26-38
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INGRID AV SKÄNNINGE (1220-1282)
DIONYSIOS AV PARIS OCH HANS
FÖLJESLAGARE (DÖDADE 258)
GIOVANNI LEONARDI (1541-1609)

Den heliga INGRID AV SKÄNNINGE i
Östergötland (inte långt från Vadstena)
satsade efter sin mans död allt hon ägde på
att grunda ett kvinnligt dominikankloster i
sin stad. Hon reste upprepade gånger till Rom
för att få påvens stöd för sin klosterstiftelse
och verkar dessutom ha besökt de klassiska
vallfärdsmålen, aposteln Jakobs grav (Santiago
de Compostela) och Jerusalem. Ingrid
tillhörde en krets av fromma kvinnor kring
dominikanmunken Petrus de Dacia, en av
Sveriges första författare som producerade
andliga texter av hög litterär kvalitet – på latin,
förstås – och som hade haft den helige Thomas
av Aquino (se 28/1) – också han dominikan som lärare i Paris. Ingrid levde i övrigt från sin

barndom – som man senare skrev i ansökan
om hennes helgonförklaring – ”i bön, bot
och goda gärningar”. Hon helgonförklarades
av påven Alexander VI år 1497 – drygt två
hundra år efter sin död. Hennes reliker ska
efter reformationen ha flyttats till Heliga
Birgittas relikskrin i Vadstena klosterkyrka –
möjligtvis är det hennes kranium där som man
år 2010 lyckades datera till ca 1200-talet.
Man skulle vilja veta mer om denna viljestarka
kvinna som levde hundra år före Heliga
Birgitta. Källorna tiger. Ruinerna av Ingrids
kloster kan ses ännu i Skänninge. Vädret och
årstiderna drar förbi det tysta minnesmärket.
Det står kvar där från släkte till släkte och
vittnar om okuvlig och hängiven tro.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, med fastor och böner fick den saliga Ingrid tjäna dig och fann så den sanna visdomen,
din Son. Gör oss lika trogna i vårt kall som hon, och lär oss att älska dig över allt annat.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Också i dag:
Dionysios, Rusticus och Eleutherius
DIONYSIOS (eller DENIS) som skulle bli
biskop av Paris – den förste där - och hans
följeslagare, prästen RUSTIKUS och diakonen
ELEUTHERIUS sändes av påven i Rom ca
år 250 till Gallien för att missionera. Staden
på den lilla ön i Seinefloden, som skulle växa
och bli nutidens franska huvudstad, verkar

ha varit ett framgångsrikt missionsfält, vilket
ogillades av myndigheterna. Snart arresterades
de tre och efter lång tids fängelse halshöggs de.
Kropparna kastades i floden men hittades,
och ett kapell byggdes över deras gravar.
Där byggdes senare en stor kyrka som med
tiden blev de franska kungarnas gravplats,
Saint-Denis. Inom medeltidens fromhetsliv
blandades denne Dionysios ihop med den gode
1441

OKT

Särskilda läsningar på denna dag: Tob 12:6-14b samt Luk 12:32-34

greken av samma namn som enligt Apg 17:34
kom till tro under Paulus predikan inför
rådsförsamlingen Areopagen i Aten (han
vördas också på denna dag), och även med
en anonym författare som, lite kreativt, skrev
under sina andliga texter med denne lärjunges
namn – dock först på 500-talet (numera
kallas denne författare för Dionysios PseudoAreopagiten). Det är tre olika personer, men
många generationer av kristna trodde att de

var en och samma person. Legender florerade
såsom att Dionysios efter sin avrättning
vandrade iväg med sitt huvud under armen
till den plats där hans gravkyrka nu ligger. Det
säger mer om den folkliga entusiasmen än om
helgonet självt.
Men att Paris förste biskop, tillsammans med
sin präst och sin diakon, som alltså också
vördas i dag, vakar över denna stad och ber för
den – sedan 1800 år – behöver ingen tvivla på.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du sände den helige Dionysios och hans följeslagare att förkunna din
härlighet för folken, och du gav dem styrka och uthållighet i lidandet. Lär oss att likna dem,
som inte fäste sig vid framgången och inte heller krossades av motgången. Om detta ber vi
genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 6:4-10 samt Matt 5:13-16

OKT

Också i dag: Giovanni Leonardi
GIOVANNI (= Johannes) LEONARDI lärde
sig apotekaryrket och engagerade sig för
kyrkans ungdomar, bad mycket och hjälpte
många fattiga och pilgrimer. Han önskade
att inträda i franciskanorden men avvisades,
vi vet inte varför. Han blev präst och sattes
att predika i sin stad, Lucca, och kastade sig
entusiastiskt över uppgiften. Uppfostran av
unga, förbättring av prästernas livsföring samt
barmhärtighetsgärningar var hans program.
Giovanni möttes med kraftigt motstånd och
fick bo utanför staden och kunde endast
besöka den under skydd av påven – vi vet inte
varför. Det här var under den infekterade och
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konfliktfyllda reformationstiden, och många
misstänkte den reformivrige predikanten för
att vara protestant, andra såg honom tvärtom
som en agent för inkvisitionen. En del av hans
medhjälpare blev präster och grundade en
ny kongregation, Regularklerikerne av Guds
Moder (de finns ännu, i skrivande stund har
de omkring 100 medlemmar). Giovanni fick i
uppdrag att förnya det andliga livet i klostren.
Han skrev en rad böcker, som dock aldrig
publicerades – vi vet inte varför. Han dog 1609
medan han tog hand om en sjuk person – han
hade själv smittats!
Helgonförklaringen kom inte förrän 1938 –
varför så sent? Tiden slätar ut alla spår – men
kärleken upphör aldrig (1 Kor 13:8).

Kyrkans bön denna dag:
Gud, alla goda gåvors givare, du lät den helige prästen Johannes sprida evangeliet bland folken.
Lyssna till hans förbön, och låt den sanna tron nå ut till jordens yttersta gränser. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 4:1-2, 5-7 samt Luk 5:1-11

DANIEL COMBONI (1831-1881)

Vem bryr sig uppriktigt om Afrika med alla
dess konflikter, dess epidemier och förtryck?
Den helige biskopen DANIEL COMBONI
var en ivrig italiensk missionär som ville ge
allt för människorna där. Han organiserade
missionsarbete som ingen annan trodde skulle
fungera, bekämpade slavhandeln, lät afrikaner
förkunna för afrikaner. En förbluffande man
som bara blev sporrad ännu mer av all motgång.
Han dog 1881, men hans arbete fortsatte. Hans
exempel är inte unikt - missionärer som han
har gjort ett stort och föredömligt arbete i
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Afrika. Även i dag stärks kyrkan ständigt på
den sjungande, naturrika kontinenten, trots all
fattigdom och inbiten korruptionen. Hur kan
kyrkan vara så levande? För att det finns dem
som bryr sig om hennes barn.
Helige Daniel Comboni, tusentals missionärer
arbetar idag, inspirerade av dig, och direkt i din
efterföljd. I Afrika minns man dig med glädje
för den stora kärlek du visade människorna där.
Be för att allt du påbörjat må växa och befästas,
och att även vi i det trötta Europa vågar
missionera och ivrigt stå upp för vår tro. Amen.

PÅVEN JOHANNES XXIII (1881-1963)
JAKOB GRIESINGER (1407-1491)

När världen överraskades år 2013 av den
nye påven Franciskus och hans oslipade och
spontana stil (som gladde massorna men
irriterade en del av de mest kyrkovana) tänkte
många för sig själva: ”Påven JOHANNES är
tillbaka!” Och ja – de två har faktiskt mycket
gemensamt.
Angelo Roncalli föddes 25 november 1881
(och döptes samma dag), som det tredje av
13 barn, i en enkel och hjärtlig bondfamilj

i den norditalienska provinsen Bergamo.
Morgonmässa och arbete på åkrarna var
vardagarnas innehåll. Den begåvade pojken
fick studera, han prästvigdes 1904, blev
biskopssekreterare och snart lärare för
blivande präster. Under Första världskriget
fick han tjäna inom militärsjukvården och som
lasarettpräst – han chockades av vad han fick
se där av sårade och förtvivlade soldater, och
lärde sig att avsky kriget och dess följder.
1443
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Den duktige prästen avancerade snart till
påvens diplomatiska representant i Bulgarien,
sedan i Grekland och Turkiet, och slutligen
i Frankrike. Han samlade därmed stor
erfarenhet av politikens värld och kyrkans
situation i icke-katolska miljöer. Under tiden i
Turkiet räddade han hemligt judiska liv undan
nazistisk förföljelse. Tusentals östeuropeiska
judar klarade sig för att Roncalli t.ex. lät dem
få falska dopbevis som dolde att de var judar.
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1953 blev Roncalli kardinal och ärkebiskop av
Venedig. Det var en utmärkt post att invänta
pensionering ifrån, men så skulle det inte bli:
både han själv och världen häpnade när den
77-årige biskopen valdes till påve efter Pius
XII år 1958. Han tog påvenamnet Johannes
och vann snart allas hjärtan med sin ödmjuka
humor och värme (en rörande scen från hans
möten med folkmassorna på Petersplatsen
1962, La Discorso alla Luna, kan ses på
Youtube).
Som människa var han djupt präglad av sin
ungdoms ”skärseld” – tiden som militärpräst
under Första världskriget. Hans innersta
önskan var fred på jorden (och så även
försoning mellan de kristna samfunden).
Obedientia et Pax (lydnad och fred) var
hans påvliga motto. Hans pontifikat ägde
rum i skuggan av Kalla kriget där världen
balanserade på gränsen till en allt ödeläggande
atomkrig mellan Öst och Väst. Den ateistiska
kommunismen stod där, gigantisk och hotfull
i form av en supermakt, Sovjetunionen, och
påven kunde känna sig svag och liten, som
David inför Goliat, när han tänkte på denna
mäktiga motståndare. Ändå kunde han säga:
”Det där ska alltså föreställa kyrkans fiender…
men kyrkan har inte fiender.” Han var redo till
dialog med alla.
Dagens helgon sågs av många som en
”övergångspåve” – på grund av sin höga ålder
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- men Johannes hann prägla kyrkan för gott.
Påven överraskade genom att inkalla till Andra
vatikankonciliet 1962-1965 som fick stora
pastorala följder för kyrkan i hela världen.
Enligt Johannes själv var idén om detta
koncilium en spontan, gudomlig ingivelse –
liksom när ett blad faller ned från ett träd. Det
skulle ge kyrkan ett ”aggiornamento”, sa han
(vilket ungefär betyder att kyrkans verksamhet
skulle anpassas till den moderna världen). Det
berättas att påven vände sig mot ett fönster
och sa att kyrkan behövde ”frisk luft” – ”det
gäller att skaka av det kejserliga dammet som
sedan Konstantin har lagt sig på den helige
Petrus tron”. Hans kyrkomöte blev den största
samlingen biskopar någonsin – 2.540 var
de, plus observatörer och gäster från andra
kyrkor samt upp emot ett tusen journalister.
Vid det magnifika öppnandet steg bondsonen
från Bergamo ned från den påvliga bärstolen
och gick till fots genom Peterskyrkan mellan
raderna av biskopar från alla delar av världen
- han ville vara en av dem, inte uppträda som
en upphöjd kyrkofurste, och av samma skäl
avstod han från att närvara vid debatterna, så
att mötet kunde arbeta utan att det ständigt
skulle tittas på påven.
Öppningsanförandet – i dag, år 1962 - angav
en ny ton av framtidstro: det gällde, menade
påven, att inte lyssna till ”olycksprofeter” som
bara ser negativt på den moderna världen
och tror att allt ständigt blir sämre. Signalen
var skickad: det var fritt fram för nytänkande
och debatt. Biskoparna var inte sena att ta
upp tråden, de kände omedelbart: ”Det här är
vårt koncilium!”. När en mötesledning skulle
väljas lades ett förslag fram där de flesta av
kandidaterna var hämtade från det vatikanska
ämbetsverket (kurian) där man oroade
sig för vad Johannes stil kunde leda till för
nymodigheter. Men de närvarande biskoparna
godtog inte förslaget. En belgisk och en tysk
kardinal bad om betänketid med hänvisning
till att konciliedeltagarna ännu inte kände

Johannes föregångare, Pius XII – och konciliet
pågick till 1965. De flesta katoliker välkomnade
den nya, mer världsöppna linjen. Andra var
bittra, för att de tyckte att reformerna gick
för långt. Stor besvikelse såg man också i de
modernare kretsarna över att konciliet inte
gick långt nog. Många präststuderande, präster,
munkar och nunnor övergav sin kallelse, ja,
rentav kyrkan. Kyrkan betalade utan tvivel ett
högt pris för konciliet, men hade nog förlorat
mycket fler medlemmar om de efterlängtade
förnyelserna inte hade ägt rum. Samtidigt gick
sekulariseringen i Väst ohämmat vidare. Den
moderna livsstilen raserade människornas
religiösa och moraliska vanor. Medvetenheten
om synd försvagades. Praktiserande katoliker
gick nu oftare till kommunion, men mer sällan
till bikt. Men katolska kyrkan framstod trots
allt i världens ögon som förnyad och i dialog
med alla. Det ingav hopp för framtiden, man
kände sig stolt över sin kyrka.
Om Johannes berättas det en flod av charmiga
anekdoter. Här ett axplock:
Det sägs att han pratade gärna och mycket.
Han kunde skoja och blinka med ögat som en
ung man. När det kom någon med önskemål
som han omöjligt kunde infria pladdrade han
på så att besökaren inte kunde inflika ett ord
och fick trava iväg med oförrättat ärende.
Johannes avskydde de pompösa kläder han
tvingades bära (”Jag är ju klädd som en persisk
satrap!”). Han irriterades över en journalist
som insisterade på att stå på knä under en
intervju, ty så brukade han göra för den
tidigare påven, Pius XII. Johannes svarade:
”Det är bra att falla på knä när man ber, men
inte när man arbetar”. Mannen stod kvar. Då
hotade Johannes med att gå sin väg om inte
mannen äntligen reste sig och satte sig på en
stol. Vid ett annat tillfälle avslöjade påven att
han kände sig förödmjukad när människor föll
på knä för honom. Dessa stela konservativa
bruk var pinsamma och obehagliga för honom.
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varandra så väl. Denna snabba inbromsning
välkomnades av överväldigande applåder. Nu
fick konciliet en helt annan dynamik. Nya
kandidater vaskades fram från biskoparna
själva. Biskoparna förhöll sig nu även kritiskt
till många färdiga dokumentutkast som olika
förberedelsekommissioner hade arbetat fram.
Dokumenten förkastades på löpande band,
och helt nya frågor kom på dagordningen.
Reformivriga biskopar från norra Europa
och Nordamerika gick ihop med biskopar
från missionsländerna som ville skaka av sig
kyrkans ”romerska” dräkt och anpassa kyrkans
liv mera till sina folks kulturer. Förslag om
att delar av mässan skulle kunna läsas på
modersmålen dök upp. De mötte bittert
motstånd från en liten, men skarp opposition
som ansåg att latinska språket i mässan var
”helig mark” som inte borde beträdas. Dock vågen av liturgisk förnyelse kunde inte stoppas.
Få år senare lästes mässan överallt i världen på
modersmålen. Lekfolket hördes och syntes i
kyrkans mest centrala liturgi.
Johannes skulle inte få se frukterna av sitt
livsverk. 3 juni 1963 – efter första rundan
av koncilieförhandlingarna - dog ”den gode
påven”. En hel värld greps av djup sorg. Efter
sig lämnade Johannes en mentalitetsändring
i kyrkan: ett biskopskollegium med stärkt
självkänsla, fast beslutet på ekumenik, dialog
med den moderna världen och reformer av
det kyrkliga livet. Även om konciliet skulle
ha slutat där, vid hans död, så hade bara detta
i sig varit ett kyrkohistoriskt jättekliv. Men
Johannes lämnade också en oklar situation
efter sig. Syftet med hela projektet var från
början vagt formulerat, och inga viktiga beslut
var klara vid påvens död – allt var frågetecken
(”Ska prästerna få gifta sig? Går vi ihop med
protestanterna? Hur blir kvinnornas roll? Kan
man vara socialist och katolik?”). Resten av
arbetet togs upp av efterföljaren, den helige
påven Paulus VI (26 /9 ), en ordningsmänniska
som varit nära och mångårig medarbetare till
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En gång när Roncalli var påvens diplomat
i Athen under Andra Världskriget blev det
hungersnöd med hundratals döda. Han gjorde
vad han kunde för att lindra nöden. När han
hörde att en köpman började höja matpriserna
för att göra vinst på läget, stormade han med
sin sekreterare mannens lager och hotade
skurken med ett kok stryk om han inte återgick
till de vanliga priserna.
När han var patriark i Venedig hände det
att en ung kvinna hade blivit kär i en fransk
lastbilschaufför som hon träffat på stranden
Lido vid Venedig. Mannen reste iväg utan att
lämna sin adress, hon blev olycklig och sjuk
av längtan när han aldrig skrev till henne.
Roncalli satte igång sina kontakter i Paris
för att leta rätt på honom. Allt han hade var
uppgiften att mannen hade ”blåa ögon och
ljust hår”. Otroligt nog lyckades man hitta rätt
person, men tyvärr visade det sig att han var
förlovad med en annan.
Som påvens diplomat i Frankrike var Roncalli
en dag på officiell middag. Vid hans sida satt en
elegant dam som dock var tämligen urringat
klädd. Vid efterrätten räckte han henne ett
äpple. Hon blev förvånad, men Roncalli sa: ”Ta
det, madame, ty först när Eva åt äpplet insåg
hon att hon var naken.”
När han ännu var kardinal bemöttes han en
gång av en jublande massa, där någon började
ropa: ”Det är påve Pius X som har kommit
tillbaka!” (en påve som liksom Johannes kom
från små förhållanden, se 21/8). ”Pius X?” sa
han, ”Så tjock som jag är? Jag liknar honom
ju inte ens, och dessutom var han ett helgon!”
En gång hörde han två munkar som viskade
till varandra att en så tjock människa inte
kunde komma in i himlen, där porten ju enligt
Herrens ord är smal som ett nålsöga (Luk
18:25). Johannes vände sig till dem och sa:
”Vår herre som har låtit denna lilla mage växa
ska nog se till att den går genom nålsögat.”
En dam på gatan utbrast: ”Himmel! Vad han
är tjock!” Påven vände sig om och svarade:
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”Signora! Ni borde veta att påvevalet inte är en
skönhetstävling!”
En morgon var påven försvunnen. Man
letade överallt och började diskutera om
man skulle kontakta italienska polisen. En
schweizergardist hittade Johannes som satt
och läste bakom en buske i Vatikanens park.
Påven ursäktade sig med att han inte kunde
sova och att morgonen var så vacker. Han vill
inte störa någon och hade därför smugit ut på
promenad.
En tioårig pojke skrev till påven att han
inte visste om han skulle bli polis eller påve.
Johannes gav honom rådet att bli polis – påve
kan ju vem som helst bli.
När man frågade den helige påven från den
enkla bondefamiljen i Bergamo vad han skulle
vilja göra när konciliet en gång var avslutat
svarade han: ”Få arbeta på fältet en enda lång
dag med mina bröder”.
Kort innan sin död sa Johannes till sin
sekreterare: ”När allt det här är över, så glöm
inte att besöka Er mamma!”
Påvens allra sista ord på dödsbädden syftade
på Jungfru Maria (men nog också på hans
egen moder): ”Mater mea – fiducia mea”
(Min Moder – min tillit).
Ord av den helige påven Johannes XXIII:
I enkelheten ligger det naturliga,
och i det naturliga det gudomliga.
Mötet med folkmassorna, audienserna
– vilken tröst!
Man ska lyssna till allt,
glömma mycket,
förbättra något.
Man ska låta tiden ta sin tid.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du som lät den helige påven Johannes inför hela världen framstå som
en avbild av Kristus, den gode Herden, låt på hans förbön också oss med överflödande godhet
visa vad en kristen kärlek är. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Också idag: Jakob Griesinger
Den salige JAKOB GRIESINGER från Ulm i
Tyskland var utbildad i glasmåleri men åkte
till Italien och livnärde sig som soldat några år.
1441 blev han dominikanbroder och målade
några av de vackraste kyrkofönster i Italien
(Bologna). Kyrkokonst kan öppna dina sinnen
för Gud. Betrakta långsamt och uppmärksamt.
Då ser du det som inte kan ses, valv efter valv

Salige Jakob Griesinger, efter många års sökande
fann du din väg, och dina talanger ställdes i
Guds tjänst. Det du gjorde blev till glädje för
sekler av kristna. Be för var och en av oss som
lever idag att även vi hittar den plats i kyrkans
gemenskap där vi bäst gör nytta till Guds ära
och våra medmänniskors glädje. Amen.

WILFRID (634-709)
EDWIN (584-633)

Den helige biskopen WILFRID var
handlingskraftig. 14 år gammal gick han
i kloster. Som biskop i 600-talets halvt
hedniska England lyckades han genomtrumfa
den romerska kyrkans liturgiska seder, så
att kyrkan inte gled iväg på egna spår utan
påven. Den självsäkra och orubbliga biskopen
krävde absolut respekt för sitt ämbete. Tre
gånger landsförvisades han av kungen, men
missionerade bara på andra platser i stället.
I Friesland blev han populär när han hjälpte
folket att förbättra sina fiskemetoder. Tuffa
människor i tuffa tider behöver tuffa biskopar.

En känd och älskad präst i vår tid av samma
namn var karmelitbrodern Wilfrid Stinissen,
flitig författare av andliga böcker, som gick
bort år 2013. Han är inte helgonförklarad –
men ber säkert för vårt land och folk hos Gud.
Helige Wilfrid, du lät dig inte förskräckas av
världsliga makter i din tid utan hävdade med
stor självrespekt din värdighet som kristen och
som biskop. Be för din kyrka i England – och
för att även vi kan möta ifrågasättanden och
angrepp med mod och tillit till Gud. Amen.
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av skönhet bakom den synliga utsidan som
pekar inåt, bortom sig själv - mot Gud.

Också idag: Edwin
Kung EDWIN av Northumbria (i nuvarande
England) var gift med en kristen kvinna. Han
tog intryck av henne, av lyckliga händelser som
inträffade och av ett varmt och vänligt brev
från påven Gregorius den store (se 3/9). Men
länge tvekade han inför det kristna budskapet
och frågade slutligen sina vise män om råd. En
av dem påminde kungen om vintertiden, när
han sitter där till bords i sin sal, omgiven av
sina män, när eldstaden brinner och värmer
och lyser upp medan stormen tjuter utanför.
Då händer det ibland att en liten fågel plötsligt
flyger in i salen. Den kommer in genom den
ena dörren och flyger ut genom den andra. I
det korta ögonblicket när den är inne i salens
ljus och värme märker den inte kylan, men
när den försvinner ur synhåll återvänder den
till vintermörkret. Rådgivaren fortsatte: ”Så
kort är människans liv. Vi vet inte vad som var
innan, och vi vet inte vad som följer efter”.
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Helige Edwin, när du äntligen tog emot den
kristna tron efter mycket övervägande ville du
kristna ditt folk, dock utan tvång och enbart
genom övertalning. Be för alla som går i
dina spår att de må lyckas vinna människors
hjärtan genom sina exempel och sitt personliga
vittnesbörd. Amen.

EDWARD BEKÄNNAREN (1005-1066)

EDWARD BEKÄNNAREN – känd som ”den
gode kungen” av England – lättade folkets
skatter (varvid hans armé försvagades) och
kallade in munkar och lärda som främjade
landets religiösa och kulturella utveckling
på 1000-talet. Byggandet vid Westminster
Abbey i London var hans stora projekt och där
lades hans reliker också i ett skrin. Englands
helgonkung är älskad och saknad tills i dag.
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Han fortsatte: Om denna nya lära kunde ge
klart besked om dessa frågor, skulle kungen
göra väl i att följa den. Rådgivarens ord
glömdes aldrig. Scenen hölls fast av den helige
Beda (se 25/5) som under 700-talets början
skrev ner dem i sin historia om den tidiga
engelska missionen. Edwin lät sig döpas med
sina viktigaste män och stärkte kyrkans arbete
i sitt rike. Beda skriver om den fred som följde
i Edwins tid: ”Människor säger än i dag att en
kvinna med ett nyfött barn kunde gå tvärs över
ön, från hav till hav, utan att antastas”. Edwin
stupade i ett slag mot en delvis hednisk armé
år 633 och vördades av den anledningen som
martyr för den kristna tron.

Helige Edward, i ditt folks långa och blodiga
historia lyser du som en stjärna av fred och hopp
för alla som älskar Gud. Be att trons glädje åter
må blomma i England och i alla länder där nu
sekulariseringen hotar föröda allt det som våra
heliga förfäder byggde. Amen.
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PÅVEN CALIXTUS I (DÖDAD ÅR 222)

Att en före detta slav blev diakon och fick
ansvar för katakomberna utanför Rom med
alla påvegravarna kunde man väl stå ut med.
Men att han också valdes till påve - CALIXTUS
I - var en chock för överklassens kristna i
Rom. De valde i protest prästen Hippolytus till
motpåve. När Calixtus tillät kristna äktenskap
mellan slavar och fria var kokpunkten nära
och förtalskampanjer började (”det sägs att
Calixtus en gång rymde från sin ägare!” påstod

nu påvens fiender för att sätta honom i ett
dåligt ljus).
Den fredlige och flitige påven lät sig dock
inte rubbas. Under kyrkoförföljelserna år
222 kastades han i en brunn och dog. Och
Hippolytus? Han upprätthöll sin position som
motpåve i sitt protestparti under två påvar till,
men försonades sedan med kyrkan och dog
också som martyr – därmed hamnade även
han i helgonkalendern (han firas 13/8).

Kyrkans bön denna dag:
Befria oss, Herre, från allt som tynger, och ge oss styrka genom den helige påven Calixtus liv
och död i Kristi spår, så att vi håller ut i det lopp som ligger framför oss. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Pet 5:1-4 samt Luk 22:24-30

Efter Andra Vatikankonciliet – år 1967 meddelade den helige påven Paulus VI (se
26/9) sin avsikt att upphöja de två första
kvinnorna till kyrkolärare. TERESA AV JESUS
utnämndes 27/9 1970 (hon kallas ofta för den
”stora” Teresa i motsats till den ”lilla”, Thérèse
av Lisieux (se 1/10) som gjordes till kyrkolärare
19/10 1997. En vecka efter Teresa (4/10 1970)
fick den heliga Katarina av Siena (se 29/4) titeln.
Fjärde kvinnan hitintills i denna skara kom till
10/5 2012. Det var den mångsidigt bildade
och kreativa medeltidsmystikern Hildegard

av Bingen (17/9, se s. 1379). Alla dessa datum
är viktiga milstolpar i katolsk kvinnohistoria.
Kvinnor som ville berätta om Gud har ofta nog
avvisats med det citat från Paulus som män i
alla tider har försökt bromsa kvinnor med: att
kvinnan inte ska vara lärare (1 Tim 2:11-12).
Att kyrkan gör kvinnor till kyrkolärare visar
hur Paulus ska tolkas rätt: Jesus kan ju använda
vem han vill som sitt språkrör. Teresa är bäst
känd som Teresa av Avila (en stad i centrala
Spanien). På många sätt påminner Teresa
om Paulus: hennes omvändelse var plötslig,
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TERESA AV JESUS (TERESA AV AVILA),
KYRKOLÄRARE (1515-1582)

hennes andlighet djupt kristocentrisk. Teresa
var mystiker – det var de övriga ovan nämnda
kvinnorna också - d.v.s. en person som får
känna Guds närhet på ett påtagligt sätt.
Karmeliterna i Skåne har översatt hennes
texter, bl.a. hennes självbiografi. Dessa talar
om brinnande kärlek till Gud men också om
något så materiellt som pengainsamlingar även där liknar hon den karismatiske men
jordnära aposteln Paulus. Kardinal Anders
Arborelius skriver i sin introduktion till Teresas
självbiografi (Boken om mitt liv, ny-utgiven av
karmeliterna i Skåne, som jag hänvisar till och
hämtar citat ifrån i det följande):
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”En äkta mystiker skiljer inte mellan sakralt
och profant. Så var det också med Teresa. Ju
närmare hon kom Gud, desto närmare kom
hon också människorna i deras vardagliga
realitet. För henne var Gud närvarande i alla
bestyr som hör till den dagliga rutinen. Så säger
hon till sina medsystrar: ”När ni arbetar i köket,
skall ni veta att ni kan finna Gud mitt ibland
grytor och kastruller” (Klosterstiftelserna 5,8)”.
Genom Teresas brev, som är långa, spontana och
oftast snabbt skrivna, utan korrekturläsning,
lyser en sund humor. Vi möter en kvinnlig
entreprenör som vet att männen inte alltid har
rätt, en originell vägvisare. Svårt att inte tänka
på Visheten som i Bibeln ofta beskrivs som en
kvinna (Ords 2:1-22; 8-9; Vish 6:12-9:11), t.ex.
en god moder (Syr 4:11-19; 15:1-6) eller en
syster (Ords 7:4; Höga v 4:9). Att vara kvinna
och andlig lärare på den tiden var inte riskfritt.
Teresa hade en stark personlighet som lätt
hade kunnat ge henne allvarliga problem.
Ofta skriver hon i sin självbiografi förringande
om sig själv, betonar sina fel och brister, hon
är ”bara” en syndare och ”bara” en kvinna.
Säkerligen är hon både ärlig och ödmjuk
när hon skriver detta – men det kan också
ha räddat henne: kvinnor som hade visioner
kunde lätt råka ut för misstankar om heresi
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eller besatthet. Teresa beskriver sig själv som
lite dum samtidigt som hon förklarar de mest
avancerade andliga insikterna. Hon är pratglad
på ett harmlöst sätt - läsaren nickar till. Med
korrekturpennan skulle man kunna stryka ut
mycket och ändå behålla allt väsentligt. Kvar
blir koncentratet - det är dock en veritabel
skattkista för alla som söker Gud.
Karmelitorden började på 1100-talet som en
sammanslutning av eremiter på berget Karmel
i Heliga landet där profeten Elia nästan två
tusen år innan hade sin stora eldofferstrid
med baalsprofeterna (1 Kung kap 18). Elia
som drog sig undan i bön (1 Kung kap. 19)
var för de tidiga fromma Karmel-munkarna
en förebild liksom Herrens Moder som
meditativt begrundade allt i sitt hjärta (jfr Luk
2:19). Så småningom hette de Vår Fru av Berget
Karmels bröder. På 1200-talet vann muslimska
saracener övertaget i Frälsarens hemland och
bröderna flydde till Europa där gemenskapen
utvecklades till karmelitorden. På 1400-talet
tillkom karmelitiska nunnekloster. År 1432
gick påven Eugenius IV med på lättnader i
ordensreglerna. Man behövde inte fasta så
mycket mer, kunde äta kött, umgås friare med
utomstående, och klostren kunde försörja sig
på säkra, fasta inkomster. Denna liberalisering
medförde tyvärr en förslappning. Det var
denna orden som den gode 1500-talsmunken
Paulus Helie från Varberg i Halland tillhörde,
han som jag berättar om från och med s. 342.
Teresa föddes år 1515. Hennes beskrivningar
av sin barndom säger inte mycket. Stiltypiskt
framhåller hon - som ovan sagts - sina egna
brister och prisar andras dygder, särskilt sina
föräldrars. Vi förstår dock att flickan var tidigt
socialt begåvad och omtyckt (”magnetisk”, som
någon sa). Pappan lät alla sina barn lära sig
läsa innan de fyllt sju år. Den lilla flickan hade
en favoritbror som hon lekte mest med. De två
slutstationerna för det mänskliga livet, himlen

Redan vid 13 års ålder miste Teresa sin mor.
Hon valde Jungfru Maria som sin nya mor. Ett
par år senare satte pappan sin favoritdotter i
augustiner-systrarnas klosterinternat i staden.
Hon insåg där det jordiska livets begränsningar
och att klosterlivet var den säkraste vägen till
himlen. Det var ett förnuftsbeslut men inte i
hennes fars sinne. En novemberdag år 1535
gick den 20-åriga Teresa till karmelitklostret i
Avila, som kallades Inkarnationen, med tunga
steg och bävande hjärta men utan att se sig om.
Hon begärde att upptas i systrarnas skara - på
fläcken. Vi kan tänka oss att fadern grät, men
han godkände ödmjukt inträdet i efterhand.
Ungefär tre år senare drabbades den unga
nunnan av en gåtfull svaghet, av feber och
smärtor. Tiden gick. Teresa låg livlös, utan
hörbar puls, och man antog att hon var döende.
Det droppades flytande vax på hennes slutna
ögon och hon reagerade inte. Hennes grav
grävdes och bönerna för en avliden lästes. Efter
fyra dagar var det dags för jordfästningen, men
Teresas far vägrade tro att dottern var död.
Esta hija non es para enterrar, lär han ha sagt
(denna flicka ska inte begravas). Dagen efter
visade hon livstecken. Återhämtningen gick
långsamt. ”Jag var bara skinn och ben” skriver
hon. Fyra år senare kunde Teresa – jublande
– krypa över golvet. När den populära systern

slutligen tillfrisknade (helt symptomfri blev
hon aldrig) omgavs hon snart av besökande
gäster som tidigare. De möttes av en mild,
empatisk och rak kvinna full av en egendomlig
tacksamhet mot var och en som hon mötte.
Hennes röst var mjuk, djup och lugn, orden
var goda och kloka på ett avväpnande sätt. Det
sällskapliga umgänget gav dock Teresa en inre
splittring. Hon insåg att hon kränkte Gud med
vissa förhållningssätt - vi får tyvärr inte veta
vilka - och skämdes nästan för att be inre bön,
såsom karmeliterna brukar ägna sig åt förutom
den vanliga tidegärden (Kyrkans dagliga bön).
Hon drog slutsatsen att då kunde det kvitta
med denna böneform, hon var ju ändå inte
bättre än andra, och detta beslut föreföll henne
vara ”ödmjukt”. Teresa ursäktade sig också med
sin svaghet. Utåt var Teresa en väl fungerande
nunna. I Inkarnationsklostret hade hon en
egen lägenhet, med gästrum och vacker utsikt
över en dal. Men Teresa kände sig alltså tom
och missnöjd med sig själv. En dag såg den
pratglada nunnan i klostrets samtalsrum en
äcklig padda. Var den skickad av Gud? Ville
Gud säga att den var en bild av hennes själ?
Till slut återvände hon trots allt till inre bön
– på tillrådan av en klok dominikanfader. Det
skulle hon aldrig ångra. En nyckelhändelse
var när hon en dag på väg in i kapellet såg en
bild av den korsfäste Kristus vid gisselpelaren
som hade ställts fram med anledning av
någon fest. Teresa skakades i sin grund – hon
insåg med en gång vad Frälsaren hade lidit av
kärlek till oss. Hennes egen otacksamhet mot
honom (d.v.s. att hon så länge hade slarvat
med bönen och löpat efter sinnliga nöjen) rev
sönder hennes själ. Hon föll ner, grät och bad
den Korsfäste om kraft att aldrig såra honom
igen. Teresa hade också börjat läsa den helige
Augustinus ”Bekännelser” (boken hade precis
utkommit i sin första spanska översättning).
När hon läste stället där kyrkofadern kallas av
Gud genom en röst i trädgården (se s. 1344)
kändes det som om Gud fyllde hennes hjärta
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och helvetet, fanns ständigt med i deras tankar.
Dessa tillstånd är eviga och det brukade de två
ibland, mitt under leken, påminna varandra
om: ”Para siempre, Rodrigo!” sa hon (För evigt,
Rodrigo). ”Para siempre, Teresa!” svarade han.
Hon var väl tio, han elva år, när de bestämde
sig för att rymma till muslimernas land. Där
skulle de bönfalla muslimerna om att bli
halshuggna ”för Guds kärleks skull”, d.v.s. för
sin kristna tro och så komma snabbaste vägen
till himlen. Det var planen. De två gjorde i
ordning en matsäck och traskade ut i vida
världen men mötte dock snart farbrodern, och
där tog den martyriumsresan slut.

med sin nåd. Nu började Teresa förnimma
Guds närvaro oftare, närmast gripbart. Gud
var djupt i henne och hon var djupt i Gud.
Hon bara visste att det var så. Teresa var
förbluffad, helt utom sig, och kunde bara gråta
av tacksamhet. Allt var inre tröst.
Vad är ”inre bön”? Teresa definierar det enkelt - som ett vänskapligt möte där vi ofta
är ensamma tillsammans med Den som vi
vet älskar oss (Gud). Bättre kan det knappast
sägas. Hon gick igenom en utveckling som
hon själv beskriver med bilden av själen som
en trädgård som behöver vattnas av Guds nåd.
Det kan ske på fyra sätt, som är fyra steg:
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Under den första tiden – när vi börjar be på
riktigt – är den inre bönen ett mödosamt
arbete. Vårt inre rensas av Herren från ogräs,
han planterar sina nådegåvor men vi ska
själva bevattna trädgården. Det sker genom
att vi drar upp vatten ur en brunn och häller
ut det över växterna. Vi tvingar oss själva att
samla tankarna kring Gud. Det är alltid bäst
att börja med att betrakta hur Herren led på
grund av våra synder, mina synder, varför
han led, etc. Detta tema bör aldrig glömmas,
understryker hon. Vi ska inte girigt söka efter
tröst, nådebevis eller bra känslor, ja, vi kan
lugnt skjuta sådant ifrån oss. Enbart förlåtelse
för vår synd och ny kraft att inte såra Gud igen
ska vi be om. När vi på grund av olust frestas
ge upp kan vi tänka på att vi trots all möda
behagar Gud och hjälper Kristus att bära hans
kors. Vi ska inte tvivla på att vi kan bli helgon –
alla kan dock inte efterlikna alla helgon, ty vi är
lika olika som de. Här behövs det sunt förnuft.
Nästa steg är att man pumpar upp vattnet med
hjälp av ett dragdjur, ett uppfordringsverk
och rörledningar, det är betydligt lättare. Vad
Teresa menar är att vi börjar känna av hur Gud
hjälper oss att be. Samlingen inåt fungerar, vi
vilar lugnt i Gud, känner glädje vid bönen, vi
vill be. Själen är liksom fången av nåden och
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accepterar det med glädje. Herren vandrar nu
omkring i oss, i sin trädgård – Teresa älskade
denna bild. Allt blomstrar och man tror att man
redan nått till bönens höjder. Världen kan inte
locka på samma sätt längre. Det här är inget
som själen av egen kraft kan frambringa, och
själen kan inte hellre hindra att stämningen
stundom tar slut. Man vill då fasthålla den
liksom Petrus på Förklaringsberget som ville
bygga hyddor åt Jesus, Mose och Elia (Mark
9:5), men det är Gud som bestämmer hur
länge trösten varar. I detta andra stadium ska
vi ödmjukt och stilla njuta av friden. Inför
Herren ska vi ta tillfället i akt att be för kyrkan
och för medmänniskor, för levande och döda.
Tredje steget motsvarar enligt Teresa att man
leder en å eller bäck in i trädgården. Nu
behöver man inte bevattna alls, högst bara se
till att vattnet rinner åt rätt håll. Det är när
Gud tar över arbetet. Bönens effekt är en stor
lyckokänsla, närmast en himmelsk berusning,
man vill enbart tänka på Gud, blommorna
öppnar sig och sprider sin doft, det är som
med kvinnan i evangeliet som kallar på sina
grannar för att dela sin glädje med dessa
(Luk 15:9). Man skulle vilja förvandlas till
tusen tungor som bara prisade Gud, själen
vet inte om den ska skratta eller gråta, prata
eller tiga, den är galet lycklig och talar om
Gud men orden hänger inte alltid ihop. Det
rör sig, skriver hon, om ”ett ärorikt vanvett,
en himmelsk galenskap, där man får lära sig
den sanna visheten”. I stadie nummer två var
det annorlunda. Där kunde man sitta som
förstenad, rädd att tappa bort sin nyfunna
glädje. Nu är man friare: man är nöjd och glad
och kan verka aktivt för sin nästa och göra
alla sina uppgifter utan att tappa bort lyckan.
Kontemplation och aktion går ihop, man kan
vara Marta och Maria på samma gång (jfr
Luk 10:38-42). Man tillhör Gud och vill inget
annat. Efter varje praktisk syssla längtar man
tillbaka till bönen. Sådan är tredje steget.

upplyft från jorden” (s. 201-202) . ”… jag greps
av stor förfäran, ja, till en början av panik, när
jag såg min kropp på det sättet höja sig från
jorden” (s. 203). Efter en kort stund återvänder
själen till sig själv igen, förklarar Teresa. Man
vet att man inte lever för sig själv längre utan att
Kristus lever i själen (jfr Gal 2:20). Vetskapen
att tillhöra Gud försvinner inte och man kan
inte tvivla på den. Själen är omtumlad, fäller
glädjetårar och kan undra om det var dröm
eller verklighet. Man är uppfylld av ett stort
mod, skulle vilja slitas sönder för Guds skull
eller utföra hjältebragder i hans tjänst. Man
vill avlägga stora löften till Gud. Men känslan
av gudsövergivenhet kan också vara stor, ty
upplevelsen kan inte fasthållas. Man har
förenats med Gud men passar inte in på jorden
längre. Själen är, som Paulus säger, korsfäst för
världen (jfr Gal 6:14).
I dåtidens Spanien vimlade det av andliga
bedrägerier och självbedrägerier. Många ansåg
att Teresa ville göra sig märkvärdig och leka
helig, och som ovan sagts var det absolut inget
plus att hon var kvinna. Hon började tvivla på
sig själv. Fem fromma teologer sa att alltihop
var Djävulens verk. Det krossade henne. När
dessa dagar var som värst hörde hon Herrens
röst uppmana henne att inte vara rädd, det var
verkligen han som var där, sa han, och han
skulle inte överge henne.
Teresa hade många biktfäder och en del av
dem gjorde vid denna tid livet bittert för
henne genom att missförstå, tänka illa om
eller undvika henne. En enastående god hjälp
kom till henne i en jesuitprästs gestalt. Teresa
la hela sitt liv öppet fram för honom. Allt var
helt tydligt Guds verk, sa han. Motståndet från
omgivningen var en del av de prövningar hon
skulle få utstå i Guds tjänst. Jesuiten manade
henne att varje dag betrakta en scen ur Kristi
lidande och fästa sig vid Herrens mänskliga
natur. Teresa skriver att denne pater gjorde
henne till en ny människa. Så skönt det är när
en människa förstår en annan.
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Det fjärde steget för själen ännu närmare
Gud. Nåden strömmar ner från ovan, ty Gud
låter det regna över trädgården. Nu finns bara
helig fröjd och glädje. Man kan inte inverka
på det som sker. Själen är helt upptagen av
Gud och kan i den stunden inte meddela sig
till omgivningen, det skulle kännas pinsamt
om den försökte det. Teresa klarar inte att
beskriva de oemotståndliga kärleksstormarna
från Gud som grep henne. De gjorde henne
blyg, hon ville stöta bort Herrens godhet,
hon kände sig ovärdig hans godhet, ty Herren
hällde det finaste vinet i ett glas som visste om
att det var nersmutsat av synden (jfr Luk 5:8).
Herren tar nu den lilla fågeln i sina händer
och lägger upp den i nästet där den kan vila.
Han förstår så väl att själen vill lära sig flyga
och anstränger sig för att göra hans vilja. Den
glädje som själen upplever då är så stor att
den nästan blir medvetslös, man kan knappast
andas eller röra sig, man hör något men
förstår inte vad man hör, minne och förstånd
är som bortblåsta. Teresa hörde ord, mycket
tydliga ord, dock inte som man hör med örat,
skrev hon. Det rörde sig om ord som väckte
nya okända själsrörelser. Därtill kom syner,
tankeföreställningar som Gud gav, såsom
bilden av Kristus som uppstånden. Eller så såg
hon inget men visste med säkerhet att Jesus
var vid hennes sida och såg allt hon gjorde,
liksom när en blind person instinktivt vet
om att någon annan är i rummet. När Teresa
drabbades av hänryckning i andras sällskap
blev hon generad. Medsystrarna såg henne bli
kall och slänga sig till marken – det hände att
de bar henne till sängs i tron att hon var nära
döden. ”Kroppen blir allt kallare” förklarar
Teresa, ”om än på ett ytterst välgörande och
ljuvt sätt” (s. 201 i den ovan nämnde utgåvan
av hennes självbiografi). Levitationer – d.v.s.
att man lyfts upp i luften – förekom också:
”Min själ blev bortförd, för det mesta också
mitt huvud, utan att jag kunde hålla dem kvar,
och ibland hela kroppen som till och med blev

Men ifrågasättandet fortsatte. Man ville t.o.m.
utsätta Teresa för exorcism. Det var då som en
stor och respekterad auktoritet räddade Teresa,
den helige Petrus av Alcántara. Han var en
äldre, asketisk franciskanmunk. Teresa skrev
att mannen såg ut som om han var gjord av
”trädrötter”. Denne Petrus hade genomfört en
framgångsrik reform bland franciskanerna som
ledde till den mest asketiska kongregationen
inom denna ordensfamilj (Alcantarinerna, vars
medlemmar levde i små kloster med minimala
celler, gick barfota, aldrig drack vin och varken
åt kött, fisk eller ägg). Teresa kände genast stor
vördnad för honom. Han lugnade henne på
samma sätt som jesuiten. En av livets värsta
prövningar, förklarade han, är när vi i Guds
tjänst motarbetas av goda människor. Han tog
kontakt med de fem teologerna och sa till dem
att ingen förstod Teresa. Det fanns inget på
denna jord, näst efter Den heliga skriften och
kyrkans lära, som var mer säkert än att det som
denna kvinna såg och hörde verkligen kom
från Gud, förklarade den ansedde munken.
Många ändrade nu uppfattning men även det
kändes pinsamt för Teresa. Hon ville helst bara
gömma sig från allas blickar.
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Teresa ska en gång ha känt sig helt krossad
av alla motgångar. Då klagade hon sin nöd
till Herren och förnam i sitt hjärta hans svar:
”Teresa, det är så jag behandlar mina bästa
vänner”. Då svarade den rättframma kvinnan:
”Då förstår jag bättre varför du har så få
vänner!”
En dag i slutet av år 1560 ville några av
nunnorna i Karmel att Teresa skulle berätta för
dem om Petrus av Alcántaras reformarbete hos
franciskanerna. När hon gjort det frågade en
av dem varför inte de själva gjorde en liknande
liten gemenskap inom Karmel där de som ville
kunde leva så. Teresa begrundade idén under
bön och kände att Jesus bekräftade den. Hennes
provinsial, den lokale ordensledaren, gillade
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tanken men drog tillbaka sitt stöd när idén
blev känd och motståndet växte från alla håll.
Staden Avila tyckte att det räckte med kloster.
Hur skulle ännu ett ordenshus finansieras?
En dominikanfader uppmanade Teresa att gå
vidare med sina planer, utan minsta tvekan.
Listigt valde hon att låta sin egen syster och
dennas man köpa ett hus med plats för tio
nunnor. En av hennes bröder gav henne en
penninggåva som betalade för ombyggnaden.
Den lokale biskopen i Avila ställde sig bakom
projektet och man försökte utverka påvens
gillande. Men allt hölls hemligt tills Teresa den
24 augusti år 1562 lät en ny liten böneklocka –
som inte ens vägde två kilo – klämta. Grannar
strömmade till och upptäckte att staden hade
fått en ny systergemenskap. Teresa och fyra
nya noviser stod på knä framför ett altare i
husets mini-kapell. En präst firade mässan i
biskopens namn. De fyra nya noviserna var
föräldralösa flickor som hade upptagits utan
hemgift (= pengar som en kvinna brukade
ha med sig in ett i kloster, precis som vid ett
äktenskap). Teresa skulle under hela sitt liv
bevara denna generositet: vem som helst, om
det så var en slavflicka, fick upptas som nunna
i klostret utan hemgift. Som gammal skriver
hon: ”Aldrig kan jag påminna mig att jag inte
tagit emot någon, som jag var nöjd med, bara
för att hon inte ägde något”.
Teresa var lycklig - men också rädd. Hur skulle
hennes orden reagera? Ett bud knackade på det
nya gudshusets dörr: Teresa skulle återvända
till Inkarnationens kloster inom en timme.
Alla var upprörda. Ordensledningen rasade,
stadsrådet ville jämna den nya byggnaden
med marken. Men biskopen stödde saken
och då vidtog ett halvt års juridisk tvist inför
Kungliga rådet i Madrid - som gav Teresa rätt.
År 1562/63 fick den våghalsiga kvinnan – 48
år gammal - flytta in i sitt lilla S:t Josefs kloster
med ännu en handfull systrar. Hon antog
namnet Teresa av Jesus.

