
 
TJUGOFÖRSTA SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”  ÅRGÅNG A 
 
Första läsningen: Jes 22:19-23 (I hans vård skall jag lägga nyckeln till Davids kungahus) 
 
Eljakim och Shevna 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 p.g.a. en flyktingström från det undergångna Nordriket men 
hotas av assyrierna. Eljakim ska bli som en fader (v. 21), dvs. socialt rättvis och 
ansvarsfull, han ersätter den själviske Shevna (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 frälsas. Versen 33-35 är en kaskad av glädje 
som fritt blandar citat från bl.a. Ps 40:6 f; Jes 40:13 f; 45:15; 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 
apostlakollegiet i sin helhet (Matt 18:18), dvs. lagstifta och frikänna eller döma om synd 
(jfr Joh 20:23). Han får även en unik förvaltarposition. Modellen är ”statsministern” 
Eljakim i Jes kap. 22 (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 falla i bitar (jfr Matt 7:24 ff). Den mänskligt svage tjänaren vet dock alltför 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 en mänsklig teori utan en insikt given av Gud och därmed 
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 med apostelns 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 betydande röster 
från den tidiga kyrkan motsäger detta eller gör liknande universella anspråk. Påven 
garanterar kontinuitet och enhet. Jesus är med oss och med påven alla dagar till tidens 
slut (Matt 28:20).     
 
 
MÅNDAGEN 24 augusti: 



 
DEN HELIGE APOSTELN BARTOLOMAIOS, fest 
 
En man utan svek kallade Jesus honom (Joh 1:47, där hans namn är Natanael – det var 
ganska vanligt med dubbelnamn i Bibelns värld, som t.ex. Saul/Paulus). Den helige 
BARTOLOMAIOS förkunnade Jesu budskap ända till Armenien, enligt legenden. Där 
befriade han kungens dotter från en demon. Att kungen då lät döpa sig blev för mycket 
för den hedniska oppositionen. Man flådde Bartolomaios och korsfäste honom sedan, en 
ofattbart smärtsam död. Så följde han Jesus till det yttersta, verkligen utan svek. Hans 
reliker lär i dag finnas på Tiberön i Rom.    
 
Festdagens tröstande läsningar känns nästan som personligt riktade till denne 
utomordentligt hårt drabbade apostel: 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 får 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). 
 
Särskilda läsningar på denna dag: Upp 21:9b-14; Joh 1:45-51 
 
Förslag till fredagsoffer: Be Gud visa vem/vilka jag behöver försonas med – och hur! 
 
 
TISDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 snara återkomst utan nöja sig 
med den lära som Paulus har traderat (fört vidare), muntligen eller i brev (v. 15). Vi 
påminns också 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 bidrog till att forma kyrkan och dess tro (vi katoliker säger att 
trons källor är den heliga Skrift och traditionen, se Katolska kyrkans katekes, nr 74-83). 
Traditionen motsäger aldrig Bibeln. Vid närmare eftertanke är Skriften en del av 
traditionen, som ju existerade innan Skriften skrevs ner. Denna insikt hjälper oss att förstå 
Skriften rätt. Båda utgör en organisk enhet, uttryck för en tolkningsprocess. Den 



protestantiska trosnormen ”Skriften allena” (sola Scriptura) är obiblisk. Paulus hade 
avvisat den.        
 
Evangelium: Matt 23:23-26 (Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra) 
 
Jesu fjärde och femte ve-rop här säger samma sak som de tre första, lika hårda som ropen 
alldeles innan (Matt 23:13-16). I Guds bud ska man skilja mellan väsentligt och mindre 
väsentligt, liksom mellan det yttre och det inre som avser hjärtats rätta inriktning mot Gud 
och medmänniskan. Detsamma sade 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 
kan den heliga Skrift mycket väl. De är extremt noggranna i sina utläggningar av buden. 
Inget fel i det, men det måste kompletteras med lagens hjärtpunkt: att hjälpa nödlidande, 
troget och helhjärtat.     
 
Ge mig förstånd att lära dina bud (Ps 119:73).   
 
 
ONSDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 7:29-31). 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 bibellärare. 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 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). 
 
 
TORSDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
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 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. 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. 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).  
 
 
FREDAGEN I 21 VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
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 lät detta idiotiskt. 
Paulus slår tillbaka: hur visa är filosoferna med alla sina lärodispyter? Vilken frälsning 
från synd och död kan de ge? 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 att satsa allt på Kristus. Så hjälper vi varandra 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 brudtärnorna 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.  
 
Förslag till fredagsoffer: Granska mitt hjärta, mina motiv. Prioriterar jag Guds vilja?  
 
 
LÖRDAGEN 29 augusti 
   
JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM 
 
Den helige JOHANNES DÖPARENS MARTYRIUM bekräftar den ödesgemenskap som 
sammanväver honom med Frälsaren. Johannes kritik av diktatorn Herodes gör honom till 
ett makabert offer under furstens födelsedagsparty: hans huvud serveras på ett fat som ett 
inslag i underhållningen (Mark 6:14-29). Jesus måste ha chockats. Nu vet han att även 
hans egen förkunnelse kommer att leda till döden (Mark 8:31). Dagens datum är också 
den dag då romerska soldater 40 år senare ödelade templet i Jerusalem – märkligt nog. 
Men Guds röst kan inte tystas. Kyrkans existens bevisar det.  
 
Kyrkans bön på 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.  
 
Särskilda läsningar denna dag: Jer 1:17-19 samt Mark 6:17-29 
 
 
 


