
FJÄRDE PÅSKSÖNDAGEN    ÅRGÅNG B 
 
Första läsningen: Apg 4:8-12 (Hos ingen annan finns frälsningen) 
 
Det finns inte frälsning i något annat namn (jfr v. 12) – det visste rövaren på 
korset som med sina sista krafter ropade: JESUS, tänk på mig när du kommer 
med ditt rike (Luk 23:42). Petrus står på platsen där också Jesus förhördes. På 
gatorna utanför salen släpar tusentals byggarbetare stenar till templet. Gudshuset 
ska byggas ut, ge folket glans och en välsignad framtid. Petrus står till svars för 
att ha botat en sjuk (som om det vore fel!). Han vänder modigt på temat så att 
rådet blir anklagat: Ni husbyggare (v. 11) har föraktat den hörnsten som Gud 
gav (Jes 28:16), dvs. dödat Jesus, så som Gud hade förutsagt. Ps 118:22 som 
Petrus citerar här var ett centralt tema för de första kristna (jfr Matt 21:42; Apg 
4:11; 1 Kor 3:11; Ef 2:20; 1 Pet 2:7-8). Guds tempel är vi. Jesus är 
fundamentet. Husbyggarnas tempelprojekt är förgäves! (Jfr Ps 127:1). 
 
Andra läsningen: 1 Joh 3:1-2 (Vi får se honom sådan han är) 
 
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud, sade Jesus (Matt 5:8). Den åldrande 
aposteln anar att detta löfte snart går i uppfyllelse för honom. Himlen känns nära 
och de jordiska förhållandena bleknar bort, blir främmande (v. 1). Vi står på 
tröskeln till att bli lika honom som avstod från himlen för att bli lik oss (Heb 
4:15; Fil 2:7). Johannes bävar av samma lyckliga förväntan som Maria (Luk 
1:48) och Paulus (1 Kor 2:9; Fil 3:21).    
 
Evangelium: Joh 10:11-18 (Den gode herden ger sitt liv för fåren) 
 
Det är i dag Den gode herdens söndag. Han är den som leder oss på vägen till 
Fadern (Ps 23). Herdemotivet är viktigt i hela Nya testamentet (se t.ex. Apg 
20:28; Joh 21:15-17; Ef 4:11; 1 Pet 5:2). En lejd herde jobbar bara för pengar 
och inte för fåren, han tar inte strid för dem. Idealbilden i bakgrunden är David, 
den ansvarsfulle herdepojken, förebilden för mångas Messiasförväntan. David 
dödade lejon och björnar och ryckte bytet ur käftarna på dem (1 Sam 17:35). Så 
vill Jesus skydda oss.  
Jesus känner sina får och de känner honom (v. 14). Här uttrycks en intim, djup 
livsgemenskap som jämförs med de gudomliga personernas gemenskap inom 
den heliga Treenigheten (jfr Matt 11:27). Genom Jesus tas vi in i hans 
gemenskap med Fadern i den helige Ande, en enhet som består sedan evighet. 
Det gäller även den troende som läser detta och som kommer från en helt annan 
tid och ett annat folk än lärjungarna, ty Jesus har också andra får som inte hör 
till den här fållan (v. 16). Vi är från alla världens hörn (jfr Matt 8:11) men ska 
tillhöra en enda kyrka (v. 16). Där är Jesus herde och Petrus hans ställföreträdare 
(Joh 21:15 f) (i vår tid: påven). 



  
Att Jesus har ”rätt” att ge sitt liv och att få det tillbaka (v. 18) är möjligtvis ett 
svar till kritiska kristna som undrade hur Jesus själv kunde vara Livet (se Joh 
14:6) och samtidigt mista det på korset, dömd som kriminell. Gud har full 
kontroll över allt.      
 
