
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 exil 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 synd (5 Mos 
24:16; Jer 31:29f; Hes 18:19-23). Det är både rätt och möjligt att frigöra sig från 
sina förfäders ogudaktighet även om man bär dess följder. 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.  
 
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) – redan före all tid var han hos Fadern 
och det fanns ingen väsensskillnad dem emellan (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. Han hade haft rätt att komma i 
bländande gudomligt majestät men avstod från allt (v. 7). Han vakade inte över 
sin jämlikhet med Gud (v. 6): sin Faders makts spira hade han i handen men 
valde att släppa den och lägga den åt sidan fast han visste att det 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 utpressare (tullindrivare) och prostituerade (horor) ska gå in i Guds rike före 
anständiga, respektabla religiösa personer är en skarp provokation, ett skorrande 
missljud än i dag i mångas öron. Bara Matteus har denna berättelse. Kanske har 
de andra evangelisterna undvikit den av rädsla för att den kunde missuppfattas 
eller verka anstötlig. Lukas liknelse om den förlorade sonen (Luk 15:11-32) har 
vissa likheter med den: han 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 ångrat 
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.      
 
 
MÅNDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Job 1:6-22 (Herren gav, och Herren tog. Lovat vare Herrens 
namn) 
 
Jobs bok ger oss teodicé-problemet: Hur kan en allsmäktig och god Gud tillåta 
att det finns oskyldigt lidande? (Katolska kyrkans katekes, nr 309-314; jfr Ps 
10:3 f, 14:1; 36; Vish 1:16-2:22; 12:12-14). Job var en man som gjorde allt rätt, 
han ägnade sig t.o.m. åt förebyggande bot för andra (1:5). Satan (namnet 
betyder Anklagaren 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 inte göra något utan Guds medgivande (v. 12), och Gud är 
både vår försvarsadvokat och domare (Rom kap. 8). Jobs ödmjuka 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 22:24 f)? 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 ministerlista, tycker lärjungarna. De 
observerar även att någon utanför deras ”elitgrupp” har del av Jesu makt över 
demonerna. ”Men är den där mannen legitimerad?” Vi förstår lärjungarnas 
frustration. Jesus skakar på huvudet och tänker bara på de lidanden som ska 
komma (Mark 10:39-40). 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 romerske imperiebyggaren Pompejus (106-48) 
slogan i romerska inbördeskriget. Denne intog Judeen och Jerusalem och 
trängde in i templets Allraheligaste år 63 f. Kr och blev till slut mördad. 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)? 
 
 
TISDAGEN 29 september:    
 



ÄRKEÄNGLARNA S:T MIKAEL, S:T GABRIEL OCH S:T RAFAEL, fest 
 
Ärkeänglarnas namn pekar alla mot den Skapare som de tjänar. De tre namnen 
betyder ”Vem är som Gud?”, ”Guds kraft” resp. ”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 dagens 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, mäktigare än änglarna (Hebr 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 
han sedan urtiden försökt anklaga människor inför Gud (jfr Job kap. 1). 
Johannes berättar att djävulen nu rasar på jorden. Han syftade på den förföljelse 
av kyrkan som han såg kring sig. Det är tröstande ord: ”Skräms inte av det ni 
just nu upplever i romerska regimens källarhål. I den andliga världen sker raka 
motsatsen. Kristus segrar!” Kvinnan som hade fött sin son (v. 13) kan knappast 
vara någon annan än jungfru Maria som Johannes enligt traditionen tog hand 
om efter Jesu död (Joh 19:26-27). I denna vision är Maria dock symbol för hela 
kyrkan 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, Guds särskilda beskydd 
liksom Israels barn fick under ökenvandringen (2 Mos 19:4; 5 Mos 32:11-12). 
Vår tro på Marias upptagning till himlen harmonierar 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). Är vi än på flykt, fattiga och hemlösa som en 
gång Gamla testamentets Israel (= patriarken Jakob) omges vi ändå av änglar, 
och Herren själv står där och säger: Jag skall vara med dig och skydda dig vart 
du än går (1 Mos 28:15).   
 
Mikael beskrivs hos profeten Daniel (Dan 10:13, 21; 12:1) som en änglafurste, 
en beskyddare och hjälpare för Guds folk Israel. På Nya testamentets tid sågs 
han som den förste bland änglarna. Han bekämpar gudsfolkets fiender och är än 
idag kyrkans stora beskyddare mot alla onda andar som grasserar i världen för 
att störta våra själar i fördärvet. Mikaels seger ska bli fullständig en gång, som 
vi hör i första läsningen (se ovan). Judarna tänkte 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, 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 mot djävulens angrepp. Kända heliga platser förknippade med 
Mikael är vallfärdsorten Sant´Angelo på Monte Gargano i södra Italien, där 
ärkeängeln ska ha visat sig 492, och det berömda klostret Mont Saint-Michel, 
byggt på en klippö vid Atlantkusten.      
 
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 9:20 f). Gabriels 
möte med jungfru Maria, där den unga kvinnan på mänsklighetens vägnar säger 
ja till Gud och Ordet blir kött i henne, är vändpunkten i frälsningshistorien, inget 
ögonblick sedan världens skapelse var mera avgörande. Under Gabriels 
särskilda skydd står alla som på något sätt bär bud, brevbärarna och de som 
arbetar med medierna. Barnlösa makar ber till Gabriel. 
 