Teresa fick tillstånd att grunda fler kloster som
skulle följa den ursprungligare, radikalare
regeln. Från och med denna tid reste hon
omkring i Spanien, i ständiga förhandlingar
med kyrkliga och världsliga potentater om
fullmakter, hus, finansieringar, regler m.m.
Sommarsolen brann och vinterns snö gjorde
resorna till en korsväg i sig. I slutna och
skakande vagnar satt en handfull systrar och
följde bönetiderna som Teresa kallade till med
sin lilla klocka. Ibland red man på mulor, ibland
gick man till fots; ibland på natten, ibland på
dagen; ibland på vägar, ibland i terräng. Vad
som alltid fanns var löss och nyfikna personer
som ville titta in i vagnarna.
Klostergrundandet i Pastrana år 1569 gick
snett. En mäktig enögd furstinna stod bakom
grundandet och när hennes make dog ville hon
inträda i ”sitt” kloster, en tanke som uppfyllde
Teresa med skräck. Det gick dock inte att
hindra och snart tog damen plats i koret. Efter
att ödmjukt ha levt på nivå med de andra fick
furstinnan nog, hon krävde förmåner och
uttalade att ingen i hela Spanien skulle tala om
för henne vad hon skulle göra. Teresa sände
hemligt fem vagnar till Pastrana som under
natten evakuerade de tretton övriga systrarna.

Nästa morgon vaknade furstinnan upp i ”sitt”
kloster – ensam. Den ädla damen hämnades
gruvligt: hon luskade till sig ett exemplar av
Teresas ovan nämnda självbiografi (som inte
var ägnat för offentligheten) och anmälde
boken till inkvisitionen. Den öppenhjärtiga
och pratiga boken klarade sig så klart genom
granskningen men processen var mödosam
och kostade Teresa mycken värdefull tid –
vilket väl också var avsikten med den elaka
anmälan.
Den nya rörelsen behövde egna präster som
delade dess ideal. En av dem som Teresa
lyckades vinna för saken skulle bli tidernas
nog viktigaste mystiker, och liksom hon
upphöjas till kyrkolärare, den lille 25-årige,
helige Johannes av Korset (se 14/12). Dessa nya
bröder fick ett fallfärdigt hus som de gjorde
om till kloster. Därifrån gjorde de utfärder
bland vanligt folk i bergen, ofta barfota, oavsett
väder, och undervisade barn och vuxna. Så
småningom växte ännu fler reformvänliga ”oskodda” - munkkloster fram.
Teresas projekt var alltså framgångsrikt, men
vissa tyckte att det hotade ordensprovinsens
enhet. År 1571 beordrades hon bli föreståndare
för inkarnationsklostret i Avila som hon
lämnat bakom sig, hon skulle alltså leva mitt
bland systrar som inte godtog hennes reform
av klosterlivet och till och med leda dem. Det
luktade vendetta – någon ville ”knäcka den
egensinniga nunnan”. Herren tröstade helgonet
under bönen och försäkrade att det skulle bli
till nytta. Men nunnorna i Inkarnationen såg
utnämningen som en attack mot deras frihet.
Det var fräckt nog, tyckte de, att de inte fick
välja priorinna själva såsom de brukade – nu
skulle de ha en ny som såg ner på deras livsstil.
När insättningsdagen kom fördes Teresa i
högtidlig procession med stadens förnämsta
borgare och med kyrkliga dignitärer till
klostret. Men där vägrade nunnorna öppna
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Några lyckliga år följde. I cellerna sov man på
halmbäddar. Stolar fanns det inga – här och
där en bänk bara. I denna befriande enkelhet
turades systrarna med allt praktiskt. De tiggde
inte utan levde på frivilliga gåvor som folk
kom med. Alla deltog ivrigt i bönetiderna
och i vilostunden tillsammans. Vi kan tänka
oss stoltheten och tacksamheten hos dessa
pionjärer som nu levde klosterlivet såsom de
helst ville. Lite av samma glädje minns jag i
vårt stift när benediktinsystrarnas kloster i
Mariavall i Skåne invigdes år 1991, eller Heliga
Hjärtats kloster vid Omberg år 1997. Gud hade
planterat Teresas växt. Varje natt sänkte sig
hans frid över det lilla huset.
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porten, de ställde sig bakom den som en
mur, den gick inte att öppna, och alla försök
att övertala dem överröstades av protester.
Man hittade en sidodörr och klev in i kyrkan
men när provinsialen såg de arga nunnorna
därinne befallde han att installationen skulle
skjutas upp till en annan dag. Teresa hade
stannat utanför hela tiden, hon ville inte
delta i intrånget. Nu ropade en nunna inne
från klostret: ”Vi vill ha henne och vi älskar
henne!” Allt fler tvärvände och anslöt sig till
ropet. Slutligen gick den avgående priorinnan
fram och gav Teresa klosternycklarna. Teresa
satte sig inte i priorinnans stol utan ställde en
Mariafigur på den och la nycklarna i Marias
famn med orden: ”Detta är er priorinna, mina
systrar, mildhetens moder!”. Figuren stod
kvar på denna stol under de tre åren som den
oskodda Teresa ledde det skodda klostret, och
varje kväll hängde hon nycklarna i Marias
händer (att reformkarmeliterna kallades för
”oskodda” berodde på att de inte gick med
skor utan barfota eller endast i sandaler, i dag
tolkas det mest som en inre, andlig inställning,
”oskodd i hjärtat”).
Inkarnationsklostret var i oreda, ”Babylon”
kallar Teresa huset i ett brev därifrån. De 130
skodda systrarna hade svårt att få ihop intäkter
(fast vissa av dem var faktiskt så rika att de hade
egna betjänter). Teresa fick använda alla sina
kontakter åt fundraising så att maten räckte
och systrarna inte ständigt rände iväg och
sökte bättre servering hos vänner och familj. I
hennes brev ser man hur hon tackar för höns,
rädisor, äpplen m.m. till Inkarnationen. Hon
försökte inte pådyvla de skodda sin regel för
oskodda men inskränkte steg för steg deras
överdrivna friheter och förströelser, och
hon krävde att den befintliga, mildare regeln
följdes minutiöst. Särskild omsorg visade hon
de sjuka bland systrarna. Snart ansåg alla att
hon var den bästa priorinnan de någonsin
haft. Stor hjälp fick hon av den helige Johannes
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av Korset som utnämndes till präst för dessa
skodda systrar fast han själv var oskodd. Med
honom som biktfar blev allt bättre i huset. Efter
ämbetsperiodens slut fick Teresa återgå till
sitt lilla Sankt Josefskloster. Systrarna i Avila
protesterade nu mot att Teresa skulle lämna
dem, så kär hade hon blivit dem. De fick välja
en ny priorinna, och trots att Teresa inte var
kandidat röstade 54 utav 98 på henne, vilket
väckte ordensgeneralens visitators vrede till
den grad att han exkommunicerade de ogiltigt
röstande.
Mitt i alla bestyr fanns det också tid för skämt
och trams. I ett av Teresas brev hör vi t.ex. om
en tävling, en s.k. vejamen, mellan systrarna,
fader Johannes av korset och Teresas närmaste
vänner. Man skulle komma på en rolig
förklaring till några gåtfulla ord från Herren
som Teresa hört i bönen såsom ”Sök dig själv
i mig”. Inte alla gillade att skoja om sådant och
det respekterade Teresa. Men hon roade sig
över de fiffiga svar hon fick in.
Annars var det inte mycket att skratta åt. Så
småningom avslöjades det att oskodda kloster
hade upprättats utanför det område som
ordensgeneralen hade godkänt (men alltihop
berodde på missförstånd och de oskodda hade
handlat i god tro) och att skodda bröder hade
upptagits hos de oskodda mot gällande regler.
Världsliga och kyrkliga auktoriteter stod
mot varandra i striden, och de reformivriga
hamnade mellan stolarna. Karmeliternas
generalkapitel (stormöte) fördömde under
de skoddas ledning de ”olydiga” oskoddas
extrakloster. Teresa själv skulle, krävdes det,
fråntas alla fullmakter att grunda kloster och
dra sig tillbaka till ett kloster efter eget val.
Några år tidigare hade ordensgeneralen Rubeo
sagt att Teresa fick grunda lika många kloster
som hon hade hår på sitt huvud. Nu vände
alltså vinden eftersom munkarnas misstag slog
mot henne. Helgonet försökte förgäves vädja

De skodda hade nu övertaget och valde att
tillgripa våld. Också den älskvärde biktfadern
Johannes av Korset skulle drabbas. Den
lille prästen sattes i en förnedrande, hemlig
fångenskap hos de skodda (som han lyckades
rymma ifrån). Teresa skrev desperata brev åt
alla håll för att verka för hans frigivning men
förgäves. Julafton år 1578 anlände nuntiens
sändebud till Sankt Josefsklostret i Avila, där
Teresa nu var, och förklarade att alla oskodda
kloster skulle underställas de skodda. Utan ett
ord gick Teresa till sin cell där hon föll i gråt
– sedan överlät hon sitt raserade livsprojekt i
Guds händer.
En dag kallade den spanske kungen Filip II
den påvliga nuntien till sig och uttryckte sin
förvåning över att denne inte hade ställt sig
på den sidan i karmelitstriden ”där dygden
var störst”. Nu tvärvände nuntien och
verkade för att Teresa skulle återfå fullständig
handlingsfrihet. Den åldrade kvinnan begav
sig ut på vägarna igen och besökte sina
oskodda systrar – resan blev ett triumftåg där
systrar och lokalbefolkning välkomnade henne
överallt. Nya kloster grundades och Teresa fick
nu fria händer att inrätta dem efter eget huvud.
I Villanueva hade en grupp kvinnor väntat på
hennes besök flera år utan att tappa hoppet.
De levde där enligt en självskriven, provisorisk

regel där ingen av dem var ledare utan alla
lydde alla, och de levde utan bidrag från något
håll. År 1580 kom äntligen Teresa dit och
drömmen lagligt godkännande blev sann.
Det var nu fritt fram att grunda kloster ”så
många som håren på ditt huvud” såsom den
nu avlidne ordensgeneralen hade lovat henne.
Men nya sjukdomar slog till. Teresa drabbades
av spanska sjukan och av en hjärnblödning.
Någon sorts inre förändring medförde att
hon tappade all lust och ork. Teresa plågades
dessutom sedan länge av dagliga kräkningar
och ett ständigt ”brus” i huvudet (= tinnitus?),
kroppsliga besvär som irriterade henne för att
de hindrade hennes arbete. Mitt i detta kunde
hon dock fortsatt prisa Gud. Hon uppmanades
av sina biktfäder – och i bönen av Jesus själv
– att fortsätta med klostergrundandet trots
sin utmattning och gjorde så. År 1580 kom
äntligen påven Gregorius XIII´s dekret i vilket
han bekräftade reformklostrens definitiva
frihet från de skodda – de fick nu bli en egen
ordensgren med egna regler. Detta dokument
gav Teresa en större glädje i hjärtat än hon
känt i hela sitt liv. Efter 25 års slit fanns det
nu 22 oskodda kloster med 300 munkar och
200 nunnor – och de fick leva i fred. Teresa
önskade att hela universum skulle förenas med
henne i tacksägelse till Gud.
Teresa dog den 4 oktober 1582, på den helige
Franciskus av Assisis fest. Påven Gregorius
XIII hade just genomfört sin kalenderreform
som innebar att datumen 5-14 oktober 1582
plockades bort och den 4:e flyttades fram och
slogs ihop med den 15:e. Därför anges Teresas
dödsdatum som 15 oktober, d.v.s. i dag.
I en av Teresas bönböcker hittade man en liten
papperslapp med en bön som i vår tid har
blivit känd överallt som Taizésång:
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till dialog och förlåtelse, men kunde inte
påverka saken och flyttade till sitt oskodda
kloster i Toledo. På denna plats skrev hon,
”under nattens timmar”, sitt andliga verk ”Den
inre borgen” (jag hänvisar intresserade till de
svenska karmeliternas översättning). Hon
behöll brevkontakt med de oskodda kloster
som fick finnas kvar, och manade dem bl.a. att
inte avvisa fattiga kandidater. Teresa insåg att
den enda lösningen på konflikten var att Rom
anordnade att de oskodda och de skodda blev
två separata ordensprovinser. Så skulle det
också bli till slut men vägen dit blev lång.

Nada te turbe
Nada te espante
Todo se pasa
Dios no se muda
La paciencia
Todo lo alcanza
Quien a Dios tien
Nada le falta
Solo Dios basta

Låt inget oroa dig,
inget skrämma dig.
Allt förgår,
Gud förändrar sig inte.
Tålamodet
besegrar allt.
Den som håller sig till
Gud
ska inte sakna något.
Gud ensam räcker.

Den 3:e augusti 1963 klämtade klockorna i ett
nytt karmelitkloster i Skåne – Den barmhärtige
Kärlekens kloster i Glumslöv. Kloster var
då ännu inte helt tillåtna enligt svensk lag.
Systrarna hade först fått avslag på sin ansökan
att få grunda kloster efter en lång debatt i
Riksdagen. Trots Riksdagens beslut fick de
dock tillstånd. Det skulle gå ännu många är
förrän den sista diskriminerande lagen mot
kloster i Sverige avskaffades. Det skedde 1977.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, genom din Ande sände du den heliga Teresa att visa kyrkan vägen till
fullkomligheten. Låt oss finna näring i hennes undervisning och tändas av längtan efter den
sanna heligheten. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Rom 8:22-27 samt Joh 15:1-8

OKT

16/10

HEDVIG (1174-1243)
MARGARETA MARIA ALACOGUE
(1647-1690)
GERARD MAIELLA (1726-1755)

Den heliga HEDVIG föddes in i ett förnämt
bayersk släkte och fick en lysande utbildning
hos benediktinnunnor. Av politiska skäl giftes
hon bort redan som 12-åring till den 18-årige
prinsen, Henrik av Schlesien, och födde sitt
första barn året efter. Efter sitt sjunde barn
önskade Hedvig att enbart leva som bror och
syster med sin man, vilket han godkände.
Relationen mellan de unga makarna verkar ha
varit förbluffande harmonisk trots sättet den
kom till på. Hertiginnan arbetade hela sitt liv
för att förbättra människors villkor. Bönderna
fick lära sig bättre jordbruksmetoder, kvinnliga
kloster grundades, liksom nya städer med
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kyrkor, sjukhus och ännu fler kloster. Hennes
omsorg om fattiga var exemplarisk – hon
tvättade fattiga barn själv, tog hand om sjuka
och lärde ut Fadervårbönen och vikten av
kristen fasta. Hedvig hade fullt upp att göra
med att mäkla fred mellan sina egna söner
och mellan hennes make och hans fiender. När
Henrik dog vände lyckan. Hennes egen släkt
drabbades av katastrofer, systern mördades,
brodern bannlystes och familjens slott brändes
ner. Den fromma kvinnan inträdde i ett
cistercienserkloster som hon själv grundat.
Bakom sig lämnade hon världens getingbo av
maktstrider – och sitt exemplariska ledarskap.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, hör den heliga Hedvigs böner för oss och skänk oss hjälp från höjden genom
henne, som visat vad den sanna ödmjukheten är. Om detta ber vi genom din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Syr 26:1-4, 13-16 samt Mark 3:31-35
Också i dag: Margareta Maria Alacoque
MARGARETA MARIA ALACOQUE växte
upp i en konfliktfylld släktsmiljö där hon
– faderlös och försvagad som hon var av
sjukdom - först som 24-åring kunde få fram
vad hon själv ville: bli nunna. I klostret – som
syster Maria – hängav hon sig helt åt Jesu heliga
hjärta i djup botgöring för alla de synder som
begås mot Guds godhet. Hon fick lida, både
fysiskt och i form av sina medsystrars förakt. De
irriterades över hennes underliga idéer om att
en ny kyrklig fest skulle upprättas som hon sa
att Gud hade visat henne. Teologiska experter
som tittade på fallet skakade på huvudet och
drog slutsatsen att den förvirrade nunnan
skulle äta bättre, då skulle hon nog komma
i balans igen. Efter lång tid fick Margareta
Maria en ny biktfader – den salige Claude

de la Colombière – som insåg att hennes inre
värld var av enastående värde och behövde
dokumenteras. Han fick henne att skriva om
sina andliga erfarenheter och sitt liv och lät
trycka och ge ut berättelsen. Margareta Marias
vision av Jesu Hjärta – ett brinnande och med
törne krönt hjärta – spreds överallt och bidrog
till att Jesu Hjärtas högtid upprättades i hela
kyrkan (se s. 665ff). Äntligen insåg världen
vad den överspända och klumpiga systern var:
en av kyrkans största mystiker. Men hemma i
klostret plågades hon fortfarande och under
hela livet av medsystrar som tyckte att hon bara
gjorde sig märkvärdig. Margareta Maria bar
allt detta med tålamod. Helgonet dog under
mottagandet av De sjukas smörjelse. Herren,
vars hjärta hon hade vördat så intensivt, ville
tydligen inte vänta längre. Han hämtade hem
sin brud mitt under den heliga handlingen.

Kyrkans bön denna dag:
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Utgjut över oss, allsmäktige Gud, din Ande, som så rikt välsignade den heliga Margareta
Maria, så att vi lär känna djupen i Kristi kärlek och uppfylls av hela din fullhet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Ef 3:14-19 samt Matt 11:25-30
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Också i dag: Gerard Maiella
”Det var statyn av Jesusbarnet som gav mig
dessa två bröd.” Alla skrattade ut den fattige
pojken GERARD MAIELLA, men han
visste att det var sant och tog till och med
omgivningens hån som en gåva från Gud.
Tidigt föräldralös utsattes Gerard ofta för
våld. Som vuxen lyckades han bli munk. När
en förvirrad kvinna anklagade honom för att
ha gjort henne gravid, lät han bli att försvara
sig - av ren artighet. Det märkliga beteendet
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gjorde intryck: kvinnan medgav att hon ljugit.
Gerard dog ung och kyrkan helgonförklarade
den enfaldige brodern. En hjärtlös vuxenvärld
kunde svika och kränka honom, men hans
godhet lyckades ingen fördärva.
Helige Gerard Maiella – du bortglömda barn
som ingen förstod sig på - av kärlek till Gud valde
du från tidig ålder att ta på dig förolämpningar
och hån som du inte förtjänade. Be för oss som
knappt klarar av att lyssna till kritik som vi vet
att vi förtjänar, och som så lätt kastar skuld på
dem som är svagare än oss. Amen.

IGNATIOS AV ANTIOKIA (DÖDAD CA 107)

Omkring år 107: Romerska soldater har
fängslat en kristen biskop och drar honom nu
i bojor till Rom där han ska kastas för vilda
djur i det nybyggda Colosseum. IGNATIOS
AV ANTIOKIA skrev på vägen sju brev till
församlingar han kände. Breven är bevarade

och vittnar om djup, innerlig förening med
Gud. Jag sammanfattar och kommenterar
deras innehåll på s. 42-46. Men läs dem gärna
själv i ”De apostoliska fäderna”(Artos förlag) –
och känn den gamla biskopens trotsiga hopp
och styrka, trots bojorna och rädslan.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du som pryder kyrkan, Kristi kropp, med martyrernas vittnesbörd, låt
den härliga seger vi firar idag, när den helige Ignatius vann evig ära, skydda oss nu och för alltid.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Fil 3:17 – 4:1 samt Joh 12:24-26
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DEN HELIGE EVANGELISTEN LUKAS

Den helige LUKAS var läkare (Kol 4:14) och
medarbetare till Paulus (2 Tim 4:11; Filem
v. 24). Han skrev det tredje (och längsta)
evangeliet samt ”Del 2”, Apostlagärningarna
(se s. 174f; 147f; 200f). Hans tema är Jesus,
syndarnas och de utsattas frälsare, som kom
för att ”söka efter det som var förlorat och
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rädda det” (Luk 19:10). Mycket har vi bara
genom honom, såsom liknelserna om den
förlorade sonen (Luk 15:11-32) och om den
barmhärtige samariern (Luk 10:25-37), om
rika och fattiga, om Den helige Ande, detaljen
om den gode rövaren på korset (Luk 23:39-43)
och många viktiga kristna böner.

Lukas reser med Paulus på den andra
missionsresan (antagligen som läkare p.g.a.
Paulus svagheter och sjukdomar, jfr 2 Kor
12:7f) år 49/50 e.Kr. (se Apg 16:10). Han är
även med på tredje resan år 53/58. Lukas
mildhet måste ha verkat välgörande på Paulus
eldiga karaktär. De är tillsammans under det
svåra mötet med kristna av första generationen
i Jerusalem i Apg 21:15-19. Staden och templet
där måste ha gjort outplånligt intryck på
honom, för han nämner dem väldigt ofta.
Vi kan tänka oss att Lukas under Paulus tvååriga fångenskap i romerska militärstaden
Caesarea vid havet (Apg 24:22ff), har haft rik
möjlighet att göra historisk forskning i Heliga
landet bland människor som hade levt med
Jesus. Han bör ha träffat Maria eller kvinnor
som känt henne (jfr kvinnolistan i Luk 8:3 och
det faktum att allt i hans barndomsberättelse
verkar beskrivas med Jungfru Marias ögon).
Många av Rosenkransens mysterier bygger på
vad Lukas har lärt oss om Jesu Moder. Han
verkar slutligen vara nära Paulus under dennes
fångenskap i Rom (2 Tim 4:11).
De tillsynes icke avslutade Apostlagärningarna
låter oss ana att Lukas kan ha haft en tredje
skrift i tankarna som handlade om Paulus resa
till Spanien - jfr Rom 15:24,28 – (och kanske
om Paulus predikningar på Forum Romanum,
apotelns försvar inför kejsaren Nero och
martyrium genom halshuggning, och kanske

om Petrus död i Rom?). Men något kom
emellan. En bra gissning är Neros vansinniga
massaker på kyrkans medlemmar i Rom under
åren 64-67 (se 30/6 och s. 233-234; Upp 13:1118) där den trogne läkaren kan ha strukit med
i malströmmen. Allt förändrades. Den Romvänliga linjen i Lukas skrifter blev absurd.
Ingen tog upp tråden. Kyrkan hade definitivt
fått stämpel som farlig sekt och gick under
jorden. Lukas verk lades bort för en tid.
Festdagens första läsning (2 Tim 4:9-17a) för
oss rakt in i den åldrande Paulus vardag. Lukas
hjälte skriver från fängelset. Paulus oroar
sig för vinterkylan som närmar sig, ensam
och övergiven som han är. Han saknar sina
anteckningar, känner sig sviken av många men
också full av tillit till Guds makt som verkar
i honom. Bara Lukas är kvar hos mig (v. 11),
får vi veta. Evangelieläsningen ger oss Lukas
version av Jesu tal till de lärjungar han sände
ut för att predika (Luk 10:1-9). Vi får intrycket
att Jesus hade en genomtänkt missionsplan.
Denna plans universella innebörd avslöjar
Lukas för oss i Apg 1:8: kyrkans röst skulle nå
ut till alla folk, ända till jordens yttersta gräns.
Det är ord som Lukas skriver med stor glädje.
Fira denna kyrkans tidiga tjänare i dag genom
att läsa i hans dubbelverk, evangeliet och
Apostlagärningarna. Släpp in den milde och
kloke berättaren i ditt hem, låt honom måla
sina porträtt av Jesus och Maria i ditt hjärta!

Kyrkans bön denna dag:
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Herre, vår Gud, du utvalde den helige Lukas för att röja din kärlek till de fattiga. Låt oss, som
med stolthet bär det kristna namnet, hålla ut i bön med ett hjärta och en själ, och låt alla folk
se din frälsning. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och
Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 4:9-17a samt Luk 10:1-9
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JEAN BRÉBEUF, ISAAC JOUGUES OCH
DERAS FÖLJESLAGARE (DÖDADE 1649)
PAULUS AV KORSET (1694-1775)

När irokeserna 1640 besegrade huronerna i
stamkrig tillfångatog de också åtta jesuiter som
missionerade bland indianerna och levde som
dem. De heliga JEAN BRÉBEUF och ISAAC
JOUGUES och deras medbröder dog efter

långa och obeskrivliga plågor vid segrarnas
tortyrpålar. Till sist åt man upp deras hjärtan.
Men Gud är störst: Idag är även irokeserna till
största delen katoliker. Ett viktigt indianskt
helgon är i övrigt Kateri Tekakwitha (se 17/4).

Kyrkans bön denna dag:
Vår Fader i himlen, du som helgade din kyrkas första början i Nordamerika genom de heliga
Johannes och Isaks och deras följeslagares predikan och martyrdöd, låt oss, på deras förbön,
få se hur detta deras utsäde bär frukt i dag och alla dagar. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Kor 4:7-15 samt Matt 28:16-20
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Också i dag: Paulus av korset
Den helige PAULUS AV KORSET grundade
passionisternas orden som även verkar i vårt
stift (vår f.d. hjälpbiskop William Kenney,
i skrivande stund verksam i Birmingham,
tillhör denna orden). Paulus av korsets idé var
att kombinera ett strängt munkliv i bön och
ensamhet med aktivt predikande för fattiga,
och huvudtemat för förkunnelsen skulle
vara Kristi lidande. Själv var han en mycket
efterfrågad predikant och mycket asketisk.
Rykten om mirakel följde i hans spår. Hans
brev är bevarade – de är skrivna i en lätt stil och
är fulla av entusiasm och bitvist även humor.
Tre av dem återges i boken ”Hans kors är
mitt hjärtas glädje” (Bokförlaget Pro Veritate,
1981) tillsammans med hans andliga dagbok
och texten ”Mystisk död” (om att ge upp det
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egna jaget så att Gud kan ta plats i själen)
som skrevs till en nunna år 1760 men sedan
försvann och sensationellt hittades igen 1976.
Under 1800-talet spred sig passionisternas
orden till länder utanför Italien och verkar nu
i många länder med ca två tusen medlemmar
varav de flesta är präster. Det finns även systrar
och en lång rad andra rörelser knutna till
passionisterna och deras spiritualitet.
Paulus ambitioner för sin orden var höga. Man
skulle förknippa den ytterst stränga och tysta
kartusianordens (se 6/10) inåtvändhet med
jesuiterordens (se 31/7) utåtvända och bildade
engagemang. När ordensreglerna godkändes
sa påven att detta var den orden som borde ha
grundats före alla de andra.
Paulus av korset vilar i basilikan Santi Giovanni
e Paolo i Rom.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, vår Gud, hör den helige Paulus böner för oss, och lär oss att som han i kärlek omfatta
Kristi kors och modigt bära det. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 1:18-25 samt Matt 16:24-27

WENDELIN (CA 550 – CA 617)

Den helige WENDELIN ska ha kommit från
Skottland till Trier i Tyskland under slutet
av 500-talet och levt som eremit. Wendelin
älskade ett berg, dit han ofta gick för att be
när han vallade får. Den heliga friden tog slut
när munkar fick honom att bli abbot i deras
kloster. När han dog begravde de honom,
men nästa dag låg hans kropp bredvid graven.
De förskräckta bröderna lade då sin vördade
abbot på en oxkärra och lät oxarna gå vart
de ville. Dessa trampade iväg till eremitens
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älskade berg, och då begravdes han där. Staden
S:t Wendel an der Saar växte upp kring hans
gravkyrka. Den är ännu i dag, 1400 år senare,
en vallfärdsort. Sökandet efter Gud dör aldrig.
Helige Wendelin, du drog dig undan för att
leva helt i bön, och du hittade Guds närvaro i
naturens avskildhet. Be för oss som oroas av alla
vardagslivets yttre bestyr, att vi alltid bevarar en
fast klippa i vårt hjärta, en ostörd helgedom där
vi kan vila med Gud. Amen.

HILARION (CA 291 - 371)

Den helige Hieronymus (se 30/9) skrev i
en bok om berömda munkar (= hans egna
förebilder) om dagens helgon HILARION.
Han skrev ungefär 20 år efter dennes död.
Däri läser vi att Hilarion var från en plats
nära Gaza i Palestina. Han sändes av sina
hedniska föräldrar till storstaden Alexandria
i Egypten för utbildning, men där blev han
kristen. Han var då 15 år gammal och ville
möta den kände eremiten Antonios (se 17/1).
Han uppsökte honom i öknen, och där tog han
på sig munkdräkt, d.v.s. bestämde sig för ett
liv i Antonios efterföljd. Under två månader

undervisade den gamle ökenfadern sin adept
i det asketiska livet. Hilarion kände sig störd
av de många människor som ständigt kom på
besök. Han ville börja ett isolerat eremitliv,
såsom Antonios hade gjort det i början, och
åkte hem till Palestina med några munkar. Där
visade det sig att hans föräldrar hade gått bort.
Halva sitt arv skänkte han åt sina bröder, andra
hälften åt fattiga, inget behöll han åt sig själv
med tanke på förebilder i Skriften som handlar
om att avstå fullständigt från egendom (Luk
14:33; Apg 5:1 ff). Det var en viljestark ung
man som tog sig an livet i bot och försakelser.
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Han var fast besluten att fly från världens
glädjeämnen för att uppnå himmelriket. Den
unge asketen slog sig ned i ett farligt öde
område där rövare och mördare härjade, fast
alla försökte få honom att avstå från att bo där.
Han fick nu flytta från plats till plats på grund
av faran för överfall och hade så liksom Jesus
inte någon plats där han kunde vila sitt huvud
(Matt 8:20). Femton fikon var allt han åt per
dag. Snart magrade han tills han var skinn
och ben. När han började plågas av orena
fantasier, begär efter bordets glädjeämnen och
ett behagligare liv gjorda han ännu hårdare
bot. Han bearbetade jorden och började fläta
korgar som de egyptiska ökenfäderna gjorde
för att inte vara sysslolösa (jfr 2 Thess 3:10).
Först bodde han i en liten hydda av gräs,
senare byggde han sig en cell – den var dock
knappt större än en grav. Botdräkten som han
bar tvättades aldrig. Hilarion lärde sig Bibeln
utantill och reciterade ofta ur den när han var
klar med sina psaltarböner. Djävulen angrep
honom fysiskt med slag, hån och skratt.

OKT

En dag hittade traktens rövare den gömde
pojken och frågade om han inte fruktade för
dem. Hans orädda inställning, även inför
dödshot, gjorde intryck. Rövarna lovade att
leva ett bättre liv.
En barnlös kvinna uppsökte helgonet i öknen.
Hon bad så länge om hans förbön att han
tvingades ta sig an saken. Han såg upp mot
himlen och bad henne förtrösta på Gud.
Året efter hade hon en son. En annan kvinna
insisterade på att han skulle lämna sin cell
och komma med henne tillbaka till Gaza där
hennes tre söner låg döende i malaria. Hilarion
vägrade bestämt att återvända till en stad, men
hon grät så mycket att han till sist gick med
och botade dem. Detta väckte uppseende,
många unga män kom till tro på Kristus och
blev munkar. Så blev Hilarius för Palestina vad
Antonios hade blivit för Egypten: grundaren av
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munklivet. De två pionjärerna kände gränslös
och ödmjuk respekt för varandra: Antonios
kallade Hilarion för en morgonstjärna som
gick upp i gryningen. Hilarion svarade genom
att kalla sin läromästare för en pelare av ljus
som lyste upp jordkretsen.
Hieronymus bjuder på ett stort antal anekdoter
om Hilarions underverk. Här några exempel:
En stor, stark ung man vid namn Marsitas som
var besatt av en demon och bet näsor och öron
av folk och bröt deras ben och armar lugnade
han – demonen lämnade mannen fullständigt.
Från en rik man fördrev Hilarion en mängd
demoner. Tacksamt ville den rike sedan
ge sin räddare gåvor men han avslog: det
skulle kränka Gud och kunde så leda till att
demonerna kom tillbaka, förklarade han.
En kristen man som sysslade med hästsport
bad Hilarion om hjälp att vinna ett lopp,
där medtävlaren var en dyrkare av avguden
Marnas. Motståndarlaget hade en trollkarl
vars magi hjälpte deras egna hästar och
bromsade den kristnes. Hilarion ville först
inte ha med saken att göra men förstod snart
att eventet syftade till att förhåna kyrkan i
Gaza. Då gav han mannen något vatten som
han skulle bestänka sina hästar och sitt stall
med (liksom vi i dag ibland välsignar djur och
hus med vigvatten). När loppet startade ville
inget fungera för avgudadyrkarens djur och
vagnar. Från läktarna hördes ropen: ”Marnas
besegrades av Kristus”. Det förbittrade
motståndarlaget krävde att Hilarion skulle
straffas för kristen trolldom. Så skedde inte.
Däremot blev många kuskar kristna.
Antikens Egypten var genomsyrad av magi, så
även trollmedel som skulle kunna väcka begär.
En hedning som var hopplöst kär i en kristen,
gudsvigd jungfru, lade ett sådant medel under

När Julian Apostaten (se 18/3, 29/3 m.fl.) kom
till makten och ville återupprätta den hedniska
religionen i romarriket vände sig staden Gaza
mot Hilarion. Man förstörde hans kloster, han
efterlystes som en förbrytare med ett dödsstraff
över sitt huvud. Hilarion reste omkring tills
han hörde att kejsaren Julian var död och hans
kampanj för att återställa hedendomen hade
kollapsat. Man erbjöd honom att återvända
till sitt kloster, men Hilarion längtade efter
den fullständiga ensamheten med Gud och
åkte med en båt till Sicilien, inkognito. I en
kyrkan skrek en demon som bodde i en man
att Hilarion hade kommit till Sicilien. Mannen
uppsökte helgonet och demonen drevs ut.
Ingenstans kunde Hilarion gömma sig fast
han inte ville annat än vara i fred med Gud.
Demoner avslöjade honom, eller mirakel som
skedde, vart han än kom. Rastlöst flyttade
helgonet från ort till ort. 80 år gammal dog han
på Cypern.
Fornkyrkans asketiska hjältar utmanar oss
kristna i dag. Hur seriös är vår fromhet om den
inte innehåller fasta, ånger, tårar, botgöring
och ensam bön? Vilka sorters kristna är vi som
inte avstår från något på matbordet för Guds
skull – inte ens på fredagarna – utan skrattar

och skålar som satt vi redan i Paradiset? Jesus
sa ”saliga de som sörjer” (Matt 5:4). Gråt
och matvägran är sorgereaktioner – borde
inte vi människor sörja, vi som är främlingar
på jorden (Heb 11:13), som har förlorat det
Paradis som vi skapades för? Vi ska inte glädjas
åt ökenfädernas självmisshandel och frivilliga
svält i sig utan över den beslutsamhet och
kärlek till Kristus som låg bakom deras askes.
Kristus fastade hela 40 dagar i öknen och de
ville följa honom i detta hela livet.
Högmodet är en livslång frestelse – man tror sig
bättre än andra. Den låg alltid snubblande nära
de heliga munkarna i öknen, som hade lyckats
att fullständigt kuva sina jordiska begär. Men
Hilarion besegrade även denna frestelse. Det
berättas att en biskop hade besök av Hilarion.
Vid måltiden serverades det fågel. Då sa
Hilarion till biskopen: ”Förlåt mig, men sedan
jag tog munkdräkten har jag inte ätit något
slaktat”. Biskopen svarade honom: ”Med mig
är det så, att sedan jag tog munkdräkten har jag
inte låtit någon somna osams med mig, och jag
har inte somnat osams med någon”. Hilarion
sa då: ”Förlåt mig, din livsföring är bättre än
min”. Han insåg att det var något större att inte
låta solen gå ner över sin vrede, som Skriften
säger (Ef 4:26), än att fasta och avstå från kött.
Kärnan i hans askes var ödmjukhet.
Helige Hilarion, med stor beslutsamhet tog du
på dig ökenlivets faror och besvär för att leva
enkelt och i Guds närhet. Be för oss, som så ofta
skyr minsta ansträngning, att Gud fyller oss
med i alla fall lite av den kraft, som fick dig att
satsa allt för honom. Amen.
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hennes dörrtröskel. Då blev hon omedelbart
besatt av en demon, kastade sin slöja, slog ut
håret, gnisslade med tänderna och ropade
den unge mannens namn. Man förde henne
till Hilarion som drev ut demonen. Sedan
förmanade han kvinnan för att hon hade levt
på ett sådant sätt att demonen kunde få makt
över henne (vad hon hade gjort för synder
berättar Hieronymus inte om).

”Sannerligen, var och en som för min och evangeliets skull har lämnat hus eller bröder
eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar skall få hundrafalt igen. Här i världen skall han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under
förföljelser, och sedan evigt liv i den kommande världen.”
							(Mark 10:29-30)
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PÅVEN JOHANNES PAULUS II
(1920 – 2005)
ABERTIUS (100-TALET)

Oförglömlig för mig var den dagen han blev
påve år 1978. Eller chocken som drabbade
mig och mina vänner och hela världen då han
blev skjuten 13 maj 1981. Eller påvens blick
när jag fick hälsa på honom, tillsammans med
präststuderande och biskopar från Norden
under sensommaren 1982. Han gick med
trötta steg men var ändå på skojhumör. Jag var
en av dem som var huvudet högre än honom.
På mig såg han och sa, småleende: ”Sie sind alle
so gross!” (dom är alla så långa). Stämningen
var vördnadsfull och munter. Tio oförglömliga
minuter i ett helgons sällskap.
Eller hans besök i Norden år 1989. Påven bad
vid Heliga Birgittas relikskrin i Vadstena och
firade mässa i borggården med sjungande
ungdomar. Han besökte Sankt Eriks skrin i
Uppsala domkyrka och lade en blomma på
Svenska kyrkans legendariske (och ekumeniskt
sinnade) ärkebiskop Nathan Söderbloms (död
1931) grav. Vid en familjemässa på kullarna
i Gamla Uppsala – centrum för forntidens
hedendom - satt påven på en stol från
1100-talet, tiden då Sverige började befästas
i den kristna, katolska tron. En minnessten
markerar i dag platsen för denna historiska
mässa.
Vem glömmer Världsungdomsdagen under
jubileumsåret 2000, då påven fick två och en
halv miljon ungdomar att vallfärda till Rom?
Förskräckta invånare lämnade Rom inför
denna invasion. Gatorna intogs av kyrkans
jublande ungdomar. Det var Rom som Rom
alltid borde se ut: sjudande av heligt liv.
Karol Wojtylas historia räcker mycket längre
tillbaka. Han hade del i sitt folks plågor under
nazismens härjande, ville göra allt för att rädda
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polsk kultur och frihet. Vi står inför ett liv med
så oändligt många detaljer av helighet. Vilken
detalj illustrerar hans karaktär bäst? Kanske
den där januaridagen 1945 när en 13-årig
sjuk judisk flicka – Edith Zierer - hade lämnat
ett befriat koncentrationsläger, men knappt
orkade gå. Karol – då en ung präst - dök upp ur
ingenstans, såg henne och gav henne te och en
macka. Hon kände sig för trött till att äta, men
han fick henne att göra det. Hon reste sig och
föll ihop. Då bar han henne genom snövädret
fyra kilometer till en tågstation. Med sin lugna
och starka röst berättade han för flickan om sin
egen familjs lidande och uppmuntrade henne
att kämpa på och inte ge upp. Hon förstod
att denna präst inte var där för att omvända
henne, utan bara för att rädda henne.
Wojtylas egen barndom skakades av moderns
död 1929 – just innan han skulle ta sin första
heliga kommunion. Pojken hämtade styrka vid
tanken på Guds Moder Maria. Han var redan
då en duktig skolelev – det hade modern alltid
önskat - men blev nu allt bättre i skolan. Vid ett
allt för svårt test i katekesundervisningen blev
han en gång underkänd – men han var den
ende som inte hade fuskat på provet. En kamrat
tröstade den gråtande Karol med orden: ”Ta
det lugnt, du ska ju inte bli påve heller!” Karol
blev en flitig ministrant som hjälpte till vid upp
till flera mässor dagligen. Samtidigt fick han
smak för poesi och amatörteater och började
dagdrömma om att en gång resa jorden runt.
Katolska pojkar spelade gärna fotboll mot
judiska pojkar – Karol spelade ofta i det judiska
laget. En judisk lekkamrat blev hans nära vän –
och förblev så under hela livet. Han sägs även
ha haft känslor för en judisk flicka.

Tysklands och Sovjetunionens koordinerade
anfall på Polen september 1939 avbröt Karols
studier. Alla universitets lärare lockades till
ett möte varifrån de omedelbart deporterades
till tyska koncentrationsläger. Karol tvingades
arbeta på fabrik för att undgå deportation.
Samtidigt deltog han i teaterverksamhet som
han dock lämnade för att läsa vid ett hemligt
prästseminarium. Tyskarna sökte efter den
unge seminaristen - hans namn stod på en
lista över möjliga motståndsmän. Karol kom
undan och läste vidare, gömd i biskopshuset.
Ärkebiskopen förklädde honom och andra
präststuderande som präster fast de ännu
bara var studerande. Det var onda tider - tre
tusen polska präster (varav fyra biskopar), och
många munkar och nunnor dödades under
Andra världskriget.
Karol blev till fader Wojtyla, han fick studera
en tid i Rom och var sedan hjälppräst i en
församling. Han åkte gärna med ungdomarna
på utfärder, vandrande, paddlande, cyklande
eller på skidor. Mässorna firades i gräset på
improviserade altaren som kunde bestå av
upp-och-nervända kajaker och med korsade
paddlar som krucifix. Tillsammans med dessa
ungdomar gjorde han också sociala insatser
för blinda och sjuka och hade filosofiska och
teologiska diskussioner med sina elever.
Polen blev efter kriget en östblocksstat
– dominerad av Sovjetunionen och dess

intressen. Befolkningen var mer enhetligt
katolsk än någonsin (Polens nya gränser
efter kriget och det faktum att Polens judiska
minoritet så gott som utplånats skapade ett
land med 95 % katoliker). Regimen hölls inte
uppe av folket utan av rädslan för Ryssland och
Stalin. Fängelse väntade alla som motverkade
den nya ordningen. 1952 blev Polen officiellt
”folkrepublik” enligt ryskt mönster. Polens
kardinal Wyszynski predikade mot regimens
försök att undantränga religionen från
befolkningens liv och hamnade i fängelse för
det. Fader Wojtyla utnämdes till professor
i etik vid det då enda kvarvarande katolska
universitet, i Lublin, där många av lärarna
redan var arresterade. Han blev populär som
lärare bland de studerande för sin varma och
generösa stil. Med dem var han avslappad och
informell – men sågs samtidigt som helgonlik.
År 1958 vigdes Karol till biskop - den yngste
biskopen i Polen någonsin. Även i det
ämbetet fortsatte han sina naturvandringar
med ungdomar. 1964 blev han ärkebiskop av
Krakow, och miljontals människor samlades
för att få en glimt av händelsen. Två år senare
kunde den nye ärkebiskopen tillsammans
med folkskarorna fira tusenårsjubileet av
kristendomen i Polens nationalhelgedom,
Czestochowa, platsen där bilden av Den
svarta Madonnan kan ses. I en rapport
inom den kommunistiska säkerhetspolisen
från denna tid beskrivs Wojtyla som en
”intellektuell” bland Polens biskopar. Han
”förenar lätt folklig fromhet med katolsk
intellektualism… än så länge har han inte
varit inblandad i aktiviteter riktade mot
staten”. Den bilden skulle snart nog nyanseras.
Den ateistiska regimen ville 1960 skapa en
industristad utan kyrkor (Nowa Huta). Då
protesterade arbetarna och köpte en bit mark
där de satte upp ett provisoriskt krucifix medan
de väntade på att kunna bygga en kyrka.
1967 utnämndes biskop Wojtyla till kardinal.
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Under intryck av utvecklingen i det nazistiska
grannlandet Tyskland började det även i Polen
att höras alltmer aggressiva röster mot judar.
Karol stod helt oförstående inför det. Han
måste ha glatts när påven Pius XI i september
1938 i helig vrede angrep antisemitismen med
orden: ”Genom Kristus och i Kristus är vi
Abrahams andliga ättlingar. Det är inte möjligt
för en kristen att delta i antisemitism. Andligt
sett är vi semiter!”