 
MÅNDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN  
 
Första läsningen: Apg 11:1-18 (Gud har gett hedningarna möjlighet att 
omvända sig) 
 
Petrus var urkyrkans främste ledare, men man kunde ställa honom till svars när 
han verkade göra något som stred mot rätt tro och sed. Även påven i vår tid, 
Petrus efterträdare, måste ju förklara sina beslut och kan få kritik för dem. Petrus 
presenterar här ett oerhört vågat och radikalt steg: Att ta in hedningar i kyrkan 
utan att låta dem bli judar först. Det är svårt för oss idag att fatta vilka hinder av 
traditionella föreställningar och fördomar som först måste övervinnas – även hos 
Petrus själv! Gud själv fick ingripa och upprepa sitt budskap tre gånger (v. 10). 
Hela sammanhanget – kapitel 10 och 11 – är Nya testamentets mest detaljerade 
omvändelsehistoria. Händelsen blev en avgörande vändpunkt för urkyrkan. För 
Lukas var det viktigt att visa att steget togs av Petrus innan Paulus. När det 
sedan skär sig mellan dessa två (se Gal 2:11-14 – en smärtsam episod som inte 
nämns i Apostlagärningarna), så är det för att Petrus inte vågar stå fast vid vad 
han lär.   
 
Observera (v. 18) att Petrus förklaring accepteras, inte ”godkänns” (de troende 
stod inte över Petrus). När påven uttalar sig ”ex cathedra” (dvs. fäller ett 
slutgiltigt avgörande i frågor om tro och moral, i kraft av sitt ämbete, se 
Katolska kyrkans katekes, nr 891), då ska alla kristna samtycka såsom urkyrkan 
i Jerusalem gjorde. Det utesluter inte debatt och frågor – tron måste ju förstås 
innan den kan bejakas!  
 
Evangelium: Joh 10:1-10 (Jag är grinden in till fåren) 
 
Profeten Hesekiels bok, kapitel 34, är bakgrund till hela detta kapitel hos 
Johannes (liksom också Ps 23; Jes 40:10-11). Folkets falska ledare är som 
herdar som inte bryr sig om fåren. Gud väljer då att själv bli deras herde (Hes 
34: 11 f). Att Jesus, Guds Son, är vår herde märks på att vi har en djup 
livsgemenskap med honom, hör och känner igen hans röst och gör hans vilja. 
Bilden i v. 7 av Jesus som dörr (grind) kan verka förvirrande. Läs den i ljuset av 
5 Mos 6:4-9, där kärleken till Gud är det avgörande, innanför och utanför 
hemmets portar! De kristna går fritt in och ut genom Jesus, kärlekens dörr (v. 9). 



 
Prisa Herren, alla folk, lova honom, alla länder (Ps 117:1)!   
 
 
TISDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN  
 
Första läsningen: Apg 11:19-26 (De lät icke-judar höra budskapet om Herren 
Jesus) 
 
Ju mer kyrkan förföljs, desto mer växer den. Martyrernas blod är kyrkans 
utsäde, så skrev kyrkofadern Tertullianus omkring år 200. Kyrkor grundades 
överallt kring Medelhavet. Historikern Lukas kan inte följa alla apostlarna och 
alla förgreningar i detalj. Hans bok handlar i det följande alltmer om Paulus och 
evangeliets väg som slutar i imperiets huvudstad, Rom, maktens och 
hedendomens gigantiska huvudstad.  
 
Vi får veta att de som reste ut och förkunnade om Jesus enbart vände sig till 
judar (märkligt nog med tanke på läsningen igår). Men i rikets tredje största 
stad, Antiochia i Syrien, fick ”greker” (= hedningar) också höra budskapet. Vi 
vet att judar som inte trodde på Jesus också var starkt missionerande där. Det 
måste ha lett till bråk.     
 
Urkyrkan i Jerusalem hade tydligtvis auktoritet över lokalkyrkorna. Barnabas 
(se Apg 4:36-37) skickas därifrån (som ”kontrollör”?) till Antiochia. Han hämtar 
sedan dit Paulus, vars kunskaper tydligen behövdes i konvertitundervisningen. 
Det måste ha väckt förbittring hos judar som ännu mindes den f. d. fariseens 
”svek” (Apg kap. 9).  
 
