
PINGSTDAGEN     ÅRGÅNG B   
 
Pingstdagen avslutar påsktiden. Imorgon måndag är vi tillbaka i ”tiden under året”. 
Liturgin blir mer ”vardaglig”, även om vi omedelbart, på måndagen, börjar den 
vandringen med en minnesdag för Jungfru Maria, Kyrkans moder. Observera att 
torsdagen firas som en fest, Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen. De 
kommande två söndagarna är Heliga Trefaldighets dag och Kristi kropps och blods 
högtid. Notera även redan nu att Jesu hjärtas högtid infaller tredje fredagen efter pingst, 
och dagen därpå minns vi Marias obefläckade hjärta.  
 
I dag, pingstdagen, är första läsningen alltid densamma. Andra läsningen och evangeliet 
kan under årgång B och C alternativt tas från årgång A. 
 
Första läsningen: Apg 2:1-11 (Alla fylldes av helig ande och började tala) 
 
Ur sammanhanget ser vi att jungfru Maria bör ha varit med vid pingstundret (”alla” i v.1; 
jfr 1:14). Hon får nu för andra gången i sitt liv se Gabriels löfte besannas: Helig ande 
skall komma över dig (Luk 1:35). Maria är urbilden på kyrkan, som är full av nåd (jfr 
Luk 1:28), och här är hon det tillsammans med Jesu vänner. Anden gör Jesus närvarande, 
denna gång inte som en graviditet utan som tungor av eld, säger Lukas, symbolen för 
gudomlig kraft och närvaro, som i Hesekiels Gudsvision (Hes 1:4). Lärjungarna 
legitimeras som ambassadörer från Gud, de får gudomlig talförmåga, liknande Guds löfte 
till Mose i 2 Mos 7:1f. Den babyloniska språkförbistringen (1 Mos 11:1-9) upphävs, 
folken förenas i frid och förståelse. Lukas samlar här många element från Gamla 
testamentet. Kyrkan helgas. Många ortodoxa kyrkor har lökkupoler – de ska föreställa 
pingsttungor av eld som sänker sig över byggnaden. 
 
Johannes Döparen förkunnade att Frälsaren skulle komma med eld (Luk 3:16), och Jesus 
själv längtade efter att se denna eld brinna på jorden (Luk 12:49). Elden kan vara Guds 
dom över världen (jfr Joh 16:8-11; 2 Pet 3:12; Matt 25:41), eller trons eld som brinner i 
hjärtat (Luk 24:32), eller ljuset som inte kan döljas (Matt 5:15-16).      
Jesus var en lidelsefull predikant – som av eld (v. 3). Många fick för sig att han var Elia 
(Mark 8:28), profeten på vars bön Gud sände eld från himlen (1 Kung 18:16-40). Även 
Mose kändes nära i Jesu ord, han som kallades vid berget Sinai genom den brinnande 
törnbusken som, likt evighetslampan i kyrkan i dag, inte släcktes (2 Mos kap. 3). Mose 
var den som senare vid samma berg under eld och dån från himmelen (jfr v. 2-3) tog emot 
de tio Guds bud (2 Mos 19:16 f). Predikanten Mose, predikanten Elia och predikanten 
Jesus, Gamla och Nya testamentets ljuspelare, sammanstrålade i ett enda sken för oss på 
förklaringsberget (Mark 9:2 f). Ljuset utgick från JESUS. 
 
Vad var pingstelden? Jesu ord i symbolform! Besjälade, flammande ord som etsats fast i 
lärjungarna. Nu svävar Anden över huvudena, nåden regnar ymnigt, ett orgelbrus av 
känslor, man minns Jesu tal, hur han log och såg på dem. Anden skulle ju, hade Jesus 
sagt, lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er (Joh 14:26). Må allt gott som 



kyrkan skänkt oss under denna påsktid nå ut till andra! Glöm aldrig Skriftens ord: Elden 
på altaret skall fortsätta att brinna, den får aldrig slockna (3 Mos 6:12). Må de som 
förkunnar evangeliet för dig, käre läsare, alltid vara uppfyllda av pingstelden, och må din 
tunga brinna med samma låga, du vars inre är Guds tempel, Guds boning!  
 