OKT

Som sådan lade han 1969 grundstenen till
den första kyrkan i Nowa Huta (grundstenen
var från Peterskyrkan i Rom, en gåva från
den heliga påven Paulus VI, se 26/9). Han
invigde den färdiga byggnaden – detta stolta
monument av trotsig kristen tro – år 1977.
Det var ett steg som väckte uppseende i
hela världen. Tillsammans med kardinal
Wyszynski förkroppsligade han nu det polska
folkets hopp om frihet. Konflikten mellan
staten och kyrkan, som hade folket på sin sida,
trappades ständigt upp. Situationen blev allt
mer ohållbar.
När kardinal Wojtyla fick höra att den nyss
valde påven Johannes Paulus I dött efter
bara 33 dagar i sitt ämbete blev han blek och
chockad. Kanske anade han att han stod på
tur. Möjligen tänkte han på den helige Padre
Pios (se 23/9) ord till honom under en bikt
i hans ungdom (”en dag ska du lyftas till
kyrkans högsta ämbete”). Han trodde själv att
denna profetia hade uppfyllts i och med hans
kardinalsutnämning. Nu tvingades han för
andra gången på kort tid åka till ett påveval
i Rom (i Italien missade han bussen till Rom
för att han besökte en sjuk vän och tog sig ett
dopp i havet - han fick lifta in till staden!). Med
sig hade han en returbiljett som han aldrig fick
användning av: den polske kardinalen, okänd
för världen, blev vald till kyrkans allra högsta
ämbete. Han tog namnet JOHANNES PAULUS
II. Medierna häpnade: ”en icke-italienare som
påve?” Det hade man inte haft på 455 år.
Den kommunistiska världen reagerade med
irritation. Jublet hemma i Polen kunde inte ta
slut. Den nye påven reste dit så snart han kunde
– 10 miljoner polacker, var tredje invånare i
landet - lämnade allt de hade i händerna och
gav sig iväg för att välkomna honom. ”Var
inte rädda!” uppmanade han massorna. De
svarade: ”Vi vill ha Gud! Vi vill ha Gud!” Han
angrep inte den kommunistiska regimen direkt
(det hade kunnat sluta i ett blodbad) utan
stärkte känslan av kristen sammanhållning.
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Denna ”mjuka revolution” stod makthavarna
hjälplösa inför. En våg av optimism, och även
förnyat hopp om frihet, sköljde över landet, ja,
över hela det kommunistiska Östeuropa. Snart
blomstrade de fria fackföreningarna under
namnet ”Solidaritet”. Regimen kunde inte hålla
rörelserna tillbaka. Sovjetunionen hotade med
militär invasion för att återställa lugnet. Det
sägs att påven då ringde upp Sovjets ledare och
sa att om de verkligen skulle överfalla Polen då
skulle han själv stå i första ledet vid gränsen!
Invasionen blev inte av. Diktaturen – nu utan
garanti om rysk militärstöd – kunde inte
stoppa den nya friheten. Droppen urholkar
stenen! I Polen är Johannes Paulus oöverträffad
nationalhjälte och kommer alltid att så förbli.
Ett attentatsförsök gjordes mot påven 13 maj
1981: en förvirrad turkisk kriminell man i
folkhavet sköt och sårade påven samt två
kvinnor på Petersplatsen. Påven överlevde
attacken och besökte senare attentatsmannen
i fängelset och förlät honom. Det spekulerades
länge i denne mans påstådda kopplingar
till östeuropeiska agenter, men inget kunde
bevisas. Mannen släpptes från fängelset år
2010. Han dök upp i Vatikanen 2014 och
lade vita rosor på Johannes Paulus grav. Hans
begäran att få träffa den nuvarande påven
Franciskus avslogs omgående.
Kommunismens kollaps under åren efter
attentatet och de övriga milstolparna i den
helige Johannes Paulus pontifikat är världsoch kyrkohistoria. Det kan man läsa om i andra
böcker. Så även om hans enorma produktion
av texter som t.ex. alla hans 14 encyklikor,
färdigställandet av Katolska kyrkans katekes,
hans över 100 pastorala resor till alla världens
hörn, alla de härliga Världsungdomsdagarna
där miljontals ungdomar samlades kring
honom, främjandet av dialog med judarna och
med andra religioner etc. Påven påverkade
politiken i en lång rad länder, påpekade
orättvisor, lyfte fram människolivets värdighet

och okränkbarhet från konceptionen till den
naturliga döden, motsatte sig dödsstraff,
kritiserade apartheid i Sydafrika, tog strid
för kyrkans sexualetik, försökte hindra
Irakkrigen, predikade framgångsrikt mot
maffian på Sicilien - listan kan göras hur
lång som helst. Han kanoniserade 483 nya
helgon och saligförklarade 1.340 personer, det
var flera än de senaste 500 årens påvar hade
gjort tillsammans. En stor del av kyrkans nu
levande biskopar och kardinaler är utnämnda
av honom – så satte denne påve effektivt sin
prägel på hela världskyrkan för långa tider.
Den helige Johannes Paulus 27-åriga pontifikat
är en kyrkohistorisk tyngdpunkt. Vid hans
begravning deltog den största samlingen
statsöverhuvuden som världen någonsin
skådat. På Petersplatsen sågs banderoler
med krav om omedelbar helgonförklaring
(”SANTO SUBITO!”). Johannes Paulus den
Store kallades han genast, det kan mycket väl bli
hans titel i framtiden. Kardinal Josef Ratzinger,
hans nära medarbetare genom många år, ledde
gudstjänsten. Han valdes till hans efterträdare
såsom Benediktus XVI, avgick dock 2013, och
lever ännu när dessa rader skrivs.
Under Andra vatikankonciliet på 60-talet
missade Karol Wojtyla inte ett enda möte,
och som påve stod han till 100 % bakom alla
förnyelserna. I ett uppskattat tal under konciliet
sa han att kyrkan bör vara ”i” världen och inte
”över” den, d.v.s. vi ska ledsaga och hjälpa
människor att hitta trons sanning, inte bara

predika tron ovanifrån. Men han insåg också
att kyrkan var hotad av splittringar. Många
katoliker ogillade Johannes Paulus för hans
fasta ledarstil (som en ämbetsman i Vatikanen
diplomatiskt sa till mig 1982: ”Den nye påven
regerar på ett mycket personligt sätt”). Men de
flesta kritiker har nog i efterhand insett att det
var tack vara denna stil som kyrkan höll ihop
och kom i balans efter kriserna som följde efter
konciliet, även om han inte lyckades åtgärda
alla den nya tidens problem inom kyrkan,
såsom de sexuella övergreppen som avslöjades
(se s. 1296).Vår tids störste påve är nu helgon
och inte utan skäl. Det är bara att tacka Gud
för allt vi fick genom honom.
Ord av den helige påven Johannes Paulus:

Framtiden börjar i dag, inte i morgon.
Som familjerna mår, så mår nationen och så
mår hela den värld vi lever i.
Frihet är inte att göra vad vi har lust till utan att
ha rätt att göra vad vi bör.
Vetenskapen kan rensa relgionen från fel och
övertro, religionen kan rensa vetenskap från
avgudadyrkan.
Social rättvisa kan inte uppnås genom våld.
Våld dödar det som det önskar attt uppnå.
Krig är ett nederlag för mänskligheten.

OKT

Kyrkans bön denna dag:
Gud, rik på barmhärtighet, du som ville att den helige påven Johannes Paulus skulle förestå
hela din kyrka, låt oss ta lärdom av hans undervisning, så att vi helt öppnar våra hjärtan för
den frälsande nåden från Kristus, människans ende återlösare. Han som med dig, Fader, och
den helige Ande, lever och råder, en Gud från evighet till evighet. Amen.
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Också idag: Abertius (död ca år 200)
”Påhittad!” sa moderna kritiker länge om den
helige biskopen ABERTIUS från Hieropolis
som levde på 100-talet och som vi bara känner
från senare, äventyrliga legender. Men år
1882 hittade man i en moskévägg bitar av en
minnessten på vilken Abertius själv skrivit om
sitt liv och sina resor. Det var förföljelsetider,
så han skrev i kristna koder (Kommunionen
kallas t.ex. ”Fisken” och kyrkan ”Drottningen”).
Sultanen skänkte älskvärt nog stenen åt påven.
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Helige Abertius, på din egen gravvård skrev du
ödmjukt att man skulle be för dig efter din död.
Vi gläds åt denna hälsning från kyrkans tidiga
dagar, som Gud låtit oss upptäckta. Må du be
för oss som ännu vandrar i detta liv att vi en
gång får träffa dig där du nu är. Amen.

JOHANNES (GIOVANNI)
AV CAPISTRANO (1386 - 1456)

Hela
JOHANNES
(GIOVANNI)
AV
CAPISTRANOs släkt närmast utrotades i
meningslösa småkrig. Giovanni ”lämnade
världen” och blev franciskanmunk. Gud fyllde
honom med enastående andliga gåvor som
predikant, författare och även undergörare
under 40 år. Tillsammans med den helige
Bernardino (20/5) var han nog 1400-talets
störste kringvandrande predikant. Johannes
mäklade vid konflikter, organiserade sjukhus
och andra karitativa inrättningar och var
ofta rådgivare åt påvarna. På grund av de
många sjuka som mirakulöst botades i hans
närvaro samlades folkmassor kring honom
vart han än kom. Johannes deltog i kriget
mot de muslimska turkarna. Det anses vara
hans förtjänst att Beograd kunne räddas från
osmanerna år 1456. Han var även inkvistitor

OKT

Arkeologiska upptäckter och vetenskapliga
framsteg är alltid gåvor från Gud. Vi katoliker
tackar för dem och inväntar med förtjusning
alla framtida upptäckter om våra helgon och
om Bibeln som jorden ännu bär i sitt sköte.

och bekämpade ivrigt alla sorters irrläror med
stora konversionsvågor till följd. I samband
med detta krävde han att påvarna och de
världsliga furstarna skulle se till att lagarna
som diskriminerade judarna skulle efterlevas
strikt, men detta fick han lyckligtvis inte
något större stöd för. Johannes förtjänster
för kyrkans andliga uppryckning och reform
under 1400-talet var stora, men hans ivrande
mot judarna var en av dåtidens dystra sidor.
I den fanatiska folkhopen uppkom ständigt
judeförföljelser (pogromer, se s. 112). Det kan
inte uteslutas att Johannes tal har bidragit till
att pöbeln löpte amok i vansinnesupplopp som
aldrig kan utsäktas. Historieskrivarna är inte
nådiga mot den tuffe Johannes. Men vi vet för
litet. Hur sakerna och orsakerna verkligen låg
till är tyvärr till stor del höljd i mörker.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, du sände den helige Johannes till ditt folk med tröst och hjälp i svåra tider.
Ställ oss under ditt trygga värn, och ge din kyrka fred och enhet. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
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ANTONIO MARIA CLARET (1807 - 1870)

”Den som verkligen älskar Gud, älskar sin
nästa… Han önskar och strävar efter att alla
här på jorden skall mättas, göras lyckliga
och saliga i det himmelska hemlandet” skrev

den helige spanjoren ANTONIO MARIA
CLARET, folkmissionär i sitt hemland och
biskop på Kuba. Står du för din tro och bryr
dig om din nästas behov då missionerar du.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du stärkte den helige Antonius Maria med enastående kärlek och handlingskraft i
uppgiften att utbreda ditt rike. Hör hans bön och lär oss att söka din rättfärdighet, så att vi
vinner människor för Kristus, han som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

CRISPINUS OCH CRISPINIANUS
(DÖDADE UNDER 200-TALET)

”Sätt skor på hans fötter” sa den gode fadern i
evangeliet, när den förlorade sonen återvände
hem (Luk 15:22). De två heliga bröderna
CRISPINUS och CRISPINIANUS från antiken
(200-talet) var skomakare i Gallien (nuvarande
Frankrike) men tog inte betalt av fattiga. De
ville förkunna evangeliet och avrättades efter
tortyr av de romerska myndigheterna. Att
arbeta för andra, att berätta om din tro och ta

26/10

emot smällar från en oförstående värld – blir
det så för dig under din dag i dag?
Helige Crispinus och Crispinianus – ni ville
efterlikna den gode aposteln Paulus som alltid
arbetade med sina händer och förkunnade
med sin mun. Må vi på er förbön förvandla
vår vardag till en ständig tjänst åt Gud och åt
människor som är i nöd. Amen.

CEDD (DÖD 664)

600-talets England var i hög grad fortfarande
missionsland. Inåt splittrades kyrkans liv av
tvistefrågor om t.ex. rätt datum för påsken.
Utåt hotades klostren av danska vikingar. Den
helige CEDD, biskop och abbot, grundade i
denna svåra tid nya klostergemenskaper och
bidrog till att kyrkan följde den romerska
kyrkans bruk och så förblev katolsk.

Helige Cedd, när du reste runt och byggde upp
kyrkan bland de engelska stammarna, fick du
möta konflikter som splittrade gemenskapen.
Be för oss, som i dag kallar oss kristna, att ingen
osämja må bli oss övermäktig och vi alltid
förblir i kyrkans enhet, samlade kring denna
enhets tecken: påven i Rom. Amen.
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FRUMENTIUS (DÖD CA 380)

Kristendomen kom tidigt till Etiopien (Apg
8:26-40), men när den helige FRUMENTIUS
från Libanon år 316 som pojke tillfångatogs,
fördes till Etiopien och blev personlig slav åt
kungen i Axum tog det fart. Som en annan
Josef från Gamla testamentet upphöjdes han
till en hög befattning i staten och kunde låta
köpmän från Rom bygga kyrkor på etiopisk
mark. Nya kristna församlingar växte fram
och Frumentius åkte till den kände biskopen
Athanasios (se 2/5) i Egypten för att be om en

OKT
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Helige Frumentius, du främmande slav som
räknas som Etiopiens apostel, alltid längtade
du hem, men du valde att tjäna det folk som
tog din frihet, genom att ge det din kärlek och
din tro. Be för det hårt drabbade Etiopien i vår
tid som plågas av inre konflikter och fattigdom,
och be för oss som har det bättre, att vi alltid är
beredda att ställa oss i evangeliets tjänst. Amen.

FESTEN FÖR APOSTLARNA JUDAS
TADDAIOS OCH SIMON KANANAIOS

Kyrkan firar fest på detta datum för två av Jesu
tolv heliga apostlar: JUDAS TADDAIOS (inte
= den onde Judas) som ställde Jesus en fråga
i Joh 14:22 (folk brukar vända sig till honom
i ”omöjliga fall”) samt SIMON KANANAIOS
(”zeloten”, inte = Simon Petrus). De framställs
ofta i konsten med de verktyg som hedningar
dödade dem med: Simon med en såg i handen
och Judas med en klubba. Nu jublar de i
himlen hos honom som de på jorden gav allt
för att tjäna. Vi som firar dem i dag jublar med.
Judas Taddaios är väl identisk med ”Jakobs
bror” Judas i Luk 6:16 och Apg 1:13 (Bibel
2000 översätter här med Jakobs ”son” i stället
för ”bror” men båda varianter är möjliga). Det
bör i så fall vara han som skrev Judasbrevet
(se Judas brev, v.1) i slutet av Nya testamentet
(se s. 232). Kyrkohistorikern Eusebios från
300-talet e.Kr. känner till en berättelse från en
viss Hegesippos (100-talet) om Judas sonsöner.
Mellan år 81-96 e.Kr. ställdes dessa inför
kejsaren Domitianus, anklagade för att vara
kristna. De redogjorde för sin tro på Kristus
och sa att hans rike inte var av denna världen.
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biskop till sitt land. Athanasios biskopsvigde
Frumentius på fläcken. Vi förstår varför.

Riket ska komma i tidens fullbordan, sa de.
De var enkla arbetande bönder och visade
fram förhårdnaderna och händernas valkar
som bevis. Kejsaren Domitianus, berättar
Hegesippos, släppte föraktfullt de två modiga
bekännarna. Då blev de ledare inom kyrkan.
Festdagens läsningar fokuserar på apostlarna
som vår kyrkas fundament. De är golvet under
dina fötter. Detta golv vilar på ännu ett golv,
profeterna. Det dubbla golvet bär dig även när
du inte skänker det en tanke. Du får själv bli en
levande byggsten (jfr 1 Pet 2:5). Ja, den mäktiga
katedralen som är rest med Kristus som
hörnsten (Ef 2:20) har förberetts så att även du
kan bli en del av den. Det var meningen från
början. Jesus har på berget, i ensamhet och
bön inför Fadern, tänkt ut hur grunden skulle
läggas (Luk 6:12). Även Judas Iskariot hade
en plats från början men föraktade den och
blev förrädare. Vår gode Judas, den helige, är
kvar för alltid, liksom Simon. Deras namn är
inristade på två fundamentstenar i den heliga
staden som en dag ska komma ner från himlen
(Upp 21:2-14). Må vi få bo där med dem.

Kyrkans bön denna dag:
Evige Fader, genom apostlarna har vi lärt känna dig. Hör de heliga Simon och Judas, som
ber för oss, och låt din kyrka växa med nya människor som kommer till tro. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Ef 2:19-22 och Luk 6:12-19

NARCISSUS (CA 100 - CA 216)

I biskopen Eusebios bok om kyrkans historia,
från ca år 325 (svensk översättning på Artos
förlag) läser vi om den helige biskopen
NARCISSUS av Jerusalem som dog ca år 215.
Hans kyrka skakades av strider om rätt datum
för påsken. Ont förtal mot honom fick honom
att lämna sitt ämbete. Efter en tid drabbades
hans tre anklagare av hemska olyckor. Det gick
till så: anklagelserna mot Narcissus handlade
om sexuella brott (som de själva hade gjort)
och alla tre svor under ed att de talade pur
sanning. Den ene sa: ”Må jag bli kvävd om
jag talar osanning.” Den andre sa: ”Om detta
inte är sant, så må jag dö i brinnande lågor.”
Den tredje sa: ”Om detta inte är sant, så må
jag mista mina ögon”. Gud var inte sen till
att ge de tre skurkarna vad de själva hade
föreslagit. Den förste kvävdes till döds. Den
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andre dog i sitt hus när elden var lös i staden.
Den tredje gick det bättre för. Han ångrade
sin synd och gjorde bot för den. Men han
grät så mycket över den att han blev blind.
Narcissus rentvåddes från anklagelserna och
återvände till sitt ämbete, men tog sig - p.g.a.
sin höga ålder - en hjälpbiskop, Alexander.
Eusebios citerar ett brev där Narcissus genom
denne Alexander hälsar och uppmanar några
stridande parter inom kyrkan till förlikning Narcissus var då - sägs det - 116 år gammal.
Helige Narcissus, kyrkan verkar plågas av
konflikter i alla tider, utan undantag. Be för
oss som nu i vår tid har uppdraget att bära
evangeliets budskap till världen att vi aldrig
låter några personliga tvister hindra oss från att
göra Guds vilja. Amen.

THØGER (DÖD 1065)

THØGER (Theodgard/Dietger) reste från
Thüringen till England varifrån han som
många andra missionärer tog sig till Norden. I
Norge blev han prästvigd och tjänade hos kung
Olav den helige (se 29/7). Han ville sedan till
Jylland. I Vestervig vid havet, där det ofta blåser
hårt över breda stränder och klitter, byggde
han ”af ris og kviste en lille kirke til Guds
ære”. När han helgonförklarades på denna dag
protesterade många, vi vet inte varför. Tiden

slätar ut det mesta, liksom vinden och vågorna
vid Jyllands vackra kust där helgonet ville bo.
Helige Thøger, vi vet att du var en god man och
tjänade Gud och människor i stor helighet. Be
för alla som verkar för Gud i det fördolda och
aldrig under jordelivet får någon uppskattning,
att de inte förtvivlar utan sätter allt sitt hopp
till honom som ensam vet allt och förstår allt.
Amen.

1473

OKT

29/10

31/10

WOLFGANG AV REGENSBURG
(CA 924 - 994)

Många biskopar har helgonförklarats. Typiskt
var de strålande förebilder på hur en kyrkans
ledare ska vara: trots yttre pomp och ståt
en munksjäl på insidan, mild men också
beslutsam, någon som kan genomföra disciplin
i kyrkor och kloster, en flitig besökare av alla
församlingar, en ivrig lärare och utdelare av
mat till nödlidande. Exakt så var WOLFGANG
AV REGENSBURG som dog idag år 994.

Må Gud alltid ge sin kyrka sådana ledare –
och må vi be om nåden att kunna stödja dem
i deras tjänst!
Helige Wolfgang, vi pratar mycket men lyssnar
så lite, vi skriver mycket men gör så lite. Be för
alla kyrkans stift att de alltid har föreståndare
som agerar kraftfullt och endast har Gud och
medmänniskornas väl för ögonen. Amen.

Veckan då vi söker oss till våra avlidnas gravar

OKT

I kväll börjar Alla helgons högtid, och i övermorgon firar vi Alla själars dag. Under den
kommande veckan brukar vi komma ihåg våra avlidna familjemedlemmar och vänner. Vi
tänder ljus på deras gravar eller framför en bild av dem hemma.
Inför döden kan vi inte säkra oss med något. Döden kommer precis när Gud vill och
människan måste släppa alla sina fasta punkter ifrån sig, sin teknologi, sina säkerheter och
tricks. Vapnen faller ur soldatens hand och till marken. Vi blir försvarslösa. Just därför väcker
en döende människa så mycket medlidande i oss. Det gör ont att se någon tappa bort allt.
Vi bryr oss, vi vill be för den döende, vi tänder ljus. Men Bibeln lär oss också att döden inte
är slutet för någon av oss. Jesus tar emot våra avlidna. Hans kärleks blick möter dem, hans
närvaro tröstar dem och rensar bort allt som kan ha varit syndigt, oavslutat, ofärdigt. Och
Jesus önskar att vi som är kvar på jorden också ser på våra avlidna med samma kärleksfulla
ögon. Genom sitt eget exempel (Joh 11:41-44) visar han oss att det är meningsfullt att be för
de avlidna. Vi katoliker vet om att vår förbön räcker bortom döden (Bibeln ger exempel på
det, såsom Elia i 1 Kung 17:21-22 eller Petrus som bad för den döda Dorkas, Apg 9:38-40).
Även om vi inte får tillbaka våra kära litar vi på att våra böner och uppoffringar kan ge de
döda verklig lindring och rening efter döden när de möter Frälsaren och går genom det vi
kallar för Skärselden (se s. 321ff samt 2/11). Detta är viktigt att komma ihåg, särskilt när vi
minns dem som dog en meningslös död i förtid, krigsoffer i alla tider, olycksdrabbade och
inte minst de miljoner ofödda barnen som aborteras och inte får se en enda glimt av världens
ljus, och som vi lätt glömmar att be för. Alla dessa ofärdiga öden är inte glömda av Gud. Detta
är det underbara med vår kristna tro: ingen enda droppe av lidande – inte ens sorgen över
synden och våra svek - behöver vara förgäves. Allt vi får genomlida innan döden kan genom
Guds nåd användas som en gåva, ett sonande offer, en lindring åt människor i skärselden.
Låt oss under den kommande veckan bära fram våra avlidna i mässan tillsammans med alla
besvär vi själva får erfara - i tacksamhet mot honom som tog döden på sig för att vi inte skulle
dö för alltid. Hans röst väntar på oss bortom graven. Vi känner redan den rösten:
Så säger Herren Gud: Jag ska öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er
hem till Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp er ur dem, då ska ni inse att
jag är Herren. Jag skall fylla er med min ande och ge er liv (Hes 37:12-14).
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ALLA HELGONS HÖGTID

På ALLA HELGONS HÖGTID (då vi förväntas
delta i mässan, även de år då den faller på en
vardag) - tackar vi Gud för alla heliga i himlen,
också de okända som bara Gud känner, de
många som är den helige Andes frukter i
världen - ”pingstens skörd”. Dagens första
läsning ur aposteln Johannes ”visionsbok” för
dem fram för vår inre blick (Upp 7:9): … en
stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk
och alla stammar och länder och språk. De stod
inför tronen och Lammet, klädda i vita kläder,
med palmkvistar i sina händer.
Palmkvistar bars i händerna vid den judiska
Lövhyddefesten (jfr 1 Mack 13:51; Joh 12:13),
och vi kristna bär dem på Palmsöndagen.
Det är lovsången, jublet från dessa fester
som här i läsningen upphöjs till en himmelsk
glädjeprocession. Alla har de heliga ett sigill på
sina pannor (v. 3) – Johannes tänker på dopets
sakrament. Siffran 144.000 i v. 4 är starkt
symbolladdad: Den är 12 x 12 x 1 000 (12 är
en helig siffra, alla Gudsfolkets 12 stammar
multipliceras med sig själva och med 1 000,
som är siffran för ”de många”). Här är en helig
fullständighet: alla Guds vänner är med.
Redan nu på jorden får vi glädja oss åt att vi
är bjudna till denna fest: andra läsningen talar
om att nu är vi Guds barn och att vi kommer
att bli lika honom (1 Joh 3:2). Vad vi ska göra
för att nå målet är att förbli i saligprisningarnas
anda – det lär vi av dagens evangelieläsning ur

Bergspredikan (Matt 5:1-12a). Gud framför
och före allt annat! Hellre fattig, hellre sörjande,
hellre ödmjuk än att gå miste om himmelriket
(v. 10). Denna inställning är varje helgons
livsprogram, och den kan bli vårt också.
Allhelgonahögtiden har sitt ursprung i
östkyrkan där den firades söndagen efter
pingst, som pingstens ”skördefest”. År 608
omvandlades det gamla Pantheon – alla
gudars tempel i Rom - till en kyrka, invigd åt
jungfru Maria och martyrerna; kyrkan heter
än i dag Sancta Maria ad Martyres, även om
turistböckerna behåller det hedniska namnet
som ju är lättare att uttala. På invigningsdagen
13 maj det året överförde man martyrernas
ben från katakomberna och lade dem under
golvet i denna kyrka. Hela 28 vagnlass med
reliker hämtades från katakomberna, också för
att skydda dem mot gravplundrare. Allmänt
i västkyrkan började dagen högtidlighållas
förste november omkring år 800. Att kvällen
innan högtiden, All Hallows Eve på engelska,
i vår tid förvandlats till en nyhednisk spökfest
för barn (Halloween) är svårt att acceptera för
en kristen! Men missbruket upphäver inte
bruket. Vi ska ta tillbaka festen. Alla helgons
dag pekar på himlen. Helgonen lyfter sina
armar för att ta emot ljuset.
Måtte vi en gång få se himlen öppen och
ansluta oss till den stora processionen
- when the saints go marching in!

NOV

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige, evige Gud, du låter oss idag visa vår vördnad för alla dina helgon. Låt oss känna
stödet från dessa förebedjare som ingen kan räkna, och visa oss för deras skull din gränslösa
barmhärtighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Upp 7:2-4, 9-14; 1 Joh 3:1-3 samt Matt 5:1-12a
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ALLA SJÄLARS DAG

Vi firar ALLA SJÄLARS DAG idag – vi
kommer ihåg våra avlidna familjemedlemmar
och vänner, besöker gravarna och tänder ljus.
Vem av oss behöver inte förböner när vi dör?
De flesta av oss lämnar nog världen som en
sorts ofärdiga öden – så mycket som behöver
rensas innan vi kan ingå i himlen, dit inget
orent kan komma (Upp 21:27). Kyrkan lär oss
att vi får tro och hoppas att våra böner och
offer kan gagna dem som lider i skärselden.
Kärleken räcker bortom död och grav. Herren
uppskattar vår kärlek och låter sig påverkas
av den. Ja, kärleken dör aldrig. Kärleken är
huvudporten till Guds hjärta (se även s. 1474).

Dagens läsningar i mässan vill just leda vår
uppmärksamhet till förbön för de avlidna.
De två första läsningar känns förunderligt
intensiva om vi läser dem med tanke på
våra egna avlidna, dem vi tror kan vara i
skärselden. Dessa kan inte längre göra något
för sin frälsning utan är hänvisade till våra
böner och uppoffringar. Orden i läsningarna
ger röst åt dem som inte kan tala längre. Vi ber
i deras ställe. Det är en vacker och kärleksfull
handling. I evangelietexten ger Johannes oss
sedan Jesu tröst: De döda ska få liv! Det finns
hopp bortom graven för att jag, Guds Son, har
varit där. Gud hör din bön för de avlidna.

”Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
Han skall befria Israel från alla synder.”
(jfr Ps 130)

En av kyrkans många böner på denna dag:
Allsmäktige Gud, du som har låtit Kristus segra över döden och öppna evighetens portar, låt
dina tjänare besegra döden med honom och i evighet skåda dig, sin skapare och återlösare.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

NOV

Särskilda läsningar på denna dag:
Årgång A: Klag 3:17-26; Rom 8:14-23; Joh 6:37-40
Årgång B: Job 19:1, 23-27; Fil 3:20-21; Joh 5:24-29
Årgång C: 2 Mack 12:43-46; 2 Kor 4:14 – 5:1; Joh 11:32-45
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MARTIN DE PORRES (1575 – 1639)

En frisör som helgon? Det är självklart möjligt.
Men den helige MARTIN DE PORRES,
mulatt i 1600-talets Peru, nöjde sig inte med
att klippa hår. Fattiga svarta och indianer fick
omvårdnad och andlig hjälp och till och med
präster kom för att få råd av den fromme och

kloke frisören i svåra själavårdsfall. Han såg
till att det upprättades ett hem för övergivna
barn. När pesten slog till fortsatta han vårda
om sjuka tills han själv dog av pesten, och det
gjorde han i dag, år 1639. Att vara kristen är att
vara som Kristus. Martin de Porres visade det.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du förde den helige Martin på ödmjukhetens väg till himlens härlighet. Låt oss följa hans
höga exempel så att vi får dela hans ära. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Fil 4:4-9 samt Matt 22:34-40

4/11

KARL BORROMEO (1538 – 1584)

Det var onda tider med gapande tomma kyrkor,
moraliskt förfall och förvridna förkunnelser
av kyrkans tro. Det akademiska och kyrkliga
stjärnskottet, påvens egen privatsekreterare,
kardinalen KARL BORROMEO, fick ansvaret
för jättestiftet Milano – bara 25 år gammal.
Genom sträng askes och kraftfulla insatser
för fattiga (t.ex. under pesten år 1576) vann
han folkets förtroende, och han spelade en
central roll vid genomförandet av de katolska
reformerna (Tridentinerkonciliet, se s. 366ff)

som skapade ordning i den skakade och sårade
kyrkan som förblödde under tidens korruption,
dess splittring och inte minst protestantismens
maktövertagande i norra Europa. Detta unga
helgon är en av kyrkohistoriens allra viktigaste
aktörer. Han dog efter 20 år som biskop,
nedsliten, men ännu ung i sinnet. Man tog ett
avtryck av hans sympatiska ansikte: det har
kantade drag, stor näsa, mun och ögon; man
anar ett vänligt leende på biskopens läppar
som alltså inte ens döden kunde sudda ut.

NOV

Kyrkans bön denna dag:
Herre, bevara i oss den anda som fyllde din helige biskop Carlo Borromeo, så att din kyrka
ständigt blir ung på nytt och Kristi ansikte genom henne blir synligt för världen. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Rom 12:3-13 samt Joh 10:11-16

1477

5/11

SAKARIAS OCH ELISABET
– JOHANNES DÖPARENS FÖRÄLDRAR

När jag svänger rökelsekaret framför altaret
i mässan går min tanke ibland till den helige
SAKARIAS som gjorde likadant i templet
i Jerusalem. Ärkeängeln Gabriel visade sig
då och lovade honom det barn han knappt
vågade hoppas på längre (Johannes Döparen).
När vi står inför en Mariabild minns vi
Sakarias hustru, den heliga ELISABET – den
första människan som sa orden ”välsignad
är du bland kvinnor” till Maria och kallade
henne för Herrens (Guds) Moder. Det är
dessa två heliga judars dag i dag - läs om dem
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Helige Leonhard, legenden säger att när fångar
vände sig till dig, så befriades de genast från
sina bojor. Be för de många miljoner människor
som just nu är i fängelse och för alla oss som har
hand om djur. Må likgiltighet och kyla ger vika
för medkänsla och välvilja! Amen.

WILLIBRORD (658 – 739)

Friesland kallas ett område som omfattar
Tysklands nordvästra spets vid Nordsjön och
en tillgränsande del av Holland. Munken –
senare biskopen - WILLIBRORD var den
förste som lyckades få framgång i missionen
där omkring år 700. Med hans medhjälpare
Bonifatius (”Tysklands apostel”, se 5/6) hjälp
kom genombrottet, men det är Willibrord
som med rätta kallas för frisernas apostel.
Som biskop arbetade han hårt för att kunna viga
nya biskopar, bygga kyrkor och kloster – klostret
1478

Heliga Sakarias och Elisabet, ni två gamla
representerar Israels folk som troget väntade på
Messias. Be för oss, som nu vet vem Messias är
och känner honom, att vi med samma trohet och
tålamod kan invänta hans återkomst i härlighet
som han själv har lovat oss. Amen.

LEONHARD (CA 500-TALET)

Är frihet viktig för dig? Gör då något för
dem som är ofria. Den helige LEONHARD
(500-talets Frankrike) besökte fångar och
utverkade frihet för dem hos sin kung. Han
grundade klostret Noblat som ännu finns.
Denne gode man blev även helgon för husdjur,
särskilt hästar. Logiskt: djur i ofrihet behöver
också vår omsorg och omtanke!
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i Lukasevangeliets första kapitel! De är bron
från Gamla till Nya testamentet, nattens sista
väktare som står där och gör sin tjänst innan
morgonen bryter fram - de är stjärnor av hopp.
Måtte vi likna dem!

Echternach i Luxemburg var favoritstället han
alltid återvände till. Där vilar hans kvarlevor.
Biskopens resor förde honom ända till det
avlägsna och vilda Danmark (”ett grymt folk,
vars kung Yngvin var vildare än ett djur och
hårdare än sten” som det heter i de gamla
handskrifterna). Landet var ännu inte moget för
kristen mission (senare kom den helige Ansgar
dit se, 3/2). I Danmark köpte Willibrord 30
danska trälpojkar, undervisade och döpte dem
samt förde dem tillbaka med sig till Friesland.

På hemresan tvingades båten ut ur kurs och
man fick gå i land på ön Helgoland. Enligt
både danska och frisiska hedningar var denna
ö ”helig”, d.v.s. man fick inte slakta några djur,
plocka någon växt eller ens ta upp vatten utan
att hålla absolut tystnad. Den som trotsade
förbudet skulle drabbas av vansinne eller falla
död omkull, trodde man. Willibrord ville visa
att detta var ren vidskepelse. Han slaktade djur
och döpte tre personer vid en källa medan han
mycket högt och tydligt uttalade doporden.
Inget ont hände honom. Hedningarna som såg
på kunde inte komma överens om varför det
blev så. Vissa ansåg att deras gud hade mist sin
kraft, andra att guden kanske bara väntade med
sitt straff. Hövdingen Radbod – en ärkefiende
till kristendomen – valde ut en av Willibrords
män genom lottdragning och offrade honom
för att blidka den kränkte ögudens vrede.
Biskopen kunde inte stoppa detta mord.
Bättre gick det på en annan ö där Willibrord
förstörde en avgudabild och kunde avvärja
en rasande hednisk prästs angrepp med
hjälp av de många lokala invånare som han

Helige Willibrord, i ung ålder lämnade du
tryggheten i England för att bringa tron till ett
folk som inte ville lyssna till evangeliet. Be för oss
att trons glöd väcks i oss så att vi vågar tala om
Gud för andra utan att frukta deras avvisning.
Amen.

DE FYRA KRÖNTA HELGONEN
(DÖDADE OMKRING ÅR 306?)

Fyra kristna män som vilar i kyrkan Quattro
Coronati i Rom, var stenhuggare i det gamla
Pannonien (= det nuvarande Ungern med
grannländer). Möjligtvis dömdes de alla fyra
till tvångsarbete som straff för sin kristna tro
- legenden gör dem till skickliga konstnärer
som uppskattades av kejsaren. Det sägs att de
vägrade göra en avgudastaty i marmor och
därför dränktes omkring år 306. Legenden
utmanar oss: Skulle DU våga säga nej till
arbetsuppgifter om de gick emot ditt samvete?

Helige Claudius, Nikostratos, Simpronianus och
Castorius, ni gjorde allt man bad er om förutom
den där Aeskulapiosfiguren som kejsaren ville
tillbe för sin hälsas skull. Så visade ni er tro
på den ene, sanne Guden från vilken allt gott
kommer. Be för oss som har så svårt för att säga
ifrån, när vi pressas eller lockas göra saker som
vi vet är fel. Amen.

NOV
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hade lyckats övertyga om den kristna tron.
Willibrord lyckades komma från ön med
livet i behåll. Dagens helgon fick tillbringa
sin ålderdom i sitt trygga kloster i Echternach
och vördades omedelbart efter sin död som
ett helgon. En särpräglad medeltida vördnad
för Willibrord, kallad Springende Heiligen
(dansande helgon), har överlevt ända till vår
tid. En procession, där biskopar, präster och
ordensfolk deltar, rör sig framåt, hand i hand
eller arm i arm, till traditionell musik. De går
ständigt tre steg framåt och två steg bakåt. Så
småningom anländer de till Willibrords grav
och allt avslutas med sakramental välsignelse.
Processionen är en botgöringsvandring och
innehåller böner för människor med epilepsi
och psykiska sjukdomar.
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FESTEN FÖR LATERANBASILIKANS
INVIGNING

”Alla kyrkors moder” kallas den med rätta för:
Lateranbasilikan. Kejsaren Konstantin, som år
313 tillät kristendomen i romarriket, ville ge
den nya religionen ett centrum i Rom. Under
tusen år bodde påvarna här (sedan flyttade
de till Vatikanen). Invigningen av kyrkan
stod redan år 318. Allt sedan 1000-talet firas
denna dag som en fest för hela kyrkan, samlad
kring påven. Rätt så: Guds hus är inte en
imponerande byggnad i marmor utan kyrkan
är vi själva, var vi än lever på jorden.
Denna festdags budskap är: Bli vad du firar!
Festdagens andra läsning (1 Kor 3:9b-11,
16-17) säger det med all tydlighet – och
understryker det allvar som följer med att vara
Guds tempel: Om någon förstör Guds tempel,
skall Gud förgöra honom. I evangeliet får vi Jesu
rensning av templet från penningväxlare och

djurförsäljare - och det i Johannes hårdföra
version (Joh 2:13-22). Är din kropp Guds
tempel då ska den vara Guds boning, där ska
din avgörande prioritering inte vara vinstbegär
utan tillbedjan. Egoismen ska om nödvändigt
drivas ut med askes (repstumpen i Jesu hand).
Den första läsningen på denna dag (från
Hesekiels storslagna vision om templet som
flödar över av livgivande vatten, Hes 47:1-2,
8-9, 12) är bakgrunden till Jesu kända ord om
att den som tror på honom, ur hans inre skall
flyta strömmar av levande vatten (Joh 7:38).
Detta vatten, Den helige andes strömmar som
ger liv åt kyrkan, härrör från Paradiset vilket
Upp kap. 22 visar oss. Underbart sammanfattas
denna festdags läsningar i en av de böner man
kan välja till liturgin i dag:

Gud, av levande och utvalda stenar bygger du ett hus för din härlighet. Gör din kyrka rik på
Andens alla gåvor, och låt allt vad du nedlagt i oss bära frukt för ditt eviga rike. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Hes 47:1-2, 8-9, 12; 1 Kor 3:9b-11, 16-17; Joh 2:13-22

”Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om
någon förstör Guds tempel skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är
heligt, och ni är det templet.”

NOV

						(1 Kor 3:16f)
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PÅVEN LEO DEN STORE,
KYRKOLÄRARE (CA 400 – 461)

Kyrkans historia är lång och antalet påvar stort.
Det kan förvåna att än så länge bara två påvar
har fått titeln ”kyrkolärare”, nämligen dagens
helgon och Gregorius den store (3/9). Kanske
kommer i framtiden även den helige Johannes
Paulus II (22/10) att bli det. Det vore rätt.
Leo var först diakon i Rom i början av 400-talet.
Rom hade sju diakoner som förvaltade var sin
stadsdel och hade stor auktoritet. Påvarna
utsågs ofta bland dessa diakoner (inte bland
prästerna). När Leo framträdde på historiens
scen var alla de stora gestalterna i kyrkan och
i storpolitiken borta. Riket var tvådelat - i Väst
skakades man av barbarinvasioner och i Öst av
invecklade troskonflikter. Katolska kyrkan var
nu i princip hela romarrikets statsreligion och
kunde så nå alla med erbjudandet om tro, men
människor med annan tro, judar, manikeer,
hedningar m.m. fanns också och deras rättsläge
var oklart. Leos höga teologiska nivå och hans
mästerliga språkkonst avslöjar en bakgrund
på kyrkans bästa skolbänkar, antagligen från
tidigaste barndom av, men vi vet inget om den.
Hans latin är melodiös, rimmande, rytmisk,
värdig, omväxlande och även nyskapande.
Enligt vår kände fader Anders Piltz, professor
i latin, är varje mening uttänkt så att tanken
och rytmen ska likna en matematisk ekvation.
Många av Leos meningar skulle kunna ristas
i sten. Romarnas öron njöt av sådant. Här två
smakprov från dagens helgon:
Quia nemo non peccat, nemo non parcat
(eftersom ingen är utan synd ska ingen heller
låta bli att förlåta)
Sicut Deus iustificatiónis est áuctor, ita homo
devotiónis est débitor (Liksom Gud är den som
är rättfärdiggörelsens Givare, så är människan
den som är skyldig honom ära).

Diakonen Leo var inte vem som helst. Den
helige patriarken av Alexandria, Kyrillos (27/6)
vände sig till honom då han ville ha påvens stöd
i en konflikt med en biskop i Jerusalem. År 440
var Leo, på uppdrag av det kejserliga hovet, på
resa i Gallien för att medla i en strid mellan
en ståthållare och en fältherre. Där nåddes han
av nyheten att Roms prästerskap, med stöd av
folket och senaten, hade valt honom till Roms
47:e biskop efter Sixtus IIIs död.
Som påve ivrade Leo för sin tids kyrkodisciplin
bland klerkerna i Italien. Han skrev många brev
till biskoparna om det. Hans första bekymmer
handlade om Pelagius heresi som spred sig
bland prästerskapet i trakterna kring Venedig
trots att denna villolära hade fördömts av flera
biskopssynoder. Pelagius var en brittisk eller
irländsk munk som påstod att arvsynden inte
fanns och att människor med god vilja, även
utan Guds nåd, kunde bli frälsta. Denna lära
gick inte ihop med kyrkans tro där Guds
nåd är helt central. Eftersom Pelagius envist
fasthöll sin syn exkommunicerades han år 417
av påven Caelestius.
I min mini-biografi om den helige Augustinus,
som dog tio år innan Leo blev påve, berättar
jag om manikeernas sekt (= en ny variant av de
gamla gnostikerna, se s. 1139) som den unge
Augustinus en tid tillhörde och som också
fanns i Rom. När vandalerna härjade i norra
Afrika flydde många manikeer till Rom. De
beblandade sig med de kristna, låtsades ha
samma tro och hade en egendomlig variant av
dop och nattvard. Leo ville inte acceptera det.
Många manikeer förhördes och de personer
som inte ville avsvärja sig villoläran dömdes till
livslång landsförvisning – som effektuerades
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av statsmakten. Manikeiska skrifter brändes
upp. Vi ogillar i dag den sortens metoder
– ett förtryck som den kristna kyrkan själv
hade plågats av i århundradena innan – men
vi förstår givetvis Leos motiv: kyrkans enhet,
självständighet och rätta tro har prioritet. Att
förvanska eller beblanda den kristna läran med
främmande element är samma sak som att
göra falska mynt, en sorts varumärkesintrång.
Det måste stoppas. Men frågan är ju - hur?
Kyrkan i Rom – och därmed dess biskop –
var av gammal hävd normgivande inom den
rättrogna kristenheten (som jag redogör
för i min artikel om påvedömets historia,
s. 300). Även om påvens petrustjänst inte
utövades likadant i alla tider så var den
romerska kyrkan en självklar bakgrundskuliss
och mall. Tillåtandet av kristen tro år 313
genom kejsaren Konstantin innebar en total
förändring av kyrkans förutsättningar. Roms
biskopar höll låg profil ganska länge, antagligen
i avvaktan av hur stat/kyrko-relationen skulle
utvecklas. Den förste kristna kejsaren red
på en översvallande våg av tacksamhet och
beundran bland kristna och drog allas blickar
till sig. Men de flesta invånarna i Rom var
varken kristna eller gillade Konstantin och
snart såg han sig om efter en ny huvudstad till
sitt kristna imperiebygge. Han valde Bysans
(som fick namnet Konstantinopel, i dag är det
Istanbul) vid Bosporen. Nu låg huvudstaden
i öst där rikets nya administration, inklusive
de nödvändiga kyrkliga kontakterna vid
hovet, steg för steg växte till. Vid konciliet i
Konstantinopel år 381 infogades i protokollet
– efter kejserlig påtryckning men utan att
kyrkan i Väst tillfrågades – en bestämmelse
om att biskopen i Konstantinopel, ”det nya
Rom”, skulle ha högsta rangen i kyrkan, som
nummer två efter påven i det gamla Rom. Det
var ett schackdrag som skulle knyta kyrkan i
Öst närmare hovet och hålla påven på avstånd.
Rom var vid denna tid politiskt försvagad och
på nedgång och kunde inte hindra att ett nytt
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kyrkligt maktcentrum tog form i Öst. Det var
denna maktpolitiserade kristendom som Leo
ärvde. I hans texter hittar vi många tydliga
och övertydliga påminnelser om det särskilda
ledande petrusämbetet som av gammal hävd
förvaltades av Roms biskop – som en sorts
levande Petrus. Leo betonade att alla biskopar
är lika i värdighet, men inte i jurisdiktion: Rom
förblir yttersta appellationsinstans och där ska
alla kyrkliga saker i slutändan godkännas.
Den västromerska kejsaren (på Leos tid var
imperiet politiskt permanent delat i en östlig
och en västlig del) Valentianus III (425-455)
gav full politiskt stöd åt påvedömet (”Det
som den Apostoliska stolen bestämmer eller
kommer att bestämma ska gälla som lag för
alla” skrev han), men hans östromerska kollega
borta i Konstantinopel drev oftast politiken åt
annat håll – man ville inte förlora kontrollen
över kyrkan i sin del av riket.
Men pennan kan vara starkare än svärdet.
Leo vann stor respekt i öst genom sin
eminenta teologiska kompetens och sin
klara formuleringskonst. Ett exempel: under
konciliet i Efesos år 431 hade den ovan nämnde
patriarken av Alexandria, Kyrillos, segrat över
Konstantinopels biskop Nestorios villolära
som påstod att det fanns två ”personer” i
Kristus (en mänsklig och en gudomlig) (se
Katolska kyrkans katekes, nr. 466). Nestorios
påstod att Maria inte födde Jesus som Gud
utan bara Jesus som människa. Hans avsikt var
att undvika tanken att Guds natur skulle bli till
av mänsklig natur, men han hade missuppfattat
saken: att Guds Son föddes av Maria betyder
ju bara att Herren tog sin mänskliga natur av
henne, hans gudomliga natur är av Gud och
av evighet, men de två naturerna är förenade i
barnet som Maria födde. Nestorios upprättade
i grunden en falsk skiljemur mellan Kristi
gudomliga och mänskliga natur och förrådde
därmed hela poängen med inkarnationen, att
Ordet verkligen blev kött (Joh 1:14). Konciliet
i Efesos underströk den rätta läran genom

att högtidligt kalla Maria för Guds Moder
(Teotokos). En av dem som ivrigast hade
bekämpat nestorianismen var en klosterledare
i Konstantinopel vid namn Eutykes. Han gick
nu längre och hävdade att Jesu mänskliga natur
hade uppslukats av hans gudomliga natur
(”liksom en droppe ingår i havet”). Kvar efter
naturernas förening i Kristus var enligt honom
bara en enda natur, den gudomliga. Denna
irrlära kallas mono-fysitism (från grekiskan:
”en natur”) (se Katolska kyrkans katekes, nr.
467). Villolärarna Nestorios och Eutykes var
motståndare men hade en märklig likhet med
varandra: båda kunde inte uthärda tanken
om de två naturernas koexistens, men deras
lösningar föll ut åt olika håll, i var sitt dike.

monofysitismen. När några biskopar bad att få
slippa skriva under på slutdokumentet ropade
Dioskor: ”Ska ni göra uppror? Den som inte
skriver på får med mig att göra!”. En av påvens
representanter, en diakon vid namn Hilarus,
ropade högt ut sin protest och fick fly utan sina
ägodelar för att undgå att slås ner.

En synod under ledning av Konstantinopels
patriark Flavianus exkommunicerade Eutykes
år 448. Eutykes vände sig till påven Leo om
stöd. Flavianus gjorde det också, men med tre
månaders försening vilket irriterade Leo som
påpekade för Konstantinopels biskop att han
behövde all information för att avgöra en sak.