Jesu anhängare får nu ett nytt namn – ”kristna” (v. 26). Ordet var väl 
nedsättande menat – övriga judar ville inte ha med denna grupp att göra. Namnet 
”kristna” används inte mycket i Nya testamentet. Genom Paulus och Petrus får 
det en positiv klang (t.ex. Gal 1:22; Filem v. 16; 1 Pet 4:16). Ignatios av 
Antiochia (ca år 100) nämner det flitigt. Då var det alltså etablerat. Han har även 
uttrycket ”katolsk”. Ett annat helgon, Pacianus, (300-talet) skrev: Kristen är mitt 
namn, katolik mitt tillnamn. 
 
Evangelium: Joh 10:22-30 (Jag och Fadern är ett) 
 
Den fest som nämns i början var Chanukka, ljushögtiden för renandet av 
Jerusalems tempel från avgudadyrkan under mackabeerna år 164 f. Kr. (1 Mack 
13:50-52). Möjligtvis blåste det kallt från nordost. Jesus står i lä i Salomos 
pelarhall på templets östsida. Hans motståndare vill ha en klar 
messiasbekännelse från Jesu läppar, inte för att bli övertygade utan för att kunna 



avvisa honom – ”en sån kan omöjligt vara den riktiga Messias!” Det nyttar inget 
till att förklara för någon som ändå inte vill tro (jfr Matt 7:6). Att tillhöra 
Messias är att lyssna till honom. Det gör vi än i dag i liturgin. Och att följa 
honom – det gör vi i gärningar gjorda i kärlek (v. 27).   
 
”Vi har templet, Guds hus” kan judarna ha sagt, ”och vad har du?” Jesu svar var: 
Vad min fader har gett mig är större än allt annat, och ingen kan rycka det ur 
min faders hand (v. 29). Vi kan höra dem hånskratta: ”Din hand eller din faders 
hand? Jaha?” Jesu ord gjorde dem rasande: Jag och Fadern är ett (v. 30). Då 
ville de stena honom.    
 
Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er (Joh 15:20). 
 
 
ONSDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN  
 
Första läsningen: Apg 12:24 – 13:5a (Avdela Barnabas och Saul) 
 
Läsningen väcker många frågor om den första kyrkan i Antiochia. Vem exakt 
gav Barnabas och Paulus (som ännu kallas Saul) i uppdrag att åka till apostlarna 
i Jerusalem? På vägen tillbaka har de med sig Johannes Markus, som Paulus 
senare blir så besviken på (Apg 13:13; 15:37 f). Han var son till en rik kvinna i 
vars hus i Jerusalem urkyrkan brukade samlas (Apg 12:12). Var han tänkt som 
biskop i Antiochia? Vi hör att kyrkan där redan hade ”profeter” och ”lärare”. 
Vilka befogenheter hade de, och vem utnämnde dem? Vi förbluffas när vi hör att 
en av dem, Manaen, var fosterbror till självaste Herodes Antipas som ville döda 
Jesus (Luk 13:31; jfr Luk 23:8-9). Antipas var farbror till den Herodes (Agrippa 
I) som var kung 41-44 e.Kr. och som förföljde kyrkan (Apg 12:1 f). Lukas vet 
för övrigt att en viss Johanna, hustru till Antipas förvaltare Kusas, var lärjunge 
till Jesus (Luk 8:3). Världen var liten: Nya testamentets bovar och hjältar kände 
nog varandra rätt så väl!  
 
Vidare frågor: genom vem sade den helige Ande att Paulus och Barnabas skulle 
skickas iväg? Genom Johannes Markus? Hur? Betyder handpåläggningen (v. 3) 
att de två vigdes till biskopar? (Senare, i Apg 14:23, ser vi dem själva insätta 
”äldste”, s.k. presbyterer = präster). Eller är handlingen en välsignelse inför 
resan? Varför ska de till Cypern, som ju var Barnabas hemtrakter? Flyr de? Ville 
någon köra iväg dem? Försöker Lukas släta över skandalrykten genom att 
upprepa att det var den helige Andes beslut (v. 2 och 4)? Vi vet för litet för att 
kunna dra slutsatser om denna kyrkas liv. Säkert är: den växte och tog Jesu 
universella missionsbefallning på allvar (Apg 1:8; Matt 28:19). Resten av Lukas 
bok fokuserar på Paulus resor tills han når Rom (Lukas själv kryper in i 
berättelsen och är ögonvittne från och med Apg 16:11).  