Rafael spelar en viktig roll i Tobits bok. Vi lär där känna honom som 
läkedomens ängel och trogen ledsagare på en farlig resa. Så blev det Rafael som 
alla resande, inte minst utvandrare, anropar. Likadant apotekare och människor 
med ögonsjukdomar (Tobit botas från en ögonåkomma i Tob 11:7-14 med hjälp 
av ett läkemedel som Rafael hade kunskap om). Må han be för oss att även våra 
hjärtans ögon öppnas så att vi allt mer inser trons sanning. 
 
Varje ängel 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, så får du erfara att du är omgiven av 
mäktiga och goda krafter. Gillar du höststormens sus i träden eller medvind på 
vägen? Tänk då på Guds änglar: på samma sätt ruskar de om världen och 
undanröjer hinder på din väg mot Gud. Tänk på deras styrka, tacka dem för 
deras hjälp, och prisa Gud i allt. 
 
Kyrkans bön på denna dag: 
 
Himmelske Fader, i underbar visdom gör du både änglar och människor till 
dina tjänare. Hör vår bön, och låt os här på jorden leva under änglarnas 
beskydd, så att vi en gång kan tillbe dig tillsammans med dem i himlen.  
 
Särskilda läsningar på denna dag: Dan 7:9-10, 13-14 – alternativt Upp 12:7-12a 
– samt Joh 1:47-51  
  



 
ONSDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 mäktig poesi: stjärnbildernas 
orubbliga plats på himlavalvet i v. 8-10 avbildar rättvisan, att man kan lita på 
Gud. Men oförutsägbara vulkanutbrott och jordbävningar på jorden (v. 5-6) 
säger motsatsen. Vi är chanslösa inför Gud, kan aldrig få rätt mot honom. 
 
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 – t.o.m. under djurens 
nivå (v. 58). Men så är Jesu krav också höga. Kallelsen i v. 61 låter som den i 1 
Kung 19:20, men i det fallet verkade det gå bra att först ta avsked med familjen 
– men inte nu. Här erbjuds 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 38:16-17). Jesus 
verkar torrt konstatera att det finns tillräckligt många ”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 fokuserad: ena handen på plogen, 
andra handen dirigerar oxarna, och blicken på målet längst bort. Ja, så är det att 
verka för Guds rike. Det duger inte att se sig om, eller se tillbaka. 
 
Om du närmar dig Herren för att tjäna honom, bered dig då för prövningar  
(Syr 2:1). 
 
 
TORSDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
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), att det erkändes som viktigt (och så blev det ju). 



Livet är absurt, och alla ni kloka huvuden borde medge det! Men mitt i allt detta 
växer trons under fram: Gud är Frälsaren. Job ska se honom! De berömda 
orden i v. 25 används 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 (samma sak gäller i v. 17). 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, som människorna på Jesu tid. 
Dessa hånade honom, men ingen ragnarök föll över dem. En hårdare dom väntar 
dem i evigheten.    
 
Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära (Ps 23:3). 
 
 
FREDAGEN 2 oktober:  
 
DE HELIGA SKYDDSÄNGLARNA 
 
Vi möter dem ofta i Bibeln – SKYDDSÄNGLARNA – som räddar och vägleder 
människor. Var och en av oss har en sådan god ledsagare, närmare än vår egen 
skugga (Matt 18:10, Hebr 1:14). De beskärmar oss med sin tysta omsorg, 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.  
 
Du, Guds ängel 



som alltid står inför Gud, 
upphör inte med din bön för mig, din medtjänare. 
Du som blivit satt att vaka över mitt liv, 
hjälp mig fram till Guds rike, där jag med dig får sjunga 
inför den Allrahögste: 
Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot. 
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet. 
 
(Cecilia sid. 16). 
 
Kyrkans bön på 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.  
 
Särskilda läsningar denna dag: 2 Mos 23:20-23a samt Matt 18:1-5, 10 
 
 
LÖRDAGEN I 26 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
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 honom inse att han 
inte kan förstå himlens vägar. Job utslungade inte sina bittra ord mot Gud utan 
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 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 ord som är typiska för Lukas: 
glädje och helig 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, så 
som vi ser honom göra i Jobs bok, kap. 1). Hans stol är nu omkullkastad. ”Vem 
kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner” (jfr Rom 8:31-34).  



 
Demonutdrivningarna visar att gudsriket har brutit in. Nu kan inget hindra oss 
från att bygga upp en bättre värld enligt Guds sinne. Jesu glädje är kraftfull och 
äkta som ett barns. Den är ett triumferande som behagar Gud. Barn kan ta emot 
gudsriket bättre än vuxna (v. 21). De ser klarare, med öppnare ögon. Därför är 
de är minst lika kvalificerade som vuxna – ja, i grunden ännu mer än de – att ta 
emot dopets sakrament.      
 
Gud, du har gjort himlen och jorden… Ingenting är omöjligt för dig (Jer 32:17). 
 
 
 