De som exkommunicerats av Rövarkonciliet
klagade direkt till påven Leo (tre av breven är
bevarade – i ett av dem märks tydligt tron på
att Roms biskopsstol står över alla andra, precis
som Petrus auktoritet gjorde i urkyrkan). Leo
sände ut en kanonad av brev åt alla håll för att
verka för att ett nytt, större koncilium skulle
återställa tron som nu hade vanställts. Den
östromerske kejsaren förhöll sig kyligt. En
vän till skurken Dioskor insattes som patriark
i Konstantinopel, och Leo blev ombett att
bekräfta beslutet. Påven gjorde inte så utan
bad i stället om en trosbekännelse som skulle
visa var mannen stod i de omstridda frågorna,
och han upprepade sin inbjudan till ett större
koncilium som skulle äga rum i Italien.
Så var läget när en trafikolycka ändrade
kyrkohistoriens gång. Under sommaren
följande år (450) föll den östromerske kejsaren
av sin häst under en jakt och dog. Hans änka
gav sin hand åt en duktig fältherre som nu blev
kejsare. Denne vände sig lyckligtvis skarpt mot
Eurykes irrlära. Nu fick alla i Öst bråttom med
att distansera sig från Rövarsynoden. Ett nytt
kyrkomöte skulle inkallas. Påven Leo inbjöds
men valde att stanna hemma. Han utpekade
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Saken osade av politik. Kättaren Eutykes hade
den östromerske kejsarens varmaste sympatier
och fick majestätet att inkalla till det koncilium
i Efesos år 449 som har gått över i historien
som Rövarkonciliet (ordet myntades efteråt av
Leo: ”latrocinium”). Redan när påven hörde
om planen anade han oråd. Han skickade
fyra representanter med en förklaring om
förhållandet mellan mänskligt och gudomligt
i Kristus. Den östromerska kejsaren insatte
en viss Dioskor till mötesordförande som
från början ledde samlingen diktatoriskt.
Påvens brev fick inte ens läsas upp. Den
exkommunicerade monofysiten Eutykus som
kände sig missförstådd av alla fick framställa
sin syn på konflikten med biskop Flavianus
men denne fick inte svara. En syrisk abbot
ropade ”Döda Flavianus!” Bara de biskopar fick
rösträtt som man i förväg visste skulle stödja

Rövarkonciliet rehabiliterade fräckt Eutykes
och exkommunicerade Flavianus och några
biskopar till, stämplade dem som ”nestorianer”
och upplöstes sedan. Konstantinopels rätte,
men nu avsatta biskop deporterades med
statens hjälp till Lydien där han efter tre dagar
dog av soldaternas och de rasande munkarnas
misshandel.
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dock mötets ordförande som den som skulle
representera honom, och skickade legater i väg.
Så öppnades år 451 konciliet i Kalkedon under
ledning av påvens utvalda män. Eutykes dök
inte upp, men det gjorde Dioskor som officiellt
fördömdes. Under mötet lästes ett lärobrev
från Leo till den avlidne Flavianus upp för alla
om förhållandet mellan Kristi mänskliga och
gudomliga natur. De församlade biskoparna
bröt ut i bifallsrop: ”Petrus har talat genom
Leo!”, ”Så tror vi alla” och liknande rop. Leos
lära antogs som normerande. Mötets centrala
utsagor citeras i Katolska kyrkans katekes
nr. 467. Observera det genialiskt ödmjuka i
dogmen: den nöjer sig med att klargöra hur
förhållandet inte är, de två naturerna är inte
sammanblandade, de förändras inte av deras
förening, de kan inte splittras upp eller delas.
Jesus är sann Gud och sann människa men
sättet detta hänger ihop på överträffar vårt
förstånd. Rätt så! Allt som har med Gud att
göra är transcendent! Denna teologia negativa
var en mur mot heresierna och harmonierade
samtidigt perfekt med Traditionen.
Men allt fick inte gå Leos väg. Vid ett sidomöte
där påvens män inte deltog bifogades en
bestämmelse om att Konstantinopels patriark
nu skulle ha fullständig överhöghet, en sorts
överpatriarkat, över alla kyrkor i rikets östra
delar. De påvliga delegaterna protesterade
kraftigt när de presenterades för dokumentet,
men förgäves. Leo sattes efter konciliet under
hårt press från kejserligt och kyrkligt håll
för att godkänna tillägget, men vägrade. Till
kejsaren i Öst skrev han: ”Jag skulle drabbas
av personlig skuld om fädernas anordningar
kränktes och en enda broders önskan skulle
vara viktigare för mig än det gemensamma väl
för hela Herrens hus”.
Leo anade att denna förnyelse förr eller senare
skulle leda till att kyrkans enhet revs sönder.
Som vi vet gick det så, år 1054 (se s. 312).
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På folklig nivå fortsatte monofysiterna sitt
uppror. Tusentals munkar i Öst deltog och
det urartade till plundringar, mord och brand.
Leo manade till ordning men kunde från
andra sidan havet inte bidra med mycket
annat än ord. I Egypten förfalskade man
Leos brev och påstod att konciliet i Kalkedon
hade gett kättaren Nestorios rätt. Soldaterna
som skulle lugna en fanatisk folkmassa i
Alexandria jagades in i en kyrka. Man satte
eld på byggnaden och såg till att ingen slapp
ut levande. Upproret slogs sedan ner men
blossade upp igen och den östromerska
kejsaren fick dras med sitt kyrkokaos länge
till. När det såg ut som värst ville han ha till
stånd en diskussion mellan påvens teologer
och irrlärarna, men Leo vägrade klokt: hur
skulle väl det se ut om det som konciliet en
gång hade bestämt skulle förhandlas om igen?
Leo skickade två biskopar med ett brev som
enbart fördjupade läran, inget mer. Kejsaren
valde nu våldets väg och lät upprorets ledare
landsförvisa. Han insatte en rättrogen biskop i
Alexandria, vilket Leo var tacksam för. Denna
man var populär för sin vänlighet och mildhet
mot alla, en egendomligt saktmodig figur som
t.o.m. älskades av sina argaste motståndare.
Schackdraget fungerade och läget lugnades.
Leo fick snart nya problem på hemmafronten.
Hunnerkungen Attila smög sig år 452 med sina
horder genom obevakade alppass och kunde
snabbt inta de norditalienska storstäderna. Det
var omöjligt att hindra barbarerna från att gå
vidare och kasta sig över Rom. I detta läge, då
ingen visste hur hotet skulle hanteras, visade
Leo det störst tänkbara modet. Full av tillit till
Gud begav han sig, tillsammans med Roms
konsul och en f.d. prefekt, iväg för att möta
Attila obeväpnad. Det är än i dag en gåta hur
påven lyckades få den blodtörstige erövraren
som hela Europa darrade för att vända om
och dra sig tillbaka över alperna igen. Man
har försökt förklarade reträtten med en

Leo hyllades men nu var det också uppenbart
för världen hur svagt Rom hade blivit. Bara
tre år senare fick Leo upprepa sin livsfarliga
diplomatiska metod. Vandalkungen Geiserik
från Afrika stod framför den oskyddade, eviga
stadens portar med en gigantisk armé. Leo
gick ut till honom med sina präster och bad
honom skona staden från mord och brand.
Åter ändrade den obeväpnade påvens ord på
fienderna. Vandalerna bedrev visserligen en
två veckors lång totalplundring av Rom men
de skonade byggnader och dödade ingen (de
tog dock med sig en del fångar som Leo sedan
gjorde allt för få köpa tillbaka).
Det redan nergångne Rom hade knappast
någonsin kunnat rest sig igen om invasionerna
hade fått gå sin gång. Leos diplomati räddade
Rom två gånger från att bli samma ruinhög
för alla tider som Karthago eller Babylon
hade blivit och är än i dag. Romarna insåg
inte vilken tacksamhetsskuld de stod i. Påven
konstaterade med besvikelse att befolkningen
inte tackade Gud mycket mer utan levde vidare
som om inget hänt.
Som ovan sagts hade Leo språket i sin makt.
Hans predikningar var väldigt korta, men

kärnfulla och omväxlande så att de inte
tröttade ut åhörarna. Tidstypiskt betonade
han förklaringar av trons sanningar framför
moraliska förmaningar. Tron skulle inte
bara beröra hjärtat utan även omfattas av
förståndet så att heresier förebyggdes. Kanske
av den anledningen ägnade han sig i mindre
grad åt bibelutläggningar. Så var hans tal
ofta byggda kring ett enda tema som han
förklarade kristallklart. Ofta nog talade
han klarspråk mot de rika som njöt av sitt
överflöd utan minsta medkänsla för fattiga
och utsatta, liksom han kritiserade hat, orätt
och ohederlighet. Själv gick han före med
gott exempel när han organiserade nödhjälp
i samband med en hungersnöd. Mot kejsarna
och andra makthavare bevarade han den
brukliga hövligheten men talade klart och
tydligt om för dem vad de skulle göra. Det vore
intressant att jämföra denna påves homilier
med de 46 påvarnas före honom, men det kan
man tyvärr inte. Från tiden mellan Petrus i
Nya testamentet tills Leo på 400-talet har inte
en enda sådan predikan bevarats. Men nästan
hundra av Leos predikningar har vi, ett par är
översatta till svenska av fader Anders Piltz i
”Svenskt patristiskt bibliotek”, bd. IV. Kända är
påvens uppmuntrande och samtidigt manande
ord i en julpredikan som också citeras i
Katolska kyrkans katekes (nr. 1691):
Kristna människa, inse din värdighet. Eftersom
du nu har del i den gudomliga naturen, så
vansläktas inte genom att återvända till det
förfall som rådde under ditt föregående liv. Kom
ihåg till vilken ledare du hör och vems kropp du
är en lem av. Kom ihåg att du har ryckts undan
mörkrets makt för att flyttas över till Guds rikes
ljus.
Detaljer i vår liturgi sägs härstamma från Leo,
så t.ex. diakonens slutreplik i mässan Ite, missa
est (”Gå i Herrens frid”, egentligen: ”Gå, såsom
utsända med ett uppdrag”).
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sjukdomsepidemi i Attilas armé, eller med att
Leo erbjöd Attila pengar, eller med rykten om
att stödtrupper från den östromerska armén
var på väg, eller med Attilas vidskepliga fruktan
att det skulle gå honom som en gotisk kung vid
namn Alarik som avled kort efter att ha härjat
Rom. Men Leos personlighet och begåvning
måste ha spelat en avgörande roll. Ett liknande
mod sägs den helige påven Johannes Paulus II i
början av 1980-talet ha visat när Sovjetunionen
hotade med att invadera Polen för att krossa de
fria fackföreningarna. Påven ringde till Kreml
och sa att han själv skulle stå i första ledet
om överfallet kom. Invasionen blev inte av,
blodbadet avstyrdes, ryssarna lät polackerna
vara i fred.

Leo var fullt verksam tills han dog, vilket
skedde i dag år 461, efter ett historiskt långt
pontifikat, 21 år. Hans reliker vilar numera i det
vackra Cappella della Colonna i Peterskyrkan
där en bild visar den modige påvens möte med
Attila.

Vi katoliker vet att den som lyssnar till påven
i Rom lyssnar till Petrus, för han är apostelns
efterträdare som kyrkans ledare, Klippan. Och
den som lyssnar till Petrus lyssnar till honom
som har sänt honom, Jesus Kristus själv (Matt
16:18 f., Joh 13:20)!

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du har grundat din kyrka på apostlarnas fasta klippa och låter aldrig
dödsrikets portar få makt över henne. Ge henne, på den helige Leos förbön, orubblig fasthet
genom din sanning och evig fred under ditt beskydd. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Syr 39:6-10 samt Matt 16:13-19
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MARTIN AV TOURS (316 – 397)

På Mårtenstorget i Lund handlar man god
mat. På Mårtensafton (igår kväll) brukar jag
äta mårtensgås, som många andra skåningar
och danskar. På katolska skolan nära kvarteret
Klostergården, där jag bor, brukar jag i dag låta
ett barn klyva en filt i två delar med mitt stora
svärd och sedan sjunger alla visan om Mårten:

NOV

Sankt Martin, sankt Martin, sankt Martin rider
fram idag.
”Fall, snö! Blås, vind! Det klarar jag.
Min häst är snabb, min mantel varm,
den skyddar både ben och arm”.
Helige MARTINUS AV TOURS från 300-talet
är väl känd bland katolska barn i hela världen.
En råkall vinterdag tog han och skar sin stora
soldatmantel i två delar och gav den ena till
en frusen tiggare som ingen annan hjälpte. På
natten drömde han sedan hur Jesus visade sig,
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iklädd detta plagg, och sa till änglarna kring
sig att han hade fått det av Martinus. Detta
vet vi från kyrkofadern Sulpicius Severus, som
själv levde med Martinus och har beskrivit
hans liv (en översättning av Sulpicius text finns
i ”Svenskt patristiskt bibliotek”, bd II).
Dagens helgon levde i en något annorlunda
värld än vår. Den hedniska kulturen var ännu
stark, men på nedgång och förknippades
med okunskap, ondska och bedrägeri. Helt i
tidens anda blev den unge Martinus en radikal
kristen aktivist som övergav sin vapentjänst,
brände ner hedniska tempel och lät heliga träd
fällas. På sådana platser reste han senare som
biskop kyrkor och kloster. Ibland ville lokala
hedningar gå lös på honom med knivar eller
svärd när han rev helgedomar. Martin gjorde
inte motstånd, men räddades ständigt på
mirakulöst sätt: hedningarnas vapen satt fast
i luften eller försvann helt enkelt eller de själva

Martinusanekdoterna hos Sulpicius är många:
den unge asketen tas tillfånga av ett rövargäng,
men då han visar sig helt orädd inför döden
släpper de honom. Han räddar av medkänsla
en skräckslagen hare från blodtörstiga
jakthundar. Martinus hade även direktkontakt
med änglar, helgon och med Jungfru Maria,
och han gjorde talrika under. Två döda män
väckte han till liv, den ene hade hängt sig själv
och var redan på väg till helvetet. Martinus
förskräckte sin omgivning en dag, då han kysste
och välsignade en spetälsk, men mannen blev
genast frisk. När de s.k. arianernas villolära
(som förringade Jesu gudomlighet, se s. 122)
började sprida sig, även bland biskopar, stod
han modigt fast vid katolska läran och måste
ta emot offentliga spöstraff och förvisning från
sin hemstad.
Martinus som biskop vågade säga ifrån inför
makthavare som missbrukade sin position,
och han var fruktad och ovälkommen i
palatsen, dit han ofta ville in för att be om
nåd för fångar eller kräva rättvisa åt åsidosatta
personer. Kejsaren Valentinianus den Äldre
ville till varje pris hålla honom ifrån sig, men
en gång gick porten upp av sig själv och där
stod Martinus framför honom. Full av förakt
inför det besvärliga helgonet vägrade kejsaren
resa sig som man annars brukade göra för en
gäst. Då fattade hans tronstol eld - och upp på
benen kom det kejserliga majestätet!
På gamla dagar råkade Martinus i motsättning
till de övriga biskoparna i hans område
eftersom de stödde kejsarens planer på ett
militärt tillslag mot kättare i Spanien (vilket
också skulle kunde ge kejsaren rikt ekonomiskt

byte). Martinus ville aboslut inte acceptera
detta framgångssätt och räknade sedan dess
sina kollegor som korrupta och han undvek
dem till sin död. Han avskydde allt fjäskande
för politiska makthavare och ville bara veta av
Gud och tjänandet av fattiga och sjuka. 80 år
gammal bröt han ihop efter att precis ha stiftat
fred mellan stridande präster. Liggande på
marken lovprisade han Gud med uppräckta
armar tills sista andetaget. Han blev den förste
icke-martyr som helgonförklarades - hela hans
liv kunde ju ses som ett lidande för Kristus.
Så blev han ett modellhelgon, Västs svar på
kyrkohjältar i Öst såsom Antonius i Egypten
(se 17/1). 1500-talets protestanter tände
eld på Martinus kista i Tours, och Franska
revolutionen (1789) störtade hans förfallna
basilika i gruset, men en liten del av hans
reliker har faktiskt räddats och finns nu att
besöka i nya kyrkan som stod klar 1924.
Den kända historien om hur Martinus av
ödmjukhet gömmer sig bland gässen för
att inte bli biskop, men avslöjas av deras
kacklande, förklarar varför vi äter mårtensgås,
men den är inte med i Sulpicius biografi och
är en tidstypisk legend. Vad beträffar Martinus
halva soldatmantel, så vördades den länge
av de medeltida, frankiska kungarna. Den
förvarades i ett litet bönerum som fick namn
efter den (”capella” = liten mantel) och prästen
som tog hand om den kallades för ”capellanu.”
Som tiden gick kallade man alla hjälppräster
för ”kaplaner” och alla små kyrkobyggnader
i världen för ”kapell”. Martinus hjälp till den
fattiga tiggaren fick verkligen sätta spår!
Sankt Martin, sankt Martin, sankt Martin vad
du gjort mot mig
är storsint och jag tackar dig.
Din mantel gav mig liv på nytt.
Mitt missmod är i tillit bytt.
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förlamades. Martinus krig var andliga krig:
många av de djävlar, han befriade människor
ifrån, presenterade sig vid utdrivandet med
romerska avgudanamn som Merkurius, Venus
eller Jupiter.

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, med sitt liv och sin död fick den helige Martin behaga dig. Förnya nådens
under i våra hjärtan, så att varken liv eller död kan skilja oss från din kärlek i din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 61:1-3a samt Matt 25:31-40
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JOSAFAT KUNCEWYCZ (1580? – 1623)

”Jag vet att ni hatar mig, men jag är beredd
att ge mitt liv för er” sa den helige biskopen
JOSAFAT KUNCEWYCZ som mördades idag
år 1623 av fanatiker som motsatta sig hans
arbete för att förena katolska och ortodoxa
kyrkan i Polen och Ukraina. En anti-romersk
folkmassa slog ner och sköt den modige,
obeväpnade biskopen och kastade hans kropp
i floden. Även från romersk-katolska kolleger i
biskopsämbetet hade han blivit sviken: Josafat

hade insisterat på att de bysantinska kristna
som förenades med romerska kyrkan skulle
få fortsätta använda sin bysantinska liturgi för
gudstjänster. Det ville de inte höra talas om. Så
föll han mellan stolarna. Josafat gick i döden
för båda sidor och blev en ikon av Kristus
som gjorde de två lägren till ett (Ef 2:14). Jesus
vill att alla kristna ska bli ett (Joh 17:20-23).
Ekumenik är svårt, men vi har inget alternativ
om vi ska följa hans vilja.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, håll din Ande levande i kyrkan, den Ande som förmådde den helige Josafat att ge sitt
liv för fåren, så att vi med samma kraft kan ge vårt liv för våra bröder. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Ef 4:1-7, 11-13 samt Joh 17:20-26
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STÁNISLAUS KOSTKA (1550 - 1568)

Vi förlorade dem på vägen, de skulle tydligen
inte få bli vuxna som vi: kompisar, vänner, som
dog unga. Den helige novisen STÁNISLAUS
KOSTKA var en sådan. Och mycket speciell.
Den inåtvände och känslige, men också ivrigt
studerande och beslutsamme pojken – som
ofta var djupt försjunken i bön (han hade
visioner), - vägrade gå till dansundervisning
och gick hårt åt sin kropp, liksom aposteln
Paulus (1 Kor 9:27). Han drömde om ett liv
som jesuitpräst. Han fick fly, förklädd till
tiggare, från sin far för att kunna inträda i
jesuitorden. Den helige Petrus Canisius (21/12)
upptog honom och skickade honom till Rom.
Den glade, förnöjsamme och hjälpsamme
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medbrodern var populär i novisiatet. En
plötslig febersjukdom rev bort Stánislaus.
17-åringen accepterade den som Guds vilja.
Gud tar de bästa först, säger man. Vi andra
får tid att bättra oss. Stánislaus är helgon för
ungdomar, särskilt studerande ungdomar, och
särskilt jesuitnoviser. Hans symbol är liljan –
symbolen för renhet och kyskhet. Bostaden i
Rom där han dog smyckas än i dag regelbundet
av jesuiterna med blommor.
Helige Stánislaus, din väg blev kort, men den
förde dig till himlens härlighet. Be för alla som
sörjer sina unga avlidna, att de bevarar hoppet
om ett återseende på den platsen som Gud har
berett för alla som älskar honom. Amen.

NICOLA TAVELIC OCH HANS
FÖLJESLAGARE (DÖDADE 1391)

Vilka bland oss skulle våga göra så som de
fyra heliga franciskanmunkarna, NIKOLA
TAVELIC från Kroatien och hans följeslagare:
att ställa sig på gatan och förkunna Kristus
tills polisen släpade bort dem? I det muslimskt
dominerade Jerusalem år 1391 var ett sådant
uppträdande livsfarligt. De fyra ansökte om
lov att predika på arabiska för en muslimsk
folkmassa. De hann knappt komma igång
innan de hamnade i fängelse och halshöggs.
Så blev de till levande ikoner av den Herre

som en avvisande värld inte vill prata om,
ja, inte ens höra talas om. Påven Paulus VI
helgonförklarade de fyra franciskanerna år
1970.
Heliga martyrer Nikola, Deodatus, Petrus
och Stefanus, ni bestämde er för att ta Herrens
budskap direkt ut till människorna som avvisade
honom, utan tanke på er egen säkerhet. Be för
oss som knappt vågar tala om vår tro fastän vi
lever i ett land med yttrandefrihet. A1488men.
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”Var och en som känns vid mig inför människorna, honom skall jag kännas
vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna,
honom skall jag förneka inför min fader i himlen”.
						(Matt 10:32f)
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ALBERTUS MAGNUS, KYRKOLÄRARE
(1193? - 1280)

ALBERT ”DEN STORE” (MAGNUS) var
1200-talets universalgeni, en sorts medeltida
Salomo, bildad i samtliga kända vetenskaper
(”Doctor universalis” – en präktig titel ingen
människa kan ha i dag med tanke på de nutida
vetenskapernas oöverskådliga kunskapsberg).
Han sysslade med allt från detaljerad biologisk
forskning till religionsfilosofi och teologi.
Albert är den enda personen i världshistorien
som omtalas som ”Den store” enbart på grund
av sina kunskaper. Hans geni väckte avund och
motvilja, liksom hans nytänkande.
Alberts skriftliga livsproduktion ligger på
omkring 20 miljoner ord, eller ungefär 12
gånger den här boken (som jämförelsevist tog
mig sju år att skriva!). Hur i all sin dag han
fick tid med det är en gåta - ”Vår tids mirakel”
kallade hans beundrare honom. Från unga
år intresserade han sig för ”allt skapat”, han
undersökte naturen, fiskade och samlade saker.
I hans zoologiska skrifter lär han ha beskrivit
114 fågelarter, 113 sorters fyrfotadjur, 139
vattendjur, 61 ormar och 49 sorters maskar.
Han var den förste som skrev om isbjörnen
och vesslan samt om fåglarnas reproduktion.
Han undersökte bin, myror, spindlar, ålar och
laxar och dessa beteenden. Han dissekerade
djur och var kunnigare än dåtidens kirurger,
läkare och tandläkare. Särskild duktig var
han på hästar och deras sjukdomar. Albert
studerade växternas fysiologi och örtmedicin,
gjorde kemiska experiment och sysslade med
ympning av kvistar. Så liknar han antikens
stora filosof Aristoteles som också ständigt
forskade i naturen.
Albert gjorde inga stora egna upptäckter,
men hans envisa betonande av att påståenden
om förhållanden i naturen måste baseras på
upprepbara observationer och experiment var
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långt före hans tid. Det banade vägen för all
modern naturvetenskap. Man säger att han en
gång lät en ung medarbetare hissas ner i rep
från en brant klippa, med huvudet neråt, för
att undersöka ett örnnäste i syfte att motbevisa
en populär myt om att örnar förstör alla sina
ägg förutom ett. Två sekler före Columbus,
som skulle upptäcka Amerika, visste Albert
att jorden var klotformad (man har hittat en
bok av Albert som Columbus läste och gjore
anteckningar i; se i övrigt Virgilius, 27/11). En
tysk nutida utgivare av Alberts zoologiska verk
(H.J. Stadler) anser att ifall naturvetenskapen
tidigt hade uppmärksammat den metodik som
Albert slog in på hade den kunnat spara tre
hundra års omvägar. Våra tids framsteg inom
teknik och vetenskap hade i så fall funnits
redan på 1700-talet.
Albert såg ingen motsats mellan filosofi (vartill
naturvetenskapen hörde) och teologi. Han var
djupt fascinerat av de orsakssamband mellan
naturfenomen som Gud har skapat. Naturen
verkar enligt sina egna lagar, ville Albert
säga, och dessa kan och ska vi upptäcka och
beskriva. Detta tar inte bort Skaparen från
vårt synfält utan ökar våra insikter om hans
skaparverk och får oss att prisa honom mer.
Det var mycken debatt om den förkristna
filosofen Aristoteles (se s. 1018f). Man höll just
på att upptäckta denna genialiska tänkaren
från den hedniska antiken. Påven Gregorius
IX bad år 1231 ett antal lärda män att studera
Aristoteles för att se vilket utbyte teologin
kunde ha av honom, och det är främst Alberts
förtjänst att ha tagit itu med det. Alberts
studier av denne filosof (och andra antika
tänkare) bidrog till teologins utveckling av sina
definitioner, baserade inte bara på de heliga
texterna utan även på rationellt tänkande om

etik, logik, psykologi m.m. Så bidrog han
till den så kallade skolastiken, medeltidens
diskursiva och systematiska teologi. Denna
utveckling gav tron ett utvidgat, intellektuellt
språk och hjälpte så de bildade människorna
att se trons sanningar klarare, med nya ord.
Albert verkade som universitetslärare på olika
platser, huvudsakligen i Köln där han fick
det unge geniet, ”den stumme oxen”, katolska
kyrkans viktigaste teolog genom tiderna,
den helige Thomas av Aquino (se 28/1), till
elev. Efter att ha upptäckt detta intellektuella
stjärnskott såg han till att han och Thomas
fick bo i celler nära varandra i klostret och de
gick ofta på långa promenader tillsammans –
vi skulle ge mycket i dag för ett protokoll av
dessa samtal. Alberts talanger utnyttjades till
bristpunkten: år 1254 valdes han till ledare för
sina bröder i Tyskland. Vandrande till fots från
kloster till kloster (det fanns 40 stycken med
ca 1000 bröder i ett område som omfattade
långt mer än det nutida Tyskland), försökte
han motverka förfall inom dominikanorden
och lösa konflikter. Han var liten och kraftig
och promenerade mycket fort, och man retade
honom ofta för hans höga tempo. En tid var
han påvens teologiska rådgivare i Rom. Redan
gammal fick påven honom att acceptera att bli
biskop i det problemfyllda stiftet Regensburg.
Vandrandet återupptogs, i utslitna skor, mellan
de församlingar han nu fick ansvara för. Efter
ett eller två års försök till uppryckning i sitt
stift slapp han uppgiften men pressades i stället

att resa omkring och predika korståg – tidens
stora projekt för att befria de heliga platserna i
Palestina från muslimerna. Det var han dock
inte bra på – han lyckades inte entusiasmera
många. I hög ålder fick Albert äntligen
återvända till sin lärostol i Köln. År 1274
kallades han att delta i Andra konciliet i Lyon
och just då fick han chockbeskedet att hans
elev, Thomas av Aquino, dött under resan till
samma koncilium. Albert, märkt av sorg, deltog
ändå efter bästa förmåga i mötet, inte minst i
arbetet för enheten med de ortodoxa kyrkorna
i Öst. År 1277 fick Albert skynda sig till Paris
vars biskop ville fördöma Thomas av Aquinos
skrifter som han ansåg var farliga. Albert fick
kämpa ensam mot alla Thomas akademiska
fiender som förkastade användandet av den
stora grekiska filosofen Aristoteles metoder
och terminologi inom teologin – idéer som
delvis var Alberts egna. Han kunde inte hindra
att vissa av Thomas teser förkastades. Mitt
i en föreläsning tappade den tyske munken
minnet. Tillståndet försämrades gradvist och
1280 dog tidens lärdaste man, mentalt berövat
all sin lärdom, sittande i en trästol, klädd i
dominikanernas dräkt och omgiven av sina
ordensbröder. Påven Pius XI gjorde år 1931
Albert till kyrkolärare, en läroauktoritet för
alla tider. 1941 utsågs han till skyddshelgon
för dem som studerar naturvetenskaperna. Att
vara helgon är att söka sanningen, oavsett vart
den leder – och kämpa för den tills det inte går
längre (jfr Vish 4:28).

NOV

Kyrkans bön denna dag:
Evige Gud, du som gav den helige biskopen Albertus den stora uppgiften att förena mänsklig
forskning med uppenbarad tro, låt oss följa hans föredöme, så att vi genom vetenskapernas
framsteg når en djupare kunskap om dig och alltmer älskar dig. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Syr 15:1-6 samt Matt 13:47-52
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16/11

MARGARETA AV SKOTTLAND
(CA 1045 - 1093)
GERTRUD AV HELFTA (1256? - 1302)

MARGARETA av Skottland föddes i Ungern
i en kunglig engelsk familj i exil. Hennes far
Edward Atheling hade flytt från danskarnas
regim i England och gift sig med en ungersk
prinsessa. När den danske kungen Knut dog
år 1057 kunde familjen återvända till England
där de levde vid Edwards Bekännarens
(Confessor) (13/10) hov. Vid det berömda
slaget vid Hastings år 1066 skingrades familjen
igen. Margareta flydde till Skottland och blev
då maka åt den skotske kungen Malcolm III.
Kungen beundrade sin högt bildade drottning.
Själv kunde han inte läsa men han brukade
kyssa hennes andaktsböcker med vördnad.
Margareta tog med stor kärlek hand om
sina åtta barn och även om de fattiga –
hon framställs gärna som en förebild i
kristen moderlighet. Den goda och fromma

drottningen hade stort inflytande i hovet.
Hon såg till att reformer genomfördes inom
kyrkan så att arbetsledigheten på söndagar
respekterades och fastan och påsken firades på
samma sätt som i Rom. Med entusiasm lät hon
nya kloster byggas upp och underlättade för
pilgrimer att resa i landet.
Hennes man, skrev hennes biktfader efter
hennes död, ”såg att Kristus i sanning bodde
i henne… Det som hon avvisade, det avvisade
han… det som hon älskade, det älskade han –
av kärlek till henne”.
Margareta och hennes man begravdes
tillsammans i ett av de kloster hon grundat.
Deras ben fördes under reformationstidens
oro och härjningar i säkerhet till de spanska
kungarnas residens Escorial utanför Madrid,
där de ännu finns.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du gav den heliga Margareta en särskild kärlek till de fattiga och små. Låt
oss på hennes förbön utstråla din kärlek bland alla som vi möter på vår väg. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Jes 58:6-11 samt Joh 15:9-17
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Också i dag: Gertrud av Helfta
GERTRUD av Helfta (”Den stora Gertrud”)
från 1200-talet, sattes i kloster redan som barn,
där hon - som så många medeltida kvinnor helt på lika fot med män fick en omfattande
vetenskaplig och andlig utbildning. Efter några
år, då hon mest sysslade med världsliga studier,
uppenbarade sig Jesus för henne. Jesus ville
knyta henne nära till sig, till sitt heliga hjärta,

och lät henne få många enastående, andliga
insikter. Hennes starka övertygelse om Jesu
kärlek fick henne att vilja lida med honom, ja,
smaka hans död. Gertrud kände sig ovärdig
att förmedla sina erfarenheter, men för andras
skull skrev hon ändå ner dem. Hennes böcker
trycks än idag. Den hängivna nunnans ord är
förunderligt tidlösa. De berör det gudomliga,
eviga, som alla kristna längtar efter. Någon
borde översätta dem till svenska.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, vår Fader, du gjorde dig en ljuvlig boning i den heliga jungfrun Gertrud. Skingra vårt
hjärtas mörker och låt oss, på hennes förbön, känna hur du är närvarande och verksam där.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Ef 3:14-19 samt Joh 15:1-8

Framtida helgon lever nu ibland oss. Varje ny
generation producerar sådana, och den som
läser detta har troligen träffat en och annan
som kommer att bli helgonförklarad. Så tänker
jag när jag skådar ut över människohavet vid
stora, internationella katolska tillställningar
som Världsungdomsdagarna. Jag vet ju att
där i mängden, bland vajande flaggor och
hundratusentals ungdomar som ber och
sjunger, måste det finnas några som en gång
kommer att finnas på bild eller som statyer i
våra kyrkor. Det är en förunderlig tanke.
ELISABETH (Erzebet/Elspet) av Ungern – en
kungadotter – var delvis samtida med helige
Franciskus av Assisi (4/10) som hon hörde
talas om, beundrade och ville efterlikna,

men dock aldrig träffade. Liksom det finns
kalkmålningar i våra svenska medeltidskyrkor
av Franciskus, så finns det även spår av
vördnaden för Elisabeth. Några exempel: I
Lund hittade arkeologer på 1890-talet en liten
pilgrimssouvenir i tenn (ett s.k. pilgrimsmärke
som man bar på hatten) med både Franciskus
och Elisabeth avbildade – de två sågs tydligen
som en sorts andliga syskon. Tennmärket
framställdes bara några decennier efter de
tvås bortgång och visar alltså att nordbor
redan tidigt deltog i pilgrimsresor till deras
gravplatser (Assisi i Umbrien och Marburg i
Thüringen). Altarskåpet i Lunds domkyrka
från slutet av 1300-talet rymmer en träskulptur
av Elisabeth. En liknande från samma tid finns
i den f.d. franciskanska klosterkyrkan i Ystad.
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17/11

ELISABETH AV UNGERN (1207 – 1231)
(OCH THÜRINGEN)

I Edestads kyrka i Blekinge finns en trästatyett.
Edshults kyrka i Småland, Berga kyrka i
Västergötland, Frötuna kyrka och Torsvi kyrka,
båda i Uppland, samt Gamla Uppsala kyrka
äger alla var sina fina Elisabeth-träskulpturer.
Kalkmålningar av detta helgon hittar man i
Börja och Knivsta kyrkor, båda i Uppland,
samt i Enångers gamla kyrka i Hälsingland.
En målning hittar man i sakristian i Västerås
domkyrka. Vid framställningar av helgonet
från vår katolska medeltid är Elisabets attribut
ofta kanna och bröd som hon bär med sig ut
till nödlidande. Från och med 1800-talet
är det vanligt att se Elisabeth avbildat med
rosor i famnen (jfr legenden om rosenundret,
se nedan). Så t.ex. i glasfönstret från 1924
i Elisabetsystrarnas kapell på Brahegatan i
Stockholm. En Elisabethrelik lades redan år
1236 i ett praktfullt, runt relikvarium – en f.d.
dryckespokal - som förseddes med en kejserlig
krona och med ädelstenar och två tittgluggar
i locket så man kunde se in till reliken. Under
trettioåriga kriget på 1600-talet togs relikvariet
som krigsbyte och finns nu i Statens historiska
museum i Stockholm.
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Vem var denna kvinna som bara blev 24 år
gammal? Hur kunde hon bli så känd?
Prinsessan Elisabeth som föddes i Ungern
bortförlovades redan som fyraåring till
sonen av en tysk greve och fick flytta till det
främmande landet – Thüringen – där hon
växte upp i slottet Wartburg med den pojken
som var tänkt att bli hennes make, Hermann.
Den lilla flickan skulle aldrig återse sitt
hemland. Efter få år dog hennes förlovade. Det
fromma barnet som ofta sökte sig till ensam
bön i kapellet var inte omtyckt av alla i slottet
där lyx och hövisk finkultur rådde, men också
djupa konflikter som förgiftade atmosfären.
Dessutom var kungadottern tämligen livlig
och svår att styra. Hon red gärna, helst på vilda
hästar, och älskade att dansa. Men efter en dans
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kunde hon komma på att sluta abrupt, som ett
heligt offer (”När det är som roligast vill jag
för Jesu skull avstå”, ska hon ha sagt). Elisabeth
behandlade sina pigor som jämställda – de fick
tilltala henne med förnamn och med ”Du”. När
hon gick in i kyrkan lade hon av sig sin krona
tills gudstjänsten var slut (”Hur kan jag bära en
gyllene krona, om Herren bär en törnekrona?
Och han bär den för mig”).
Hennes fostermoder var förfärad. Hon höll på
de stela formerna och ogillade både Elisabeths
oförmåga att anpassa sig till etiketten och
hennes ”överdrivna” fromhet. Spänningarna
mellan dessa två ökade inom murarna i det
furstliga Wartburg. Sågotemat Ung Jungfru
Contra Elak Styvmoder låg i luften, påtagligt –
åtminstone har Elisabeth nog känt så. Snacket
gick i korridorerna. Man sa att Elisabeth fått
en för snål medgift med sig – ja, man kunde
väl lika bra skicka tillbaka tösen till sitt land.
Själv grät den lilla flickan nog bittert under
många nätter, av hemlängtan.
Ludvig, hennes avlidne förlovades bror, ville ha
Elisabeth som sin hustru. Han försäkrade att
han hellre ville avstå från ett berg av guld än från
henne. 14 år gammal stod hon brud, Ludvig var
då 21 år och mycket kär i henne. Äktenskapet
blev lyckligt och Ludvig lät Elisabeth ha stor
frihet. De två var oskiljbara, de satt till bords
vid sidan om varandra när de åt – tvärt emot
tidens bruk. Tonårsmakan födde i rask takt tre
barn (det yngsta blev abbedissa och helgon,
den saliga Gertrud av Altenburg). Elisabeth
följde sin man och vän på hans resor, och när
det inte gick för sig tog hon på sig sorgkläder
som vid begravning. När maken kom hem var
det kyssar och omfamningar han möttes av.
Elisabeth tog ständigt hand om fattiga och
sjuka. Ofta såg man den unga grevinnan hjälpa
till i den sjukhusavdelning för fattiga som hon
lät inredde i slottet. Föräldralösa barn fick

Elisabeth stack ut i sin överklassmiljö – och
blev avskydd för det. Hennes ”opassande
beteende” måste ha väckt både avund, hat och
dåligt samvete. Utan tvivel har man fruktat
att grevinnan skulle göra slut på alla släktens
tillgångar genom sin generositet som inte gick
att stoppa. Under hungersnöden 1225-1226
delade hon ut pengar och tömde förrådet av
säd för att lindra den värsta nöden. Hennes
man Ludvig (som var bortrest när det hände)
ska efteråt ha försvarat henne med orden: ”Om
bara hon inte säljer min borg är jag nöjd. Så
länge vi låter henne hjälpa de fattiga kommer vi
aldrig att sakna något!” Och en bra konsekvens
kunde alla se: folket älskade sin unga grevinna.
En dag lät Elisabeth en döende spetälsk
man vila i parets gemensamme säng. Ludvig
fick höra om det och det blev för mycket för
honom – han rusade in i sovrummet och rev
täcket av mannen. Men då, sägs det, öppnade
Gud hans inre ögon: i sängen såg han självaste
den korsfäste Kristus ligga. Några av hennes
botgöringsövningar irriterade honom också –
som när hon mitt i natten började be på knäna
på det kalla golvet. Han låtsades sova eller
bad henne sluta. En legend – ofta framställd
i konsten – berättar att han en gång stoppade
henne när hon gick ut med mat till de fattiga.
Han ville veta vad hon bar i förklädet. När hon
öppnade förklädet var maten förvandlad till
rosor – Gud hade gjort ett under.

En annan gång då hon hade skänkt bort alla
fina kläder och juveler kom plötsligen en fin
delegation från hennes hemland på besök.
Hon hade bara trasor på sig och fick gå och
ta emot delegationen som hon var. Men då
hon trädde in i mottagningshallen hade en
ängel förvandlad trasorna till en bländande
vacker dräkt. Detta förvandlingsmotiv ekar i
folksagorna, tanken går t.ex. till Askungen.
En dag åkte hennes make ut på korståg. Där
dog han, av sjukdom. Den 20-åriga änkan
gick i chock, förtvivlad vandrade hon runt om
slottet och grät okontrollerat. Framför kistan
sa hon: Skulle jag kunna få honom tillbaka, så
skulle byta hela världen mot honom, även om
jag skulle tvingas gå och tigga med honom.
Nu när Ludvig – hennes beskyddare – dött
försvann all säkerhet. Borgens nya ägare,
hennes svåger, verkar ha ställt Elisabeth inför ett
ultimatum: ”Bli som alla andra här i Wartburg
– eller dra!” Hon valde det sista. En vinterkväll
lämnade hon borgen obemärkt – barnen kom
efter nästa dag. Den officiella förklaringen som
familjen spred var att hon blivit galen. En tids
kringflyttande och osäkerhet följde. Elisabeth
valde att bo i Marburg – trots motstånd
från stadens överklass som ville hindra den
främmande unga adelsänkan, som klädde sig
i franciskanernas enkla, grå dräkt, att flytta dit.
Elisabeth grundade för sitt änkearv ett sjukhus
utanför Marburg för sjuka som inte kunde
få behandling på andra platser. Hon gav det
namn efter sitt favorithelgon Franciskus av
Assisi (han var som sagt samtida med henne
och helgonförklarades vid just den tiden,
1228, redan två år efter sin död). Elisabeth
överlämnade ansvaret för sina barn till andra,
anslöt sig till den nya franciskanorden och
satsade all tid på att förneka sig själv och helt
hänge sig åt tjänsten för nödlidande: spetälska,
svältande, handikappade och övergivna barn
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alltid hennes hjälp, liksom tiggare som varje
dag bad om mat. Åt dem som kunde arbeta
gav hon olika sysselsättningar. Hon gav
bort fina kläder och smycken och klädde sig
provocerande vanligt. Vissa gårdar tillhörande
kyrkan hade konfiskerats illegalt av den
furstliga familjen. Det var inget som Elisabeth
och Ludvig kunde förhindra, men hon och
hennes tjänstefolk avstod från mat som kom
därifrån. De ville endast äta sådant som kom
från grevskapets rättmätiga egendom.

NOV

samt tiggare. Hon gjorde de lägsta tjänsterna
med ett leende på läpparna. Beslutsamt drogs
hon till allt som var motbjudande, såsom att
kyssa infekterade sår – ett sätt att övervinna
sin naturliga äckel och motvilja. Hon handlade
spontant, ingrep direkt där nöden var störst.
Ofta misslyckades hon med det hon höll på
med men hon bara skrattade åt det. En dag
när hon hade delat ut extra mycket åt många
fattiga som kommit till henne från alla håll,
fanns det några som var för svaga eller gamla
för att kunna ta sig hem. De ville stanna över i
Marburg och la sig för att vila i sjukhusets gård
under det klara månljuset. Elisabeth gav dem
genast rikligt med extra pengar och bröd, hon
gav det även till barnen ibland dem. För att
göra dem ännu mer glada lät hon en stor brasa
tända i gården, och lät tvätta och smörja deras
fötter. Då blev dessa fattiga så uppstämda att
de började sjunga. ”Titta”, sa Elisabeth till sina
väninnor, ”så här måste vi göra människorna
glada!” – en mening hon sedan i alla tider
citerats för. Hon själv skrattade ofta och gärna
– ibland kunde hon gråta och skratta samtidigt.
En något hårdhänt biktfader (hennes
beskyddare som hade ett förflutet inom
inkvisitionen, och som påven gett henne
efter makens död) gjorde livet hårt för henne,
men det bar den härdade botgöraren med
jämnmod (och med sund humor). När han
krävde att hon skulle minska allmosorna till
de fattiga, gav hon dem mindre pengar fast
lite oftare – så fick de lika mycket utan att hon
bröt mot den lydnad hon lovat honom som
sin andlige fader. De tuffa botövningarna den
välmenande prästen utsatte henne för, såsom
gisslanden, verkar hon ha vant sig vid – hon
såg dem liksom oväder som bara drog förbi,
de påverkade inte hennes goda humör: ”Gärna
måste vi uthärda lidanden, eftersom vi ju är
som vass. Sväller floden, så böjer sig vassen,
och vattnet flyter över den utan att skada
den. Men då högvattnet upphör, så reser sig
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vassen igen och växer vidare i full kraft, glad
och vederkvickt. Så måste även vi då och då
nedböjas och ödmjukas, för att efteråt med
fröjd och lust stå upp igen”. När elaka rykten
påstod att hon hade en otillbörlig relation
med biktfadern visade hon upp sin såriga
rygg som han hade misshandlat. Det tog slut
på snacket. Den barske biktfadern hade dock
också positiv inverkan på sin unga botgörare:
han gjorde henne uppmärksam på sociala
missförhållanden hon borde ta itu med och
lärde henne att skydda sig bättre mot patienter
med smittande sjukdomar.
Frestelsen att fly det tuffa livet måste ha varit
stor. Från Elisabeths släkt i Ungern kom
inbjudningar att återvända till hemlandet,
men hon svarade att hennes plats var nära de
fattiga, nära sina barn och sin mans grav för
resten av livet… vilket bara blev till två år:
24 år gammal dog dagens helgon, utmattad
och sjuk. Den nitiske biktfadern drev på
helgonförklaringsprocessen. Den gick fort
men han hann inte själv uppleva frukten av
sitt arbete. Han dog i tjänsten: ihjälstucken
efter att ha vågat anklaga en furste för kätteri.
Efter Elisabeths död hände det ena undret
efter det andra vid hennes grav. När hon
helgonförklarades år 1235 sattes bygget av
den nya Elisabethkyrkan i Marburg igång.
Den imponerande byggnaden var den första
gotiska helgedomen på tysk mark och är än i
dag nästan komplett bevarad som den var då,
med sina granna 1200-tals fönstermålningar.
Elisabeth jordiska rester lades i ett överdådigt
vackert skrin av guld, smyckat med ädla
stenar och detaljerade figurer. Det finns i
dag kyrkans sakristia. Det sägs att kejsaren
själv – Fredrik II – gick först i processionen,
direkt efter hennes kista, barfota och klädd
i en säck som en botgörare. Han satte en
dyrbar krona på hennes skalle. Snart blev
kyrkan i Marburg ett mycket väl besökt mål
för pilgrimer. Historiens gång medförde

att landet Hessen – som Marburg ligger i
– skulle bli protestantiskt. Greven Filip, en
ättling till Elisabeth, ville göra slut på folkets
helgonvördnad och lät sin stammoders ben ta
ut ur skrinet. Men han förstörde dem inte. Det
mesta (huvud och två ben) hamnade senare
hos en gemenskap av Elisabethsystrar i Wien
där det kan ses i dag. Skallen och benen härrör
bevisligen från en kvinna i hennes ålder, men
DNA-tester som skulle kunna bevisa benens
förbindelse med Elisabeths släktingar har
ännu inte genomförts. Andra reliker lär finnas
i det kostbara relikvariet i Stockholm som jag
omtalade ovan. Gravkyrkan – Elisabethkirche i
Marburg - framstår som en märklig motsägelse:
kyrkorummet utstrålar präktig medeltida
gotik, allt känns hundra procent katolskt, men
den är som sagt inte katolsk längre. Den delen
av helgedomen där de vackraste fönstren och
platsen för Elisabeths gravläggning finns är
avspärrad. Vill man dit in får man betala tre
Euro vid kassan.
År 1842 grundades den kongregationen för
nunnor i Schlesien som valde den heliga
Elisabeth som sitt skyddshelgon. De har gjort
stora insatser även här i vårt land. Redan
1866 kom de hit. Först ägnade de sig åt den
katolska skolan och skolhemmet i Stockholm,
sedan grundade de två ålderdomshem och ett
sjukhem. I Stockholms fattigkvarter såg man

alltid dessa nunnor, som även var utbildade
sjuksköterskor, och snart var de även ett inslag
i gatubilden i Malmö där de startade ett för sin
tid modernt sjukhus, senare vårdhem för äldre,
samt en förskola. De verkade även i Gävle och
Göteborg och gjorde betydande insatser i Norge
och Danmark. På kontinenten drabbades
de under Andra världskriget av nazisternas
förföljelser och övergrepp som efterföljdes av
ryska ockupationens skräckvälde. Över två
hundra av systrarna dödades, mördades eller
svalt ihjäl. I dag verkar systrarna i Stockholm
med äldrevård (Josephinahemmet i Bromma).
Hundratals kyrkor, sjukhus och vårdhem är
uppkallade efter Elisabeth. Hon kommer aldrig
att glömmas. Den radikala, skrattande och
gråtande kungadottern från Ungern satsade
allt för nödlidande, utifrån Jesu ord som hon
visste att han ska uttala över de rättfärdiga på
domens dag: Sannerligen, vad ni har gjort för
någon av dessa minsta som är mina bröder, det
har ni gjort för mig (Matt 25:40).
Ord av den heliga Elisabeth av Ungern,
citerade ur Elisabetsystrarnas jubileumsskrift
Elisabethminnen i Sverige från 1981/1990:
Vi måste ge det som vi har, glatt och gärna.
Vår uppgift är att göra människorna glada.