 
Evangelium: Joh 12:44-50 (Jag är ljuset som har kommit hit i världen) 
 
Dessa verser kan ursprungligen ha funnits direkt efter v. 36 (och inte som nu 
efter v. 43). De passar bättre in där, som en högtidlig sammanfattning av kap. 1-
12. Det insåg man redan i antiken. Kyrkofadern Tatianos ville flytta dem, men 
det var för sent.  
Ja, det är slutord! Jesus har slutat argumentera. Allt han har kvar inför 
Jerusalems förstockade hjärtan är rop och vädjanden. Han vill säga: ”Fäst er 
inte vid mitt yttre, min dialekt, min bakgrund! TRO PÅ MIG! Mina ord är från 
Fadern! Om några av er går förlorade, så har ni blivit förvarnade. Det ska ni 
härmed veta!”  
Den som inte bryr sig om Jesu ord dömer sig själv. Här möter vi en syn på 
domen som är så typiskt för Johannes evangelium: vi ska en gång dömas av 
Gud, men vi dömer oss själva redan nu i det ögonblick då vi avvisar Jesus, och 
vi är räddade redan nu när vi tror (jfr Joh 5:24). Detta ”NU!” bevarar minnet av 
Jesu kraftfulla sätt att tala.    
 
Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan (Hebr 3:15).  
 
 
TORSDAGEN 29 APRIL:  
 
KATARINA AV SIENAS, Europas skyddspatron, fest 
 
KATARINA av Siena ville  
inte gifta sig,  
inte bli nunna,  
inte äta annat än bröd och grönsaker,  
inte hålla tyst bara för att hon var kvinna,  
inte bara se passivt på när människor plågades av sjukdom, hunger eller köld,  
inte acceptera kyrkans förfall under ett svagt ledarskap med en påve som inte 
ens ville bo i Rom utan residerade i franska Avignon,  
inte låta kristna stater kriga mot varandra …  
 
Hon gick in i dominikanernas tredje orden (för lekfolk), vårdade sjuka och 
började predika för stora folkskaror under skydd av sin biktfader, den salige 
Raymund av Capua (senare högste chef, generalmagister, för dominikanorden 
och den som skrev hennes biografi). Liksom sin samtida, heliga Birgitta, lade 
hon sig i politiken. Katarina ville hindra att de italienska småstaterna gick i krig 
mot påven: för henne var det som att gå i krig mot Kristus själv. Hon föreslog 
dem att i stället starta korståg mot turkarna, som gjorde livet svårt för de kristna 
i Heliga landet.  



 
I skarpa brev till påven manar, ja befaller hon honom att återvända till Rom och 
ta sitt ansvar för kyrkan och den reform som behövdes. Bl.a. skulle han höja 
moralen hos präster som levde ovärdigt sin andliga kallelse i lyx, högmod och 
likgiltighet för nöden, ”tusen gånger värre än de skulle varit om de hade tillhört 
världen” skrev hon. Påven återvände faktiskt till Rom – 1376 – men dog två år 
senare. Näste påve möttes med uppror, en motpåve valdes, kaos utbröt – den 
kris som förlamade kyrkan ända fram tills 1417. Kyrkan verkade vara i fritt fall, 
och Katarina själv motarbetades från många håll. Hon reagerade genom att fasta 
hårdare än någonsin i ett försök att beveka Gud att rädda sitt folk. Snart orkade 
hon inte behålla maten, hon avstod t.o.m. från vatten (en fasta som kyrkan 
förbjuder). När kroppen började kollapsa insåg hon sina överdrifter och försökte 
äta igen, men det var för sent. 33-åringen gick under i en fysisk kollaps, hon 
tycktes jagad av demoner, i kamp mot mörka och självdestruktiva tankar om hur 
hon själv misslyckats med allt och hur fel hon var.  
 
Kyrkan insåg Katarinas goda vilja och stora kärlek. Hon helgonförklarades 
1461, blev skyddshelgon för Italien 1939 och för hela Europa 1999. På grund av 
sina djupa andliga skrifter upphöjdes Katarina till kyrkolärare 1970. Hon och 
den heliga Teresa av Avila var de första kvinnor som fick den titeln. Hennes 
huvud, dvs. ansiktet, kan ses i Siena. Hon ser ut som om hon vill säga mer, 
kommentera vår tid. Hon kan inte. Vi måste göra det.   
 