Andra läsningen: Gal 5:16-25 (Andens frukter) 
  
Låter vi köttet styra oss – den irrationella, begärande, hänsynslösa sidan av oss som vi så 
lätt förfaller till – då kommer vi inte till Guds rike (v. 16). Att låta sig ledas av Anden går 
inte utan kamp mot oss själva. Paulus menar tydligen mer än att bara ogilla och 
principiellt distansera sig från synd: de kristna har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser 
och begär (v. 24). Vi ska inte stå hjälplösa inför striden mellan kött och ande, vi ska 
påverka den. Vi dör bort från synden i dopet (Rom 6:11) men det behövs också 
mortifikation, dvs. ett livslångt dödande av det själviska begäret (Katolska kyrkans 
katekes, nr 2015), askes. Våra drifter och impulser följer inte Andens vink av sig själva! 
De måste lära sig lyda. Självbehärskning är en av Andens gåvor (v. 23). 
    
Evangelium: Joh 15:26-27; 16:12-15 (Sanningens ande skall vägleda er med hela 
sanningen) 
 
Jesus säger här i förväg (v. 26) att det är han själv som ska sända den helige Ande över 
kyrkan till pingst – den högtid vi firar i dag. Vi katoliker säger att det innebär att Anden 
utgår av både Fadern och Sonen (latin: filioque), att Fadern och Sonen alltså är det 
gemensamma eviga ursprunget för Anden. Vi i västkyrkan säger Filioque för att betona 
att Fadern och Sonen är av samma väsen (Joh 10:30, 38; 14:9 f). Anden kallas och är 
Kristi Ande (Rom 8:9; Fil 1:19; 1 Pet 1:11; Apg 16:7) och Faderns Ande (Matt 10:20) – 
se Katolska kyrkans katekes, nr 243-248; 264). Kristus ger oss sin Ande (Joh 20:22) som 
även är Faderns Ande. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han 
(Anden) tar emot det han skall låta er veta (v. 15). Vad Fadern gör, det gör också Sonen 
(Joh 5:19). Anden är oskiljbar från Fadern och Sonen, en egen gudomlig person, evig och 
oskapad som Sonen. Anden utforskar allt, också djupen hos Gud (1 Kor 2:10) så som 
också Jesus gör (Matt 11:27). Anden är liksom Jesus utsänd av Fadern (Joh 14:16, 26; 
17:3; Gal 4:6) men är samtidigt en gåva från Jesus (Joh 15:26, 16:7; 19:30; 20:22). Att 
Anden utgår av både Fadern och Sonen är rimligt att säga utifrån Bibeln. Denna Ande gör 
Jesus närvarande i dig, nu, i dag. Jubla och tacka! 
 
 
MÅNDAGEN I SJUNDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  – ANNANDAG PINGST 
DEN SALIGA JUNGFRUN MARIA, KYRKAN MODER  
 
Påven Franciskus införde år 2018 denna minnesdag såsom förpliktande för hela kyrkan. 
Den faller alltså på den dag då en gång annandag pingst inföll enligt svenska almanackan. 
Mariatiteln ”kyrkans Moder” (Mater Ecclesiae) ser vi använd hos 300-talsbiskopen den 
helige Ambrosius av Milano. Men redan i Apostlagärningarna ser vi hur Maria är 



förenande med lärjungarna i bön i nattvardssalen (Apg 1:14) när de inväntade den helige 
Andes ankomst. Jesu moders närvaro har utan tvivel skänkt både tröst och vägledning åt 
den spirande kyrkan – hon har tittat på den ena och på den andra som en mor ser på sina 
barn, och hon var med från första början, i motsats till de andra. I den första kyrkan kunde 
hon i kraft av sin erfarenhet förklara och förtydliga mycket som Jesus hade sagt och gjort. 
Därför kallas hon av den helige Birgitta för magistra apostolorum, apostlarnas lärarinna.  
 
Påven Franciskus har ofta betonat betydelsen av kvinnors insatser i kyrkan och önskar att 
kvinnors roll stärks och blir tydligare. 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 
till slutet. 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 att denna minnesdag följer direkt på pingsten: vad vill Guds Ande göra av oss om 
inte empatiska, omsorgsfulla, ansvarstagande människor? Med början i dag.     
 