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, du lät den heliga Elisabeth finna Kristus och vörda honom i de fattiga och små.
Låt också oss, på hennes förbön, tjäna de försummade och bedrövade med en kärlek som liknar
hennes. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

NOV

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Joh 3:14-18 samt Luk 6:27-38
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INVIGNINGSDAGEN FÖR PETRUSOCH PAULUSBASILIKORNA I ROM

De första byggnaderna över de två viktigaste
apostlarnas gravar – de två vars förkunnelse
största delen av Nya Testamentet vilar på (se
även 29/6) - restes av kejsaren Konstantin
när kyrkan blev tillåten i början av 300-talet.
Men länge innan, i en text från 100-talet, är
deras gravmonument omvittnade. Vår tids
arkeologiska upptäckter ger traditionen rätt
(1949: gravplatsen från Petrus tid några meter
under högaltaret i Peterskyrkan, 2006: sarkofag
från 300-talet med Paulus kvarlevor). Gud har
bokstavligen byggt sin kyrka på Petrus som han
lovade (Matt 16:18), och folkslagens apostel –
Paulus – vilar i hjärtat av det imperium som
tog hans liv men senare antog hans lära. Likt de

två vittnena, de två lampställen och olivträden
som nämnas i Upp 11 lades dessa män ned
där som Guds hälsningar till alla tider. De är
pelare i det rike, Jesus ville upprätta på jorden,
och förhärligas i det himmelska Jerusalem, den
boning som deras storslagna basilikor skulle
avbilda. Vid yttersta domen (Matt 19:28) ska
dessa två bistå kyrkans Herre i domen över
alla dem som genom tiderna har angripit eller
utnyttjat Jesu kyrka, eller har förgripit sig på
hennes rättigheter och förtryckt hennes barn,
”dessa små som tror på mig” (Matt 18:6).
Våra dagars Peterskyrka invigdes år 1626, den
nya Paulusbasilikan år 1854.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, ställ dina apostlar till värn för din heliga kyrka, och låt henne ända till tidens slut växa
i den nåd som tog sin början med deras undervisning. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre
och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Apg 28:11-16, 30-31 samt Matt 14:22-33
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MECHTHILD (MATHILDA) AV
HACKEBORN (1241 - 1299)

MECHTHILD var nunna i klostret i Helfta, där
hennes syster Gertrud var abbedissa. En annan
Gertrud där var ”Den stora” (se 16/11). Dessa
tre intellektuella och djupt andliga kvinnor
från Helfta skrev några av tyska medeltidens
viktigaste böcker om mystik, d.v.s. att uppleva
Guds närvaro. Var finns en sådan helgonfabrik
som deras kloster i dag? Mechthild framställs
ofta med en bok i hand som det sitter en duva
på. Duvan är en symbol för Den helige anden.
1498

Den bildade kvinnan från medeltiden är en
förebild för alla tider. Hon lär ha botat en blind
nunna. Så ser man henne ibland också på bild.
Heliga Mechtild, i klostret var du den som lärde
systrarna att sjunga till Guds lov. Du skriver att
du önskade deras hängivenhet i sången mer än
deras rösters renhet. Be för oss som i dag sjunger
lovsång till Guds ära att vi verkligen menar vad
vi sjunger. Amen.

20/11

DEN SALIGA JOSAFATA (MICHALINA)
HORDASHEVSKA (1869 - 1919)

I Östeuropa är de flesta kristna ortodoxa. Man
sjunger på grekiska eller ryska, vackra ikoner
pryder väggarna, mässan varar två timmar
och prästerna bär ibland en krona på huvudet.
Dessa kristna är skilda från katolska kyrkan,
men har ändå biskopar och patriarker. Det
finns dock även kyrkor där som ber på detta
sätt och samtidigt är förenade med påven
i Rom – de ”unierade” kyrkorna – t.ex. i
Ukraina. På 1880-talet inträdde den ukrainskkatolska tonåringen Michaelina Hordashevska
i en stängt klosterorden. Hennes längtan var
att helt ägna sig åt bön. Den sociala nöden
bland de ukrainska katolikerna då var stor,
och Michaelina tillfrågades av sin andliga
vägledare om hon inte ville lämna klostret och
i stället grunda en sammanslutning av nunnor
som kunde arbeta med sjukvård, undervisning
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och praktisk hjälp åt nödlidande. Det gjorde
hon och som ordensnamn tog hon den helige
Josafats namn (se 12/11). Redan 1919 dog
hon själv i cancer, men hennes verk fördes
vidare av hundratals systrar. Hon vördas i dag
på sin födelsedag (1869) vilket är ovanligt:
Helgon firas ju oftast på sina dödsdagar (deras
”himmelska födelsedagar”). I loppet av dagen
i dag föds tusentals barn och en del kommer
säkert att få hennes namn – kommer några av
dem att bli som hon?
Saliga Josafata Hordashevska, du var beredd
att glömma dina egna planer för att tjäna de
fattigaste medlemmarna i kyrkan. Be för oss
”fromma” kristna, som själva vill bestämma vad
som ska vara Guds vilja med våra liv att vi blir
redo att bryta upp om Gud kallar till det. Amen.

JUNGFRU MARIAS TEMPELGÅNG

Det är möjligt att Marias föräldrar (se 26/7)
gav sitt barn till en flickskola vid Jerusalems
tempel. Det s.k. ”Jakobs protoevangelium” från
100-talet (se s. 68) vill veta att de tänkte göra så
när hon var två år gammal. Snällt nog väntade
de ett år till ”så att hon inte söker efter sin fader
eller moder.” Det är väl bara en legend, men
nog har de två (som alla föräldrar) känt smärta
vid att överlämna sitt gråtande barn till andra.

Men: ”Herren Gud lät sin nåd komma över
det och det dansade med sina fötter. Och hela
Israels hus fick det kärt.” JUNGFRU MARIAS
TEMPELGÅNG påminner oss - likt en ikon om att Maria utvaldes för att bli Guds älskade
tempel. Legenden säger att flickan ”vårdades
som en duva i Herrens tempel och mottog mat
ur en ängels hand.” Du som går till mässan i
dag är också ett sådant mariebarn!

NOV

Kyrkans bön denna dag:
Herre, vi prisar den heliga jungfrun Maria salig för allt vad du gjort med henne. Hör hennes
böner för oss, och låt även oss få del av din nåd i hela dess rikedom. Genom din Son, Jesus
Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Sak 2:10-13 samt Matt 12:46-50
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CECILIA (DÖDAD ÅR 230)

Hon ligger på sidan, ansiktet mot golvet,
bortvänd. Man ser öppningen i nacken efter
ett svärdshugg. Med utsträckta fingrar visar
den förblödande kvinnan sin tro: tre fingrar
för Treenigheten, ett för Guds enhet, med
andra handen välsignar hon. Marmorfiguren
av den heliga CECILIA i hennes kyrka i Rom
lär visa hur hon hittades i sin grav – bevarad
från förruttnelse – när den öppnades år
1595, mer än 1200 år efter hennes död. Detta

skakande monument över misshandel och
religionsförtryck återger legenden om kvinnan
som pressades gifta sig fast hon vigd sitt liv helt
och hållet åt Kristus. Under bröllopsmusiken
sjöng hon till Gud i sitt hjärta, och så blev hon
musikens och sångarnas helgon. Den svenska
katolska psalmboken bär hennes namn - en
vacker gest: som att säga att vi sjunger i Cecilias
ställe, hon vars röst inte fick lovprisa den hon
verkligen älskade.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, var oss nära i alla våra böner, och låt oss, genom den heliga Caecilias förmedling, få svar
och hjälp av din barmhärtighet. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med
dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Hos 2:14b, 15b, 19-20 samt Matt 25:1-13
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PÅVEN CLEMENS I (DÖDAD CA ÅR 101)
COLUMBANUS (CA 542 - 615)

För tusen år sen var min hemstad Köpenhamn
bara en by (”Hamn”), med en liten kyrka vigd
åt dagens helgon, påven CLEMENS, från slutet
av det första århundradet. Shoppinggatan
”Strøget” går i dag precis over kyrkans plats och
kyrkogården - miljoner av turistfötter trippar
över den gamla helgedomen utan att veta det.
Clemens dränktes i Svarta havet på order av
kejsaren Trajanus med ett ankare kring halsen
efter att ha tvingats arbeta i gruvor, ett ont och
bittert slit för straffångar i dåtiden. Så blev
han helgon för sjöfarare, vilket förklarar hans
popularitet bland medeltidens danskar (en
katolsk Clemenskyrka är utgrävd i Helsingborg
och den nutida katolska församlingen där bär
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passande nog hans namn). Från Clemens, som
umgåtts med både Paulus och Petrus, finns ett
brev bevarat (se s. 40), där han manar till fred i
den konfliktfyllda församlingen i Korinth som
Paulus grundat ett par generationer tidigare.
Clemens förväntar lydnad av korinthierna –
romerska biskopens auktoritet var tydligen
stark och inte begränsad till Rom (brevet i sin
helhet kan läsas i De apostoliska fäderna, Artos
förlag). Brevet betraktades en tid lång därefter
av många som helig skrift, ja, som en del av
Nya testamentet. Men det kom ändå inte med.
Eusebios kyrkohistoria (från början av
300-talet, i svensk översättning också hos
Artos förlag) talar på många ställen om dagens

helgon. Vi får veta att Clemens är identisk
med den man som Paulus i Fil 4:3 omtalar
som sin medhjälpare och medkämpe, att han
blev biskop av Rom i kejsarens Domitianus
tolfte regeringsår (d.v.s. år 92 e.Kr.), som
efterföljare till Anencletus, efterförljare till
Linus, efterföljare till aposteln Petrus (som var
apostel i Rom med Paulus). Eusebios citerar
den helige Ireneus (se 28/6) från slutet av
100-talet som skriver att Clemens hade ”sett
de heliga apostlarna och umgåtts med dem.
Han hade ännu apostlarnas förkunnelse i sina
öron och deras lära för sina ögon. Och inte
bara han. Det fanns fortfarande många kvar
som hade blivit undervisade av apostlarna”.
Clemens var alltså en överlevare från kejsaren
Neros massaker på kristna under 60-talet (se
s. 233-234; 1221-1222; Upp 13:11-18). Hur
han klarade sig vid denna onda tid vet vi dock
inget om. Kyrkofadern Origenes från 200-talet
berättar att många ansåg att Hebreerbrevet –
som allmänt ansågs vara ett brev av Paulus – i
själva verket var författat av Clemens (eller av
evangelisten Lukas).
Clemens kristna i Rom var en föraktad och
ständigt jagad sekt som självklart inte kunde
riskera lämna några spår efter sig någonstans.
Därför har vi så få arkeologiska fynd från den
perioden. Man träffades inte på fasta platser
utan firade eukaristin i hemmen hos de rikaste
medlemmarna, än här, än där.

Snabbt kunde ”kyrksalarna” möbleras om till
vanliga vardagsrum igen när gästerna gått
hem. Dessa rika kristna satte livet på spel, och
när kristendomen blev tillåten på 300-talet
lät man tacksamt deras namn stå som titel
(”titulus”) för de kyrkor som byggdes där de
hade bott (tituli – ”titelkyrkor”). Ett exempel är
kyrkan San Clemente vars äldsta delar vilar på
den tomt som många tror tillhörde en viss Titus
Flavius Clemens, som var konsul och släkting
till kejsaren och dog som kristen (eller judisk)
konvertit och martyr (anklagelsen var ”ateism”,
d.v.s. vägran att dyrka Roms avgudar). Dagens
helgon kan ha varit en judisk slav hos honom
som fick hans namn och vars martyrium också
vördades tidigt här. Arkeologerna har direkt
under kyrkan grävt fram ett lägenhetskomplex
från Nya testamentets tid, som troligen
innehöll kyrksalar omkring år 100. Man går
från rum till rum med stor vördnad. Var
Clemens här? Petrus och Paulus?
Clemens fick enligt Eusebios leda sin
underjordiska romerska kyrka under nio
års tid, tills tredje året av kejsaren Trajanus
regering (d.v.s. år 101). Då arresterades han
och fördes – väl av polisiära säkerhetsskäl – så
långt bort i riket som möjligt, till Svarta havet.
Den gamle mannen, nedbruten av resans
plågor och straffarbetet i gruvorna, dränktes
som sagt där.

Kyrkans bön denna dag:

NOV

Allsmäktige, evige Gud, du visar oss din underbara kraft i alla dina heliga. Låt oss hämta
styrka och glädje i det årliga minnet av den helige Clemens, han som var präst och vittne
om din Son, med sitt liv och sin död belyste det mysterium han firade och med sitt föredöme
bekräftade den tro han fick förkunna. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Pet 5:1-4 samt Matt 16:13-19
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Också i dag: Columbanus
Den helige COLOMBANUS är en av det iriska
munkväsendets tidiga stora gestalter, mycket
välutbildad i Bibeln och kyrkofäderna.
Columbanus liv började så många andra
helgons. Han frestades som ung, skriver hans
tidigaste lednadstecknare, av ”oanständiga
flickor”. En kvinnlig eremit gav honom rådet
att vända ryggen åt dem. Det hjälpte tydligen
ty snart bestämde han sig – emot sin mors
önskan – för att bli munk. Under många år
var han i kloster och undervisade förmodligen
yngre adepter. Nästan femtio år gammal och
redan känd inom den keltiska kristenheten
gav han sig ut på en evangelisationsresa till
Gallien med 12 medbröder. De stränga iriska
predikanterna gjorde stort intryck på folket
med sina ord och exempel – Columbanus
personliga utstrålning spelade en stor roll.
Columbanus fick tillstånd att bygga kloster som
snabbt fylldes med ansökare till munklivet.
Hans klosterregel var enkel – den fokuserade
på kärleken till Gud och medmänniskan –
men straffen för misstag var hårda. Glömde
man ett enda ”Amen” under bönen blev det
till 30 rappslag. Överdrivet ätande fick man
böta för med en veckas fasta. Med tiden fick
de tuffa iriska reglerna ge vika för den helige
Benediktus (se 11/7) regel som var mildare och
vann allmän spridning i Väst. De främmande
iriska munkarnas framgångar måste ha väckt
oro. Snart kritiserades abboten av de frankiska

biskoparna om datumet för påsken, som hans
munkar firade enligt tradition från Irland
medan man hos frankerna följde det romerska
datumet. I Burgund råkade Columbanus i
konflikt med en kung för att han kritiserade
att kungen höll sig med konkubiner och fick
barn med dem men inte ville gifta sig med
någon av dem. 70 år gammal begav han
sig med några medbröder över alperna till
Milano. Där regerade de arianska langobarder.
De gav honom en bit land där han lyckades
bygga ännu ett kloster, Bobbio, som skulle bli
hans sista viloplats. Columbanus olika kloster
blomstrade ända tills den franska revolutionen
då franska trupper i sitt galna kulturbarbari
gjorde slut på dem i början av 1800-talet.
Många brev är bevarade av den berömde
munken. Däri möter man liksom hos aposteln
Paulus en blandning av teologi, andliga råd och
rörande personliga avslöjanden som när den
ödmjuke mannen skriver att ”kärleken håller
inte ordning i något, därför är mitt budskap så
förvirrad”. Men förvirrad var han inte – med
fast hand och tillit till Gud arbetade han och
hans munkar systematiskt på uppbyggandet
av en kristen kultur. De iriska munkarnas
evangelisation av kontinenten ägde rum i en
period då kristenheten där var försvagad av
konflikter och främmande folks invasioner.
Kyrkan såg ut att vara på väg mot undergång.
Det finns de som anser att impulserna från den
keltiska kristendomen räddade kristendomen
i Europa. Helt fel är det nog inte.

NOV

Kyrkans bön denna dag:
Himmelske Fader, i den helige Columbanus ser vi både den ivrige förkunnaren och munken
som söker stillheten inför ditt ansikte. Lär oss att med honom som föredöme söka dig framför
allt annat och verka för att nya människor skall lära känna dig. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Jes 52:7-10 samt Luk 9:57-62
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ANDREAS DUNG-LAC OCH HANS
FÖLJESLAGARE – DE VIETNAMESISKA
MARTYRERNA

Katolska kyrkan i Vietnam är stark, men dess
framgångar har betalats dyrt. Från kyrkans
början på 1500-talet tills nu har tusentals
kristna gått i döden för sin tro. De har hängts,
bränts på bål, blivit halshuggna och torterats
ihjäl. Samtliga dömdes för att de vägrade
trampa på korset. Än i dag plågas kyrkan av

misstänksamma statliga myndigheter som
vill kontrollera religiösa aktiviteter. Påven
Johannes Paulus II helgonförklarade 117 av
DE VIETNAMESISKA MARTYRERNA vars
dag firas idag. Men det blir nog fler med tiden.
Den eld som Jesus har tänt i världen kan inte
släckas (Luk 12:49). Den är Guds låga.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, från vilken allt vad fader heter har sitt namn, du gjorde de heliga martyrerna Andreas
och hans följeslagare trogna ända in i döden. Låt oss, på deras förbön, stråla ut din godhet, så
att det tydligt märks att vi är dina barn. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som
med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Vish 3:1-9 eller 1 Kor 1:17-25 samt Matt 10:17-22

NIELS STEENSEN (STENO) (1638 - 1686)

Seriös vetenskap och kristen religion går
självklart bra ihop, det kan inte finnas någon
motsats mellan sant och sant. Det är en
fundamental katolsk princip, och vi såg den
exempelvist hos den helige naturforskaren
Albertus Magnus för två veckor sedan (15/11).
Det senare danska helgonet, den salige NIELS
STEENSEN (Steno) , var minst lika fascinerad
som Albert av biologins variation och skönhet.
Han räknas som pionjär inom, eller rentav
grundare av, geologin och anatomin - och även
av paleontologin som blev så viktig för den
senare evolutionsteorin (utvecklingsläran).
Niels upptäckte öronspottkörtelns utförsgång,
bevisade att hjärtat var en muskel och att djur
som föder levande ungar har äggstockar.

Han insåg att det fanns avtryck av hajtänder
i vissa bergartslager (fossiler från forntida
hav), han påvisade kantvinklarnas konstans
i kristaller och mycket annat. Än i dag får
nyutbildade hjärnkirurger i Köpenhamn
en kopia av hans klassiska bok om hjärnans
anatomi. De ska veta på vilken grund de står.
Klaraboderne i det gamla Köpenhamn är en
gata som är uppkallad efter klarissernunnornas
kloster där som stängdes under reformationen.
Här anger en minnesplatta i dag platsen för
Niels födelse som ägde rum drygt hundra år
efter landets omvälvande trosbyte. Vid den
tiden hade Danmark blivit strängt lutheranskt,
katolicismen var förbjuden – det polemiska
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svartmålandet av den gamla tron härjade
oemotsagt. Fadern var en duktig guldsmed
och leverantör åt hovet. I hans verkstad fick
den nyfikne pojken lära känna avancerade
instrument, metaller och kemiska ämnen.
Vi är i Galileis (se s. 1357), Newtons och
Tycho Brahes sekel – tidens blomstrande
naturvetenskaper fascinerade som sagt också
Niels och avgjorde hans val av studier. Den
unge pojken fick även uppleva den dåtida
läkarkonstens ringa nivå när hälften av
hans skolkamrater liksom tusentals övriga
köpenhamnare revs bort av pesten under året
1654. Det måste ha motiverat honom att bättre
förstå människokroppen. Niels var klen till
växten, känslig och inte stark. När svenskarna
stormade Köpenhamn 1659 var han dock med
och bidrog till stadens framgångsrika försvar.

NOV

Den lovande unge dansken var anhängare
till den naturvetenskapliga principen att
slutsatser ska baseras på grundliga experiment
och observationer. Han reste till Holland och
Frankrike där han vann stor berömmelse för
sina upptäckter och föreläsningar i anatomi.
Samtidigt var han anhängare till dåtidens
modefilosof Descartes vars rationalism och
filosofiska metod tilltalade honom.
Under åren 1662-63 råkade han i andlig kris.
Han verkar ha imponerats av tankar som utgick
från den beundrade judiska filosofen Baruch
Spinoza som med rationalistisk självsäkerhet
reducerade den bibliska Guden till en sorts
princip bakom allt. Niels lekte med tanken
att lägga dissekeringskniven ifrån sig och helt
ägna sig åt tidens filosofiska bevisföringar som
världen häpnade och jublade över. Det gjorde
han lyckligtvis inte. Niels fortsatte undersöka
djur. I ett oxhjärta frigjorde han fiber efter
fiber och konstaterade hjärtats muskelstruktur.
De filosofiska rationalisterna hade förklarat att
hjärtat inte var en muskel och nu försvann hans
beundran för dem. Om dessa visa män kan ha

1504

fel i en så enkel sak hur kan jag då lita på vad de
säger om Gud och själen, skrev han i ett brev
till filosofen Leibniz. Från och med nu ställde
sig Niels helt på observationernas sida i stället
för den metafysiska spekulationens. Så måste
även hjärnan utforskas empirisk, hävdade han
under en föreläsning i Paris. Orden var riktade
mot Descartes rent spekulativa slutsatser om
hjärnan och måste ha chockat många i den
franska huvudstaden. Under denna tid har
den fromme Niels nog ofta tänkt på aposteln
Paulus ord från 1 Kor 1:20: Har inte Gud gjort
världens vishet till dårskap?
Niels flyttade till Firenze där han blev
storhertigens livläkare med god möjlighet att
forska vidare och resa omkring i hela Italien
– och även att besöka barocktidens Rom där
den nuvarande mäktiga Peterskyrkan stod
strålande ny, ännu bara 40 år gammal. Bland
Roms vetenskapliga elit lärde Niels även känna
några jesuitpräster som han förde samtal med
om den kristna tron. På vägen tillbaka från
Rom passerade han hamnstaden Livorno där
de fromma folkskarorna gick i procession på
Kristi kropps och blods högtid med sakramentet.
Deras fromhet gjorde djupt intryck på honom.
En tid därefter – på höjden av sin vetenskapliga
karriär, när han presenterade den ena
banbrytande upptäckten efter den andra –
såg man den danske vetenskapsmannen Niels
Steensen konvertera till den katolska tron och
upptas i kyrkans fulla gemenskap.
Vad hade hänt? Den unge protestantens
världsbild hade utvidgats rejält i Italien.
Här hade han lärt känna högt utvecklade
sjukhus och sett kristna omsorgsinrättningar.
Bland katolska akademiker hittade han en
sammansmältning av exakta kunskaper med
ett varmt religiöst liv. Han bemöttes från alla
håll av uppriktig vänlighet. Ingenstans hade
han fått problem för att han var protestant.
Till och med inne i det påvliga palatset hade

Niels vetenskapliga arbete gick ostört vidare.
Han hade eminenta forskarmöjligheter och
älskade allt i Italien. Då gjorde danske kungen
ännu ett försök att få hem honom igen –
kallelsen underströk nu att han kunde komma
trots sin konversion. År 1672 ser vi honom
åter i guldsmedverkstan i Klaraboderne där
hans syster nu bor. Hennes man har tagit
över företaget. Niels får den lite oklara titeln
”kunglig anatom”. Vid en föreläsning där
han ska dissekera det illaluktande liket av en
avrättad kvinna, inleder han med de berömda
orden som är fulla av respekt för naturens
mästerverk, den mänskliga kroppen, och
samtidigt ett hyllande av vetenskapen som
låter oss ana den Skaparen bakom allt:
Skönt är det vi ser.
Skönare det vi förstår.
Skönast det vi inte fattar.

Men läget för Niels som katolik i Danmark
var komplicerat. En ivrig student som ville
få tillbaka anatomen till den lutherske tron
konverterade själv, lämnade landet och blev
jesuitpräst i Tyskland. Snart fick Niels inte
ens dissekera längre och då tackade han ja
till den italienska storhertigens inbjudan att
återvända till Firenze. Niels blev katolsk präst,
levde asketisk och blev en mycket uppskattad
biktfader som även gav ut en stor mängd
skrifter till försvar för den katolska tron. Han
förmanade storhertigen att sänka skattebördan
för de fattigaste som inte hade en chans att
själva förbättra sina villkor.
Påven Innocens XI utnämnde den ivrige
själasörjaren till apostolisk vikar (med
biskopstitel) för Hannover och de nordiska
missionerna – stora områden med få katoliker.
År 1680 blev han hjälpbiskop i Münster. Hela
hans gärning var nu pastoral – vetenskapen
var lagd på hyllan. Med stor möda förbättrade
han administrationen, skolorna och allt från
barnmorskornas till prästernas arbete. 1683
flyttade han till Hamburg, där det bara fanns
600 katoliker. Staden skakades vid den tiden av
stora sociala spänningar och brann året efter.
Situationen för katoliker måste ha varit svår.
Mitt i all oro förblev Niels en vänlig och saklig
dialogpartner med de som hade en annan tro –
en sista dissekering (av ett hjärta) genomförde
han för att övertyga en tvivlare om spåren av
Skaparens vishet i det skapades underbara
strukturer och funktioner. Drabbad av
sjukdom - och väl också utmatning – bröt den
flitige dansken ihop medan han tog hand om
en annan patient. Han dog i dag, år 1686, inte
fyllt 50, på en pastoral utpost i Schwerin. Kistan
med den katolska biskopens kropp skickades –
falskt deklarerad som bokförsändning, det var
väl av hänsyn till de vidskepliga sjömännen –
med skepp till Italien (Firenze). Där vilar han i
en sarkofag i San Lorenzokyrkan.
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han bevittnat fria öppna diskussioner om
påvedömet och tron. Denna yttrandefrihet
överraskade honom som hade hört helt andra
saker om den katolska världen. Två fromma
kvinnor hade engagerat sig i samtal med
honom. Den ena var redo – sa hon – att dö
för hans omvändelse. Detta bevis på levande
tro fick honom att börja studera de katolsklutheranska kontroversfrågorna på allvar. Till
sist övervann han alla tvivel och tog steget.
Samma dag som han upptogs i kyrkan fick
han också ett brev från den danske kungen
som kallade hem honom. Men han valde
att stanna – också ett svårt steg i dåtiden då
lojaliteten mot faderland och kung var djupt
inrotad. Protestantiska vänner försökte förmå
Niels att bli lutheran igen. Men han visste
vad han gjorde. Nu insåg han deras religiösa
osäkerhet och subjektivism. Han var säker: i
den klassiska kristendomen finns garanten för
sanningen om det som har att göra med Gud.

Vår tids katolska gymnasium i Köpenhamn
bär Niels namn, liksom många vetenskapliga
institutioner, sammanslutningar och platser i
världen (t.o.m. en krater på månen och en på

Mars). Den helige påven Johannes Paulus II
saligförklarade Niels år 1988 – året innan sin
egen resa till de nordiska länderna som många
av oss minns så väl som om det var igår.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, all kunskaps källa, du lät den salige biskopen Niels betrakta och häpna över din vishet i
skapelsen och ha sin högsta lust i kärleken till korset. Hör nu hans bön att Kristus blir den ende
herden på vår pilgrimsvandring och att vi sedan mättas av din åsyn för evigt. Genom honom,
Jesus Kristus, din Son, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och
råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag:
Syr 7:5-15 eller 2 Tim 4:1-8 eller Kol 1:12-16a, 16c-20 samt Matt 6:24-33
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DELPHINA (CA 1283 - 1360) OCH
ELEAZAR (CA 1283 – 1323)

Den saliga DELPHINA vilar vid sin makes
sida, den helige ELEAZAR, i katedralen i Apt
i Frankrike. Båda tillhörde franciskanernas
tredje orden (lekfolkets gren), som även är
verksam nu i Sverige. Hon dog i dag år 1360.
Paret gifta sig redan som 16-åringar (hon var
föräldralös) men de bestämde sig för att leva
som bror och syster, ett s.k. Josefsäktenskap,
d.v.s. i avhållsamhet. Äktenskapet verkar ha
varit mycket harmoniskt, ständigt hjälpte och
uppmuntrade de två varandra. Eleazar och
Delphina gjorde karriär vid hovet i Napoli.
Eleazar var en vänlig men bestämd, tålmodig
och diplomatisk medarbetare och uppfostrare
åt kungens son. Han dog ung. Delphina var
hovdam. Hon gav många allmosor till fattiga,
och så visade hon vad det kristna budskapet
ytterst handlar om.
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Vi är nu på väg mot första söndagen i advent.
Julen närmar sig snabbt. Hur tänker du fira
den? Kyrkoårets allra sista dagar påminner
oss med stort allvar om Kristi återkomst.
Världsalltets konung ska inte bedöma oss
utifrån vårt snack, våra bortförklaringar eller
våra egna måttstockar för vad vi förtjänar, utan
enbart utifrån om vi har hjälpt utsatta och
nödlidande eller inte (Matt 25:31-46).
Saliga Delphina, du var ung och föräldralös
men satsade allt på kärleken till de fattiga, och
när din man dog gav du bort det sista ni hade
för människor i nöd och gick i kloster. Må du
med din make be för vår tids människor som –
fångna i sig själva och sina intressen – glömmer
att vi alla är skapade för den lyckan som det är
att tjäna och glädja andra. Amen

VIRGILIUS (DÖD 784)

Tro inte att helgon alltid är överens. Den
helige abboten VIRGILIUS, matematiker och
naturvetare, anmäldes på 700-talet till den
helige påven Sakarias (15/3) av den (minst lika
helige) Bonifatius (5/6), den påvlige legaten,
för att han inte omdöpt folk i Bayern som
blivit döpta med en förvanskad dopformel.
Kanske blev han också misstänkt för irrlära
när han företrädde den antika kunskapen
att jorden är ett klot och att det därför måste
finnas människor på andra sidan som går uppoch-nervända i förhållande till oss. Bonifatius
misstänkte förmodligen att Virgilius med
sitt tal om ”en annan mänsklighet” menade
folk som inte skulle härstamma från Adam
och därmed inte var i behov av frälsning
genom Kristus. Men Virgilius verkar inte ha
fått några problem för sina teorier. Tvärtom
gjordes han till biskop av Salzburg, byggde
stadens första katedral och helgonförklarades
av påve Gregorius IX år 1233. På den tiden
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var det allmän kunskap att jorden är rund
(standardläroboken i astronomi hette Sphaera,
”Klotet”, se även Albertus Magnus, 15/11).
Senare tider var mindre vidsynta, som när
Galileis heliocentriska världsbild krockade
med en kyrklig domstol. Läs om det på s. 1357.
Munken Virgilius kom ursprungligen från
Irland. Där kan han mycket väl ha känt, eller
varit lärjunge till, den heliga nunnan Samthann
(se 18/12). Han organiserade missionen bland
slaverna i Kärnten och förknippas med staden
Salzburgs första kulturella blomstring inom
konst och arkitektur.
Helige Virgilius, du missuppfattades och
anklagades av goda människor i din tid, men du
var ödmjuk därför att du hade goda argument.
Be för alla kristna som nu diskuterar på sociala
medier att de respekterar fakta och inte faller för
enkla svar på komplicerade frågor.

CATHERINE LABOURÉ (1806-1876)

År 1830 visade sig Jungfru Maria, smyckad med
fina ringar med lysande stenar, för den heliga
nunnan CATHERINE LABOURÉ. Från några
ringar utgick inget ljus. ”Det är nådebevis som
ingen vill be om”, förstod Catharine.
Hon fick nu i uppdrag att låta prägla en
Mariamedalj med texten ”O Maria, avlad utan
arvsynd, be för oss som tar vår tillflykt till dig.”
På den finns också bokstaven M och bilder av
Jesu och Marias hjärtan. Maria sade: ”Alla som
bär den i tro och ber denna korta bön ska stå

under mitt särskilda beskydd”.
Den ”mirakulösa medaljen” är spridd överallt i
kyrkan. Jag delar ut den gratis (jag har massor
av medaljonger i mitt förråd). Tyvärr tror
många inte längre att under kan ske i deras liv.
De ser inte vad Gud håller i beredskap åt dem
och kommer därför inte vidare.
O Maria, avlad utan arvsynd, be för oss som tar
vår tillflykt till dig.
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JUTTA (DÖD 1250)

Ibland lever minnet av en helig person vidare
även om historiska spår har försvunnit. Den
heliga JUTTA (= Judith? Judinna?), abbedissa
i 1200-talets Bayern, ansågs bota sjukdomar
långt efter sin död. Sjuka och plågade ville bli
friska genom att dricka ur en skål med en relik
av hennes arm. Makaber mirakelhunger? Eller
trons positiva längtan efter en dörr till himlen
som otron inte känner? Den folkliga fromheten
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lutar ofta mot överdrifter och kyrkan ser till att
det inte går för långt, men hjärtats känslor har
sina egna vägar som ingen kan döma om.
Heliga Jutta från Heiligental, vid din grav
flockades skaror av förtvivlade och lidande i
hopp om din förbön inför Gud. Be för oss när vi
inte ser någon utväg och bara kan räcka ut våra
tomma händer mot himlen för hjälp. Amen.

FESTEN FÖR APOSTELN ANDREAS

Den helige fiskaren och aposteln ANDREAS,
lärjunge till Johannes döparen, var den ene av
de två första som Jesus kallade till sin tjänst.
Andreas förde sedan sin bror Simon Petrus
till Jesus (Joh 1:35-51). Därmed är han en god
förebild för alla som har syskon, han var redan
”människofiskare” (Matt 4:19) i sin egen familj.
Om hans öde berättades i fornkyrkan att han
missionerade bland skyterna vid Svarta havet
och sedan i Grekland, där han mötte döden för
sin tro. Han sägs ha korsfästs på ett X-format
kors (Andreaskorset). Dagens fest är namnsdag
för väldigt många: alla som heter Andreas,
Andrew, Andrea, André – eller Anders, som
vår kardinal. Dagens evangelium (Matt 4:1822) låter bröderna Simon Petrus och Andreas

bli kallade av Jesus samtidigt och på en gång. I
själva verket kan det ha varit en längre process
(vilket Johannescitatet ovanför tyder på). Jesu
ord om ”människofiskare” ska kanske ses som
ett kvickt, kreativt infall. Bilden har ett uns
av humor, ett smakprov på den optimistiska
stämningen som rådde under rörelsens första
tid i Galileen. Läsningen ur Romarbrevet
(10:9-18) betonar kyrkans förkunnelse (v.
17) och därmed behovet av auktoriserade
förkunnare med en viss kvalitetsgaranti, ett
apostlaämbete (jfr ordet ”utsänd” i v. 15).
Vi är alla varandras apostlar. Tron är något
vi måste tala med varandra om, inte bara
definitioner i böcker i bokhyllan, en fråga för
experter.

Kyrkans bön denna dag:
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Herre, vi tillber ditt höga majestät och ber att du lyssnar till den helige aposteln Andreas bön
för oss i dag såväl som då, när han var den äldsta kyrkans lärare och herde. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: Rom 10:9-18 och Matt 4:18-22
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CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916)

Dags för omvändelse. Det gäller att börja
praktisera den omsorg, som Jesus lärde oss
i liknelsen om den barmhärtige samariern
(Luk 10:25-37). Den salige CHARLES DE
FOUCAULD var officer i den franska armén.
Efter ett tämligen utsvävande ungdomsliv
upplevde han en omvändelse och bodde
en tid för sig själv i Nasaret i Heliga landet.
Sedan bosatte han sig i Sahara och delade ett
enkelt liv med tuaregerna. Charles ville vara
en broder till varje medmänniska, oberoende
av religion eller kultur. Han mördades år
1916. Efter hans död uppstod en manlig och
en kvinnlig kongregation som ville efterfölja
Jesus i Charles anda – ”den dolda närvaron i
Nasaret”, mitt bland människor som hade det
svårt, ”Jesu små bröder” (1933) och ”Jesu små
systrar” (1939). Systrarna är i skrivande stund
aktiva i Sverige (Tensta).

2/12

Den kända bönen av broder Charles:
Fader,
Jag överlämnar mig åt dig,
gör med mig vad du vill.
Vad du än gör med mig tackar jag dig.
Jag är redo till allt, jag är med på allt.
Må bara din vilja ske med mig
och med allt du skapat;
jag önskar ingenting annat, min Gud.
Jag lägger mitt liv i dina händer,
Jag ger dig det, min Gud,
med all mitt hjärtas kärlek,
för jag älskar dig,
och det jag längtar efter är att få ge mig själv,
att få överlämna mig i dina händer
utan förbehåll
med oändlig förtröstan
ty du är min Fader.

BIBIANA (VIVIANNE) (CA 352-367)

Många tror att förföljelserna mot kyrkan i det
gamla Rom tog slut när kristendomen blev
tillåten år 313 e.Kr. Det trodde den heliga
BIBIANA (eller Vivian) nog också, men när
den nye kejsaren Julianus på 360-talet ville
återinföra hedendomen började mardrömmen
igen (se 18/3, 29/3, 2/5 och 26/6). Legenderna
om henne är många. Bibianas föräldrar verkar
ha misshandlats till döds. Det sägs att hon själv
bands vid en påle och piskades med blykrokar
tills hon föll livlös omkull. Efter bara tre år
dog Julianus, och hans nyhedniska regim

bröt ihop. Kyrkan hade nu definitivt folket
bakom sig och en kristen kultur kunde byggas
upp utan hinder. Hundra år senare invigdes
basilikan över Bibianas grav. Den korsfäste
Frälsaren och hans tappra tjänarinna hade för
alltid besegrat Roms avgudar.
Heliga Bibiana, ställd inför de värsta hoten
vägrade du ändå att förneka Kristus. Be om
styrka och visdom åt kristenheten som i vår tid
pressas av en nyhedendom som är listigare och
mäktigare än någonsin. Amen.
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FRANCISCO XAVIER (1506-1552)

Omvänd och upptänd av kärlek till Gud genom
sin studiekamrat i Paris, Ignatius av Loyola (se
31/7), reste den helige jesuiten FRANCISCO
XAVIER som missionär till Indien och till
det av européerna nyligen upptäckta Japan,
mötte pärlfiskare och samurajer, överlevde
skeppsbrott och rövare, lärde sig främmande
språk, grundade missionsstationer och döpte
oräkneliga skaror. Hans många brev hem
till Europa trycktes upp och fick tusentals
andra att vilja följa i hans spår. På en liten
ö en mil från hans mål - det stängda och
främlingsfientliga Kina - väntade han på båten
som skulle smuggla honom över till fastlandet.
Båtsmannen dök aldrig upp och den besvikne
Francisco dog två veckor senare i feber.

Det var i dag år 1552. Missionens outtröttlige
skyddshelgon ligger nu i en glaskista i Goa,
hans första missionsplats - än i dag ett starkt
kristet fäste i Indien.
Ur ett brev från den helige Francisco Xaviers
missionsresor till den helige Ignatius av Loyola:
Sedan jag kom hit har jag inte gett mig någon
ro. Jag har gått från by till by och döpt de odöpta
barnen med det heliga vattnet… Barnen lät mig
inte få någon tid för breviariet, inte heller för mat
och sömn, förrän jag hade lärt dem någon bön.
Då förstod jag att himmelriket tillhör just dem.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, genom den helige Franciskus predikan har nya folk lärt känna dig. Låt oss, som lever
av samma tro som han, dela hans iver och verka för att kyrkan överallt får föda människor till
evigt liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 9:16-19, 22-23 och Mark 16:15-20
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JOHANNES AV DAMASKUS,
KYRKOLÄRARE ( CA 650 – CA 750)
BARBARA (BARBRO) (DÖDAD 306)

DEC

Karriär eller kyrka? Kalifens finansminister,
den helige JOHANNES AV DAMASKUS,
lämnade allt för det lugna klosterlivet i
Jerusalem som han längtade efter. Där vigdes
han till präst och skrev om den kristna tron, mot
sin tids sekter, särskilt dem som ville avskaffa
alla heliga bilder (läs om bildstormarna s. 131),
och mot islam, men han författade även dikter
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och musik. Johannes ville inte ”utveckla”
teologin utan troget och systematiskt bevara
och sammanställa de viktigaste och allmänt
erkända teologernas lära. Han är t.ex. ett solitt
vittne om tron på Jungfru Marias upptagning
till himlen (se 15/8). Hans verk har än i dag en
mycket stark ställning bland ortodoxa kristna.
Vi ger honom med rätta titeln ”kyrkolärare”.

Johannes sätt att systematiskt presentera tron
gav inspiration till katolska kyrkans medeltida
teologer, inte minst till Thomas av Aquino (se
28/1). Johannes - ”den siste kyrkofadern” - dog
gammal, kanske hundraårig, ca år 750.
Johannes argument mot bildstormarna
(ikonoklasterna) var glasklara och har hållit
i sig oförändrat genom tiderna (som t.ex. i
Katolska kyrkans katekes nr. 2129 – 2132).
Han genomskådade att de som ville avskaffa
de heliga bilderna för att dessa ”bara var
materiella” i grunden var emot Guds skapelse.
Men det är inte kristet att se det materiella
som något ”ont” som står i opposition till det
andliga; materian kan vara medlet genom
vilket Anden uttrycker sig (vi som tror på
Guds Ords inkarnation i Kristus kan aldrig
motsäga detta). Han skriver:
Var inte det trefaldigt saliga och trefaldigt
välsignade korsets trä materia? Var inte den
helgade och heliga Golgataklippan materia?
Hur är det med den livgivande klippan, den
heliga graven, vår uppståndelses källa: var
den inte materia? Är inte evangeliernas allra
heligaste bok materia? Är inte det välsignade
bordet som ger oss Livets bröd materia? Och
framför allt detta: är inte vår Herres kropp och
blod materia? Förakta inte materian, för den är
inte föraktlig. Inget av det som Gud har skapat
är det.

(Citat översatt av mig från engelskan i Butler´s
Lives of the Saints, bd. December, s.38, Burns &
Oates, 1999).
Kristus som blev människa kan legitimt
framställas i bildlig form, och med honom
allt ur frälsningshistorian och allt heligt över
huvud taget. Vi som lever i kyrkans tidsålder,
bekanta med Guds transcendens, vet att skilja
mellan bild och det som bilden föreställer. Vi
känner Gud och tillber inte materia istället för
honom utan tillber världsalltets Herre med
hjälp av och genom den skapade verkligheten.
Det är kanske i dag som du tar fram lådan med
julpynt och börjar smycka hem och balkong.
Föreställ dig en kristendom där allt sådant vore
förbjudet: bildstormarna hade segrat och man
fick än i dag inte ha julkrubba, bilder av änglar,
inga ikoner på väggen eller medaljonger kring
halsen. Kyrkorna skulle vara tomma, utan
figurer, inga kors eller krucifix skulle man
ha och bara rena genomskinliga fönster utan
färgade motiv. Bildbefriade böcker som den
här fick man läsa, men inte med ett omslag som
föreställde något. Utan kyrkokonsten skulle
det fattas mycket i vår lovprisning av Gud,
den skulle bli abstrakt, eka spårlöst i rummet.
Johannes av Damaskus skrev om många andra
ämnen också, t.ex. verkar han ha författat ett
lovtal om den heliga Barbara vars fest redan då
firades på detta datum (se nästa sida).

Kyrkans bön denna dag:
Herre, hör den helige Johannes böner, och låt den sanna tron, som han så klart har utlagt, bli
ljuset och kraften i vårt liv. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: : 2 Tim 1:13-14; 2:1-3 och Matt 25:14-30

Också i dag: Barbara
När hundratals polska tunnelarbetare skulle
påbörja grävandet av Citytunneln under
Malmö år 2006 vägrade de sätta igång förrän
en staty av detta helgon hade satts dit och
en ordentlig gudstjänst hade genomförts av
en katolsk präst. Den äldsta kända bilden av
detta helgon (från ca år 705) finns i kyrkan
Sancta Maria Antiqua i Rom. Den vackra och
begåvade kvinnan ska ha dödats denna dag år
306 av sin egen far i Nikomedia (nuvarande
Turkiet) efter makabra stympningar (bl.a. lät
han piska henne med remmar försedda med
blykulor och lät skära av hennes bröst, men
aposteln Petrus visade sig för henne under
natten och botade henne från hennes skador).
Orsaken var dotterns kontakter med kristna
vänner vars tro fadern hatade. Han lät bygga
ett torn för att spärra in henne, men när
Barbara bekände att hon redan hade låtit döpa
sig beslöt han att döda henne. Många legender

5/12

En av Afrikas största katedraler byggdes
sedan på platsen, men den är nu borta.
Crispinas gamla land togs över av islam, och
i dag är det få kristna kvar. 1996 mördades sju
katolska munkar i Algeriet. Dessa martyrer
saligförklarades i samma land 8 december 2018
(deras öde skildras mästerligt i den prisbelönta
filmen ”Gudar och människor” från 2011).
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Heliga Barbara, vem skulle inte vilja vara det
berg som erbjöd dig en tillflykt? Må din död –
hur den nu än gick till – för alltid stå framför
oss som en påminnelse om den respekt föräldrar
måste ha för den livsväg deras barn väljer. Må
Gud – vår klippa och vårt hopp – höra dina
böner för vår tids unga kvinnor, särskilt för dem
som väljer Jesus framför allt annat. Amen.

CRISPINA (DÖDAD 304)

”Du vill alltså inte acceptera de gudar som
du måste vörda om du ska rädda ditt liv?”
frågade Anulinus, den romerske prokonsulen i
Numidien (nu Algeriet). Den heliga CRISPINA
svarade: ”En religion som tvingar de ovilliga är
ingen sann religion.” Då halshöggs hon – i dag
år 304. Det bevarade förhörsprotokollet är ett
imponerande vittnesbörd om mod.
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har bildats kring denna modiga kvinnas öde.
Att hon blev bergarbetarnas helgon beror på
en berättelse om att ett berg ska ha öppnat
sig skyddande åt henne när hon var på flykt
från sin fader. Den historiska osäkerheten
kring detta helgon ledde till att hon 1969 togs
bort från kyrkans officiella kalender, men
hon räknas fortfarande som helgon. Hur det
än förhöll sig med Barbara i verkligheten så
står hon som representant för många kristna
kvinnliga martyrer i antikens värld och får
aldrig glömmas.

Få nyheter slipper ut från dagens Algeriet.
Rädsla och förtryck råder - igen. Västvärldens
medier bryr sig inte om att rapportera något
därifrån och bidrar så indirekt till att förtrycket
kan fortsätta ostört.
Heliga Crispina, du var gift och flerbarnsmamma,
men viktigare än ditt eget liv och din familj var
din trohet mot Kristus. I vår tid efterföljdes du av
trappistbröderna Christian, Luc, Christophe,
Michel, Bruno, Célestin och Paul från klostret
i Tibhirine. Må ni alla be för oss, som så ofta blir
fega och riskerar kompromissa med vår religion
när vi möter en hotfull omgivning. Amen.

6/12

NIKOLAUS AV MYRA (CA 280-350)

Jultomtens arketyp, den helige biskopen
NIKOLAUS AV MYRA (”Santa Claus”)
hjälpte fattiga på ett taktfullt sätt – som när
han diskret kastade in guld genom fönstret till
en förtvivlad man som var nära att sälja sina
tre döttrar. Sjömän i nöd ropade på hans hjälp
och stormen la sig - därför uppkom så många
Nikolajkyrkor i hamnstäder. Under åren innan
kyrkans frihet (år 313) satt han i fängelse för
sin tro (och predikade ivrigt där). Sista spåret
av honom är hans namn på listan över biskopar
vid konciliet i Nicea (år 325) – om man inte
räknar de tusentals levande kopior av honom
med lösskägg och biskopsskrud som just i dag
dyker upp i daghem, skolor och kyrkor överallt
i den katolska världen för att glädja barnen...