Katarinas idealism är kommentarer till dagens bibelläsningar. Johannes ord om 
livet i ljuset kontra livet i mörkret (1 Joh 1:5 ff) påminner oss om det radikala 
val vi kan tvingas till om vi verkligen vill glädja Gud – det finns ingen 
mellanväg, det är antingen flyktens bekväma ”Avignon” eller kallelsens bittra 
”Rom” även för vår del! Läsningen ur Matteus ger oss Kristi djupt tröstande ord 
med löfte om vila för trötta själar (Matt 11:28 f). Herrens kallelse är svår – och 
lätt och full av nådegåvor!       
 
Ur ett brev av den heliga Katarina till myndigheterna i Siena, som ville hindra 
henne att predika i staden: 
 
Jag skulle offra mig själv tusen gånger om jag hade så många liv.  Jag TÄNKER 
gå dit och jag KOMMER att göra som den helige Ande intalar mig. 
 
Läsningar denna dag: 1 Joh 1:5 – 2:2 samt Matt 11:25-30 
 
 
FREDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN  
 



Första läsningen: Apg 13:26-33 (Gud har uppfyllt sitt löfte genom att han 
uppväckte Jesus) 
 
Talet i synagogan i Pisidien som inleddes igår fortsätter här. Precis som med de 
övriga stora talen i Apostlagärningarna är allt inriktat på åhörarnas situation. 
Lukas återger sina källor troget – här som med Petrus pingstpredikan (Apg 2:14-
36) och Stefanos flammande tal till Stora rådet (Apg 7:2-53), där Lukas avviker 
från sin vanliga stil. Det känns som om Lukas vill återge inte bara dessa mäns 
ord utan även deras individuella stil. Nu målar han en levande och trogen bild av 
hur Paulus talade (se t.ex. hur Paulus räknar år i v. 20 precis som i Galaterbrevet 
3:17). Det är även typiskt Paulus att utgå från det han har gemensamt med 
åhörarna, hans bröder (v. 26), här: tron på frälsningshistorien och känslan att 
tillhöra ett utvalt folk. Paulus vill visa att Gud inte slutat ingripa i folkets 
historia. Messias har verkligen kommit. Att Jesus avvisades av Jerusalem är 
tragiskt, men att han har uppstått är anledning till ett glädjebudskap (v. 32).         
 
Evangelium: Joh 14:1-6 (Jag är vägen, sanningen och livet) 
 
Jesu odödliga ord om att han är vägen, sanningen och livet är faktiskt gåtfulla. 
Det glömmer man lätt för att de är så vackra och tröstande. Jesus vill ta avsked, 
det märker vi. Han ska till himlen för att förbereda bostäder där åt lärjungarna. 
De kommer att sakna honom, men han ska återvända och ta dem dit. De ska 
alltså vänta. Att de redan känner vägen dit han går låter som en uppmaning att 
aktivt komma efter. Men hur går det ihop – följa efter eller vänta? Texten 
innehåller en motsägelse som kräver en lösning. Någon måste fråga, och det blir 
den undrande Tomas: Nej, Jesus, vi har ingen aning om vart du är på väg! Bra 
för oss att han sade så! Utan hans tvivel hade vi aldrig fått höra Jesu 
oförglömliga svar att han själv är vägen (jfr även Tomas tvivel och Jesu svar i 
Joh 20:24-28). Svaret verkar betyda att Jesus, fast han är skild ifrån oss, ändå är 
lika nära oss som den väg vi går på när vi lever som han (1 Joh 2:6). Andliga 
ledare i alla religioner, till exempel buddhismen, vill alltid visa oss en väg. De 
har funnit den men inte skapat den. Jesus banar själv vägen och är vägen. Han 
öppnar vägen för oss genom att skingra dödens mörker, ungefär som vid en 
födelse, när huvudet tränger ut först och resten av kroppens lemmar (vi, hans 
kyrka) följer med ut i ljuset. Jesus är både vägen och målet. Att vara på väg med 
honom är att redan vara framme. Han är sanningen: den som söker sanning har 
Jesus inom räckhåll (Joh 8:32) – och även det eviga livet han ger (Joh 10:28-30; 
11:25; 12:26). Jesus lär oss att själva vara väg – här på jorden har vi ingen stad 
som består (Hebr 13:14). Snart kallade man hans kyrka för just Vägen (Apg 
19:23). Att vilja följa Jesus är att redan ha hittats – av honom (Luk 15:5)! Nåden 
är där innan vi vet om det, liksom solljuset, som får blomman att öppna sig. 
Guds nåd drar oss till Jesus (Joh 6:44). 
 



