
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 bara lita till jordiska försäkringar. 
Men människor är dock jord (1 Mos 2:7; 3:19). Satsa allt på Gud!   
Andra läsningen: 1 Kor 15:12, 16-20 (Om Kristus inte har uppstått, då är er tro 
meningslös) 
Paulus båda brev till församlingen i Korinth vittnar om läromässig förvirring i de tidigaste 
församlingsgrundningarna. 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” (2 Tim 2:18). Möjligtvis kunde de acceptera Jesu kroppsliga 
uppståndelse som ett undantag – vilket Paulus här framhåller som något ologiskt. Nej, tro 
att Jesu korsfäste kropp förhärligades av Gud! Tro att din egen kropp som du nu lider i – 
när du hånas för din kristna tro, eller för att du gör bot genom att korsfästa ditt kött med 
alla dess lidelser och begär (Gal 5:24), eller är sjuk och svag och orolig – ska uppstå! 
Annars har du mödat dig förgäves. Du kunde då välja en bekvämare tro.  
 
Evangelium: Luk 6:17-18a, 20-26 (Saliga ni som är fattiga. Ve er som är rika) 
 
Ingen vill gå hungrig eller bli förtalad och bortstött, som 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 från 70-talet och framöver. 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, 11 f, 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 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 är inte 
salig. En rik som investerar sina tillgångar för det allmänna bästa blir inte fördömd här. 
Därför finns i Matteus version det förtydligande uttrycket ”fattiga i anden” – vad som 
krävs är en inre attityd av välvilja för att verkligen vara salig inför Gud. Lukas nämner 
inte denna nyans. För honom är det självklart. 
 
 
MÅNDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 



Första läsningen: 1 Mos 4:1-15, 25 (Kain överföll sin broder Abel och dräpte honom) 
 
I begynnelsen var brodermordet. Kan Kristi frälsande död på korset förutsägas tydligare 
än i ur-broderns, 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?” Så frågade han en gång Kains fader: ”Var är du?” (1 Mos 3:9). 
Frågorna pekar utåt, bort från boken, till läsaren. Skaparen vill tala med dig, förlåta och 
rädda. Han skyddar både Adam, Kain och dig.    
 
Evangelium: Mark 8:11-13 (Varför vill detta släkte ha ett tecken?) 
 
Att kräva ett tecken (under) är samma sak som att bekänna att man inte tror. Eller man 
vill övertygas genom yttre saker, få en formell garanti, inte genom ett inre steg av tillit. 
Men Gud vill ha vårt hjärta, inte tvinga någon till att motvilligt erkänna hans Son. Jesus 
vill inte skrämma med ett himmelsfyrverkeri som vid Sinai berg (2 Mos kap 19). Mirakel 
hjälper sällan mot otro – de kan alltid bortförklaras, till och med som djävulens verk, så 
som vi ser i Mark 3:22. Därför lämnar Jesus dem. Samtalet leder ingen vart. Så ska även 
vi droppa samtal när vår tro ifrågasätts av personer som inte är redo att ta till sig vad vi 
säger eller är beredda till seriös diskussion av existentiella frågor. 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 ens för att se tecken, de ville se Jesus misslyckas. Kanske 
några hade lite god vilja och ville ge Jesus en ”sista chans” men när han bara gick därifrån 
blev han för dem en förlorare. Deras grundmisstag var att ha allt för låsta föreställningar 
om hur Gud bör bete 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). 
 
 
TISDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 denne 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).     
 
Evangelium: Mark 8:14-21 (Se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg!) 
 



Jesus varnar lärjungarna för den andliga påverkan (= ”surdegen” v. 15) från fariseerna 
och herodianerna. De två partierna var både olika och lika varandra – 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 andre). 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 för 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). 
 
 
ONSDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 8:6-13, 20-22 (Han såg att marken var fri från vatten) 
 
Gammalorientaliska religioner kände till Noafiguren långt innan Bibeln blev till. Kanske 
bevarar den minnet om en gigantisk flodvåg när Medelhavet steg och tog sig genom 
Bosporen ca 5600 f.Kr. Noa kan ha funnits, även om vi inte kan spåra honom. Bibelns 
version understryker Guds goda vilja, att vi får en ny chans. Dopets sakrament låter oss 
”födas på nytt” genom vatten. En hälsning från Gud: Du är Noa.     
 
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 går steg för steg. 
Denna berättelse finns bara hos Markus och har en nyckelfunktion. Härifrån fram till 
Mark 10:52 sker 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 
denna 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 extra hjälp ska 
Petrus, Jakob och Johannes få se en glimt av Messias härlighet på berget (Mark 9:2-13). 
Hela gruppen förvarnas mot kommande intriger, förförelser, habegär och statustänkande – 
även dessa mörka sidor är något kyrkans blivande ledare ska kunna SE och känna igen.  
 
Jag gav dem mina bud och lärde dem mina stadgar (Hes 20:11). 
 



 
TORSDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
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 en ny skapelseberättelse, dock är inte allt ”mycket gott” 
längre (1 Mos 1:31). I Guds nya livshus ska människorna akta sig för att utgjuta blod. 
Regnbågen är en kristen symbol: Gud vill alltid hellre vara nådig än rättvis.   
 
