
MÅNDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
DEN SALIGA JUNGFRUN MARIA, KYRKANS MODER  
 
Påven Franciskus införde 2018 denna minnesdag. Den faller alltså på annandag pingst. 
Titeln ”Maria, kyrkans Moder” (Mater Ecclesiae) ser vi på 300-talet hos den 
helige biskopen Ambrosius av Milano. I Apostlagärningarna ser Maria förenad med 
lärjungarna i bön i nattvardssalen (Apg 1:14), där de inväntade den helige Andes 
ankomst. Jesu moders närvaro har utan tvivel skänkt 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). Hon kunde 
förtydliga innebörden i Jesu undervisning, hon som känt honom längst, och hon kunde 
svara på lärjungarnas många frågor. Den heliga Birgitta kallar henne magistra 
apostolorum, apostlarnas lärare. 
  
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 intill korset. 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 och riktigt att denna minnesdag 
följer direkt efter pingsten: vad vill Guds Ande göra oss till – om inte till empatiska, 
inkännande, ansvarstagande människor? Med början i dag. 
 
Kyrkans bön 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.   
 
 
Särskilda läsningar denna dag:  
1 Mos 3:9-15, 20 eller Apg 1:12-14 samt Joh 19:25-34  
 
 
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 gång. Hon 
gjordes av samma ”jord” som övriga levande varelser i paradiset (v. 7), d.v.s. 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 våra fötter. De är både goda, vackra och tillåtna (v. 9). Livsträdet håller dig ung. Vid 
det giftiga trädet kan man tillägna sig inte bara det goda utan även det onda (kunskap om 
gott och ont och frestelsen och möjligheten att rucka på gränsen och spela Gud). 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 vad 
du är och genast komma på fall. Är det ditt liv i onödig lyx som har gjort dig högmodig? 
Skulle han verkligen vilja sätta gränser för MIG? 
 
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) sade 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 överträffar 
den. För varje moralisk sjukdom finns det läkemedel i Kristus. Hans kors är det nya 
Livsträdet. Han öppnar porten till det paradis vi miste genom vår synd och ”arvskulden”, 
vårt kollektiva tillstånd (Katolska kyrkans katekes, nr 386-412).    
 
Evangelium: Matt 4:1-11 (Jesus fastar i fyrtio dagar och blir frestad) 
 
Rikedomen är porten som den falska stoltheten använder när den tar sig in i själen. Du 
har mycket och vill därför anses vara mycket. Den fattige hälsar bugande för dig – du 
nickar avmätt till svar. Satan vill smickra Jesus. Jesus ska väl kunna unna sig något och 
ha rätt till lite service i den här gudsförgätna hålan – han är ju Guds Son! Eva och Adam – 
och vi, deras barn – var lätta att lura. Varför inte Jesus?  
Jesus vet att frestelserna är attacker mot hans kärlek till Fadern, mot Israels viktigaste 
bud (5 Mos 6:4 f). De svar han ger är alla hämtade från de kapitel som följer på och 
förklarar detta bud i Femte Moseboken (8:3; 6:16; 6:13). Både Jesus och djävulen kan 
Bibeln, men Jesus förstår Bibelns mening: Gud älskar oss. Vi kan tålmodigt och tillitsfullt 
invänta hans hjälp. Djävulen kan hela Skriften men saknar kärlek. Han kunde bli 
hedersdoktor i teologi, men hans kunskap är tom och destruktiv. Att magen är tom och 
fötterna gör ont är dock inget argument mot Guds godhet. Djävulens erbjudande om 
kejsarvärdighet kastas tillbaka i ansiktet på honom själv. Den nye Adam ger honom det 
NEJ han är värd. 
 
 
TISDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 belastade befolkningen kännbart) eller inte? Skatten som åsyftas här 
infördes år 6 e.Kr. Den ledde omgående till ett uppror som utgick från Galileen, Jesu 
hemtrakter, och krossades i blod. Denaren som Jesus fick se bar en bild av kejsaren 
Tiberius (regerade 14-37). 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 romerska 
statsreligionens överstepräst. Sådant tvingades judar gå omkring med i fickan, en 
blasfemi. Bakom Jesu svar anar vi folkets avsky för kejsaren. Men den lömska frågan är 
farlig. Svarar Jesus klart nej till skatten kan han anmälas för uppror. Vid ett ja får han 
folket mot 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 ansåg nog att Jesu svar var fegt.   
 
Bevara mig för fällorna de lägger ut, för ogärningsmännens snaror (Ps 141:9). 
 
 
ONSDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
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”. 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 handpåläggningen, som än i dag (v. 6; 
jfr 1 Tim 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 till i kyrkans tjänst, män och kvinnor. 
De är Paulus testamente till oss som kyrka. VI bär ansvar för evangeliet. 
 