Förslag till fredagsoffer: Be en stund för någon som känner sig långt från Gud. 
 
 
LÖRDAGEN I FJÄRDE PÅSKVECKAN  
 
Första läsningen: Apg 13:44-52 (Då vänder vi oss till hedningarna) 
 
Paulus första tal i Pisidien har varit huvudnyhet på torgen i flera dagar. Nyfikna 
skaror samlas nu för att ta ställning till hans ord. Bland dem fanns det säkert gott 
om hedningar med uppriktigt intresse för judisk tro och öppna för frågor om 
Messias ankomst. Någon gång ska väl profeternas ord gå i uppfyllelse, och 
varför inte i vår tid? De ledande judarna lyckas inte hejda intresset för Paulus 
med argument. Därför kopplas överklassen in – de som kunde sätta P för 
yttrandefriheten. Paulus vet med sig att det är Guds ord han förkunnar; därför 
kan han utan vidare applicera profetorden från Jesajas bok 49:6 på sig själv och 
Barnabas (v. 47). De ledande judarnas protester kallas av Lukas för smädelser, 
dvs. blasfemi, kränkande av Gud – de bekämpar ju Guds Son (v. 45). Alla som 
var bestämda till evigt liv kom till tro (v. 48). Lukas vill säga att motståndet inte 
kunde stoppa bildandet av en lokalkyrka. Det handlar inte om ”predestination” – 
att allt skulle vara ”styrt” och vi inte skulle ha en verklig fri vilja (se Katolska 
kyrkans katekes om ”förutbestämmelse”, nr 1037 och 1058, samt 2 Pet 3:9).  
 
Evangelium: Joh 14:7-14 (Den som har sett mig har sett Fadern) 
 
En svår dialog! Den helige biskopen Ireneus av Lyon skriver på 180-talet att det 
osynliga i Sonen är Fadern och Faderns synlighet är Sonen (Adv. Haer. IV, 
XI:6). Men Filippos bön att få SE Fadern är lätt att instämma i. Det är just det 
jordiska livets värsta smärta att vi här inte har del av det saliga skådandet som 
de heliga i himlen (jfr 1 Kor 13:12). Snart kommer Filippos att få se sin mästare, 
den som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen (Hebr 
1:3), upphängd på ett kors, vanställd och förnedrad. Så ser vi honom även på 
våra krucifix. Har vi sett Fadern då? Ja, för på korset syns Guds kärlek och 
vilja att ge allt för vår skull!  
 
Denna kärlek vill växa vidare ut över jorden. Jesus står inför att lämna sina 
lärjungar – som en far som vet att hans tid är knapp och önskar att barnen ska 
förverkliga vad han själv inte hann med. Ta över mina drömmar! Upprätta 
Gudsriket! Hur stora var Jesu drömmar? Utan tvivel universella som 
profeternas. Kyrkan ska grundas och bli Gudsfolkets välsignelse för alla folk på 
jorden (1 Mos 12:3; Jes 2,2-4; Jes 49,5-6). I den meningen kommer apostlarna 
att utföra ännu ”större” verk än Jesus (v. 12), som bara sänts till de förlorade 
fåren av Israels folk (Matt 15:24). Jesus går till Fadern, inte för att försvinna 
utanför att meddela sin Ande (Joh 16:7). Anden fyller oss med tro. Ber vi då i 



Jesu namn (v. 13-14), dvs. i gemenskap med honom, som hans representanter, 
med samma hopp som han, då kommer Fadern att göra det.    
 
Om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta 
dig dit bort, och det kommer att flytta sig (Matt 17:20).  
 
 