Kyrkans bön i 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 på denna dag: 1 Mos 3:9-15, 20 eller Apg 1:12-14, samt Joh 19:25-34 
 
 
TISDAGEN I ÅTTONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 35:1-15 (Gemenskapsoffer frambärs när man följer buden) 
 
Offer är gåvor vi ger Gud, av tacksamhet eller som bön om förlåtelse. Moses lag 
reglerade tempeloffren noga, men Bibeln stannar inte vid offrens yttre form: Gud behöver 
inga offer (Ps 50; Jes 1:11), det är vår kärlek till honom och till varandra han vill se (Mik 
6:8). Kristi offer av sig själv för vår skull överträffar allt. Våra jordiska gåvor bleknar bort 
inför Golgotas klippa där Guds Sons eget blod rinner för allas frälsning (jfr Hebr 10:1-
18). Syraks bok vet om att de offer som behagar Gud är de andliga: trohet mot buden, 
kärlek till nästan, hjälp till den utsatte. Författaren bejakar dock också den formella 
offerkulten. Så ska även vi kärleksfullt utföra liturgins yttre ordning, men hjärtat ska vara 
fäst vid dess andliga mening.    
 
Evangelium: Mark 10:28-31 (Ni skall få hundrafalt igen mitt under förföljelser, och 
sedan evigt liv i den kommande världen) 
 



I motsats till den rike ynglingen vi läste om i går så har Petrus och apostlarna lämnat 
familj, bostad och jobb för Jesu skull. Jesu löfte om ersättning har en märklig bismak: 
vem vill inte gärna ha allt man kan önska sig – gånger hundra om – men… ”mitt under 
förföljelser (v. 30)”? Nej, man vill kunna sova lugnt med sina kära omkring sig. Hur ska 
man kunna det om säkerhetspolisens agenter ständigt står en efter livet? Då vore det väl 
enklare att sakta ner och bara följa buden i vanlig ordning och komma till himlen på den 
väg som Jesus förslog den unge mannen igår (jfr Matt 19:17)?  
 
Sanningen är att Petrus och apostlarna älskar Jesus, helt enkelt, trots att hans ord 
skrämmer dem och de inser att det kan bli väldigt jobbigt framöver. De vet att han vill 
skänka dem allt och tror att han kan göra det. Man undrar hur Judas tänkte nu.     
 
Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet (Joh 11:40)? 
 
 
ONSDAGEN I ÅTTONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 36:1-2, 5-7, 13-19 (Det finns ingen annan gud än du, Herre) 
 
Vilken stark tro bakom denna bön. Vi ser: Gudsfolkets plågor och nederlag orsakar inte 
tvivel hos författaren, tvärtom: motgången tolkas som den Allsmäktiges tillrättavisning av 
folkets synder, ett bevis för Guds styrka. Den bedjande önskar att Gud även ska låta 
rättvisan drabba förföljarna. Martyrerna i himlen ber likadant, vet vi (jfr Upp 6:10).           
 
Evangelium: Mark 10:32-45 (Vi går nu upp till Jerusalem där Människosonen skall 
utlämnas) 
 
Jesus förklarar för tredje gången för apostlarna att han ska lida, dö och uppstå. Det leder 
än en gång till nervösa frågor om makthierarkin i apostelgruppen. Det börjar nog gå upp 
för vissa att det Jesus säger inte bara är en ny liknelse utan kan bli blodigt allvar. Vilka 
chanser har Jesus i Jerusalem? Sebedaiossönernas fråga i v. 37 tyder på att de ser ett 
regeringsövertagande som en realistisk möjlighet. Deras självförtroende bygger väl på att 
de nyss har sett Jesus i hans ”härlighet” (v. 37; jfr Mark 9:2 f). Kanske räknar de med stöd 
från sympatisörer i Jerusalem som kan arrangera en ny social ordning i samförstånd med 
Rom. Eller så väntar de sig eld från himlen (Luk 9:54) eller tolv legioner änglar (Matt 
26:53) som bereder marken för Jesu regim i ett apokalyptiskt scenario – ja, varför inte? 
Jesus ser på de två ivrarna. Klarar de ”bägaren” och ”dopet” han ska ta emot (Messias 
lidande, jfr Jes 51:17-22)? Båda svarar ”ja” men flyr senare som alla andra i Getsemane. 
Med tiden fick båda dock sin del: Jakob halshöggs (Apg 12:1-2). Johannes utsattes (enligt 
en legend) för tortyr. V. 42-45: Jesu rike på jorden kommer inte att fungera som andra 
riken. Där ska den störste vara som en slav åt de andra (v. 44). Allt i detta rike handlar om 
att leva för andra, ja, i nödfall gå i döden för dem. Som Jesus.    
 