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 leda Guds folk genom de sista tidernas prövningar till det lyckorike man hade 
längtat efter i århundraden. Detta är vändpunkten 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 
omöjligt acceptera, precis som judendomen än i dag. Messias ska leverera Davids rikes 
återkomst i bokstavlig mening – basta! Jesus ska sätta sig på Pilatus stol, på Kajafas stol, 
på Herodes stol! Men Gud vill inte det. Den jordiska messiasföreställningen är för liten, ja 
blir en satanisk frestelse. Att avvisa korset och uppståndelsen – Guds nya 
frälsningsverktyg – blir 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 framgång. Lärjungarna tänker nog att Jesus fortfarande 
talar i liknelser – ”Jesus vill säga att han såsom Messias är osårbar, han kommer att 
överleva ett attentat iscensatt av Stora rådet” – ”nej, jag tror han talar om demonerna…”  
 
Jag är Gud och inte människa… Jag kommer inte med skräck (Hos 11:9). 
 
 
FREDAGEN 22 februari: 
 
DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL, fest 
 
Kunga-tron, dom-stol, läro-säte: särskilda personer får särskilda sittplatser. Dagens fest – 
PETRUS BISKOPSSTOL – visar fornkyrkans vördnad för kyrkans ledare. 
Kyrkohistorikern Eusebios berättar omkring år 325 att man då ännu kunde beskåda 
aposteln Jakob den yngres (som firas 3 maj) fysiska biskopsstol i Jerusalem. Så var det 
kanske också med Petrus stol i Rom, även om han levde livet farligt och antagligen 
ständigt fick byta adress. Längst framme i Peterskyrkan – under fönstret med duvan som 
symboliserar den helige Ande – ser man i altarväggen en mäktig, fantasifullt formad stol, 
utfört på 1600-talet. Därinne göms en relik, en verklig stol som gavs åt påven år 875 och 
som en del av dem sedan dess suttit på. Men det är knappast aposteln Petrus verkliga stol. 



Festen är mycket äldre, så det har nog funnits fler Petrusstolar innan – vilken som var 
först och vart den tog vägen vet ingen. Under dessa februaridagar firade antikens 
hedniska Rom de avlidna och satte mat och en stol (cathedra) fram till dem. För att inte 
förknippas med detta betonade de kristna från 300-talet att Petrus stol enbart var symbol 
för hans ämbete, och man firade då dagen han upptog detta ämbete i Rom. Att fira denna 
fest idag är inte att hedra en möbel utan att tacka Gud för hela kyrkans enhet, för den fasta 
punkten som den levande påven i alla tider utgör, enligt Kristi vilja (Matt 16:18).  
 
Dagens läsningar ger oss först den ödmjuka inställningen till ämbetet som Petrus ägde: 
han vet om att han ska vara herde men inte herre för sin hjord. Så önskar han att alla hans 
efterföljare i tjänsten ska se på sig själva (1 Pet 5:1-4). Petrus känner till sin egen svaghet 
och har ofta bittert ångrat sitt velande och sin feghet när läget blev hotfullt. Det är 
förunderligt att just han av Jesus kunde kallas för Klippan, den fasta punkten som kyrkan 
skulle byggas på (Matt 16:13-19). Där ser vi kristendomens djupaste fundament: 
ödmjukheten – vetskapen att vara älskad och utvald utan att kunna förtjäna det. Får du 
inget annat ut av denna fastetid än mer ödmjukhet så har du vunnit mer än någon annan!  
 
Läsningar denna dag: 1 Pet 5:1-4 och Matt 16:13-19 
 
 
LÖRDAGEN I 6 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Hebr 11:1-7 (I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från 
Gud) 
 
Denna läsning från Hebreerbrevet skjuts in här i dag efter allt vi läst ur Första 
Moseboken. Den summerar några poänger från urtiden. V. 1 ger oss en underbar (och 
universell) definition av tro: tron är grunden för det vi hoppas på, den ger oss visshet om 
det vi inte kan se. En fast grund, ingen illusion, en visshet om det som annars är ovetbart. 
En sky av vittnen (Heb 12:1) betygar att tron bevisligen är hållbar. 
 
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 stundens 
hänförelse (bygga ”hyddor”, v.5). Men härligheten får vänta. Visionen är borta och kvar 
är bara Jesus som 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, ner till vardagen, på väg 



till korset. Och vi hänvisas till trons väg, inte till skådandets. Vi får inte bli beroende av 
korta ögonblick av visshet och värme, vi ska nöja oss med trons objektivitet, lita på att 
Guds ord och löfte gäller, också när vi inget känner. Som Carl Olof Rosenius (1816-1868) 
skriver i sin psalm:  
 
 Vandra i trone, se honom icke,  
 detta är regeln, det bliver därvid.  
 Korta minuter känslan åtnjuter  
 vi i sanning dock äga all tid. 
 
Men varför har inte Elia återkommit och banat väg för Messias, som 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, till domen) ska Elia återkomma, som Malaki sade.        
 
Herre, till vem skulle vi gå? … Vi tror och vi förstår att du är Guds helige (Joh 6:68). 
 