Här vill jag nämna en viktig pedagogisk fråga:
Är det rätt att låta tre-fyraåringar tro att den
förklädde farbrorn som ger dem godis är den
verklige Nikolaus? Självklart inte. Lika roligt
som det är att spela rollen för de jublande
små, precis lika viktigt är det att de vet att det
bara är en sorts teater vi spelar, för att det är
kul. Ännu viktigare är detta med jultomten på
julafton. En gång sa jag från prediktstolen till
de små att den verklige Nikolaus ber för oss i
himlen men att jultomten däremot inte finns.
Vissa föräldrar blev sura på mig. Men varför
lura våra egna barn? Vad är det vi lär dem om
värdet av sanning ifall vi gör så? Hur ska de då
veta vad de kan lita på? ”Är Gud kanske också
bara en bluff?” tänker de små. Var alltså ärlig.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, vi ber om din barmhärtighet och om skydd i alla faror. Hör den helige Nikolaus bön för
oss och röj undan hindren på vår väg till dig. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Jes 6:1-8 och Luk 10:1-9

AMBROSIUS, KYRKOLÄRARE
(CA 340 - 397)

Den helige AMBROSIUS är den förste av de
fyra stora västliga kyrkolärarna (de andra är
hans två samtida, den helige Augustinus, hans
elev (28/8) och Hieronymus (30/9) samt den
helige 400-talspåven Leo den store (10/11).
Ambrosius föddes antagligen i Trier i
nuvarande Tyskland, staden som tidvis var

residensstad för de västromerska kejsarna.
Han tillhörde en högt respekterad och
inflytelserik romersk släkt – hans far var
prefekt över Gallien. Familjen var också djupt
kristen och hade haft flera martyrer (t.ex. ett
helgon vid namn Soteris). Hans uppväxt och
ungdom sammanfaller med kyrkans stora
1513
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”inbördeskrig” – striden mot arianismen
som företrädesvis utkämpades av den helige
biskopen Athanasios av Alexandria (2/5; jfr
s. 122). Efter faderns tidiga bortgång år 354
flyttade modern med barnen till Rom där
hennes dotter Marcellina tog emot slöjan
(d.v.s. blev det vi kallar för nunna, men utan
att bo i gemenskap) ur påven Liberius hand.
Där studerade hennes två duktiga söner
Satyrus och Ambrosius (som liknade varandra
som bär) latin, grekiska, retorik, juridik m.m.
och gjorde spikrak karriär inom statens
ämbetsverk. De tre syskonen älskade varandra
högt och förblev livet igenom förtrogna och
nära vänner. År 370 tilldelades Ambrosius
titeln konsul, och år 374 fick han ansvar
för delar av norra Italien med Milano som
ämbetssäte – en stad med ca 100.000 invånare
som liksom Trier var residensstad för kejsaren
och i politisk betydelse redan överträffade det
gamla Rom. Han var en politisk begåvning
som väckte allas respekt och även en stor talare.
Han var liten till växten, med ett något långt
ansikte och hög panna. Han kunde leka med
ord och kvickt hitta på nya – vi kan föreställa
oss ett levande ansikte som utstrålade stil,
humor och charm.
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Ambrosius var sprungen ur kristen rot, men
liksom många andra i hans tid väntade han
med dopet tills vuxenlivet. Dåtiden betraktade
allvarliga synder som begåtts efter dopet som
djupt förkastliga och otacksamma. Boten i
sådana fall var mycket sträng. Därför ansåg
många att det var säkrast att vänta med att bli
döpt tills de ”riskabla” ungdomsåren var över.
Det var beklagligt. Man insåg inte att dopet
också kan ge kraft och nåd åt den troende så varför uppskjuta den? Kyrkan stoppade så
småningom denna praxis (se s. 449ff). Som
biskop beskrev Ambrosius senare barndopet
som nödvändigt (med tanke på att människan
behöver hjälp mot synden i alla åldrar, även
som liten).

1514

Milanos nye guvernör var alltså formellt bara
katekumen, d.v.s. någon som är på väg mot
dopet. Han var känd för sin mildhet och
kompromissvilja. Kort efter hans ankomst dog
Milanos biskop Auxentius, en heretiker (arian)
som den helige Hilarius av Poitiers, (se 13/1),
förgäves hade försökt få avsatt. Majoriteten i
stiftet var katolskt troende men hade tvingats
ta emot kättaren år 355 av det arianskt
sinnade kejsarhovet. Nu ledde det till öppna
konflikter i staden om biskopsvalet – till och
med gatuslagsmål. Ambrosius försökte som
statsmaktens representant att lugna läget. Då
hördes ett barns röst i mängden: ”Ambrosius
biskop!”. Alla tittade på barnet. Fler och fler
började skandera ”Ambrosius biskop!”. Den
överraskade ämbetsmannen försökte värja sig
allt han kunde, han hänvisade till att han var
en syndare, men folkets röst var Guds röst och
han kom inte undan. Antagligen räknade en
del arianer (inte minst bland germanerna vid
hovet) att den fredlige guvernören skulle vara
medgörlig som biskop. De hade fel. Ambrosius
ville absolut döpas av en katolsk biskop och
krävde att inga arianska biskopar fick närvara
vid dopet. Därmed tog han tydligt parti i den
teologiska striden. I expressfart - inom bara en
vecka - fick Ambrosius samtliga nödvändiga
sakrament och vigningar tills han i dag år 374
vigdes till biskop. Kyrkans lära som han nu
skulle undervisa folket i fick han börja studera
samtidigt som han undervisade om den. Till
sin hjälp hämtade han en god vän, en teologisk
kompetent präst vid namn Simplicianus från
Rom (möjligen hans lärare i ungdomen), som
senare blev hans efterträdare på biskopsstolen
och också helgonförklarades. Som biskop
lade Ambrosius om sin livsstil totalt, levde
spartanskt (fastade fem dagar i veckan, förutom
när det fanns gäster till bords) och gav allt han
ägde till kyrkan och de fattiga. Han ursäktade
sig från alla fina banketter han inbjöds till och
ägnade sig helt åt sina pastorala uppgifter.

Många goda predikningar är bevarade från
Ambrosius. De har stor retorisk kraft utan att
vara överdrivet målande eller svulstiga. Han
talade typiskt kort, energiskt och originellt.
Huvudinnehållet består av bibelutläggningar
syftande på åhörarnas praktiska, kristna
livsstil (han gav faktiskt ut bibeltolkande
skrifter redan innan han blev biskop, men de
har gått förlorade). Han var inte rädd att hämta
idéer både från den judiska teologen Filon från
Alexandria (se s. 51) och den inom kyrkan
mycket omstridde kyrkofadern Origenes (se
s. 49). Den grekiska filosofin kände han till
men beundrade den inte. Trons sanningar var
viktigare än filosofernas och de är tillgängliga
för alla, inte bara för rika och fint folk. För att
inse detta behöver man dock sträva aktivt och
ta emot en nådegåva från Gud, betonar han.
Segern över arianismen var på en teologisk
nivå redan vunnen när Ambrosius blev biskop,
främst genom den tappre Athanasios skrifter.
Men Ambrosius fick ändå ägna en stor del av
sin verksamhet till att bekämpa denna irrlära.
Den troslära som Ambrosius lärde sig och
lärde ut (han studerade som sagt teologi medan
han var biskop) var givetvis äkta katolsk. Vi
hittar hos honom självklart den kristna tron
på kyrkan som frälsningens verktyg, byggd

på apostlarna med nyckelmakt att förlåta
synder. Frälsningen förmedlas sakramentalt,
framför allt genom dopet och boten – därtill
lägger han vikt vid predikan och vill antagligen
säga att tron behöver förstås för att kunna bli
levande (kyrkans övriga sakrament bekräftar
han också, fast hans lära om äktenskapet
och de sjukas smörjelse är mindre klar).
Människan måste medverka vid sin frälsning,
d.v.s. göra sig disponibel för nåden. Genom
boten är människan förtjänstfull inför Gud
och kan så befrias från synden och de straff
som synden förtjänar, och kan även göra bot
för andra (självklart är detta inte möjligt utan
tron och Guds förekommande nåd). Störst
av allt är martyriet. Att välja det jungfruliga
livet för Guds rikes skull är en strålande gåva
som Ambrosius aldrig tröttnar på att lovprisa
– denna livsform, säger han, liknar änglarnas i
fullkomlighet och är som uppståndelsens lön
redan här på jorden (på liknande sätt lovprisar
han valet att för Herrens skull inte gifta om sig
när maken/makan gått bort). Prästens ämbete
betonas kraftigt, denne är en lärare i trosfrågor
och står som sådan till och med över kejsaren.
Vad beträffar den romerska kyrkans företräde
inom kyrkans gemenskap delar Ambrosius sin
tids tro: synoden från Aquileja år 381, som
Ambrosius ledde, talade om den romerska
kyrkan som ”huvudet för hela den romerska
jordkretsen” (Epist. 11), d.v.s. världen, och
den kyrkliga gemenskapens centrum ”från
vilket alla gemenskapens rättigheter strömmar
ut till alla”. Att ha ”gemenskap med de
katolska biskoparna” är för Ambrosius att ha
”gemenskap med den romerska kyrkan” (De
exc. fratr. I). Jesu berömda ord till Petrus i Matt
16:18-20 om att denna apostel var ”klippan”
tolkar han självklart såsom syftande på Petrus
person, inte bara på hans bekännelse (mer om
detta s. 300ff). Eukaristin innebär en verklig
väsensförvandling av brödets och vinets
natur – här är han helt på linje med läran om
transsubstantiationen som högmedeltiden
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Han var noga med att inte dras in i sådant som
kunde leda till konflikt, såsom att vara med
om att arrangera äktenskap, rekommendera
personer för ämbeten vid hovet eller medla vid
egendomstvister. På samma sätt gjorde han det
till en fast regel att aldrig övertala någon att gå
med i armén vilket måste ha förargat en del.
Ambrosius bror Satyrus som han litade helt på
insattes som förvaltare av stiftets ekonomi så
att han själv kunde ägna sig åt studier. Även
sin älskade syster Marcella hade han som
nära rådgivare (för hennes uppehälle och
framtida försörjning hade han reserverat en
viss summa).
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skulle formulera ett millenium senare (se citat
i Katolska kyrkans katekes, nr. 1375-1376). I
övrigt är det hos Ambrosius som vi har det
tidigaste belägget för att det folkliga ordet
”mässa” (missa) användes som synonym för
eukaristin. Även att vörda helgonen och
räkna med deras förbön är för Ambrosius
en självklarhet. Människan är social och
förbunden med andra, som lemmar i samma
kropp, och det gäller i långt högre grad inom
kyrkan, som är Kristi kropp. Så kan vi be för och
utverka nåd åt varandra, och de som träder in
i livet efter detta lever inte i ett annat Gudsrike
än det vi nu bär inom oss på jorden. De starka
kärleksbanden som förbinder oss troende
på jorden med varandra bryts självklart inte
sönder av den fysiska döden, de kan rentav bli
intensivare och mer verksamma. De avlidna
kan alltså be för oss. Denna tanke avvisade
arianerna, men Ambrosius svarade (Epist. 22)
att de därmed förnekar Kristi ord i Joh 14:12
(om att utföra gärningar som Jesus, och ännu
större) samt att de gör sig skyldiga till avfall från
kyrkans tro sedan gammal tid. Förebedjarna i
himlen är de ”fulländade” helgonen, d.v.s. de
avlidna rättfärdiga som redan är där (som
t.ex. Abraham, jfr Luk 16:22f). Andra avlidna
befinner sig i den renande elden (= det vi kallar
för skärselden, se nedan). Graden av hjälp
som helgonen ger oss kan bero på hur mycket
vi är förbundna med dem, t.ex. om vi har känt
dem personligen. Ambrosius är övertygad om
att de kyrkor som helgonens reliker förvaras i
äger ett särskilt beskydd genom dem. Samma
vördnad som vi visar helgonen kan vi visa
änglarna, betonar han. Även deras förbön är
mäktig. Om Maria skriver han att hon var och
alltid förblev jungfru (se s. 409), även efter Jesu
födelse, och så är hon den bästa förebilden för
det jungfruliga livet för Guds skull. Upprörd
vände han sig mot nya teorier i hans tid som
förnekade denna tro. Maria har, säger han
vidare med en djärv formulering, ”utverkat
världens frälsning”. Tanken bygger på de
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heliga 100-talsteologerna Justinos och Ireneus
(se 1/6 och 28/6), men orden ska givetvis inte
övertolkas som att Kristi frälsningsverk vore
åsidosatt. De lyfter fram Maria helt korrekt som
Guds unika medarbetare eller tjänarinna (Luk
1:38). Kyrkan är jungfrulig och moderlig som
Maria. Ambrosius skrev att Maria är ”bilden i
förväg av kyrkan, som är obefläckad fast gift”
(med Gud). Att vördnaden för Maria var stor
i 300-talets kyrka märker vi av att Ambrosius
måste varna mot överdrifter: Maria är inte
”Gud i templet utan bara Guds tempel” skrev
han. Hon får inte tillbes liksom Den helige
anden (De Sp. St. III). Skärseldens verklighet
var som sagt ännu en självklarhet: alla som ska
till Paradiset måste prövas genom elden (jfr
s. 321ff), skriver han i en kommentar till Ps
118 (i samband med att han avvisar en legend
om att aposteln Johannes, Herrens älskade
lärjunge, aldrig dog och därför gick direkt till
himlen). Han ser denna eld redan avbildad i
de brinnande svärden vid Paradisets utgång
(1 Mos 3:24). Denna eld är båda en dom och
en prövning. De fullkomligt rättfärdiga går
genom elden utan att ta skada av den liksom
hebreerna genom Röda havet (2 Mos kap.
14) eller de tre unga männen i elden (Till
Dan B). De gudlösa och otrogna går under i
denna eld som blir evig för dem, likt faraos
soldater vid Röda havet. För vanliga syndiga
människor leder elden efter döden antingen
neråt till helvetets djupaste källarrum eller
så blir den en renande eld som förtär deras
dåliga verk men inte dem själva. Dessa själar
förvaras i särskilda rum till den yttersta dagen.
Ambrosius använder inte uttrycket ”skärseld”
(latin : purgatorium) men talar om eldens
renande verkan (purgare, purificare). De
avlidna själarna i reningselden behöver våra
förböner, betonar han, liksom de behöver de
fulländade helgonens förbön hos Gud. Det är
viktigt att även frambära offer i deras ställe,
inte minst eukaristin, samt att ge allmosor
åt fattiga så att dessa kan be och gråta för de

Det här är bara axplock ur denna tidiga
kyrkolärares teman. Vi ser att dessa ”typiskt
katolska” trosläror var självklara på Ambrosius
tid. Givetvis hade även han sina egna teologiska
åsikter och föreställningar, och vissa av dem
rimmar inte helt med kyrkans senare termer
– så tänkte han sig t.ex. i helvetet en skillnad
mellan de fördömda som var döpta och de
som inte var det: de döpta hämtades efter en
tid i lågorna av Kristus till himlen, trodde han,
men det är inte kyrkans tro (han skiljde på
denna punkt inte klart mellan helvetet, som
ju är evigt, och skärselden). Observera att det
faktum att någon har upphöjts till kyrkolärare
inte innebär att precis allt som den personen
skrev eller lärde ut är ”kyrkans lära”. Kyrkans
ställningstaganden i trosfrågor korrigerar och
fördjupar ibland vissa aspekter av tron som de
gamla ännu inte såg. En biskop sa en gång till
mig att man kan hitta heresier i vilken predikan
som helst om man tittar efter tillräckligt noga.
Så farligt är det nog inte, men visst ska vi se
upp. Vi som undervisar ska förklara kyrkans
lära så gott vi kan men inte bli för ”kreativa”
utan alltid gärna ta emot kyrkans korrektur.
Ambrosius tid innebar en högkonjunktur för
kyrkan, en uppgångsfas som vi i dag under
pågående lågkonjunktur knappt kan föreställa
oss. Rushen till kyrkan medförde negativt att
missbruk och slapphet också smög in. Den nye
biskopen predikade hårt mot rika kristna som

kunde skryta med sina fina rashundar men
glömde de fattigas nöd. I texten De Nabuthe
(XII, 53) understryker han att jorden tillhör
alla, inte bara de rika. De rika som ger en
allmosa ska inte se det som en gåva de ger, ty
de ger bara tillbaka vad som redan tillhör de
fattiga, det som de själva har lagt beslag på.
De betalar alltså tillbaka en skuld, säger han.
Biskopen brännmärkte med samma kraft de
fattiga arbetarna som slösade bort sina pengar
på vin i tavernorna.
Omsorgen om människor i nöd upptog en
stor del av biskopens tid och resurser. Han
ville hjälpa alla. När krigen mot goterna
medförde att många togs som krigsfångar
valde Ambrosius att smälta ner kyrkans heliga
liturgiska kärl och skaffa fram pengar för att
friköpa dem. Det kritiserades han hårt för.
Dörren till hans hem var ständigt öppen. Vem
som helst, rik som fattig, fick oanmäld störa
honom, men han vände sig omedelbart mot
böckerna igen när varje samtal var över. Ofta
fann han bara tid på natten för bön och studier.
Ryktet om Ambrosius vältalighet i predikstolen
spred sig överallt. Skaror kom bara för att
lyssna. En okänd lärare i retorik, Augustinus –
som ingen ännu kunde tro skulle bli troende,
helgon eller kyrkolärare – flyttade till Milano,
förmodligen också för att kunna lyssna med
beundran till den berömde oratorn (se s.
1341). Jungfrur kom från andra länder för att
ta emot slöjan ur Ambrosius hand som tecken
på sin vigning åt Gud. Det fanns mödrar som
inte ville låta sina döttrar lyssna på hans tal. De
fruktade att hans entusiasm för det gudsvigda
livet skulle få dem att välja det. Till dem som
sa att jorden skulle avfolkas om alla valde
celibatet svarade biskopen att det var krig som
minskade befolkningsantalet, inte den heliga
jungfruligheten. Befolkningen skulle rentav
öka ju högre man aktade jungfruligheten (det
kan utmärkt stämma att det finns ett samband
där, en from familj önskar t.ex. många barn i
hopp om att några av dem väljer ett gudsvigt liv).
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avlidna, gärna vid deras gravar (Gud hör
gärna de fattigas böner). Här fanns det också
vissa överdrifter i den folkliga fromheten som
Ambrosius fick ingripa emot: det var vanlig
sed att bjuda fattiga på mat vid sina kära
avlidnas gravar och så förmå de fattiga att be
för dem där. Sådant kunde urarta till kalas och
dessutom likna de hedniska gravmåltiden lite
för mycket. Därför ingrep han. Mer om den
tidiga kyrkans tro på skärseld och bön för
avlidna berättar jag på s. 323f.

Kristendomen var starkt på frammarsch,
favoriserad av staten och helt enkelt inne hos
befolkningen. Den gamla romerska religionen
med sina hjärtlösa gudar och otrovärdiga
sagor var man trött på, all den där löjliga
,magiska vidskepligheten med teckentydning
utifrån djurinälvor eller stjärnhimlen, den
militaristiska hårdheten, likgiltigheten mot
människor i social nöd, och hela samhällets
sexualmoraliska förfall. Mot detta stod kyrkans
budskap som var nytt, förnuftigt och socialt
ansvarigt: etisk renhet, Guds nåd, förlåtelse,
fred och broderskap. Hos kristna deltog
kvinnor och barn fritt i kulten och de lärde
sig att läsa. Till och med slavar kunde uppnå
samma andliga värdighet inför Gud, ja större,
än sina ägare, på grund av sin tro. Men ännu
lutade största delen av kultur- och makteliten
mot de gamla gudarna som man påstod hade
gett romarriket sin gloriösa storhet och i vars
namn man under tre århundraden hade försökt
förinta den kristna kyrkan. Kejsarmakten var
nu välvillig mot kyrkan som ständigt växte till,
men inom senaten var majoriteten fientlig.
År 382 tog kejsaren Gratianus – antagligen
påverkad av Ambrosius – bort de traditionella
statliga bidragen till den hedniska kulten.
En akt av ännu större symbolisk betydelse
var att han lät statyn av segergudinnan tas
ut ur salen i romerska senaten. De hedniska
senatorerna, som var i majoritet, begav sig

till hovet för att kräva figuren återförd dit
men den kristna minoritetens lidelsefulla
protest förhindrade det (kravet var ett indirekt
angrepp på kristendomen: återställandet
av figuren skulle få det att se ut som om
kejsaren bekräftade tron på att forntidens
stora militära triumfer berodde på gudinnan
och därmed att nutidens militära nederlag
kunna skyllas på de kristnas inflytande). År
383 ärvde Gratianus styvbror, den 13-årige
Valentianus II, tronen. Den hedniska senaten
upprepade sina krav men åter avvisades de
under påverkan av Ambrosius (som även hade
verkat hårt för att få Valentianus krönt). Nästa
kejsare, Theodosius den store (helgonförklarad)
uppvaktades också av senatorerna men även
han motstod pressen med stöd av den lille,
klippfaste biskopen i Milano. Ambrosius insåg
att det nya riksbygget med kristendomen
som fundament inte skulle blomstra om man
samtidigt gynnade den hedniska kulten i vars
namn en förintelsekampanj mot den kristna
Gudsdyrkan hade pågått under tre sekler. Ett
”mångkulturellt” samhälle med religionsfrihet
i modern mening var inte aktuellt. För kejsaren
var rikets religiösa enhet avgörande, för kyrkan
möjligheten att kunna nå alla människor med
Guds budskap. Därför verkade Ambrosius
– med staten - energiskt för kristendomens
religiösa och politiska monopol.
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Kristendom som obligatorium
Kristendomens monopol satte sin prägel på Europa och slog vågor ändå upp i vår tid. När jag
som liten började skolan i Danmark (1968) skulle ämnet kristendomskunskap ännu enligt
lag förmedlas i överensstämmelse med kristen tro (i evangelisk-luthersk form). Man kunde
alltså teoretiskt tänka sig en klass där både lärare och elever var icke-troende men ändå fick
studera reklam för tron, på skoltid. Det var problematiskt ur demokratiskt perspektiv men
säkrade att alla fick viss positiv förståelse för sitt folks kristna bakgrund och för det hopp
om frälsning och nåd som evangeliet erbjuder. Lagen upplöstes gradvist, liksom i Sverige.
Bandet mellan skola och (stats-)kyrka bröts. Men resultatet av avskaffandet är skrämmande:
nu frodas fördomar och hat mot kristendomen fritt för att kunskaperna om den är borta. Våra
samhällens religionsfrihet som
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säkrar allas rätt att dyrka Gud på sitt eget sätt – eller låta bli – stöds av katolska kyrkan i vår tid,
inte för att vi vill ge plats åt osanna religioner utan av respekt för människans värdighet som
person, hennes samvetsfrihet. Men numera tolkas religionsfriheten av en ny, aggressiv ateism
alltmer som en rätt att slippa se religion. Man uppfattar religionernas, särskilt kristendomens,
anspråk på sanning som ”intolerant” och vill därför – i ”toleransens” namn – att religiösa
uttryck osynliggörs i det offentliga rummet. Oanständighet, normlöshet och hån mot religion
ska däremot få härja fritt. Det är förryckt. Att denna liberalitet börjat anta diktatoriska drag,
såsom när bön med barn förbjuds, till och med på konfessionella skolor, lovar inte gott för
framtiden. Här hotas demokratiska grundrättigheter. Kyrkan måste föra en politisk kamp för
sin rätt att förkunna och synas, och föräldrar för sin rätt att uppfostra sina barn enligt sina
övertygelser samt fritt välja skolor som hjälper dem i detta. Villkoren för denna kamp är
annorlunda än i Ambrosius dagar men det är samma kamp, och nu är det vi som får engagera
oss och ta de smällar den ger – som han gjorde.
väckt ett eko av respekt i hela världen. Något
nytt hade hänt: kejsarmakten erkände kyrkan
som domare över sina egna handlingar.
Tydligare kunde inte den fullständiga
förvandlingen i förhållandet mellan kyrka och
stat under 300-talet visas. Det var i sanning
stora steg som hade tagits. Låt oss blicka
tillbaka till århundradets början: då rasade
ännu den diokletianska förintelsekampanjen
mot kyrkan (se 16/1). År 313 kom Konstantin
till makten och gav kyrkan frihet. Ett
ögonvittne till denna otroliga vändning var
den senare biskopen Eusebios i Cesarea i
Palestina (inte helgonförklarad) som skrev
den berömda kyrkohistorien som jag ibland
hänvisar till i denna bok (svenska översättning
på Artos förlag). Man kunde knappt tro att
det var sant: kejsarmakten var förvandlad
från kyrkans argaste fiende till dess största
gynnare. Men vilken ställning skulle en
kristen kejsare ha i kyrkan? Denna fråga var
ny och påträngande. Eusebios sparade inte
på hyllningar till Konstantin: han var ”Guds
ställföreträdare på jorden”, ”själarnas läkare”,
”Guds vän” och ”en ny Mose”. Dessa uppenbara
överdrifter var ett berusat eko av det hedniska
kejsardyrkandet i kristen tappning. Med en
fars omsorg (och kontroll) omgärdade den
förste kristna kejsaren sin favoritreligion.
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Kejsaren var i det gamla romarriket det
maktcentrum som allt kretsade kring. Det
bara var så. Om riket skulle bli äkta kristet fick
en kristen kejsare vara trovärdig som en sådan.
Theodosius hade sina svaga sidor. År 390 greps
han av vrede för att en folkhop i Thessaloniki
hade mördat några kejserliga ämbetsmän.
Majestätet beordrade massmord. Kort därefter
ångrade han sig och skickade en kontraorder,
men för sent: sju tusen personer, även kvinnor
och barn, slaktades skoningslöst. Ambrosius
var förkrossad när han hörde om massakern.
Han krävde bestämt att kejsaren skulle göra
offentlig bot i kyrkan och därmed förklara sig
vara mördare. När Theodosius kom in i kyrkan
medan Ambrosius firade mässan vägrade
biskopen att fortsätta mässan tills kejsaren
medgav sin skuld. Theodosius lade ifrån sig
sina kejserliga purpurkläder och insignier
(värdighetstecken). Som en akt av nåd lät han
suspendera alla dödsstraff för en period av 30
dagar, och det förordades att varje fall därefter
skulle ses över en gång till. I basilikan bekände
han att han var mördare och bad om folkets
förbön. Folket grät när de såg sin kejsare ligga
raklång på golvet och sörja över sin synd som
vilken vanlig man som helst. Efter några veckor
– vid jultid – fick han åter ta emot den heliga
kommunionen. Nyheten om detta måste ha

Han befriade snart kyrkans ämbetsbärare från
diverse avgifter. Så kunde de t.ex. sälja och
köpa på bättre villkor än andra. Biskoparna
fick rätt att döma i båda kyrkliga och civila
mål (det sista drogs snart tillbaka, de civila
målen blev en belastning för kyrkan). Såklart
blev nu kyrkans ämbeten attraktiva även för
oseriösa karriärister, och snart fick man dras
med korruption och missbruk. Kejsarens
inflytande blev därtill en fara för kyrkans tro
när hans efterföljare ville diktera de kyrkliga
biskopssynodernas beslut i ariansk eller
semiariansk anda. Många kände oro: var hela
favoriseringen av kyrkan bara ett trick? Ett sätt
att köpa de ledare med guld som man inte hade
lyckats utrota med svärd? Det lät skrämmande
när kejsaren Konstantius (son till Konstantin)
en gång yttrade: ”Vad jag vill ska gälla som
kyrklig lag!”. Många rättrogna biskopar,
inklusive påven Liberius, landsförvisades för
sin ”olydnad”. Påvens legater misshandlades.
Men kejsaren var bara lekman. Staten får
aldrig stå över kyrkan i frågor som rör kyrkan.
Det vore att vända upp och ner på Guds
ordning (tänk på hur Gud straffade lekmannen
Korachs uppror mot Mose i 4 Mos kap. 16). De
tappraste i 300-talets strid för kyrkans frihet
var Athanasios och påven Julius (337- 352).
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Kejsaren Theodosius och biskop Ambrosius
var nära vänner, även om de rök ihop ibland.
Med dem inleddes vid detta omtumlande
sekels slut en ny era. Vem hade trott att den
av romarriket dömde Messias ord: Ge kejsaren
det som tillhör kejsaren, och Gud det som
tillhör Gud (Mark 12:17) skulle bli till riktlinje
för stat/kyrkorelationen i riket (jfr Katolska
kyrkans katekes, nr. 2244-2246)? Kyrkan och
den enskilde troende måste lyda Gud mer
än människor (Apg 5:29)- med Ambrosius
ord: ”Kejsaren är i kyrkan, inte över kyrkan”.
Kejsaren Theodosius blev den siste som höll
hela romarriket, Öst och Väst, i sin hand. Det
katolska majestätet dog år 393 i Ambrosius
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famn. Där gick en gammal värld bort, och där
reste sig en ny värld under kyrkans ledning.
På grund av Ambrosius auktoritet hade
arianernas makt inom kyrkan i Väst brutits,
även om det fanns försök att återuppliva heresin.
Redan två år efter Ambrosius biskopsvigning
var alla kyrkor i Milano under katolsk
kontroll. År 385 hade kejsaren Valentianus
II´s mor Justina begärt att åtminstone en
liten kyrka utanför murarna skulle ges åt
arianerna, och hon fick sin son med på denna
tillsynes blygsamma begäran, men Ambrosius
vägrade med stor beslutsamhet ty han insåg
konsekvensen: det skulle vara samma sak som
att inte låtsats om att arianismen var kyrkligt
fördömt. En officer dök upp hos Ambrosius
och sa: ”Du föraktar Valentianus. Jag ska hugga
huvudet av dig”. Han svarade: ”Må Gud tillåta
det. Då lider jag som en biskop bör, och du
kommer att handla såsom din sorts människor
gör!”. År 386 fastställdes dödstraff för alla som
hindrade arianer från att ta över kyrkor eller
vände sig mot deras sammankomster. Justina
försökte lägga beslag på en större katedral i
staden. Konflikten urartade och det kom till
konfrontationer på gatorna mellan folket,
som stod bakom sin biskop, och militären.
När hovet svarade på oroligheterna med böter
och fängelsedomar var det bara Ambrosius
lugnande tal som avhöll mängden från att
göra uppror. Den omstridda kyrkan, som
Ambrosius och hans anhängare snart tog sin
tillflykt till, belägrades. Därinne predikade
biskopen om Eva som förledde sin man (1
Mos 3:6), om Jesebel som förföljde profeten
Elia (1 Kung 19:2) och om Herodias som
krävde Johannes Döparens huvud på ett fat
(Mark 6:25) – det var övertydligt vem han
syftade på. Hovet drog tillbaka soldaterna,
förskräckt över motståndet. Efter en tid
hade arianerna organiserat sig bättre och fått
kejsaren att acceptera en ny formulering om
likaberättigande mellan de två motstridande

”kristendomsvarianterna”. Ännu en gång
belägrades nu biskopen och alla hans trogna
anhängare i stadens huvudkyrka, där de bad

dag och natt, redo att gå i döden med sin herde.
Den här gången såg läget hopplöst ut.

Under dessa dystra dagar i katedralen – som sammanföll med Stilla veckan - kom Ambrosius
på en idé som skulle få stora följder för liturgin. Han såg hur hans anhängare utmattades och
ville höja stämningen. Han föreslog därför att de skulle sjunga några hymner och psalmer
såsom kristna gjorde det i Öst. Vi vet inte hur dessa melodier lät (kanske som Taizé-sånger i
vår tid?) men de skapade en mäktig optimism, och när hovet slutligen gav upp belägringen
(hovet tvingades ägna sig åt problem på andra håll) fortsatta dessa sånger att ge liturgin i
Milano, ja, överallt i kyrkan, en levande och innerlig prägel. Möjligtvis var det Ambrosius
egna texter man sjöng, han skrev nämligen hymner (bland dem räknar man t.ex. dem som vi
sjunger än i dag, som nummer 224 och 401 i gudstjänstboken Cecilia).
De två misslyckade domkyrkobelägringarna
kunde bara öka den beundran som överallt
i kyrkan strömmade emot Milanos biskop.
Han hade effektivt försvarat kyrkans frihet att
avgöra egna saker.
Ännu en viktig händelse stärkte biskopens
popularitet under denna tid, och efter den
vågade hovet inga fler tilltag mot den katolska
kyrkan i Milano: man hittade benen efter
Milanos två stadshelgon, de heliga martyrerna
Gervatius och Protasius. Dessa reliker bars i
högtidlig procession, ledsagad av biskopen och
en oräknelig mängd jublande troende, genom
staden till sin skrinläggning. Mirakel hände
den dagen, demoner lämnade människor och
sjuka blev friska. Ett av miraklen, där en blind
man (en f.d. slaktare vid namn Severus) blev
seende, vittnar Augustinus om (28/8). Den
kände retorikprofessorn Augustinus skulle

året efter ta emot dopet av Ambrosius hand,
en triumf för kyrkan som skulle få långt större
följder än någon kunde ana, ty ingen enskild
människa – med undantag för den helige
Thomas av Aquino (28/1) - har betytt mer för
den kristna teologin än denne nordafrikan
som lyssnade till Ambrosius.
Helgonet dog precis innan påsk år 397. Den
helige, orädde kyrkomannen är saknad än
i vår tid – ta och besök hans grav i Milanos
imponerande katedral om du kommer dit.
Ur ett brev av den helige biskopen Ambrosius
till en annan biskop:
Även om denna världs väder och vind ofta
störtar sig mot kyrkan för att kastas tillbaka med
ett stort dån, så erbjuder hon likväl frälsningens
trygga hamn för alla dem i sjönöd.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du gjorde den helige Ambrosius till lärare i den katolska tron och föredöme i apostolisk
handlingskraft. Ge din kyrka dugliga och visa herdar, som leder henne dit du vill. Genom din
Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder
från evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Ef 3:8-12 och Joh 10:11-16

8/12

JUNGFRU MARIAS UTKORELSE
OCH FULLKOMLIGA RENHET

Adventstiden är hoppets tid, vi går med
Jungfru Maria på hennes väg mot Betlehem
där hon ska fullfölja sin unika uppgift att ge
Guds Son åt världen, det uppdrag hon sa ja
till vid ärkeängelns besök (Marie Bebådelse,
25/3). Men i dag strålar adventstidens ljus
med en särskild glans, när vi katoliker firar
JUNGFRU MARIAS UTKORELSE OCH
FULLKOMLIGA RENHET. ”Därför ber jag
den saliga, alltid rena, Jungfru Maria…” –
dessa ord säger vi i syndabekännelsen i varje
mässa. De pekar på det mysterium vi firar i
dag. Vad innebär det?
Maria blev ”från det första ögonblicket av
sin tillblivelse genom en enastående nåd
och ett särskilt privilegium av Gud den
allsmäktige, med hänsyn till Jesu Kristi –
hela människosläktets Frälsares – förtjänster,
bevarad fri från varje fläck från arvsynden”
(Katolska kyrkans katekes, nr. 491).
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Vad menas? Att Maria är första tecknet på vad
frälsning betyder för varje kristen: Gud har –
skriver Paulus - utvalt oss i Kristus ”till att stå
heliga och fläckfria inför sig i kärlek” (Ef 1:4).
Hela meningen med den gåva som Marias
kropp bar inom sig, Jesus, var ju att befria oss
från synden, det andliga ormgift vi har i blodet
och som tyvärr ges vidare från generation till
generation (”arvskulden/arvsynden”). Varje
kristen blir i dopet rensad från ”arvsyndens
fläck” (se Katolska kyrkans katekes, nr. 402-409
och 1250) men Marias roll är speciell: redan
innan Jesu ankomst är hon utvald att bli hans
första boning. Av hennes egen kropp ska hans
kropp byggas. Det är något oerhört stort –
och hon själv förbluffas när hon får veta det
av ängeln Gabriel. Vi ska alla på var sitt sätt
vara Guds boning, hans tempel. Det är en nåd
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som vi människor förvärvar efter Jesu korsdöd
- dopets nåd. Men Maria får del av denna nåd
redan i förväg. Så skapad, så utrustad från sitt
livs början kunde hon helhjärtat välkomna
Gud med det stora JA som alla andra av Evas
barn har så svårt för att uttala. När Gabriel
träder in i den unga flickans liv i Nasaret
konstaterar han att hon är ”full av nåd” (jfr Luk
1:28). Det sägs så högtidligt att man känner att
det närmast är hennes titel eller andra namn.
Marias fullständiga överlåtelse till Guds vilja
(”Se, jag är Herrens tjänarinna, må det ske
med mig som du har sagt”, Luk 1:38) bevisar
att denna nåd är helt verksam i henne. Andens
kraft är där. Maria är så att säga döpt i förväg.
Denna unika kvinna är allt vad advent står
för: Glad förväntan, ett öppet sinne, grönska
mitt i vintern. Ja, i denna mörka värld där alla
Evas ättlingar var som sjuka och döende träd,
planterade Gud ett nytt träd (Maria) som inte
var smittat av arvskulden och som därmed
kunde bära den frukt han ville ge världen: sin
Son. Maria är därmed början på ett nytt folk,
som behagar Gud, Jesu Kristi kyrka. Hon är
trädgårdsmästarens ursäkt att inte hugga ner
hela fruktträdgården (se Luk 13:6-9), vilket
han annars hade haft god anledning till.
Observera att Marias frihet från synd inte är
samma sak som att hon alltid var jungfru (se
s. 409). Det är två olika frågor. Hon som inte
syndade, blev syster till alla syndare, deras
försvarsadvokat inför Gud. Hon stod där,
liknade alla andra, men bar på en underbar
hemlighet. Obunden av synden hade hon
båda händer fria till att räcka världen dess
medicin: Jesus. Hon är urbilden av den helt
igenom rensade, ja, ”vaccinerade” människan,
som Gud vill älska fram i var och en av oss.
Hade Maria inte utrustats med denna speciella

Maria Immaculata, den obefläckade avelsen,
hon som är utkorad och fullständigt ren,
är en stötesten för många. I protestantisk
tradition har man velat ta bort denna del av
vår kristna tro. Även många katoliker känner
irritation över denna lära för att de har för sig
att Maria därigenom kommer på distans av
oss andra som är syndare. Men det är tvärtom:
Hon kommer nära. Hennes son är en gåva till
syndare (Matt 9:13). Maria visar oss att alla
har en särskild plats i Guds plan. Det fanns
mycket som Maria inte kunde men som du
och jag kan. Och ska. Vi behövs alla i Guds
stora frälsningsprojekt. Varje litet kugghjul är
viktigt.
Maria är central i Guds verk. Redan på
100-talet lärde kyrkofadern Justinos (se 1/6) att
Maria var en ny Eva, en kontrast till allt som
varit innan:
Eva, som var en ofördärvad jungfru, födde
synd och död efter att hon tagit emot ormens
ord. Jungfru Maria däremot var full av tro och
glädje när ängeln Gabriel bringade henne det
glada budskapet…
(Dial. Tryph. Nr 100)
Ett annat helgon, också han från 100-talet,
biskopen Irenäus av Lyon (se 28/6), skriver hur
döden kom in i världen genom Eva och livet
genom Maria:
Genom sin lydnad blev hon för sig själv och för
hela människosläktet orsak till frälsningen. Den
knut som orsakades av Evas olydnad löstes upp
genom Marias lydnad; vad jungfrun Eva band

genom sin otro, det löste jungfrun Maria genom
tron.
(Adv.Haer.3:22:4, här citerat från Katolska
kyrkans katekes, nr. 494)
Hur man än vill tolka dessa ord, så vittnar de
om en stark medvetenhet i fornkyrkan om
Marias universella betydelse. Hur uppkom
då den stora skillnaden mellan Maria och
Eva? Hur kunde det komma sig att Maria var
så annorlunda? Det enda rimliga svaret är:
Genom ett enastående ingripande från Guds
sida. Just syndafallsberättelsen lär oss ju att
ingen människa av egen kraft kan ge Gud sitt
helhjärtade JA. De tidiga kyrkofädernas ord
banar vägen för kyrkans insikt om att Maria
är en helt egen och speciell utgångspunkt i
frälsningshistorian, hon är den som bevarats
fri från personlig synd. Maria är som en plan,
rak landningsbana mitt i urskogen som Guds
”flygplan” kan landa på. I henne har Gud
förverkligat sin uppmaning hos Jesaja om
att vägen för Herren ska banas i öknen, berg
ska sänkas och dalar fyllas igen (Jes 40:3-4).
I Maria är allt som Gud vill. Där kan Gud
”landa”. Denna landningsbana fick Gud själv
skapa åt sig och det gjorde han i Maria.
Om någon förargas över detta och med
protestanterna vill påstå att Maria var en syndig
människa så får de bevisa det. Visa oss Marias
synd! Var det en synd att hon välkomnade
Guds vilja och kallade sig Herrens tjänarinna
och mer än gärna ville uppfylla hans vilja? Vi
ser henne i Lukas evangelium lyssna till Guds
ord, vi ser henne begrunda det, vi ser henne
bevara det i sitt hjärta, och – framför allt: Vi
ser henne omedelbart handla efter det utan
att hållas tillbaka av synd och tveksamhet
(Luk 1:26-38; 2:19; 2:21; 1:39). Var är synden?
Vi ser henne i Jesu sällskap, alltid diskret i
bakgrunden, var det en synd? Under korset
stannade Maria kvar när de hängivna utvalda
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nåd, så hade Guds Ande varit som Noas duva
som inte fann någon ”plats där den kunde
vila” (1 Mos 8:9), och ärkeängeln Gabriel hade
tvingats återvända med oförrättat ärende till
himlen, vi hade alla varit illa ute och ännu bara
Evas barn, dödens barn.

apostlarna och lärjungarna tog till flykten (Joh
19:25-27). Vem skulle våga kalla det för en
synd? Under kyrkans första tid förblev Maria
en trogen medlem av kyrkan. Hon måste ha
varit en central figur ty hon är den enda som
nämns i Apostlagärningarna tillsammans
med listan över apostlarna i nattvardssalen
(Apg 1:13-14). Var det en synd att hon var
och förblev trogen mot sin sons kyrka? Det är
verkligen inte vi katolska kristna som måste
försvara Marias syndfrihet. Det gör Skriften
och Traditionen. Det är de som förnekar den
som måste komma upp med svar.
Marias syndfrihet är en viktig del av det glada
budskapet, den påminner oss nämligen om att
frälsningen från syndens herravälde faktiskt
finns - den är verklig! - men också om att den
helt och hållet är Guds initiativ och inte någons
förtjänst. Var och en av oss är utvald att delta
på ett särskilt sätt i Guds frälsningsplan, och
Guds nåd verkar på djupet: innan vi kan göra
något gott ger han oss alltid gåvan, friheten,
att kunna det, vi lyfts upp ur syndens träsk
genom hans nåd. Maria var fullständigt fri,
för synden är ofrihet, en hämning som skadar
vår rörelsefrihet. Maria är den hon är för att
Gud vill det. Allt är där oförtjänad nåd, en gåva
hon inte själv har förtjänat. Så är det även med
oss när vi befrias från synden. Där står vi på
samma nivå som henne, vår moder och syster
i kyrkan. Ingen ska känna avund inför denna
lilla kvinna vid vår sida.

Jubla i dag, för Maria är här, hon bär på ett
barn som kommer att likna henne och som
hon själv liknar. Jubla med denna unga moder,
för Guds Son är också hennes son, hon som
fick den fantastiska gåvan att vara gryningen
som visar att solen snart går upp.
Kristus kom och han ska en gång återkomma
i härlighet. Inför denna andra soluppgång är
du och jag viktiga aktörer. Vi har vår plats att
stå i, och vi får de gåvor som behövs för den.
Vi ska tacka Gud för den roll Maria fick men
inte underskatta vår egen. Det är stort att vara
kyrkans kateket, sångfågel eller kaffekokare.
Ur en kommentar av den helige Anselm av
Canterbury (se 21/4) till ängeln Gabriels
hälsning:
Du kvinna, full, ja överfull av nåd, det är med
din överflödande kärlek som hela skapelsen
bestänkas och får liv på nytt! … Skaparen har
inte blott skapat sin skapelse. Än mer, Skaparen
har framgått ur skapelsen. Gud föder sin Son
och jämlike ur sitt hjärta och älskar honom som
sig själv. Han ger honom åt Maria, och han låter
honom framgå ur Maria… Gud födde honom,
genom vilken allt har blivit till; Maria födde
honom genom vilken allt har blivit frälst…
Ja, Herren är sannerligen med dig, du som av
Herren fått en sådan ställning att hela skapelsen
tillsammans med honom har så mycket att
tacka dig för!

Kyrkans bön denna dag:
Fader, från första ögonblicket beredde du den saliga Jungfrun till en värdig boning åt din Son.
Därför ber vi dig att du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade
henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos dig.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: 1 Mos 3:9-15, 20; Ef 1:3-6,11-12 och Luk 1:26-38
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JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN
(1474-1548)
GORGONIA (CA 300 – CA 370)

Sankt JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN
(= den helige Johannes Didacus) var en kristen
indian i nuvarande Mexiko. Hans vision av

Jungfru Maria i Guadalupe gav upphov till
den berömda vallfärdsorten där. Händelsen
beskrivs nedan, se 12/12.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, du som genom den salige Johannes Didacus har visat den allraheligaste Jungfrun Marias
kärlek till ditt folk, låt oss på hans förbön följa vår Moders råd som gavs i Guadalupe och i
allt kunna uppfylla din vilja. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Också i dag: Gorgonia
Den heliga GORGONIA (300-talet) kallades
för ”de blindas öga, de förlamades fötter och
de föräldralösas moder.” Hennes bröder
blev också helgonförklarade (Gregorios av
Nazianz, se 2/1, och Caesarius som var en stor
predikant och asket). Deras far blev biskop.
Hon lät sig döpas i vuxen ålder tillsammans
med sin man, barn och barnbarn. Gorgonia

Heliga Gorgonia, mor till fattiga, du älskade
kyrkans gudstjänster och du tjänade Gud i de
mest utsatta och hjälplösa. Be för oss att vi i
denna adventstid lär oss att sätta kärleken till
Gud och vår nästa högre än något annat. Amen.

EULALIA (CA 292-304)

Den heliga EULALIA var ett fromt barn under
den fruktansvärda kyrkoförföljelsen i början av
300-talet (se 16/1). Hon gick till den romerske
ståthållaren i Mérida. Framför Kristushatarens
ögon rev hon ned en avgudabild och trampade
på den. Flickan torterades och brändes på bål.
Det var idag år 304. Hennes agerande kan
diskuteras, men minnet av henne dör aldrig.

Heliga Eulalia, du barn vars tro besegrade all
jordisk rädsla. Be för alla barn som idag döljer
sin tro på Jesus för att undgå utskällningar och
hån från de vuxnas sida. Må de våga stå på sig
och möta respekt och erkännande. Amen.
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bar inga smycken - endast så kunde hon känna
sig vacker. Redan vid 39 års ålder dog helgonet
- det sägs att hennes sista ord var ett citat från
Ps 4:9: ”Jag lägger mig ner i frid och sover.”

11/12

PÅVEN DAMASUS I (CA 305-384)

Hedendomens kollaps i Rom i mitten av
300-talet skapade ett tomrum där den växande,
men splittrade kyrkan fick ta allt större ansvar
för samhällets ledning. Valet av aposteln Petrus
36:e efterträdare - den helige DAMASUS I –
föregicks av blodiga, politiska gatustrider. Som
påve såg han till att de biskopar som lutade
åt arianismen (se 2/1 och s. 122) avsattes.
Han fruktade inte deras stora inflytande vid
kejsarhovet. Damasus vann överklassens stöd,
och år 380 upplevde han slutet på det officiella
dyrkandet av de gamla avgudarna i Rom.
Den katolska kyrkan proklamerades som
rikets religion och blev därmed en avgörande
politisk maktfaktor för all framtid. Han stödde
den helige Hieronymus´ (se 30/9) arbete att
översätta Bibeln till folkets språk, latin, och
han var själv djupt bibelkunnig.
Damasus gjorde allt för att bevara minnet
av kyrkans martyrer, de som hade gett sina
liv för Kristus och som vördades i Roms

katakomber. Där lät han sig begravas, och där
hittades på 1850-talet en tidig kopia av hans
långa gravinskription som han själv författat,
mejslad i marmor – en talande och passande
bild för en påve som verkligen satte sin prägel
på världen.
Ur den helige Augustinus (se 28/8) skrift om
det rätta vördandet av helgon, Mot Faustus,
från 400-talets början (se även s. 985-987):
Det kristna folket håller martyrernas minne i
helgd genom att högtidligt begå deras festdagar.
Detta sker för att sporra till efterföljelse, och för
att vi skall få del i deras förtjänster och hjälp
av deras förböner. Men vi reser inga altaren
åt martyrerna, även om vi håller högtid vid
martyrernas minnesvårdar… Men den kult
som kallas latreia, tillbedjan, är en tjänst som
är reserverad för gudomen, och med den dyrkar
vi dem inte eller lär att de skall dyrkas, utan
endast Gud…

Kyrkans bön denna dag:
Herre, den helige påven Damasus vördade och älskade dina martyrer. Låt också oss hålla dessa
dina vittnen i levande och kärleksfullt minne. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud,
som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: Apg 20:17-18a, 28-32, 36 och Joh 15:9-17

”Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och
stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita
kläder med palmkvistar i sina händer.”
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						(Upp 7:9)

1526

12/12

VÅR FRU AV GUADALUPE

Några år efter spanjorernas brutala erövrande
av Mexico – år 1531 – visade sig Jungfru
Maria i strålande glans för indianen Juan
Diego Cuauhtlatoatzin (= den helige Johannes
Didacus som firas 9/12) och begärde att en
kyrka skulle byggas på platsen. Hans biskop
övertygades inte förrän Maria lät Juan Diego
plocka alla sorters vackra blommor på berget
- på vintern! När han ville lämna blommorna
till biskopen framstod på hans klädesplagg
plötsligt en bild av den heliga Jungfrun som
ännu i dag visas fram. Oräkneliga pilgrimer

från hela Amerika, särskilt med spansk och
indiansk bakgrund, kommer varje år till
”VÅR FRU AV GUADALUPE” som lovade
Juan Diego att på denna plats ”lyssna till
deras klagan och ta ifrån dem all deras elände,
olyckor och sorger” – en evigt aktuell längtan
på den helkristna kontinenten med alla dess
skriande sociala orättvisor som vi i de bättre
fungerande samhällen tyvärr har blivit alltmer
kallsinninga inför. Må Marias förbön väcka
våra samveten.

