
SJÄTTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”  ÅRGÅNG A 
 
Första läsningen: Syr 15:15-20 (Han har inte befallt någon att leva gudlöst) 
 
Vi säger ofta: ”Jag kunde inte annat än synda, det bara blev så”. Men sanningen 
är obekväm: vi har ett ansvar. 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 
orkar du 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 som kanske 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 
(förnya och fullkomna dem). Detta är något annat och mer än att bara ”lyda” 
lagen i rent formell mening.   
  
Jesu positiva syn på Mose lag oroar en del kristna som starkt betonar den 
kristnes ”frihet från lagen” som Paulus verkade för (Gal 2:15 f; Rom 3:21-31). 
Men Paulus markeringar mot lagen handlade främst om synen på omskärelse, 
den fysiska kontrollmarkör som angav att en man formellt tillhörde Guds folk. 
Men det temat tas inte upp i Matteus bok. Bergspredikan handlar om den inre 
etiska grund som måste byggas på Gud och ges företräde framför yttre 
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 står inte i motsats till Paulus.  
 
V. 20: Vi ska inte bli mer fariseiska än de nitiska 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 (nr 2258-2400; jfr även synen på 
”lagen” i nr 1961-1974). 
 
Allt måste förstås med kärleken som grund. Så här: 
 
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 får 
makt över oss så att vi önskar ont mot 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. 23 f). Det judiska 
rättsväsendet – som Matteus läsare var väl 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 blir det i v. 22: där hotar Jesus med helvetet 
för den som kallar någon för raka, vilket ungefär betyder en gudlös narr: 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). Redan intentionen, öppenheten för äktenskapsbrott, att 
leka med tanken, att gärna vistas i miljöer som ger tillfällen till denna synd, 
måste motarbetas (jfr Rom 3:22; Syr 23:4-6; 26:10-12). Tänk på hur du tittar 
och lyssnar på och skämtar med någon av motsatt kön. Innan du vet ordet 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 påverkar dig och ”högra 
handen” en kollega på jobbet. Markera mot båda två om de lockar dig till synd. 
Vad som helst hellre än kränka Guds bud! Riv ut (v. 29) internetuppkopplingen, 
hugg av (v. 30) ditt drogmissbruk. Ett äkta kristet liv kräver stor beslutsamhet 
och konsekvens med 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 ut varandra. ”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 läses 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. Detta 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.  
 
 
MÅNDAGEN I SJÄTTE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Jak 1:1-11 (Uthålligheten måste visa sig i fullkomliga 
gärningar) 
 
Författaren bör vara aposteln Jakob (den yngre), 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 (under) är samma sak som att bekänna att man inte tror. 
Eller man vill övertygas genom yttre saker, inte genom ett inre steg av tillit. 
Men Gud vill ha vårt hjärta, inte tvinga någon till att erkänna hans Son. Jesus 
vill inte skrämma med ett himmelskt fyrverkeri som vid Sinaiberget (2 Mos kap 
19). Mirakel hjälper sällan mot otro – de kan snabbt bortförklaras som djävulens 
verk, som vi ser i Mark 3:22. Därför lämnar Jesus dem. Samtalet leder inget 
vart. Så ska vi också droppa samtal där vår tro ifrågasätts av personer som inte 
är redo att ta till sig vad vi säger. 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 bara 
gick 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). 
 
 
TISDAGEN I SJÄTTE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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. Gnostikerna såg judarnas Gud, skaparen av denna 
”låga, dåliga värld”, 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, dvs. ge oss tillfälle att visa vår trohet (Adam och Eva, 
Abraham…), men han lägger inte ut fällor. 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 – 
liksom religiösa och sekulariserade fanatiker i vår tid föraktar katolska kyrkan 
lika mycket, fast av helt olika skäl. De två rörelserna hade redan i Mark 3:6 
ingått en ohelig allians i 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 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) 
 
 
ONSDAGEN I SJÄTTE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 (Hes 20:11)  
 
 
TORSDAGEN I SJÄTTE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
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)  
 
 
	  



FREDAGEN I SJÄTTE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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  
 
 
LÖRDAGEN 22 februari:  



 
DEN HELIGE APOSTELN PETRUS BISKOPSSTOL 
 
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 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 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, tillverkad på 1600-talet. Därinne 
göms en relik, en verklig stol som gavs åt påven år 875 och som några påvar 
sedan dess använt. Men det är knappast aposteln Petrus verkliga stol. Dagens 
fest är mycket äldre. 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 idag 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 vet att han ska vara herde men inte herre för sin hjord. Han önskar att 
alla hans efterföljare i tjänsten ska se sig själva så (1 Pet 5:1-4; jfr 2 Kor 1:24). 
Petrus känner till sin egen svaghet och har ofta bittert ångrat sin feghet i det 
avgörande ögonblicket. Det är uppseendeväckande 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 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 
 
Läsningar denna dag: 1 Pet 5:1-4 och Matt 16:13-19 