Där jag är kommer också min tjänare att vara (Joh 12:26). 



 
 
Torsdagen efter pingst:    ÅRGÅNG B 
 
Festen för VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN 
 
I det gamla Israel var det (sedan kung Davids och Salomos dagar) krav att översteprästen 
skulle härstamma från den trogne översteprästen Sadok (Hes 44:15-16) för att vara 
legitim. Senare bröts linjen – ca 170 f.Kr. – i samband med den brutala anti-judiska 
regimen, när den syriske kungen Antiochos IV Epifanes härskade över gudsfolket: en viss 
Jason mutade till sig ämbetet, och därefter insattes en ovärdig person vid namn Menelaos 
av syrierna (2 Mack kap. 4). Från och med då var översteprästämbetet en pjäs i det 
politiska spelet, ett chockerande faktum för den fromma judiska allmänheten. Från början 
av Herodes den stores regeringstid (ca 37 f. Kr) tills Jerusalems förstöring (år 70) fanns 
inte mindre än 28 överstepräster, av vilka väl bara en handfull 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 
högsta myndigheten som lärjungarna sedan kopierade (Apg 4:5-20, 5:27-33; jfr 23:1-5, 
där Paulus verkar låtsas att inte ens känna igen översteprästen). Kvällen före sin död – 
skärtorsdagen – instiftade Jesus i egen auktoritet en ny förbundsoffermåltid 
(eukaristin/mässan) som för all framtid skulle göra offerhandlingarna i templet 
överflödiga. Jesus visste att han skulle få betala med sitt liv för sina provokativa 
handlingar och ord. 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. 
Brevet till hebréerna i Nya testamentet är ett enda långt jubeltal över den av människor 
avvisade, men av Gud insatte evige Översteprästen: Jesus, vår Herre. I 
Uppenbarelseboken sist i Bibeln stärks den gamle aposteln Johannes (firas 27 december) 
– 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, den överstepräst vi 
kan lita på! (Hebr 7:26). 
 
Den som idag är präst i kyrkan handlar in persona Christi Capitis, dvs. han agerar med 
den fullmakt som Kristus, kyrkans huvud, har (Katolska kyrkans katekes, nr 1548-1549). 
Vi ska därför bemöta våra präster med stor vördnad. Vi är skyldiga dem tacksamhet för 
allt de tar på sig för att tjäna Gud, allt de avstår ifrån för vår skull. De har fått mycket 
anförtrott – av dem ska Gud därför kräva sträng räkenskap. Deras ämbete kan bli till stor 
välsignelse, men även till stor olycka för människor om de missbrukar sin position (det 



var nog med tanke på denna dubbelhet som påven Benedictus XVI införde denna fest). Vi 
ska inte bara tacka Gud för våra herdar utan även be för dem – de som i varenda mässa 
ber för oss.   
 
Kyrkans bön på denna dag: 
 
Gud, du som till ditt majestäts större ära och till människosläktets frälsning har insatt din 
enfödde Son som evig Överstepräst, skänk den helige Andes gåvor, så att de som han har 
utvalt till sina tjänare och förvaltare av sina hemligheter visar sig troget uppbära det 
anförtrodda ämbetet.  
 
Särskilda läsningar:  
 
Årgång B: Jer 31:31-34 eller Hebr 10:11-18 samt Mark 14:22-25  
 
 
FREDAGEN I ÅTTONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
Första läsningen: Syr 44:1, 9-13 (Våra fäder fick del av Guds nåd och deras namn skall 
leva genom alla släktled) 
 
Här inleds en längre lovprisning av Gamla testamentets oförglömliga hjältar. I världen 
finns det firade och berömda personer av alla sorter, men de glöms snabbt. De däremot 
som gav sitt liv åt Herrens sak, trons hjältar, bevaras i odödligt minne. Många av kyrkans 
helgon är okända, vi firar dem ändå: på Alla helgons dag (se s. 1475). 
 