Kyrkans bön denna dag:
Gud, barmhärtighetens Fader, du som har ställt ditt folk under den allraheligaste
Gudsmoderns enastående beskydd, låt alla som åkallar den saliga Jungfrun av Guadalupe
växa i trons glädje och söka folkens utveckling på rättvisans, rättfärdighetens och fredens vägar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

LUCIA (286-304)

Ska man jubla, skratta eller gråta åt det svenska
LUCIA-firandet i vinterns mörkaste tid? Lucia
dog för sin trohet mot Kristus, inte för att
bli anledning till skönhetstävlingar, helst för
blondiner (ett nyligen framfört krav i rasistiska
kretsar, som om flickan från Syracusa på
Sicilien vore vikingaättling).
Den verkliga flickan Lucia ville försvara sin
kroppsliga integritet mot en romersk soldat.
Hon sägs ha rivit ut sina ögon för att avvärja
hans närmanden – eller var detta möjligen en
del av den hämnd hon utsattes för (och som

gjorde henne till de blindas skyddshelgon)?
Vi katoliker kritiserar kanske Luciafirandet för
mycket. Vi ogillar förvrängningen av denna
fina minnesdag, som egentligen tillhör oss,
men vi går kanske lite för långt när vi känner oss
moraliskt överlägsna den okunniga hopen (ett
uns av sådan arrrogans har vi nog lite till mans).
Istället kan vi acceptera och se det vackra i
det svenska firandet som det är (med alla dess
vackra sånger) och peka på dess ursprungliga
innebörd och vörda Lucia genom att kämpa
för utsatta flickor och mot hederskulturen –
och sprida det kristna budskap hon stod för
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Ur gudstjänstsboken Cecilia, nr. 218:

När vårt sinne tyngs av mörkret,
när vi famlar genom natten,
sänd oss då, Gud, dina vänner
till att lysa vägen för oss.
Gud, ge oss hopp och mod!
Dina helgon må oss lära
att med frid vår svaghet bära.

Mot den mörka vinterhimlen
stiger flammorna från bålet
där Lucia in i döden
vittnar om sin Herre Kristus.
Gud, ge oss sådan tro!
Lär oss leva till din ära,
var oss in i döden nära.

Ljuset övervinner mörkret.
Jesus, alla helgons seger,
ge oss kraft, som åt Lucia,
gör oss trogna intill änden.
Gud, ge oss sådan tro
att vi med din helgonskara
får för evigt hos dig vara.

som ett ljus i mörkret:
”I Ordet var liv, och livet var människornas
ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret
har inte övervunnit det” (Joh 1:4 f).
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JOHANNES AV KORSET, KYRKOLÄRARE
(1542 - 1591)

Tio dagar kvar till jul. Vi som har någon att fira
den med dras nu in i den materiella stressen –
vi ska köpa, köpa, köpa saker och fylla på våra
förråd. Äga! Bunkra upp! Säkra sig!

om vägen till fullkomlighet och vad kunde han
göra annat än upprepa Herrens budskap: Sälj
vad ni äger och ge åt de fattiga (Luk 12:33; jfr
Luk 14:33; Matt 19:21)?

Dagens helgon gick åt motsatt håll. Genom
hela hans liv och lära fanns en strävan efter
INTET – ”nada” på spanska. Han ville genom
att avstå från saker göra sig fullkomligt öppen
för den som var ALLT för honom, nämligen
Gud. De som kände den helige JOHANNES
AV KORSET fick ofta höra detta ord ”Nada!”
Till hans omsorg om sig själv och de sina
hörde att gå omkring med hatten i handen,
det vi i dag kallar fundrasing (eller rent ut:
tiggeri). Han vände sig sällan till rika om hjälp,
men en gång samtalade han med en förmögen
och givmild dam. En yngre medbroder råkade
komma förbi och höra hur Johannes ivrigt
upprepade orden ”Nada! Nada!” – inget skulle
man undanhålla Gud. Damen hade väl frågat

Johannes var mystiker. Därmed menas en
person som på ett ovanligt sätt får kunskap om
Gud, om sig själv eller skapelsen. Vanligtvis
fattar vi saker och ting med förståndet och
vi varseblir världen genom våra sinnen, men
hos mystiker inges förståelsen direkt från Gud,
varvid de naturliga själskrafterna är passiva
(det är alltså inget som behöver ”igångsättas”
av stämningar och bönetekniker). Johannes
talar om ”mörk kunskap”. Själen förstår inte
själv hur det går till. Skulle den försöka att
fånga in Guds handlande skulle det vara lika
svårt som att måla porträtten av en person
som ständigt flyttar på sig. Det kan hända
att en mystiker får visioner, och äkta visioner
kan man inte framkalla själv, de kommer från
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Gud men de ”är” inte Gud. Det gläder inte
heller Gud att vi ber om eller önskar särskilda
uppenbarelser. Många leds vilse av sådant
liksom av dåliga andliga ledare som är liksom
blinda som leder en blind (jfr Matt 15:14).
I Johannes andlighet spelar brudmystiken från
Höga Visan (se s. 124) en stor roll. Hans dikter
om själens längtan efter Gud hämtar näring
där, och Höga Visan var också den enda texten
han ville ha läst upp för sig inför sin död.
Många anser att denne Johannes är tidernas
störste mystiker. Mysticism kan verka

elitistiskt, som en andlig expertis bara få
kristna kan fatta, men sanningen är tvärtom:
den oansenlige lille spanjoren med sin nakna
och sjungande själ berör en livsnerv inom alla.
Många känner igen sig själva. Så har han fått
en renässans, och kyrkan har upphöjt helgonet
till kyrkolärare vilket bekräftar att han har
något att lära alla. Vad? Jesus kallar oss att
söka fullkomligheten (jfr Matt 5:48). Johannes
visar oss att stigen dit leder genom mörker och
törst, och han vill ta oss vid handen med sina
inciterande och ibland märkvärdiga ord.

Mystiker ibland oss
Jag tror att vi har äkta mystiker bland oss, ofta vet de inte själva om att att de är mystiker.
De sitter på kyrkbänken vid sidan om oss och tror att alla andra är lika djupt förbundna
med Gud som de själva är och känner samma glädje som de. De längtar efter nästa mässa,
ogärna lämnar de kyrksalen för att gå hem. Vi har även sådana som tvärtom inbillar sig
att vara mystiker och – ännu värre – vill få andra att tro det. I kyrkans historia dyker det
alltid upp intressanta figurer som lyckas fånga många frommas uppmärksamhet så att dessa
till slut knappt kan tänka på annat än sina nya privatprofeter och deras ”uppenbarelser”.
Konvertiter ska se upp. Deras nyväckta entusiasm för allt katolskt kan utnyttjas. Rätt som
det är dras de in i underliga sammanhang som förvrider deras uppfattningar. De farliga
figurerna som förleder dem känns igen på att de saknar verklig kärlek. De gör sig själva till
centrum och vill härska. De är elitistiska och får sina anhängare att se ner på andra katoliker,
ofta med ett lätt arrogant, medlidsamt leende på läpparna. Ett annat varningstecken är ett
fullständigt ointresse för människor i nöd, ingen vilja till uppoffringar, ingen omsorg om
utsatta. Ett tredje är att de bara respekterar kyrkans beslut om dessa inte går emot deras egna
favoritidéer. Om det rentav blir så att deras biskop avvisar deras uppenbarelser såsom oäkta
och de fortsatt propagerar för dem bör man fly dem som pesten. I katolska kyrkan ska inget
ske utan biskopens medgivande. Det sa redan den helige kyrkofadern Ignatios av Antiokia
(se s. 42 och 17/10), som var elev till apostlarna, i början av 100-talet och det gäller än.
2013) skrev böcker som har hjälpt många. Solid
är vår biskop och kardinal Anders Arborelius
biografi från 1991 om Johannes av Korsets liv
(”Allt och intet”). Den är en bra ingång till det
här, ty helgonets andlighet är självbiografisk –
mannen skrev sig genom sina inre kriser, ofta
memorerande orden länge innan de skrevs ner.
Så låt också oss börja där – med en livsskiss.
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Johannes tillhörde karmelitorden som på
medeltiden fanns i det danska Skåneland (i
Landskrone och Sølvesborg) samt på Själland (i
Helsingør). Sedan 1968 har vi åter karmeliter i
Skåne som flitigt har översatt Johannes skrifter
och gett ut annan karmelitisk litteratur. Jag
kan inte rymma den skattkammaren här, bara
hänvisa till den. Broder Wilfrid Stinissen (död
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I alla tider rynkar många på ögonbrynen när
någon väljer en partner från en mycket lägre
samhällsklass och status. Johannes far var adlig
men gifte sig med en enkel sidenväverska.
Hans släkt stötte ut honom och han fick lära
sig hennes yrke så att de kunde ha en inkomst.
Tre söner födde hon åt honom, lille Juan,
d.v.s. vår Johannes, var yngst och bara två år
gammal när fadern gick bort efter långvarig
sjukdom. Hur det kändes för den lille att pappa
försvann vet vi förstås inte men barnet måste
ha märkts av förlusten, liksom av mammans
dagliga sorg och bekymmer. En ensamstående
mamma i 1500-talets Spanien låg inte bra till.
Döden var aldrig långt borta – just dessa år
efter Johannes födelse var bittra nödår med
skadedjursförstörda skördar och epidemiska
sjukdomar. Den mellersta av bröderna nådde
aldrig vuxenåldern. Den äldste, som hette
Francisco, och Johannes fick hjälpa till allt de
kunde. Fattigdomen blev outhärdlig. År 1548
sökte sig den faderlösa familjen till en annan
stad för att hitta jobb, och tre år senare var de
på vandring igen, till storstaden Medina del
Campo, dit många andra utsatta existenser
begav sig i hopp om en ljusare framtid.
Johannes upptogs i en internatskola där han
fick lära sig att läsa och skriva samt olika
hantverk. I ett kloster med augustinnunnor
fick han hjälpa till som ministrant. Den
allvarligt fromme korgossen var populär hos
nunnorna och blev anförtrodd uppdraget att
gå omkring på gator och torg och tigga för
klostrets räkning. En god man som drev ett
välfungerande sjukhus för personer med könsoch böldsjukdomar fick upp ögonen för den
duktige pojken som snart blev en empatisk
och engagerad sjukvårdsmedhjälpare där
– åter med sidouppdraget att tigga pengar
till projektet, vilket han tydligen hade sinne
för. Förutom att byta bandage och liknande
uppgifter muntrade han upp patienterna,
sjöng för dem och fick dem att skratta.
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Storebrodern Francisco, som också verkar ha
varit något av ett sant helgon, gifte sig och
fortsatte med sidenväveriet. Ofta tog han och
mamman till sig övergivna, föräldralösa barn,
så kallade hittebarn, gav dem mat och skaffade
fram adoptivfamiljer. I dopböckerna står
dessa två ofta antecknade som gudföräldrar
till sådana barn. Storebroderns hjälpsamhet
var gränslös: ofta tiggde han ihop mat, kläder
och pengar åt människor som skämdes för att
göra det själva. En gång misstänktes han för
bedrägeri och fick t.o.m. åka en tur i finkan,
men släpptes snabbt. Lillebror Johannes antogs
på en av den nya jesuitordens många utmärkta
gratiskolor. På något sätt fick han ihop denna
förberedelse för högre studier med sitt jobb
i sjukhuset, där chefen nu hade stora planer
för hans framtid: Juan skulle bli präst för de
sjuka, en trygg anställning som de flesta i hans
situation skulle ha tackat ja till.
Johannes var utan tvivel känd i staden för sin
fromhet - om inte rentav eftertraktad av de
många klosterordnar som fanns där. När han
en dag knackade på porten till karmelitklostret
blev han omgående antagen som novis. Kanske
valde han kloster för fort: karmelitbröderna
levde inte upp till sina ideal, en viss slapphet
och bekvämlighet hade smugit sig in som
bjöd Johannes emot. Redan vid sin första
löftesavläggning fick han specialtillstånd att
leva efter den ursprungliga, strängare regeln.
Vi anar oenighet. Johannes låg rätt i tiden: det
var vid Tridentinerkonciliets avslutning, (se s.
364f), den s.k. ”mot-reformationen”, en period
av uppryckning inom katolska kyrkan, där alla
manades att återvända till en mer evangelisk
livsstil. 1564 (22 år gammal) skickades han till
universitetet i Salamanca för präststudier. Han
bodde där i karmeliternas kommunitet och
var inte allt för populär bland sina medbröder,
eftersom han studerade hela tiden och ofta
tillrättavisade dem för deras fel. Han läste
bl.a. Thomas av Aquino (se 28/1) vars teologi

Allt måste finansieras. Teresa lyckades få en
välgörare att ge bröderna ett litet hus som
visade sig vara i uselt skick. Det var precis vad
de ville ha. I det nya klosterrucklet smyckades
det provisoriska kapellet med pappersbilder,
ett träkors och dödskallar (= påminnelser om
livets korthet). Johannes bad ständigt, förutom
när han svängde mursleven eller var ute och
predikade, hörde bikt eller utförde sjukvård i
byarna omkring. De två gick omkring barfota
och tiggde ihop till sitt uppehälle – mötte de
fattiga människor på vägen delade de genast
med sig till dem. Lokalbefolkningen gillade
klostret, snart kom man tacksamt med

matkorgar och annat till bröderna. I kapellet
rådde djup inre samling. Bröderna verkade
inte ens märka av snön som ibland yrde in
genom springor i väggen och övertäckte deras
kåpor. Johannes bror Francisco kom och
hjälpte till, hans mor flyttade också dit och tog
hand om köket. Teresa kom på besök och var
djupt imponerad.
Reformen väckte beundran, och de oskoddas
skara växte. Efter två år fick man flytta till ett
större hus. Ett nytt munkkloster för oskodda
blev till och Teresa hade därmed grundat två
såsom hennes ordensföreståndare hade tillåtit.
I kloster nummer två utvecklades en osund,
överdriven disciplin – Johannes fick resa dit
och mana till besinning, vilket skaffade honom
fiender på halsen – vi ser här redan i rörelsens
början spiran till ett hat som skulle slå tillbaka
mot Johannes mot slutet av hans liv.
Johannes kallades till Avila där Teresa
önskade hans hjälp till att få ordning på
de 130 (skodda) nunnorna som hon hade
utnämnts till priorinna för (mot deras vilja,
ty påvens kommissarie hade upphävt deras
rätt att själva välja priorinna). Där rådde stor
oreda, vissa nunnor reste bara iväg till sina
rika anhöriga utanför klostret när de ville ha
god mat, andra levde i ren misär, och hela
den andliga nivån var låg. Under den första
tiden där bodde helgonet i ett litet skjul i
klostrets trädgård, och snart vann Johannes
många av de skodda systrarnas förtroende,
trots den inledande misstänksamheten.
Johannes - en ödmjuk och medkännande
själasörjare, liten och vänlig, med intensiva
svarta ögon – var till stor glädje för Teresa
och hennes systrar. Han kunde tala till dem
om Gud och bönen som ingen annan. Tiden
stod stilla, det var rentav roligt att lyssna på
den ivrige berättaren, även om han själv sällan
skrattade och var djupt allvarlig. Vittnen har
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på allvar slog igenom då. I sin egen andlighet
utvecklade han sig alltmer radikalt: Intet –
nada – kan jämföras med den kontemplativa
kärleksföreningen med Gud i bön, den får allt
annat att blekna bort i betydelse. Vad som än
ställer sig i vägen för detta mål för all bön måste
bort. Han kände i hjärtat en dragning bort från
den orden han valt, mot den helige Brunos (se
6/10) totalt tillbakadragna kartusianer. Men
detta steg blev aldrig av. Vid denna tid hade
nämligen en karmelitnunna, Teresa från Avila
(se 15/10), dubbelt så gammal som han själv,
fått tillstånd av ordens generalföreståndare
att stifta karmelitkloster enligt en strängare
version av ordensregeln som skärpte livet i
bön och fattigdom. Hon fick stifta hur många
nunnekloster hon ville, och därtill (högst två)
kloster för munkar. Eftersom denna reforms
karmeliter i början gick barfota kallades de för
oskodda, i motsats till de övriga som kallades
för skodda (vår kardinal Anders tillhör de
oskodda karmeliterna). Den driftiga kvinnan,
from och charmig, lyckades få den lille fromme
munken Johannes med på att förbli karmelit
och ansluta sig till hennes reformrörelse. En
annan, äldre karmelit hade redan sagt ja till
det. Denne munks starka sida var yttre ordning
och strikta regler. För Johannes var insidan
allt. De två blev ingen lyckad kombination.

beskrivit det som att man fick en känsla av
”värme” inombords. För Teresa var han den
fullkomlige brodern, mild och modig på
samma gång. Han var deras man. Han och
Teresa utvecklade en djup andlig vänskap.
Han ledde henne till kontemplationens
största nådegåva, extatisk förening med Gud.
Detta tillstånd hade Johannes säkerligen själv
upplevt – ofta kunde han mitt under ett samtal
glida iväg, tappa uppmärksamheten och bli
alldeles försjunken i Gud. En gång smygtittade
en nunna in i samtalsrummet just när han och
Teresa satt där, båda i mystisk hänryckning.
Förbluffad såg nunnan hur Johannes tog tag i
sin stol och drog den med sig upp i luften, ändå
tills han stannade upp under taket (sådana
mirakulösa fenomen berättas även om andra
helgon, och varför betvivla dem?). Teresa
kommenterade händelsen med sin typiska
humor: ”Man kan inte tala om Gud med fray
Juan de la Cruz, för då får han genast en extas
och drar andra med sig”.
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Johannes förening med Gud gav honom också
en särskild förmåga att genomskåda och
befria personer som drabbats av demonisk
besatthet. Så var en augustinnunna känd för
sina formidabla insikter i Bibeln, till den grad
att lärda teologer konsulterade henne. Men
något verkade ändå konstigt. Efter ett enda
samtal med nunnan insåg Johannes att hon
behövde exorcism. Nunnan ägde ett hemligt
dokument hon skrivit med sitt eget blod där
hon ingått pakt med djävulen (det var när
hon som sexåring sattes i kloster – mot sin
vilja?). Johannes brände upp dokumentet
och kvinnan liksom vaknade till besinning.
Nu följde en flera månaders, ohygglig kamp
mellan helgonet och demonerna (Djävulen
släpper inte gärna en själ som har gett sig åt
honom, den är för honom ett dyrbart byte).
Demonerna gav dock slutligen upp – ingen
hade bjudet dem så hårt motstånd sedan
Basilius, ropade de genom kvinnans mun (det
1532

bör syfta på den Basilios vi firar 2/1). Nunnan
föll ner som död. Sedan reste hon sig upp,
frisk och färdig, saken var över. Vid ett annat
tillfälle med en besatt nunna avbröt Johannes
exorcismen ett tag för att gå till kvällsbönen.
Under korsången hoppade nunnan plötsligt
och hängde i luften upp-och-nervänd.
Johannes ropade till demonen med hög röst:
”Vid kraften i den allraheligaste Treenigheten,
som vi firar i dag, Faderns och Sonens och
Den helige andens, befaller jag dig att sätta
nunnan tillbaka på hennes plats”. Det skedde
omgående. Där ser man vilka nådegåvor Gud
gav Johannes. Djävulen hämnades på den lille
exorcisten genom frestelser och fysiska angrep,
exempelvis genom att dra av honom täcket
plötsligt under kalla nätter. Men Johannes var
inte den som såg den onde i varje hörn. En dag
kallades han till ett kloster för att genomföra
en exorcism. Han konstaterade snabbt att
nunnan i fråga bara hade dåliga nerver. I vår
tid gäller detta för de allra flesta (kanske 95
%) av dem som vänder sig till kyrkan för att
befrias från sina demoner. De bedöms som
fall för psykiatrin. Deras ”besatthet” är inte
besatthet fast de upplever den så.
Men Satan har andra vapen. På sätt och vis
är det lättare att handskas med honom när
han entydigt ansätter människor än när
han – vilket nog är långt vanligare – strör ut
osämjans ogräs (jfr Matt 13:25), avund och
förvirring mellan människor av god vilja, för
att förstöra det de bygger upp till Guds ära.
Precis så blev det nu mellan de oskodda och de
skodda karmeliterna.
De flesta ordnar och kloster tar emot gåvor från
välvilliga personer till sin verksamhet – och vill
ha nya medlemmar. Det var därför lätt att förstå
irritationen hos gamla ordnar när reformalternativ dök upp och stal uppmärksamheten.
Kyrkan var restriktiv med att tillåta nya ordnar
men insåg behovet av reform av de gamla. Det
var en svår balansgång.

Läsaren får inte förvånas över att kloster vid
den tiden, liksom borgar, hade fängelserum för
disciplinstraff. Man levde inte i rättssamhällen
som i dag där bara polisen bär vapen och
omhändertar folk. Rättvisan hanterades direkt
och lokalt. (Ett undantag var inkvisitionen.
Där gick det också mildare till än i andra
häkten och där fanns större rättssäkerhet.
Fångar i världsliga häkten påstod ibland att de
förbrutit sig mot tron för att få flyttas dit).
Folket i Avila och även den påvlige nuntien
protesterade och alla släpptes fria. En ny nuntie
kom till som dock inte var lika positiv till de
oskodda. De skodda fick nytt mod och grep
Johannes och en medbroder igen efter att man

brutit sig i in deras celler och tagit ifrån dem
deras papper. De drogs snabbt bort i handbojor
– vittnen berättade att blodet strömmade ut ur
munnen på fader Johannes. Fastbunden på
en åsna fördes Johannes på stora omvägar så
att eventuella förföljare skulle ledas vilse. Det
var vinterkallt och resan gick långt bort, till de
skoddas högborg och huvudkloster i Toledo.
Efter ett tag där spärrades helgonet in i en
liten illaluktande skrubb på fyra kvadratmeter
som användes som latrin åt gäster i ett rum
intill. Man sa till honom att reformen hade
avskaffats och att Teresa satts i fängelse. Det
var lögn och skulle ta modet från honom. Det
blev en lång kall vinter i det lilla utrymmet och
menyn bestod mest av vatten och bröd. Ingen
av helgonets vänner i Avila fick veta var han
var. Teresa var förtvivlad. Varför brydde sig
ingen om hennes älskade lille helgonpräst?
Hon gjorde stora ansträngningar för att leta
upp honom, skrev brev till många personer
i höga positioner – allra först till kungen för att skaffa stöd men inget hjälpte. Det var
påfallande många som ”inte visste något”.
Svårt att inte tänka på de många på våra
kyrkbänkar i dag som varit med om något
liknande innan de kom hit till Sverige, som
frihetsberövats för sitt samvetes skull, som
utsatts för isolation och annan tortyr, som mist
nära och kära och aldrig fått veta vart dessa
försvann, som flytt från diktaturer och nöd,
genom floder, över berg och gränser, med livet
som insats…
Johannes väktare var grov och hård. Tre gånger
i veckan fördes fången till klostrets omkring 80
bröder som skulle ge honom ett gisselslag, var
och en. Man såg inget okristet i denna hårda
tuktan, syftet var ju gott: att bryta ner den fräcke
broderns ”olydnad”. Ryggen översållades med
ärr, men allt bar den allt magrare munken med
beundransvärd principfasthet och tålamod.
Han klagade aldrig över behandlingen, utan
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Sett med Teresa av Avilas ögon kom hennes
förnyelse direkt från Gud – den var ingen
nyhet utan ett återvändande till karmeliternas
ursprung. Sett med motståndarnas ögon
var den ett fanatiskt påhitt från en hysterisk
gumma. Reformen betydde splittring inom
karmelitorden, och rädslan växte. Skulle de
radikala ta över så att alla till slut tvingades
följa den ursprungliga regeln och mista sin fria
och bekvämare livsstil som man med påvligt
tillstånd hade levt med under hundra år? De
skodda klagade över att Teresa grundade för
många kloster och vann förståelse hos en
påvlig kommissarie för ordenslivet i Spanien.
Den ytterst fromme kungen Filip II drogs
också in i striden – av Teresa, vilket jag
berättar mer om under hennes datum – och
snart blev frågan juridiskt olösbar. Båda sidor
hade rätt – enligt var sina auktoriteter. Då
bestämde de skodda sig för att reformen skulle
stoppas med tvång. Teresa skulle flyttas till ett
av sina oskodda kloster som hon sedan inte
fick lämna, och de oskoddas populäraste man,
Johannes, skulle gripas och pressas att avsäga
sig reformen. Johannes och hans följeslagare
togs till fångar och fördes till klosterfängelset
i Medina del Campo.

levde som han lärde, enligt mottot: Där
ingen kärlek finns, visa kärlek och du skall
finna kärlek. Många av bröderna insåg att de
misshandlade ett helgon men det var förbjudet
att trösta honom (vi kan tänka oss att en del
av dem kanske inte slog så hårt med gisslan
när det blev deras tur). Mörka tankar plågade
reformkarmeliten på insidan. Tänk om man
förgiftade hans mat. Tänk om han hade fel
i alla fall och skulle gå miste om den eviga
frälsningen på grund av sin olydnad…
På vårkanten fick Johannes en vänligare
väktare, lite fler matrester från köket och ett
litet skrivhäfte. Han förvägrades dock att läsa
mässan och ta emot sakramenten (detta var
för honom nog den värsta tortyren). Under en
strimma ljus som trängde in högt under taket
kunde han be sin tidegärd och författa en del
av den poesi som senare skulle göra honom
till kyrkolärare. Månaderna gick. Inget hände.
Helgonet insåg att han var här för att långsamt
gå under och bli bortglömd.
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Många av oss står någon gång inför valet att
antingen ge upp och acceptera förnedrande
förhållanden – i jobbet, i släkten - eller att göra
ett riskabelt försök att ta oss fria. Johannes ville
leva livet, läsa mässan, tjäna andra, inte bara
dö här i avträdet. Han började planera flykt.
Med sytråd och en liten sten mätte han diskret
avståndet från fönstret i korridoren, där han
ibland fick vistas, nertill marken utanför. Om
han rev sina sängfiltar i remsor skulle han
kunna göra ett rep som räckte ner till marken,
på nära två-tre meter som han då skulle få
hoppa. Skruvarna i rigeln på dörren till den
lilla skrubben kunde bearbetas med en krok så
att dörren, fast låst utifrån, skulle ge efter för en
knuff inifrån. Snart var allt klart. Några dagar
före flyktförsöket skänkte han sin övervakare
ett kors som han burit under dräkten och bad
honom förlåta allt besvär han förorsakat – att
denna ödmjuka gest var ett tack till avsked

1534

skulle brodern först inse i efterhand.
Midnatt. Dörrigeln stöts av och ramlar
skramlande mot marken. En av bröderna
i gästrummet intill vaknar och frågar vem
det är men somnar om igen. Repet fästs vid
fönsterposten. Den helige fången klättrar ner,
hoppar och landar på muren bara någon meter
från klippor som sluttar brant neråt mot en
flod. Det var närmast ett under att det svaga
repet höll för hans vikt, men han hade å andra
sidan avmagrats under de nio månader och
vägde inte mycket. Johannes såg sig omkring
och konstaterade förskräckt att han måste
smyga sig igenom ett kvinnoklosters trädgård
och upp över deras mur för att komma ut på
gatan. Nöden har ingen lag – med besvär tog
helgonet sig över och ut i friheten. När dagen
grydde smög han, utmattad och sjuk, till de
oskodda nunnornas kloster - som tur var låg
det nära hans fängelse. Han gömdes undan
där, vårdades och pysslades om – detta var
förbjudet enligt klausurregeln men nöden har
som sagt ingen lag. Snart hjälptes han iväg,
bort från Toledo, tillbaka till säkerheten hos
sina oskodda bröder som tog emot sin hjälte
som om han hade uppstått från de döda.
Flykten har utan tvivel inspirerat Johannes
berömda dikt om själens natt som jag här
citerar de två första verserna ur från ”Själens
dunkla natt” (Karmeliterna, 2008):

I nattens dunkla timma,
tärd av den kärlek som ej blir förbrunnen
- o sköna lyckostrimma!
var obemärkt jag hunnen
ut från min tysta boning och försvunnen.
I trygghet och i dimma,
på hemlig stege och av ingen funnen
- o sköna lyckostrimma!
förklädd och nattomspunnen
från huset som låg tyst var jag försvunnen.

Själen är nu redo för den andra natten. Denna
andra rening är rent andlig. Själen kommer
till ett tillstånd av nakenhet, utblottning, som
ska förbereda kärleksföreningen med Gud,
all kontemplations mål, men som subjektivt
verkar vara raka motsatsen. Då och då upplevs
det som att hänga där mellan himmel och
jord, i tomheten, utan förankring, oönskad
av människor och förkastad av Gud. Om Gud
inte avkortade dessa stunder skulle vem som
helst dö av dem, säger Johannes. Krisen kan
pågå i flera år, och variera i intensitet, allt efter
vad Gud vill göra med själen (och väl också
beroende på vad själen tål, kan man tänka).
Observera att de här beskrivna tillstånden
inte är identiska med kliniskt psykologiska
kriser och sjukdomar. Men det andliga och det
psykologiska hänger såklart ihop: två veckors
inskrivning på en psykiatrisk avdelning kan
för en troende människa kasta omkull även
det andliga livet, och då står man där med sitt
psykiska lidande plus en andlig natt. Men man
kan också vara hur väl fungerande som helst
och ändå törsta ihjäl utan Gud i sin andliga
tunnel. Johannes anser att bara få människor
når fram till denna andra natt. Jag är inte
karmelit och kan inte sätta sådana diagnoser
men jag misstänker att den andra natten är
vanligare än Johannes trodde. Den blir till

ett kroniskt andligt tillstånd för många. Den
liksom spökar i bakgrunden bakom andra
symptom, inte minst bland personer som
vacklar i sin tro, alla dessa som slutar gå till
kyrkan. Något blev fel. Mörkret föll, de föll
och där fanns ingen som grep deras hand. De
missuppfattade sitt mörker och sökte tröst i
det skapade. Så fick de ont här och där, blev
oroliga och utbrända, eller de vandrade som
hemlösa genom serier av otillfredsställande
relationer. De tillhörde inte världen som de
försökte återvända till och var inte älskade
där. Lösningen för dessa utvalda själar är
att återvända till bönens värld, vilket man
lyckligtvis ser hända ibland.
Hur avgör man om man har hamnat i natten?
Enligt broder Wilfrid vet man det bäst själv.
Den som vill gå fullkomlighetens väg bör dock
ta en erfaren andlig vägledare vid handen, ty
lätt är det inte att ta sig fram. Fullkomlighetens
väg leder till outsäglig lycka, själens förening
med Gud, men vägen dit luktar både skärseld
och himmel, ömsom rök, ömsom rökelse.
Smärta ingår. Det lär oss han som inte för inte
bar tillnamnet Av Korset. Läs på själv!
De oskodda kom nu överens om att skicka
två bröder till Rom för att utverka den enda
vettiga lösningen: att de fick bli en självständig
kongregation vid sidan om de skodda. Så blev
det också så småningom (på 1580-talet) och
Johannes innehade en rad ledande uppdrag
inom den nya ordensgrenen de närmaste
åren. Han var en älskad och vördad fader vars
ord ingav både glädje och en egendomlig,
uppbygglig och underhållande förströelse som
många vittnade om. Man stärktes i kärleken till
Gud och bönens inre samling. Visst bestraffade
han övertramp mot minsta regelbrott men
helst på ett milt sätt. Så hoppades han t.ex.
alltid på att bröderna skulle be om strafflättnad
för en dömd medbroder. När de inte gjorde
det klandrade han dem för deras hårda hjärta.
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Vad Johannes menar med denna själsnatt
förklarar karmelitbroder Wilfrid Stinissen i
boken ”Natten är mitt ljus”. Det är tal om två
olika sorters ”natt”, ”sinnenas natt” och ”den
andliga natten”. Den första natten betecknar
ett religiöst kristillstånd då man förlorar lusten
till bön och till att tjäna Gud. De flesta kristna,
som är hängivna åt bönen, hamnar där någon
gång och den har en renande verkan på de
själar som inte ger upp utan tar sig genom
tunneln. Man blir då efteråt klokare på sig
själv, inser sin bräcklighet, sitt beroende av
Gud och älskar sina medmänniskor mer.
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Åren gick och den oskodda rörelsen växte,
inte utan motstånd utifrån och spänningar
internt. Kanhända att Johannes som person
var svår att leva tillsammans med. Det tror jag
faktiskt. Vi människor har var och en sin kemi.
Ibland fungerar inte samarbetet i det jordiska
laboratoriet men alla har ju rätt att vara med,
och vi får göra det bästa av vår lott. Johannes
– känslig och sårbar - fick sin beskärda del av
turer och intriger. Dem kan man läsa om i den
ovan nämnde boken av kardinal Anders. Jag
måste begränsa mig här.
Teresa var död sedan länge och Johannes
jordiska vandring gick mot ett tidigt slut. För
dagens helgon innebar det ett allt större mått av
”nada”. Han visste att om vetekornet inte faller
i jorden och dör förblir det ett ensamt korn.
Men om det dör ger det rik skörd (Joh 12:24).
Under pingsten år 1591 samlades de oskodda
till generalkapitel i Spaniens nya huvudstad,
Madrid. Det ville sig inte bättre än att de
fiender som Johannes hade skaffat sig många år
tidigare genom sina tillrättavisningar, nu ville
ge igen för gammal ost. Man tog ifrån honom
alla befattningar – delvis på hans egen begäran,
han visste nog vart det lutade. Det talades om
att skicka Johannes och några andra bröder
till Mexico. Det är oklart hur långt den planen
utvecklades men till slut skulle vårt helgon i
alla fall förflyttas söderut till Andalusien – ett
område han inte trivdes i. Johannes tackade
och bugade. Han fick välja mellan två kloster
där. Johannes valde det kloster som han visste
att han var mest ovälkommen i. Ännu ett offer.
Nu såg det ut som om han trots allt skulle
kunna få vara i fred där i södra Spanien.
Det fick han inte. En förtalskampanj inom
orden drog igång – han påstods ha haft
otillbörliga relationer med vissa ordenssystrar.
Systrarna ifråga brände snabbt några av hans
personliga brev och skrifter som antagligen
hade en ”varm” ton som kunde misstolkas i
fientliga händer (en otrolig litterär förlust för
framtiden, man förstår nunnornas rädsla men
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de kunde väl bara ha grävt ner dem, tycker
man ju). Johannes vänner upprördes över
kampanjen och ville att det plågade helgonet
skulle försvara sig. Han teg och bar allt med
tålamod. Nu förstörde man hans goda namn
också. Johannes, det sårade vetekornet, tog
emot lidandet: allt var nada! Snart tillkom
sjukdom, feber, bölder, och en irriterad
prior som ständigt babblade om vilken stor
belastning patienten var – även där hittade
han: nada. Sjukvården han fick var brutal och
värdelös. Nada – allt var nada.
I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag
har besegrat världen, sa Herren (Joh 16:33). I
dag år 1591 lämnade helgonet – 49 år gammalt
- den värld han räknade som intet i jämförelse
med att helt leva för Gud, hans ALLT. Hans
befrielse ur jordelivets fängelse ägde rum
vid samma tid på dygnet som han lämnat
avträdesfängelset i Toledo: mitt på natten.
Fromma människor strömmade till från alla
håll. Alla släpptes in i klostret där det blev så
tjockt med folk att det var svårt att begrava
kroppen. Från alla sidor i mörkret trängdes
händer och knivar som ville skära bort bitar av
helgonet och ha med sig hem som reliker. Med
stort besvär kunde kroppen skyddas. Till sist
lyckades man få den i jorden. Snart flyttades
kroppen norrut till Sevilla där den ännu vilar.
Beställer du en av Johannes av korsets böcker
i dag hinner du få den med posten innan
jul. Läs och känn ”bredden och längden och
höjden och djupet” (Ef 3:18) av det inre livet
med Gud. Ett tips: börja med att läsa hans brev.
Ur en dikt av den helige Johannes av korset
(hymn i gudstjänstboken Cecilia, nr 30), ett
sammanfattande eko av hans inre och yttre liv:
En evig källa har i lönndom runnit,
jag vet så väl var den sitt läger funnit,
fast natten råder.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, i den helige prästen Johannes visade du vad det vill säga att förneka sig själv och älska
korset. Lär oss att leva som han, så att vi sedan får skåda din eviga härlighet. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 1 Kor 2:1-10a och Luk 14:25-33

NINA ELLER KRISTINA AV GEORGIEN
(DÖD CA 330)

Gud behöver inte mycket om han vill omvända
ett helt folk. År 395 berättade den georgiske
prinsen Bakur för kyrkohistorikern Rufinus
om hans lands apostel som hade levt ett halvt
sekel tidigare, en främmande slavinna som de
georgiska barbarerna kallade för ”NINA” eller
”KRISTINA” (för att hon trodde på Kristus).
Hennes godhet förbluffade dem. När det
också började ske mirakel kring henne – till
och med drottningen blev frisk på hennes
förbön - byggde kungen en kyrka och skaffade
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en biskop till landet. Nina vördas i dag av ett
folk på väg tillbaka till sina kristna rötter efter
traumat med 1900-talets ateistiska diktaturer.
Heliga Nina, ingen känner till ditt verkliga
namn och du själv var för blyg för att låta det bli
känt. Be för oss som i dag förkunnar den kristna
tron, att vi litar mindre på egna förmågor och
helt på Gud som kan göra under av våra minsta
ansträngningar och med vem han vill. Amen.

PHILIP SIPHONG OUPHITAH OCH DE
THAILÄNDSKA MARTYRERNA
(DÖDADE 1940)

Det buddhistiska Thailand, tolerant (fast
likgiltigt) mot det kristna budskapet från
Väst, uppflammades av ilsket främlingshat
och kristendomsfobi i samband med politisk
oro år 1940. På denna dag dödades kateketen
PHILIP SIPHONG OUPHITAH av polisen
för att han vägrade förneka sin kristna tro.
Kort tid därefter avrättades även det äldre
köksbiträdet AGATHA PHUTTA, därtill två
unga nunnor, AGNES PHILA och LUCIA
KHAMBANG samt tonårsflickorna CECILIA

BUTSI, BIBIANA KAMPAI och MARIA
PHONG. Dessa sju (de flesta har namn efter
antikens martyrer) helgonförklarades år 1989.
Heliga sju martyrer från Thailand, än i dag ser
vi i er del av världen vänlighet och brutalitet,
överdådig rikedom och förnedrande fattigdom,
öppenhet och likgiltighet inför Kristus. Be för
kyrkan i hela Asien, och be för oss i Europa om
styrka att stå fasta, även när världen tornar upp
sig mot Kristus vars budskap vi framför. Amen.

1537

DEC

15/12

17/12

WIVINA (CA 1109 – CA 1176)

Förbanna inte mörkret, tänd ett ljus i stället.
Heliga WIVINA från Belgien, abbedissa på
1100-talet, tänkte så. Genom ett under fick
hon en gång ett släckt ljus att brinna igen.
Hennes kloster hade ett gott rykte, även om
vissa av hennes nunnor anklagade henne för
att inte vara tillräckligt sträng. Wivina avvisade
kritiken bestämt. Med mildhet kommer man
längst (jfr Ords 15:1; Ef 6:9).
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SAMTHANN (SAMANTHA, DÖD 739)

Vi krånglar till vårt andliga liv. ”Ska man
stå, sitta eller knäböja när man ber?” frågade
en munk den kloka iriska 700-talsnunnan
SAMTHANN (Samantha). Hon svarade: ”Det
är rätt att be när man står, sitter, knäböjer
eller ligger”. En annan sa: ”Jag ger mig av på
pilgrimsresa!” ”Guds rike kan man nå utan att
korsa havet” var helgonets svar.
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Heliga Samthann, ditt enkla liv lärde dig att
skilja väsentligt från oväsentligt. Be för oss
som snart firar vinterns största högtid. Må vår
inre förberedelse gå före allt det yttre, så att vi
uppriktigt biktar våra synder och kan gå festen
till mötes med renade hjärtan. Amen.

SUSANNA (I GAMLA TESTAMENTET)

Gamla Testamentets hjältar räknas också
som helgon. Daniels bok, kap 13 (i svenska
biblar ”Tillägg till Daniel A”) bevarar minnet
om den kyska SUSANNA som drogs inför
domstolen av två gamla män som påstod att de
hade sett hur hon varit otrogen mot sin make.
Sanningen var att de själva hade försökt tvinga
henne till sex men inte lyckats. En liten pojkes,
den senare profeten Daniels, kloka ingripande
räddade den oskyldiga kvinnan från lagens
strängaste straff. De gamla männen dömdes
istället.

1538

Heliga Wivina, än i dag vallfärdar människor
till din viloplats i Orbais för att be och för att
se din psalmbok som har bevarats där. Tänk
på oss som nu förjagar adventstidens mörker
med tända ljus. Be för att vi får skapa samma
atmosfär av värme och bön som en gång fanns
kring dig. Amen.

Heliga Susanna, kvinnor utsätts i dag för alla
sorters övergrepp, till och med inom kyrkan. De
förolämpas, åsidosätts, tystas ner eller reduceras
till objekt för mäns lust. Be om omvändelsens
nåd för alla vars värdighet kränkts av
otillbörliga närmanden eller av otrohet, och be
för dem som fastnat i pornografins skenvärld
och i prostitutionens förnedring. Må kommande
generationer resa sig emot allt det förfall som
finns nu och bli vittnen om en ny respekt för
varje persons integritet och för kyskhetens
värde. Amen.

VINCENTE DOMENICO ROMANO
(1751-1831)

Ge aldrig upp när du vet att det du står för är
heligt, rätt och sant. Den helige VINCENTE
DOMINICO ROMANO var kyrkoherde i
sin hemstad nära Napoli under nästan 40 år
med förfärliga prövningar (politisk förföljelse,
fransk ockupation, socialt elände). Han levde
enkelt och tog hand om föräldralösa barn
och ungdomar, och han försvarade arbetarna
mot arbetsgivarnas hänsynslösa utnyttjande.
När vulkanen Vesuvius ödelade området
år 1805 var han mycket aktiv i hjälparbetet.
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Den krossade kyrkan byggde han upp igen
med egna händer. Det här var inte bara en
kyrkoherde – det var i ordets sannaste mening
en PRÄST.
Helige Vincent Romano, du lät dig inte kuvas
eller skrämmas av motgångar när det gällde
kyrkans och de utsattas sak. Be inför Gud för
oss som så ofta ger upp och inte tar itu med de
svårigheter vi möter. Amen.

PETRUS CANISIUS,
KYRKOLÄRARE (1521-1597)

För att förstå hur katolska kyrkan på 1500-talet
lyckades dämma upp för de protestantiska
rörelsernas flodvåg och hitta sin form igen efter
kaoset måste man känna till det storpolitiska
spelet och de teologiska tvistefrågorna.
Min skiss av det förloppet kan läsas från s.
364. Skolor, böcker, reträtter, socialt arbete,
predikningar och folkbildning var katolska
kyrkans svar på protestantismens frammarsch.
Enstaka personers insatser sticker ut och där
kan ingen jämföras med dagens helgon, den
helige jesuitprästen PETRUS CANISIUS som
av sin ordens grundare, Ignatius av Loyola
(31/7), och av påven, skickades till den andliga
huvudfronten: de tyskspråkiga länderna.
Canisius grundade jesuitkollegier med skolor
som erbjöd gratis undervisning med dåtidens
bästa pedagogik, och han stod i kontakt med
nästan alla tidens viktiga personligheter
(däribland med den avsatte danske katolske
ärkebiskopen från Lund, Jørgen Skodborg,

som liksom en del svenska biskopar hade flytt
för sina liv från lutheranerna, se s. 353ff).
I sitt umgänge med protestanter var Canisius
försonlig och saklig. Han var den allvarlige och
outtröttlige eldsjälen, en huvudmotor bakom
den katolska förnyelsen som lite förenklat
har kallats för ”motreformationen” men som
djupast sett inte handlade om att bekämpa
reformationen utan snarare om att ta upp
behovet av inomkyrklig reform. Canisius
skrev i ett brev: Det är bra att höja rösten mot
heretikerna, men långt mer fruktbärande att
dunderpredika mot våra egna fel.
Även om dagens helgon inte tillhörde själva
grundargruppen av jesuitorden var har först
på många sätt: den förste jesuiten som kom
från Tyskland, den förste jesuiten som gav ut
en bok, den förste ledaren av den första skolan
som upprättades av denna orden (i Messina,
1547). Han grundade den första jesuitskolan i
1539

DEC

20/12

DEC

Tyskland (Köln) och det första jesuitiskt ledda
universitetet (Dillingen). Sedan grundades
många fler jesuitkollegier med tillhörande
skolor på olika nivåer (Wien, Prag, Strassburg,
Freiburg i Breisgau, vidare i Zabern, München,
Würzburg, Hall i Tirol, i Speyer, Innsbruck
m.fl). Vid Canisius död hade jesuitfäderna
omkring fyrtio sådana utbildningplatser
i norra Europa, oftast längs ”fronten” mot
protestantiska områden och med både katolska
och protestantiska studerande.
Liksom sin senare medbroder Robert Bellarmin
(17/9) skrev Canisius mycket framgångsrika
katekeser som under hundratals år uppnådde
en spridning i katolska länder som var på nivå
med den betydelse Martin Luthers Lilla katekes
från 1528 hade i lutherska länder. Frågan ”Kan
du din Canisius?” sa man i katolska områden
och menade katekesen. Canisius stora katekes
kom ut innan den lilla, år 1555, med ett förord
av självaste kejsaren Ferdinand som föreskrev
läroboken som normerande för hela sitt rike,
och samma sak gjorde den spanske kungen
Filip II i sitt land. Det blev till 200 upplagor
och översättningar till 15 europeiska språk av
Store katekesen redan under helgonets livstid.
Katolska kristna lärde genom Canisius förstå
sin tro och älska den; många kände sin tro
enbart genom de polemiska förvrängningar
som kyrkans motståndare hade gett dem i syfte
att vinna över dem till sitt ”rena evangelium”.
Nu kunde de se vad kyrkan verkligen lärde ut
och känna sig stolta över sin tro.

var på plats. Tanken var att sprida boken
bland intresserade. Kanske var det ryktet om
att den ”farliga” boken fanns i byggnadens
valv som orsakade försök till mordbrand på
skolan. Tiden var hård för de sista trogna
katolikerna i huvudstaden, med anti-katolska
upplopp på Stockholms gator. Vi vet inte vad
som hände med upplagan. Ett enda exemplar
av Canisius bok på svenska har överlevt (det
tillhör i dag Helsingfors universitetsbibliotek).
Denna bok gavs ut av Skaras stiftshistoriska
sällskap år 2017 i en lätt moderniserad
språkdräkt. De avfotograferade sidorna
från originaltrycket gör att läsaren själv kan
jämföra med den 1500-talssvenska versionen.
En av de slående skillnaderna mellan Luthers
och Canisius kortkatekeser är att medan
Luther direkt i början av sin bok ville betona
att människan är skyldig och syndig, genom
att han stenhårt presenterar Tio Guds bud
före allt annat, så låter Canisius sin bok börja
med trosbekännelsen och sina förklaringar av
Fader Vår. Moraliska frågor tas först upp mot
slutet. Så lyfter han primärt fram Guds godhet
och allt som Gud gjort för oss innan läsaren
ska förhålla sig till bud och religiösa plikter.
Det är onekligen både klokt och pedagogiskt.
Det påminner också om den helige Augustinus
(28/8) sätt att undervisa. Denna lilla skillnad
i ordningen säger mycket om vad som skiljer
Luthers och Canisius människosyn. Den förste
andas dyster syndspessimism, den andre en
mer optimistisk tro på hjärtats inneboende
godhet.