Evangelium: Mark 12:18-27 (Gud är inte en gud för döda utan för levande) 
 
Under Jesu sista vecka i jordelivet tar han avstånd från det ena religiösa partiet efter det 
andra. I dag är det saddukeerna. De var ett konservativt prästparti med rötter in i 



överklassen och sympati för det romerska imperiet och grekisk kultur. De förkastade tron 
på änglar, själens odödlighet och uppståndelsen. Denna världsöppna, skeptiska kulturelit 
var förmodligen Jesu allra argaste motståndare. Saddukeernas lätt komiska 
fallbeskrivning här ska förlöjliga tron på uppståndelsen. De får säkert skrattarna på sin 
sida: sju bröder i himlen bråkar om hustrun (vem av dem som kvinnan själv skulle vilja 
välja tänker nog ingen på). Jesu svar avslöjar deras tänkesätt: att kvinnor står till fritt 
förfogande också i himlen. Men där ska kvinnor, precis som män, stå med allt de är inför 
Gud, fria som änglar, obundna av äktenskapet. Sadukeerna erkände i övrigt bara 
Moseböckerna som helig skrift. Däri stod inget om uppståndelsen, menade de. Jesus 
kritiserar dem i v. 24 för att inte känna Skriften (han vill se tänkande bibelläsare) och 
argumenterar utifrån en episod från just Moseböckerna (2 Mos 3:6). Argumentet 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). 
 
 
TORSDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
Torsdagen 4 juni:  
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 den trogne översteprästen Sadok (Hes 44:15-16) för att vara 
legitim. Senare bröts linjen 175 f. Kr. i samband med den brutala anti-judiska regimen, 
när den syriske kungen Antiochus IV Epifanes tog makten över gudsfolket: en viss Jason 
mutade sig till ämbetet, och därefter insattes en ovärdig person vid namn Menelaos av 
syrierna (2 Mack 4). Från och med då var översteprästämbetet en pjäs i det politiska 
spelet, chockerande för den fromma judiska allmänheten. Från början av Herodes den 
stores regeringstid (ca 37) till Jerusalems förstöring (år 70) fanns inte mindre än 28 
överstepräster, varav bara tre var av äkta översteprästerlig ätt. När Jesus var ung (år 15-
18) 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 och Apg 
23:1-5, där Paulus inte tycks 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 onödiga 
och meningslösa. Jesus fick betala med sitt liv för alla sina provokativa handlingar. 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 Stora rådets dom och uppväckt honom från de döda. Brevet till hebreerna 
i Nya Testamentet är ett enda långt lovprisning för den av människor avvisade, men av 
Gud insatte Översteprästen för alla tider: Jesus, vår Herre. I Uppenbarelseboken sist i 
Bibeln stärks den gamle aposteln Johannes – 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, han agerar med den 
fullmakt som Kristus, kyrkans huvud, har (Katolska kyrkans katekes, nr 1548-1549). Vi 
ska därför bemöta våra präster med vördnad. Vi är skyldiga dem tacksamhet för allt de tar 
på sig för att tjäna Gud och människorna och det de avstår från för andras skull. De har 
fått mycket anförtrott. Av dem ska Gud kräva sträng räkenskap. Deras ämbete kan bli till 
stor välsignelse, men även till stor olycka för människor om de missbrukar det. Därför ska 
vi tacka Gud för dem och be för dem.  
 
Särskilda läsningar på denna dag:  
1 Mos 22:9-18 eller Heb 10:4-10 samt Matt 26:36-42 
 
 
FREDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
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 här. Bibeln har människor läst 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 1:13-14; 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, så som forntidens stora förgrundsgestalt, 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. Han är s.a.s. ”överpolitisk”. Psalm 110:1 
citeras i v. 36 – som så ofta i 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, och 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) 
 
 
LÖRDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
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: ”Nu ska vi 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! Aposteln varnar här i sitt ”testamente” mot all ”wellness-religion” (= ”det som 
känns bra vill jag tro på”) eftersom man i en sådan värld inte bryr sig om vad som är sant. 
Med ”legenderna” i v. 4 avses dåtidens växande flora av gnostiska myter och 
spekulationer (jfr 1 Tim 1:4) som lockade många kristna bort från urkyrkans tro, 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. professionella teologer. De kunde fungera som en sorts advokater som 
mot (fet) betalning förvaltade änkors förmögenheter. Det beteende som Jesus karikerar 
här är typiskt för lärda som måste skylta med sig själva för att synas och vara någon i 
vimlet, brödpräster som man har kallat dem. Som kontrast till dem pekar Jesus på den 
fattiga änkan som för Guds skull ger allt – ja, ger tills det gör ont (påminde hon 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: Jesus är Profeten (5 Mos 18:15). Dramatiken ökar. Lärjungarna ser att det 
lidande som Jesus talade om närmar sig. Kommer då 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 
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). 
 
  
 
 