Evangelium: Mark 11:11-26 (Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk) 
 
Jesu symbolhandlingar vill provocera. Det är kort före påsk – men fikonen mognar inte 
förrän i juni! Givetvis vet Jesus det. Han använder medvetet trädet för att utföra en 
profetisk handling som ska illustrera vad Gud tänker göra med folket om det inte 
omvänder sig (tanken går till Guds vingård i Jes 5:1-7 och fikonen i Jer 24:5; 29:17 – två 
metaforer för Guds folk som inte bär frukt). Förbannelsen är alltså en varning.          
Det samma gäller den våldsamma aktionen på tempelplatsen: ”Så här ska Gud göra med 
hela denna byggnad om ni inte slutar missbruka platsen till era ruttna affärer!” Jesus 
citerar profeten Jeremias (v.17; Jer 7:11; jfr Jes 56:7; Sef 1:9-11) som i sin tid profeterade 
om det första templets undergång (som följde år 587/586 f.Kr). Utåt liknar Jesus en ny 
Jeremia – precis så måste vanligt folk ha uppfattat honom. Och när Jesus få dagar senare 
(skärtorsdagen) beslutsamt lyfter kalken i nattvardssalen och proklamerar det nya 
förbundet genom sitt blod (Luk 22:20), så gör han anspråk på att uppfylla vad Gud lovat 
genom just denna profet (Jer 31:33-34). Men innan vi kommer så långt måste Jesus ta 
strid med Jerusalems partier. Det blir i kapitel 12. 
     



Jesu ord i v. 23-25 har inte så mycket med förbannelsen av fikonträdet att göra. Det är en 
undervisning om bön som väl läggs in här på grund av det som Jesus sade i v. 17 om 
templet som ett bönens hus. V. 25 står i Matteus version som en förklaring till Fader vår 
(Matt 6:14). Evangelisterna sätter ibland in Jesu ord i olika sammanhang.    
 
Förslag till fredagsoffer: Göra min kyrka till bönens hus genom att be där lite extra.  
 
 
LÖRDAGEN I ÅTTONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 51:12b-20  (Jag vill ära honom som gav mig visheten) 
 
Jesus Syrak avrundar sin bok med en dikt om hur han sedan ungdomen drevs av kärlek 
till visheten, liksom en ung man strävar efter en hustru. Författaren har både rest och 
studerat – hans livslånga lärande var dock ett privilegium som var otillgängligt för de 
flesta. Inte heller i dag står bildningens portar öppna för alla – de flesta av oss måste nöja 
oss med populärvetenskap och kan inte syssla med högre utbildning i den mån vi skulle 
vilja. Det viktigaste är dock att ha ett öppet sinne för Guds ord – alla kan nå fram till 
oslagbar vishet på den vägen. Detta är också Syraks budskap, ja, i grunden alla Bibelns 
vishetsböckers. Denna litteratur lämnar vi nu. 
   
Evangelium: Mark 11:27-33 (Vad har du för fullmakt att göra detta?) 
 
Tempelkomplexets ledande representanter går smart fram. I stället för att prompt ta fast 
Jesus ber de honom bevisa att han har rätt att göra som han gör. De syftar på 
tempelaktionen (evangeliet igår). Är du herre över templet? – det vill de veta, och syftet 
är att kunna formulera en formell anklagelse om hädelse (blasfemi) ifall Jesus säger ja. 
Men Jesus ställer ett villkor för att svara: motståndarna tvingas ta ställning för eller emot 
den populäre Johannes döparen som avrättades på grund av sin kritik mot Herodes (Mark 
6:14-29). Det är samma sak som att kräva ett klart svar på frågan om Herodes gjorde rätt 
eller fel. Det är politiskt sprängstoff. Jesus spelar ut makten mot makten. De välklädda 
herrarna måste slingra sig ur dilemmat och gör sig till ett åtlöje. Folk skrattar 
förmodligen. Men det är en farlig väg Jesus slår in på. Så här gör man inte om man söker 
erkännande. Jesus driver på en process som leder ut i politisk isolering. Lärjungarna tittar 
oroligt på varandra. ”Ska vi dela Döparens öde?”   
 
Hur mina fiender viskar och mumlar dagen i ända om mig (Klag 3:62). 
 
 
 
 