Sverige hade som bekant infört lutherska
förhållanden, men starka krafter i vårt land
hoppades på en re-katolisering (se s. 362). På
Gråmunkeholmen i Stockholm, det som nu
är Riddarholmen, en katolskt sinnad skola,
verkar man ha haft ett förråd med den berömde
jesuitens lilla katekes i svensk översättning.
Den trycktes i hemlighet när pesten härjade
staden och statsämbetsmännen därför inte

Men vem var han då – den där outtröttlige
”motreformatorn”? Låt oss se på hans livsresa.
Gud ville att Petrus Canisius (Peter Kanis)
skulle födas i en mycket from katolsk familj,
samma dag som Martin Luther förklarades
fredlös av riksdagen i Worms vilket blev
startskottet för reformationens uppror (8/5 år
1521, se s. 343). Han föddes i den fria staden
Nijmegen som i dag tillhör Holland.
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Nu valde han att göra en ignatiansk reträtt (se
s. 1255) för den helige jesuiten Petrus Faber,
nära vän till Ignatius och medgrundare av den
nya jesuitorden. Faber tog sig genast an den
välvillige unge mannen. Fast han aldrig hade
träffat honom tidigare, lät han honom bo hos
sig och delade sin mat med honom. Denne
Faber var en av de många som klart insåg
kyrkans kris och behov av förnyelse. År 1541
hade han skrivit till Ignatius från Worms:
Det enda som förvånar mig är att antalet
heretiker inte är tre gånger så stort… det är inte
den falska utläggningen av Skriften och inte
heller lutheranernas agitation som förleder så
många länder, provinser och städer till uppror
mot religionen. All denna olycka är orsakat av
klerkernas skandalösa liv. Jag skulle önska att

det i denna stad fanns åtminstone två eller tre
präster som inte levde i konkubinat eller som
var inblandade i offentliga och allmänt kända
förargelseväckande handlingar, utan i alla fall
ivrade en aning för själarnas frälsning ...
Under reträtten kände Canisius sig som
tullindrivaren Matteus som märkte Guds
kallelse på ett tydligt sätt, han reste sig som
Matteus och ville följa Jesus med ett odelat
hjärta (jfr Matt 9:9). Nu beslöt sig Canisius
för att träda in i jesuitorden och där tjäna
Gud. Han skrev om de ignatianska andliga
övningarna till en vän:
Vad mig beträffar, kan jag knappt uttrycka,
i hur hög grad jag upplevde att min själ och
mina sinnen förändrades genom dessa andliga
övningar. Sinnet upplystes av nya strålar av
den gudomliga nåden, och jag fick så att säga
ny kraft, så att det märktes att jag stärktes både
i hela kroppen av den gudomliga välviljans
överflöd och helt förvandlades till en annan
människa.
(fader Fredrik Heidings översättning i Vem
var Petrus Canisius? i ovan nämnde bok från
Skaras stiftshistoriska sällskap, övriga citat
av Canisius översätter jag från Gisbert Kranz
bok som på danska heter 7 Kristne der skabte
fornyelse i verden, Katolsk forlag)
Efter sina präststudier besökte Canisius
konciliet i Trient (se s. 364ff), vilket han skulle
upprepa en gång till i ett senare skede. Där
kom hans milda och diplomatiska karaktär
till användning. Upprörda kardinaler som
ansåg att kätteriet i Tyskland skulle bemötas
med största stränghet manade han – som själv
kände till förhållandena och människorna
där – till lenitá et piacevolezza (mildhet och
behaglighet). Det var troligen också Canisius
personliga förtjänst att vissa konfliktfrågor
mellan kejsaren och påven inte urartade totalt
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Peters far var en ytterst populär borgmästare
som omvaldes hela nio gånger i sitt ämbete.
Peters mor dog när pojken var fem år gammal
men han fick snart en styvmor som utmärkt
tog hand om honom. Som ung studerade
han i Köln – fadern önskade att han skulle
bli jurist – och anslöt sig till de kretsar som
önskade en uppryckning inom kyrkan men
som distanserade sig från Kölns ärkebiskop
Hermann von Wied som närmast hade blivit
protestant. Under studentlivet verkar det ha
blivit lite utsvävningar och misstag från den
omogne Peter Kanis sida, något han senare
ångrade djupt. Studiekamraterna spelade boll i
gatorna under natten och drack för mycket. Så
förspillde de mycket av sin tid och studerade
dåligt. Men något hände inombords. Den unge
juristen kastade sig alltmer över sina studier
och avsade sig det vilda livet. Frestelsen att
återvända till vännerna som säkert skrattade
åt hans nya vanor måste ha varit stor. Ett
skrivhäfte från denna tid är bevarat i vilket
han med stora bokstäver skrev ”PERSEVERA”
(= Stå ut! / Håll ut!) – ett motto som skulle
känneteckna resten av hans liv.

vilket hade kunnat köra hela det katolska
reformkonciliet i diket.
Fem månader tillbringade den unge jesuiten
sedan hos ordensgrundaren Ignatius i Rom
innan har år 1548 var med om att grunda den
första jesuitskolan (i Messina) som skulle bli
modell för många andra. Nu vändes kursen
mot Tyskland. Första uppgiften var att
förbättra universitetet i Ingolstadt, inte minst
dess teologiska avdelning. Härmed började
Canisius 30 år långa insats i tyskspråkiga länder
för att genom utbildning och upplysning verka
för att rätta upp på den förfallna religionen.
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I de skolor som Canisius grundade var han noga
med allt som eleverna behövde. Där skulle det
vara rent och hygieniskt. Klassrummen skulle
vara uppvärmda, dörrarna försedda med
polstrar så att undervisningen inte stördes
om någon gick ut eller in, pojkarna skulle
ha tillgång till bollar och andra lekredskap,
alla skulle sjunga någon gång varje dag, och
lärarna skulle leda eleverna med vänlighet
och kärlek framför stränghet - dock utan att
bli allt för nära personliga vänner med dem och de skulle be för var och en. Framför allt
skulle den andliga bildningen stå i centrum.
Själv ville Canisius aldrig försumma något
tillfälle att undervisa barn om tron. Hade han
tid över samlade han genast barn kring sig,
och man såg honom snabbt omgiven av dessa
medan han höll en liten katekesbok i handen.
Reformatorerna påstod att Guds ord inte
förkunnades i katolska kyrkor, och det stämde
på många håll, men inte här: ingen predikade
mer än Petrus Canisius. Han gjorde det
levande, i direkt dialog med dem han talade
till, enkelt och rakt. Predikningarna var ofta
förberedda under natten innan, de kunde pågå
i flera timmar och var närmast som familjära
samtal, där jesuiten dock inte drog sig för att
också säga nödvändiga tuffa ord. Helgonets
nedskrivna predikningar fyller mer än tio
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tusen sidor. I Wien slapp han endast från att
utnämnas till biskop genom att Ignatius ingrep
från Rom. Efter att den populäre förkunnaren
hade predikat i riksdagen i Augsburg år
1559 fick han inte lov att bege sig vidare.
Man ville absolut att han skulle stanna och
bli domkyrkans predikant. Det förblev han
då under hela sju år, med predikoturer flera
gånger i veckan. Så stor var vördnaden för den
helige talaren att många stod på knä medan
han förklarade Guds ord. Det Augsburg som
Canisius kom till hade till 90 % övergett sin
katolska tro, ty den lutherska propagandan
hade redan under 30 års tid effektivt vänt folket
mot sin kyrka. De få trogna som var kvar var
rädda och osäkra och visste inte hur de skulle
bemöta all kritik. Efter Canisius sju år där hade
många hundratals, om inte tusentals, personer
återvänt till kyrkan.
Canisius var på vänskaplig fot med de rika
släkterna – han deltog gärna i det sociala
arbetet för sjuka och fattiga som dessa
finansierade – men han talade entydigt för de
fattigas intressen. Så heter det i en predikan
(7/6 1560, Augsburg):
De rika missbrukar sin egendom i stolthetens,
slösandets och utsvävningarnas tjänst och
föraktar de fattiga. De bekväma borgarna är till
den grad så upptagna av sin jordiska egendom
att de glömmer de fattiga och varken visar
dem rättvisa eller kärlek eller barmhärtighet…
Är det inte syndigt och skamligt att rikt folk
under en enda måltid förbrukar ett belopp som
skulle räcka till att ge 20 eller 100 fattiga vad
de behöver? Är det inte oförlåtligt att så många
människor går omkring i trasor medan våra
kistor är överfyllda med kläder? Och vilken
ursäkt finns det för de kvinnor som aldrig kan få
nog av juveler och smycken, som alltid hittar på
nya saker för att överträffa sina konkurrenter
och som under ett enda år ger ut lika mycket
som förr i tiden hade räckt för fem eller sex år…

Så småningom började klagomålen hagla
över Canisius, inte minst från domkapitlets
medlemmar som över huvud taget inte gillade
de nya reformsträvanden som utgick från
Rom efter Trient eller helgonets sociala kritik
som också gick hårt åt klerkernas missbruk
av sina privilegier. Biskopen och påven själv
stod bakom Canisius men det hjälpte inte:
den numera alltför populäre jesuiten fick inte
längre dela ut kommunionen eller höra bikt i
domkyrkan i Augsburg.
1556 hade Canisius utnämnts till ordens ledare
(provinsial) i de tyskspråkiga länderna – mitt i
alla andra uppgifter. Han var i den rollen mån
om att känna och bry sig om varenda medlem
i den ständigt växande gemenskapen av
jesuitpräster. Nu fick han resa alltmer, till häst
och till fots. Detta hindrade honom dock inte
från att skriva (han skrev eller dikterade i stort
sett hela tiden). En gång dikterade han för sin
sekreterare som tvingades lämna rummet för
ett ögonblick och uträtta ett ärende. Någon
kom in, och utan att se upp sa Canisius: ”Så
snabbt du har kommit tillbaka, broder” och
fortsatte dikterandet. En god stund senare
tittade han upp och där satt hertigen av Bayern
och skrev ner allt han dikterade. Canisius bad
så mycket om ursäkt, men hertigen var bara
lycklig att få hjälpa till lite grann.
Canisius avskydde polemik. År 1557
pressades han – mot sin vilja - att delta i
religionssamtal med lutheranerna i Worms.
Där uppmanade han till en saklig, vetenskaplig

och vänlig diskussion, men mötet blev ett stort
misslyckande. Canisius anade det i förväg.
Direkt från start krävde den nu avlidne
Luthers trogne man och uttolkare Melanchton
att enbart bibelcitat skulle gälla som argument
under samtalen, över huvud taget inget från
kyrkofäderna, d.v.s. från den teologi som
vuxit fram i kyrkan under århundraden (se s.
38ff). Det lutherska ”Sola scriptura” (”Bibeln
allena”, se s. 27) skulle vara utgångspunkten
innan något annat kunde diskuteras. Det var
samma sak som att säga: ”Innan vi förhandlar
ska ni acceptera vår nya bibelsyn” eller ”Bli
lutheraner, annars diskuterar vi inte!”. Den
lugna jesuiten lät sig inte provoceras. I ett
mycket vältaligt svar påpekade han att Bibeln
också för katolska kristna är måttstocken men
att Bibeln själv innehåller dunkla ställen som
är svåra att tolka. Kyrkofädernas enhälliga
syn på dessa ställen kan man inte utan vidare
förkasta. Som exempel på aktuell oklarhet
nämnde han den interna oenighet som plågade
protestanterna i synen på nattvarden (Jesu
ord: ”Detta är min kropp”). Detta svar hjälpte
inte. Men sammanbrottet i mötet mellan de
lutheranska och katolska teologerna berodde
inte på dagens helgon. Det strandade på den
oenighet som fanns bland de protestantiska
deltagarna. Melanchton ville visa bort en del
av de lutherska teologerna, och när han inte
lyckades med det lämnade han själv mötet,
och så föll 1500-talets bästa och mest seriösa
försök till ekumenisk försoning på högsta
teologiska nivå ihop som ett korthus.
Canisius förblev saklig och balanserad livet ut,
med en ängels tålamod. Han visste att de flesta
som avföll från den katolska tron var okunniga
om den och främst behövde upplysning.
Men kring honom växte en hatfull och
polemisk skriftkultur upp – både på katolsk
och protestantisk sida – som han inte kunde
påverka. T.ex. drev man från båda håll med sina
motståndares namn: Canisius födelsenamn

1543

DEC

Börja ha medlidande med de fattiga! Vi vet alla
hur dyrt bränsle och allt annat är som de fattiga
måste köpa. Dagligen växer antalet nödlidande.
Hantverkare hittar inget arbete, de outbildade
har ingen sysselsättning. De har inget att sälja,
och de får nästan inget för det de kanske har. De
står med problemet hur de ska betala hyran eller
försörja hustru och barn.

(Kanis) betyder ”hund” på latin (canis), och
det gjorde kreativa agitatorer förstås dråpliga
poänger av. Till sina ordensbröder sa helgonet:
”Om ni vill hjälpa tyskarna, måste ni inför de
annorlunda troende undvika all bitterhet och
allt hat”. Jesuiterna var i denna fråga verkligen
långt före sin tid. Att deras motståndare
tolkade deras mildhet och självbehärskning
som slug beräkning har orättvist präglat
bilden av Jesuitorden tills i dag – ända in i
våra skolböcker. Vissa ledande lutheraner
visade dock respekt för den store katolske
motståndaren. Det fanns de som trodde att
Canisius i hemlighet var lutheran och spred
rykten om det. Inget kunde vara mera fel, och
detta säger mer om deras egen förvirring än om
honom. Varje sann katolik vet om att kyrklig
lojalitet inte måste betyda att man håller med
om allt som yttras av påven eller biskoparna.
När den spanska inkvisitionen (se s. 313)
år 1559 placerade omkring 700 boktitlar på
listan över de av kyrkan förbjudna böckerna,
och påven Paulus IV samtidigt gjorde en
liknande lista som även innehöll verk av den
store reformkatoliken Erasmus av Rotterdam
- som förblev trogen mot kyrkan livet ut reagerade Canisius med irritation. Han skrev
till sina överordnade i Rom att det skulle bli
omöjligt att utföra skolornas undervisning om
dessa förbud skulle efterlevas bokstavligen.
Den lärde mannen, som själv inhandlade
stora mängder protestantisk litteratur för att
informera sig, insåg hur dumt det var att ta
ifrån eleverna det material de skulle lära sig
att argumentera emot. Han lyckades mildra
läsförbuden. Canisius fick i uppdrag att
verka för att genomföra tridentinerkonciliets
reformbeslut i de tyska länderna. Det var en
seg kamp. Så skriver han, redan gammal, om
biskoparnas bristande engagemang:
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Våra herdar saknar tillit och mod eftersom de
i grunden ser katolska kyrkan i Tyskland som
förlorad.
1544

I ett brev från Polen skriver han:
Biskoparna är läkare utan förmåga att behandla
vår tidsålders många och förfärande sjukdomar,
eller de är som ouppmärksamma och slarviga
sjömän mitt i en våldsam storm. Deras girighet
förminskar i hög grad deras inflytande och har
gjort dem hatade av alla. Därtill är de nästan
alla utan undantag gamla och svaga män, som
använder sin tid på att sköta om sin hälsa i
stället för att tjäna sin hjord. De verkar ha gett
upp allt och bara intressera sig för att säkra
sig själva och sina närmaste i det fall de skulle
tvingas fly ut ur landet.
År 1557 skriver han från Worms:
Att tala om katolikernas likgiltighet är en
smärta och en skam, och vi uppväcks inte ens
ur vår djupa och dödliga sömn fast så stora och
många onda ting pressar oss till det. Om bara
vår Herre Jesus ville sända oss herdar efter sitt
hjärta som hade medkänsla med de massor som
går under!
Till hertigen av Bayern skrev Canisius år 1558:
Vårt Tyskland borde verkligen ha skäl att
ängslas: det är rikt på löv och fattigt på
evangeliets frukter. Sedan många år tillbaka
bråkas det om trosfrågor och dagligen blir
landet allt mer ofruktbart på goda gärningar.
Vad kan dessa onda ting invarsla annat än
Tysklands förstörelse? … Som om det inte vore
nog med det elände som den religiösa oenigheten
förorsakar, finns den turkiska flottan nu på höjd
med Neapel… Enligt pålitliga vittnesmål har
turkarna under de senaste par åren släpat bort
40.000 kristna i förnedrande fångenskap… Allt
som inte kunde tas som byte prisgavs åt elden…
vartenda år rivs många härliga städer ifrån oss
och inlemmas i turkarnas rike… vi kan inte se
varken en gräns eller ett slut på vår olycka.

Ur ett annat brev (från Wien): Det är som om
världen var mitt i sitt sista vansinne och nära
att gå under.
Men förfallet fanns också hos lekfolket, ty de
tog efter prästerna. I en fastepredikan år 1564
slog helgonet fast: Det finns knappt en katolik
bland hundra som nu håller fastan.
Trots allt resande, predikande, problemlösande
och skrivande ägnade helgonet sig också åt
pastorala frågor. Han kunde ge sig iväg flera
dagar för att stifta fred i någon grälande familj.
Den flitige prästen som umgicks med kejsare
och påvar tog sig tid att tigga mat och kläder
till behövande. När han ledsagade dödsdömda
till avrättning stannade han kvar hos dem till
sista minuten och upphörde inte med att trösta

dem. I hög ålder kunde man se honom diska
i kommunitetens kök med darrande händer
eller sopa golvet i dammiga korridorer fast han
knappt kunde ta sig fram utan stock längre.
Och när detta inte gick längre och han varken
orkade fira mässan eller ens delta i den ägnade
han sju timmar om dagen åt bön för alla
samhällsklasser och ständer. Oavsett hur man
behandlade honom var han nöjd. Ödmjukt,
undergiven sina yngre ordensbröder, som han
beundrade, gled Petrus Canisius ur tiden, i dag,
tre dagar före jul, år 1597 i Freiburg i Schweiz
med orden ”Lovad vare Gud!” på läpparna.
Påven Leo XIII kallade Canisius för ”Tysklands
andra apostel” (efter Bonifatius, se 5/6, som var
den förste). Han helgonförklarades år 1925 av
Pius XII och gjordes då till kyrkolärare.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du rustade den helige prästen Petrus med kraft och lärdom till värn för den katolska
tron. Hör hans bön att de som söker sanningen skall finna dig och de som redan funnit dig blir
fasta i sin tro. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 4:1-5 och Matt 5:13-19

FRANCESCA XAVIERA CABRINI
(1850-1917)

Rädd att få många barn? Ditt tionde barn kan
bli ett helgon. Ett sådant barn nummer tio var
den lilla FRANCISKA XAVIERA CABRINI,
för bräcklig för att få bli nunna, ändå stark nog
att själv starta en kvinnokongregation som tog
hand om föräldralösa barn och sjuka. Påven
sände systrarna till USA. Där utnyttjades
italienska emigranter grovt i den tidiga
kapitalismens industrisamhälle. Med ofattbar
energi, och trots motstånd, t.o.m. inom kyrkan

själv – skapade de skolor, barnhem, sjukhus…
Heliga Franciska Xaviera, efter ett långt liv i
Herrens tjänst satt du ännu och packade klappar
med godis till barn i Chicago den dagen precis
innan jul år 1917 då han kallade dig hem till
sig i himlen. Be för oss som nu förbereder julens
högtid. Må Guds Son ta gestalt i oss, så att vi
blir äkta kristna som berörs av människors nöd
och beslutsamt engagerar oss för dem. Amen.
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JOHANNES CANTIUS (1390-1473)

Tjuvarnas eget skyddshelgon (jo, du läste
rätt), JOHANNES CANTIUS (alias Johannes
av Krákow/ Johannes av Kety) sov på golvet
och åt aldrig kött. På en pilgrimsresa till Rom
tog rövare allt ifrån honom. ”Har du något
undangömt?” ville de veta och han sa nej. Strax
efter upptäckte han lite småmynt i fickan och
fick dåligt samvete. Han sprang efter rövarna,
bad om ursäkt för att han sagt fel och gav dem
mynten. De förbluffade skurkarna omvände
sig på fläcken.
Skriften säger: Ingen föraktar en tjuv som stjäl
för att stilla sin hunger (Ords 6:30). Social
orättvisa ligger ofta bakom kriminalitet. Kristi
återkomst i härlighet blir lika överraskande
som tjuvens inbrott (1 Thess 5:2; 2 Pet 3:10;
Upp 16:15). Vi ska inte förakta syndare som
Herren jämför sig med utan hjälpa dem till ett
bättre liv. Är du helt ärlig i ekonomiska affärer?
Du undervisar alltså andra men inte dig själv.
Du förbjuder stöld men är själv en tjuv (Rom
2:21). Bikta dig i dag innan julafton. Du hinner.
Johannes Cantius var också en mycket berömd
bibelprofessor i Krakow och välkommen på
kalasen i överklassens sfär. Han kom dit en
gång i fattiga kläder och släpptes inte in. Då

återvände han i finfin kostym och genast gick
det bättre. Under måltiden råkade en tjänare
spilla sås på kostymen. ”Det gör inget. Låt min
kostym smaka såsen. Det var ju främst den som
var bjuden” sa Johannes. Tiggare fann alltid
plats hos professorn och hans studenter, de
togs emot som Jesus Kristus själv. I Jerusalem
riskerade han livet genom att förkunna
evangeliet för muslimer. Men märkligt nog
ville ingen döda den gode pilgrimen som
avled i frid efter ett heligt liv, hemma i Polen,
på julafton 1473. Den helige Johannes Cantius
visade med sitt liv att ingen, absolut ingen, är
utesluten från Guds kärlek. Må han bistå oss
med sin förbön inför Gud, alla fattigas Fader,
så att vi får gåvan att bemöta alla, även våra
fiender, med charm och godhet såsom han.
Ord av påven Clemens XIII (d. 1769) om den
helige Johannes Cantius:
I gärning och ord fanns inget beräknande eller
falskt hos honom. Det som hjärtat tänkte, det
vittnade munnen om. Om han anade att någon
skulle ta anstöt av hans uppriktiga sätt att tala,
bad han ödmjukt om förlåtelse för både sitt
eget och den andres fel, innan han närmade sig
altaret.

Kyrkans bön denna dag:
Allsmäktige Gud, låt oss efter den helige Johannes föredöme växa i kunskapen om Kristus och
genom barmhärtighet mot alla finna barmhärtighet hos dig. Genom din Son, Jesus Kristus,
vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till
evighet. Amen.
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Särskilda läsningar på denna dag: Jak 2:14-17 och Luk 6:27-38
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ADAM OCH EVA

ADAM och EVA (ja, jag menar de allra första)
vördades i dag officiellt i de gamla kyrkorna
i Österland. Här i Väst gjordes det på en mer
folklig nivå. På 1500-talet började man i
Tyskland att ställa upp ”paradisträd” i hemmen
med äpplen för att hedra våra stamföräldrar.
Av det blev så småningom vår julgran.
Men vilka var Adam och Eva? Bibelns berättelse
talar en svunnen tids symbolspråk, vi måste ta
ledigt från Darwin för att förstå det. Bibeln
har en evigt giltig poäng: från tidigaste början
står människorna konstant i spänningsfältet
mellan gott och ont, och vi syndar - ändå är
vi älskade av Gud. Där har du kärnan i den
berättelsen. Den speglar ditt och mitt ansikte.

Men biologin då? Svår fråga, ty när och hur
det började vandra omkring riktiga människor
såsom vi, med en odödlig själ, vet bara han
som styr allt. Vetenskapen verkar i dag bekräfta
vårt gemensamma ursprung: det sägs att dnaspåren leder till Afrikas savanner, de öppna
vidderna som aporna aldrig vågade sig ut i.
Visst var allas vår mamma och pappa en gång
där, de var personer som vi, de såg varandra
i ögonen och log. De två älskade varandra
under stjärnorna och ingen kunde störa dem
och Gud var med. Att tänka på dem i dag är
som att få en hälsning från tidernas morgon,
från våra ur-föräldrar: Ni är alla våra barn, en
stor familj, syskon. Vi älskar er. Lämna ingen
utanför. God Jul.

Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden…
När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud,
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk,
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap,
och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar,
allt som vandrar havets stigar.
Herre, vår härskare,
väldigt är ditt namn över hela jorden.
			

(Ur psalm 8)
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Julaftons särskilda läsningar, se från s. 417f :
Mässan tidigt på kvällen: Jes 62:1-5; Apg 13:16-17, 22-25; Matt 1:1-25
Mässan under julnatten: Jes 9:2-7; Tit 2:11-14; Luk 2:1-14

25/12

JULDAGEN HERRENS FÖDELSES HÖGTID
ALBERT CHMIELOWSKI (1845-1916)

Doften av ett nyfött barn. Att försiktigt stödja
dess huvud. Pyttesmå fingrar. Närhet. Över
oss vinterhimlen med stjärnor och ändlösa
avstånd, fotspår av Skaparen vars händer
omspänner allt. På marken runt omkring
ligger snötäcket, molnens mjuka renhet har
strötts ut över jorden. Ögat häpnar över denna
vita skönhet, och hjärtat hänförs av flingornas
fall (Syr 43:18; jfr Jes 55:10-11). Så utgick före
all tid Guds Ord ur Gud själv, hans väsen är
att vara gåva, att ge sig själv. Guds fullkomliga
lycka, hans insikt om sitt eget väsen, ekar i
evighetens spegel: Sonen älskas fram, han
som är ”Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud

av sann Gud.” Begriper Maria vem det är hon
lindar och lägger där i djurens krubba? Kan
hon förklara om vi frågar? Hon ler och viskar
lyckligt: ”Ingenting är omöjligt för Gud”.
Ur en predikan av den helige Augustinus (se
28/8):
Vilken större Guds nåd kunde väl lysa för oss
än att han, som har den enfödde Sonen, gjorde
honom till Människoson, för att i sin tur göra
människors barn till Guds söner? Sök efter
förtjänst, sök efter orsak, sök efter rättfärdighet,
och se om du finner något annat än nåd.

En av kyrkans böner under julhelgen:
Allsmäktige Gud, du som underbart har skapat människan och ännu underbarare har återställt
din bild i henne, låt oss få del av hans gudomliga natur som för vår skull har blivit sann och
verklig människa, din Son Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige
ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Juldagens särskilda läsningar (se från s. 418f):
Mässan tidigt på morgonen: Jes 62:11-12; Tit 3:4-7; Luk 2:15-20
Mässan under dagen: Jes 52:7-10; Heb 1:1-6; Joh 1:1-18
(Ur sångboken Cecilia, nr. 237 och 238):
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Adeste, fideles, læti triumphantes.
Venite, venite in Bethlehem!
Natum videte Regem angelorum
Venite, adoremus! Venite, adoremus!
Venite, adoremus Dominum!
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O kom, alla trogna, gläd er nu och jubla
och skåda Guds under i Bethlehem,
barnet i krubban, alla änglars konung.
O kom och tillbed Herren,
o kom och tillbed Herren,
o kom och tillbed Herren, Jesus Krist.

Också idag: Albert Chmielowski
Det finns helgon för varje dag, även juldagen.
Juldagens helgon glöms lätt – liksom alla vi
som fyller år i dag. ALBERT CHMIELOWSKI
– eller Broder Albert – från Krakow i Polen
helgonförklarades år 1989 av den helige påven
Johannes Paulus II som hade varit ärkebiskop
i just denna stad. Albert grundade 1888 de s.k.
albertinerbröderna och albertinersystrarna
(själv kallade han dem för ”Bröder och systrar
i den helige Franciskus tredje orden”).

Helige Albert, du var som de goda okända
människorna i Betlehem som en gång ordnade
en plats i stallet åt den heliga familjen. Må din
förbön för oss på just denna dag hjälpa oss att
förvandlas till välkomnande, inkluderande och
solidariska kristna. Amen.

STEFANOS – URKYRKANS
FÖRSTE MARTYR

”Håll tyst. Försvinn härifrån!” Jesus och hans
kyrka avvisas från första stund. Det fanns
inte plats för honom som nyfödd i de fina
härbärgena, och hans budskap kom sedan att
bemötas med stenkastning.
Redan Annandag jul firar kyrkan en
martyr: den helige och vältalande diakonen
STEFANOS från urförsamlingen i Jerusalem
(omvandlad till ”Staffan Stalledräng” i svensk
jultradition). Hans predikan om den korsfäste
Jesus Messias retade upp makthavarna som
redan hade avvisat Jesus, de som satte sitt
framtidshopp till det gigantiska tempelbygget,
till religionsindustrin som skulle behaga Gud
och ge folket styrka i väntan på en segerrik
Messiashjältes ankomst. Templet var dessutom
arbetsplatsen som tusentals familjer var
ekonomiskt beroende av.
Stefanos orädda tal inför det mäktiga råd,
som Jesus stått bunden inför kort tid innan,
är skarpt: Israels historia handlar om motvilja
och avfall från Gud, om överdriven fixering vid
templet som helig plats, om förföljelse av Guds

sändebud, de sanna profeterna som förutsade
Frälsarens ankomst. Kort sagt: om uppror mot
Guds helige ande, om laglöshet och mord.
Paulus, som då ännu var en ung fanatisk farisé
som kallades Saulus, blev vittnet som senare
kunde ge Lukas (se 18/10) detaljer om talet
och avrättningen (Apg kap. 6-7). Stenandet
av Stefanos blev en vändpunkt i urkyrkans
historia. Den utlöste hård förföljelse, men
hade oväntad effekt, ty när kristna fick fly från
Jerusalem spreds budskapet allt mer. Saulus
som ville utrota det lilla samfundet omvändes
själv på väg till Damaskus (se 25/1). Han blev
kyrkans främste predikant, Paulus.
Jesus och Stefanos hade tystats med våld,
men när Guds ord en gång är sådda kan de
inte annat än sprida sig. De är alltför levande,
alltför sanna, alltför övertygande för att kunna
hejdas. Äkta kristen förkunnelse går i Jesu
fotspår: den anklagar syndarna men utan
fanatism och utan vapen. Den är uppriktig
men erbjuder nåd. Den förkastas men segrar.
Så tar den sig fram genom tiderna, ända tills
i dag då kyrkans martyrskara är större än i
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Han tog hand om många hemlösa personer,
anordnade värmestugor och härbärgen och
även verkstäder för dem. Broder Albert, de
mest utsattas broder, dog i dag, år 1916.

gångna tider: den oberoende organisationen
Open Doors uppskattar (januari 2018) att
över 200 miljoner kristna just nu lever under
olika grader av förföljelse, förbud, misshandel
etc. (och då är enbart de 50 värsta länderna
räknade). Tusentals dödas för sin tro. Varenda

dag förstörs det i genomsnitt tre kyrkor
någonstans. De verkliga sifforna är givetvis
högre. Till det råa våldet ska läggas mildare
grader av diskriminering inom arbets- och
familjeliv, som medborgare och minoriteter,
inte minst rörande friheten att dyrka Gud.

Kyrkans bön denna dag:
Herre, lär oss att efterlikna det vi vördar och älska våra ovänner, när vi nu firar honom som
bad för sina fiender och förföljare till din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag:
Apg 6:8-10; 7:54-60 och Matt 10:17-22 (se förklaringar till läsningarna på s. 421)

27/12

JOHANNES – EVANGELIST OCH APOSTEL

Johannesevangeliet, Johannesbreven och
även Uppenbarelseboken har trots olikheter
i stil och form många likheter (uttryck som
t.ex. ”vittnesbörd”, ”ljus”, ”mörker”, ”liv”,
”Lammet”, ”Ordet”). Ireneus från Lyon (28/6)
vars lärare var apostellärjungen Polykarpos
(23/2) bekräftar att den helige aposteln
och evangelisten JOHANNES står bakom
Johannesskrifterna i Bibeln (se t.ex. s. 231; han
nämner inte Andra och Tredje Johannesbrevet,
men de övriga Johannesskrifter bekräftar han).

DEC

Vi katoliker firar Johannes fest i dag, han som
med sin broder Jakob (25/7) övergav fadern i
fiskebåten och lämnade allt för att följa Jesus
(Matt 4:21-22). Jesus kallade bröderna för
”Boanerges” (”åskans söner”, Mark 3:17).
Varför? För att pappan skällde på dem? Eller
för att dessa två ungdomar hade ett häftigt
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temperament (som i Luk 9:54 och Mark 10:3541)? Vi vet inte. Johannes verkar ha varit den
yngste bland alla apostlarna och stått nära
Jesus på ett särskilt sätt. Det kan röra sig om
släkt, vilket i så fall förklarar varför Jesus på
korset anförtror sin moder i hans vård (Joh.
19:27).
Han är ”den lärjunge som Jesus älskade”, t.ex.
när han i nattvardssalen vänder sig mot den
skakade Frälsaren, lutar sig mot hans bröst
och ställer frågan som ingen annan – inte ens
Petrus - vågar ställa, nämligen om förrädarens
namn (Joh 13:21-26; jfr 19:26; 20:2; 21:7, 20).
I Johannes texter finns en djup andlighet.
När han skriver att ”Ordet blev människa och
bodde ibland oss” (Joh 1:14) ser vi hur Guds
skaparord (1 Mos 1:3) strålar oss till mötes i
stallet i Betlehem. Han skriver spännande och

det känns hur han hela tiden tänker på oss
som ska läsa texterna i framtiden (se t.ex. Joh
17:20 och 20:30-31, 1 Joh 1:3, Upp 1:3). Den
älskade lärjungen vet att han är utvald men
vill dela detta privilegium med alla läsare. I
evangeliet undviker han elegant att skriva sitt
eget namn, förmodligen för att läsaren ska
se sig själv som just ”den lärjunge som Jesus
älskade”. Johannes är på plats, alltid med i den
innersta kretsen kring Jesus, med Petrus och
Jakob, när något viktigt händer (t.ex. Mark 9:2,
Luk 8:51). Paulus kallar dessa tre för kyrkans
”pelare” (Gal 2:9). Som den ende av apostlarna
stannade Johannes kvar med Maria hos Jesus
under korset (Joh 19:26). Tillsammans med
Petrus sprang han till Jesu grav och mötte
den Uppståndne. Jesu ord om honom fick
lärjungarna att tro att han aldrig skulle dö (Joh
kap. 20-21).
Vi vet att Johannes aldrig dog martyrdöden
(vilket de övriga apostlarna gjorde). Men han
fick ”smaka Herrens lidandes kalk” (Mark
10:38-39): han kastades bl.a. i kokande olja,
men överlevde. Han deporterades i hög ålder

till fängelseön Patmos, där Uppenbarelseboken
blev till (Upp 1:9), hastigt nedtecknad och utan
den korrekturhjälp han bör ha haft när han
skrev sina övriga skrifter (Uppenbarelsebokens
grekiska är inte så elegant). Ett sekel efter
Jesu födelse predikar Johannes ännu i Efesos.
Den helige Hieronymus (30/9) berättar att
åldringen fick stödjas av lärjungarnas armar
och knappt orkade komma till kyrkan och tala
längre. Då brukade han bara säga: ”Mina barn,
älska varandra!” När lärjungarna tröttnade på
att alltid få höra samma ord, frågade de honom
varför han sa så. ”För att detta är Herrens bud,
och om bara detta sker, så är det nog” var hans
värdiga svar.
Johannes verkar ha varit det sista direkta
ögonvittnet till Jesus (1 Joh 1:1-4). Därmed
var Nya Testamentets vittnesbörd avslutat
och inget mer kunde komma med i Bibeln.
Kyrkans tid tar vid, teologins tid, traderandets
tid (Traditionen = att tron ges vidare).
Denna tradition får vi vara en del av, än i
dag, tills Herren återkommer i härlighet med
patriarkerna, apostlarna och alla sina änglar.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, du har avslöjat hemligheten om din ende Son genom den helige aposteln Johannes. Låt
oss alltmer tränga in i kunskapen om det människoblivna Ordet med hjälp av detta djupa
vittnesbörd. Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den
helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Särskilda läsningar på denna dag:
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1 Joh 1:1-4 och Joh 20:2-8 (se förklaringar till läsningarna på s. 422)

28/12

DE OSKYLDIGA BARNEN
FRÅN BETLEHEM

Messias? Ett barn? Den paranoide kungen
Herodes reagerar snabbt. En snabb dödspatrull
skickas till Betlehem och alla pojkar under
två år avrättas (Matt kap. 2). Herodes liknar
den egyptiske farao vars ”Endlösung” för de
hebreiska invandrarna var att dränka deras
nyfödda pojkar i Nilen. ”Barnbegränsning
i efterskott” har farao väl kallat sin politik
och säkert har hans propagandadrev försökt
övertyga de fattiga kvinnorna om att det
var för deras eget bästa, ett sätt att ”lätta
deras bördor” (2 Mos kap. 1). Bibeln är en
spegel som ibland förmedlar obehagliga
sanningar. Det utåt barnvänliga och leende
svenska samhället i dag kan inte förneka sin
likhet med farao och Herodes. Barn ses som
jobbiga, de står i vägen för ego-njutandet.
Bortskämda och otacksamma vuxna jämrar
sig över ”barnfällan” och ”familjefällan”. Abort
är en av de vanligaste ”behandlingarna” på
våra sjukhus, hela den industrin omsätter
miljarder och man skyr inga medel för att
kväva, förlöjliga, svartmåla kritiken mot abort.
Medierna, skolundervisningen, t.o.m. de flesta
kristna samfund bifaller nu retoriken mot de
ofödda barnens naturliga rätt att leva. Det gör
ont att tänka på. Guds svar är tyst men mäktigt,
han inväntar sin tid. Den lilla heliga familjen
kom undan Herodes, precis som barnet Mose
kom undan farao.

Klockan tickar: historiens gudlösa dynastier
gick alla under, men se: dessa små hjälplösa
människor, Josef, Maria och babyn, blev början
på Gudsfolket som inte kan utrotas eftersom
Gud alltid står på deras sida. Vill du tillhöra
Gud ska du älska barn, älska graviditet, följa
Den helige andes vink, vara beredd att fly från
vår tids Herodessoldater om så behövs, även
om det är din pojkvän, din läkare, dina egna
föräldrar som vill att du ska ta död på det
barn du bär inom dig. Vart? Till mig t.ex. –
tel. 070 33 22 904 – jag kan hjälpa dig vidare.
Katolska kyrkan hedrar idag DE OSKYLDIGA
BARNEN FRÅN BETLEHEM med en särskild
festdag. De gav sina liv för Kristus utan att ens
veta om det. Fira dagen genom att tacka Gud
för livets gåva och bestäm dig för att försvara
alla andras rätt att få leva, inte minst de oföddas,
de svagaste ibland oss som behöver din hjälp,
din röst. Gör det också för kvinnornas skull:
alltför många plågas livslångt av skuld, ångest,
skam och sorg efter abort. Säg ifrån, gå emot
abort! Du som är katolik: bär du själv på skuld
i denna fråga, har du någon gång gjort abort
eller uppmanat andra att göra det, ska du bikta
det så fort du kan. Gud vill inte att du ska sitta
fast i detta misstag. Gud vill inte tappa bort
dig. Låt inte denna destruktiva handling dra
med dig ner i djupet. Sök hans förlåtelse – han
räddar dig, som Jesusbarnet i Betlehem.

Kyrkans bön denna dag:
Fader i himlen, i dag har de oskyldiga barnen fått prisa dig, inte med ord, men med sin död.
Låt oss, som med vår mun bekänner dig som Skapare och Herre, aldrig förneka dig i våra
handlingar. Om detta ber vi genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig,
Fader, och Den helige ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

DEC

Särskilda läsningar på denna dag:
1 Joh 1:5 – 2:2 och Matt 2:13-18 (se förklaringar till läsningarna på s. 423)
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THOMAS BECKET (1118 – 1170)

Statens försök att dominera katolska kyrkans
beslut är en plåga i alla tider. Med sin kansler
och gode vän THOMAS BECKET som
ärkebiskop av Canterbury (år 1162) trodde
den engelske kungen Henry II att det skulle
gå lätt. Han misstog sig: med stöd av påven
stred helgonet för kyrkans frihet. Thomas
fick fly, men lockades tillbaka. Tre män som
stod nära kungen högg ihjäl honom framför
altaret i hans egen katedral medan munkarna
sjöng aftonbön. Där låg Gudsmannen ensam
i sitt blod. Människor strömmade till men
ingen vågade röra honom och ett åskväder
bullrade över kyrkan. Det skedde i dag år 1170.
Kristenheten i hela Europa var i chock – ett
sådant brott var helt otänkbart. Kungen fick

krypa till korset och be Gud och kyrkan om
förlåtelse, Thomas helgonförklarades. Dramat
upprepades 400 år senare (med aktörer av
samma namn) när Henry VIII på 1500-talet
avrättade sin kansler, den helige Thomas
More (22/6). Då segrade staten. Kungen tog
makten över kyrkan – ännu ett övergrepp.
Detta sminkades över med det vackra ordet
”reformation”. Följderna består ända tills i dag.
Ett nutida helgon som Thomas Beckett är
ärkebiskopen Oscar Romero från El Salvador
(se 24/3). Ord av dagens helgon:
Den sanne martyren är den som har blivit Guds
redskap, den som har förlorat sin egen vilja i
Guds vilja, den som inte längre begär något för
sig själv, inte ens martyrskapets gloria.

Kyrkans bön denna dag:
Fader, livets källa, du lät den helige martyren Thomas bli vittne för det rätta utan tanke på sig
själv. Lär oss att förneka vårt liv här i världen för Kristi skull, så att vi finner det i himmelriket.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever
och råder från evighet till evighet. Amen.
Särskilda läsningar på denna dag: 2 Tim 2:8-13; 3:10-12 och Matt 16:24-27

EGWIN (600-TALET)

Har du problem med människor som inte tål
höra din kritik? Du är inte ensam. Den helige
biskopen EGWIN (Ecgwine) från Worcester
ingrep strängt mot missförhållanden i sitt
stift. Han anmäldes till kungen och till sin
ärkebiskop och man tvingade honom att avgå.
Han fick dock påvens stöd, återvände och
grundade framgångsrika kloster.
Trägen vinner. Tanken går till Ps 2:2-4:

”Jordens kungar reser sig och furstarna gaddar
sig samman mot Herren och hans smorde.
”Vi sliter sönder deras band och kastar av oss
deras bojor!” Han som tronar i himlen ler,
Herren ser på dem med löje.”
Helige Egwin, du avbildas med en fisk, som
håller en nyckel i sin mun och så påminner du
oss om att hjälp kan nå oss från oväntat håll. Be
för kyrkans tjänare! Må de sätta allt sitt hopp
till honom som kan öppna alla dörrar. Amen.
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PÅVEN SILVESTER I (DÖD 335)

Den ångestfyllda tiden av förföljelser mot
kyrkan i romarriket tog äntligen slut år 313,
då kejsaren Konstantin tillät kristendomen.
Nu blomstrade kyrkans verksamhet, massorna
strömmade till, de stora basilikorna byggdes
över apostlarnas gravar, och kyrkan överöstes
med gåvor.
Biskopen Eusebios från Palestina, romarrikets
östligaste utpost, som själv var ögonvittne till
alltihop, skrev om omvälvningarna. Hans ord
som leder tanken till en del av vår tid, nämligen
till stämningen i Östeuropas kyrkor när de
statsabsolutistiska systemen bröt ihop under
1990-talet och kyrkan levde upp där igen (må
Gud ge oss här i Väst liknande framgång!).
Eusebios skrev i sin Kyrkohistoria (kap. X:3,
Artos förlag):

DEC

Särskilt bland oss som satt vårt hopp till Guds
smorde rådde en obeskrivlig glädje. En gudomlig
fröjd slog ut i blom hos alla, när vi såg hur alla
platser som fallit samman för tyrannernas
gudlöshet liksom levde upp efter ett långt och
dödsbringande övervåld, att helgedomar åter
reste sig ofantligt högt från grunden med en
långt större glans än de förstörda… Därefter
uppfördes ett skådespel som vi alla längtat
efter: kyrkoinvigningar i städerna… biskopar
samlades, människor kom långa vägar från alla
håll, vänskap uppstod mellan olika håll, Kristi
kropps lemmar förenades i full endräkt… en och
samma lovsång till Gud steg från alla…Vidare
var det biskoparnas fullkomliga gudstjänster,
prästernas heliga förrättningar, kyrkoseder till
Guds behag som övades än genom psalmsång,
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än genom gudomlig och mystisk liturgi och det
frälsande lidandets hemlighetsfulla sinnebilder.
Gamla och unga, män och kvinnor, prisade
Gud som är det godas upphov med glatt sinne
och hjärta av all sin själ genom böner och
tacksägelse.
Nyårsaftons helgon, den helige SILVESTER I
– den 32:e påven efter Petrus – ledde kyrkan
just under denna omvälvande tid, han var påve
under åren 314-335. Han måste ha bidragit till
det kristna uppsvinget, men vi vet nästan inget
om honom (Eusebios, hans samtida, nämner
honom märkligt nog inte).
Vi får nöja oss med legender:
Det fanns t.ex. en drake som varje dag dödade
mer än 300 man med andedräkten från sin fula
mun. De romerska avgudaprästerna klagade
till kejsaren och sa att eländet hade börjat när
kejsaren antog kristendomen. Kejsaren vände
sig till påven Silvester, och påven vände sig
till Gud. Då visade sig den helige Petrus för
Silvester och sa att han skulle gå till draken,
befalla den att stanna på sin plats, binda ihop
käften på den och sätta sitt sigill ovanpå. Med
en lampa i handen gick påven de 150 stegen
ned för trappan till odjurets boning, utförde
Petrus befallning, och staden Rom var räddad.
Bara en legend? Säkert, men den låter oss (i
symbolform) ana det verkliga helgonet bakom:
en förkunnare som befriade människorna från
hedendomens ångestvärld (draken). En man
full av SANNING och andlig STYRKA.

Silvesters kropp vilar i Priscillakatakomben i
Rom. Hans själ är hos Gud och i ständig förbön
för den kyrka på jorden som han ledde och
lämnade kvar åt oss. Under årets sista timmar
vinkar detta okända helgon uppmuntrande till
oss från fornkyrkans glansdagar. Må vi vinka
tillbaka och tillsammans med honom och med
alla årets helgon vända oss uppåt i tacksamhet
mot Gud. Vad det nya året än bär i sitt sköte:
låt oss välkomna den framtid Gud har tänkt

för oss och för hela hans heliga, katolska och
apostoliska kyrka, det folk som vandrar med
honom genom tiderna. Uppgång eller nedgång
för Guds folk: vi tar emot allt som kommer
från honom med öppen famn!
Må vår lovprisning vara ett andligt fyrverkeri
som välsignar hela det kommande året och
fördriver all ondska!

Särskilda läsningar på denna dag: Hes 34:11-16 och Matt 16:13-19

Kyrkans bön denna dag:
Räck ut din hand från höjden, Herre, och hjälp ditt folk, så att vi, stödda av den helige påven
Silvesters förbön, lever detta liv under ditt beskydd och lyckligt når det eviga. Genom din Son,
Jesus Kristus, vår herre och Gud, som med dig, Fader, och Den helige ande lever och råder från
evighet till evighet. Amen.
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AMEN AMEN AMEN
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