
	

	

Söndag 6 juni: 
 
KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID   ÅRGÅNG B 
 
Första läsningen: 2 Mos 24:3-8 (Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har 
slutit med er) 
 
Mose hällde blodet från de slaktade tjurarna i skålar, som han sedan skulle stänka på 
folket som bekräftelse av förbundet med Gud. När Jesus på skärtorsdagskvällen lyfter upp 
den stora kalken, full av vin, som de alla ska dricka ur, ser han redan sitt eget blod däri. 
Som en tyst spegel talar kalken. Hur tung måste den inte ha känts! 
 
Andra läsningen: Heb 9:11-15 (Blodet från Kristus renar våra samveten från döda 
gärningar) 
 
Hebreerbrevet motsvarar antagligen de tankar som snurrade i huvudet på Jesus i 
nattvardssalen. Messias ska lyfta syndens börda av folkets axlar, bli en värdig 
överstepräst genom att han gör sig själv till offer. Det är en omänskligt hård väg att gå, 
men den behagar Gud, ty den är fullständigt osjälvisk. Jesus hoppas att apostlarna fattar 
det här, att de älskar varandra som han har älskat dem. 
 
Evangelium: Mark 14:12-16, 22-26 (Detta är min kropp, detta är mitt blod) 
 
Den allra första eukaristin ägde rum i en stämning av rädsla, osäkerhet och konflikt. 
Dagens läsning klipper bort de bitarna och fokuserar på Jesu formella arrangemang och 
instiftande av denna måltid som skulle bli hans nya folks centrala kulthandling.  
 
V. 12: Markus är en aning oprecis: lammet skulle slaktas dagen innan det osyrade brödets 
högtid började. Han skriver kanske så här för att understryka att Jesu instiftande av 
nattvarden är ett verkligt offer (vinet blir verkligen till Kristi blod redan under denna 
första mässa, Jesu blod utgjuts inte bara nästa dag på Golgata).  
Detaljen med mannen som – likt en kvinna – bär på en vattenkruka och redan har ordnat 
allt för kvällen verkar avtalad i förväg. Det visar att nattvardssalen skulle hållas hemlig. 
Det är min kropp, säger Jesus och bryter samtidigt brödet (v. 22). Ordet står för hela 
personen (”detta är jag”) – en bruten person menas, det är Jesu undergång som här 
kopplas till förutsägelsen om den lidande Messias, han som var beredd att dö och blev 
räknad som syndare, när han bar de mångas skuld (Jes 53:12). Alla dricker sedan av 
samma bägare (så gör man bara inom familjen) och Jesus säger att den innehåller hans 
blod, förbundsblodet (v. 24). Här tolkas Jesu kommande död som ett blodsoffer som ger 
gemenskap med Gud, likt blodet från de djur som Mose slaktade vid Sinai, när det gamla 
förbundet ingicks (2 Mos 24:8). Lagen och profeterna är bakgrund till det offer Jesus 
frambär. Vi står inför en vändpunkt i världshistorien: försoningen med Gud, Guds JA, blir 
till mitt i människornas NEJ.   
 



	

	

Försoningen blev sakrament. Det lämnade han kvar åt oss. Vi bär det i procession. 
 
 
MÅNDAGEN I TIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 2 Kor 1:1-7 (Gud tröstar oss så att vi kan trösta dem som har det svårt) 
 
Vi läser nu i två veckor ur Andra Korinthierbrevet. Paulus hade låtit sin medhjälpare Titus 
visitera den förvirrade kyrkan i Korinth. Nu hör han goda nyheter och är lättad. Ordet 
”tröst” upprepas hela nio (!) gånger här i brevets inledning.   
 
Evangelium: Matt 5:1-12 (Saliga de som är fattiga i anden) 
 
Från och med i dag och till början av september läser vi i ur Matteus evangelium. Här 
börjar Bergspredikan (kap. 5-7; jfr Luk 6:17 ff). Tema är den nya livsstilen som Jesus 
inbjuder till: att vi älskar Gud och håller hans bud av hela vårt hjärta (5 Mos 6:4-9). Vi får 
här de inledande saligprisningarna (se även Katolska kyrkans katekes, nr 1716-1729; jfr 
544; 2546; 2518f; 2305-2306). Berget som plattform får Jesus att likna laggivaren Mose 
på Sinai. Vi får nu Kristi lag (1 Kor 9:21; Gal 6:2). Berget är även ett pedagogiskt drag: 
Jesus gör sig av med de halvhjärtade. Bara de intresserade tar sig dit (liksom till kyrkan i 
dag).  
 
Vad är en ”saligprisning”? En gratulation, ett lyckligt konstaterande av hur välsignad 
någon är (jfr Ps 1:1). V. 3 i Lukas version (Luk 6:20) visar att Jesus avser verklig 
fattigdom. Han menar här de frivilligt fattiga som av solidaritet och för att fria sig från 
habegär avstår från ägodelar (Luk 14:33; Matt 13:22; 19:29). Uttrycket ”i anden” syftar 
på den medvetna sidan av detta val: trygg och viss om Faderns omsorg vill man vara 
”liten” och lägga bort skryt och jordisk ”storhet” (Ps 37; 131; 1 Joh 2:15-17). Saliga är 
även de som sörjer (v. 4), nämligen över gudsfolkets förfall (inklusive sina egna synder). 
De ödmjuka (v. 5) är de som avstår från våld, från fanatism, från att brusa upp (jfr 1 Kor 
13:4-7; Ords 15:18). V. 6 avser längtan efter Guds rike, där vi alla har mat på bordet 
(”tillkomme ditt rike”; jfr Luk 6:21, 25), men även efter ett heligt liv (jfr Matt 5:48; Amos 
8:11). V. 7 handlar om aktiv medkänsla. ”Renhjärtade” (v. 8) är de uppriktiga, de som 
inte hycklar med sin tro (Ps 15; 24:4). Liksom Mose vill de bara en sak: få se Gud (2 Mos 
33:18). Fredsstiftarna (v. 9) är som änglar (= ”gudssöner”), de bär friden från Gud (Luk 
2:14). De betalar ofta ett högt pris för det, liksom Jesus som kallas vår fred i Ef 2:14 (jfr 
Kol 1:20). V. 10-11 talar direkt till åhörarna. De förtalas kanske just nu, men borde jubla 
med tanke på belöningen.  
 
Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så (Joh 13:17).  
 
 
TISDAGEN I TIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 



	

	

Första läsningen: 2 Kor 1:18-22 (Jesus var inte både ja och nej, i honom finns bara ett 
ja) 
 
Vissa gjorde narr av Paulus i Korinth för att han sagt han skulle komma men inte kom. 
Men lika litet som Kristus är både ja och nej, så är hans apostel det. Det var för att skona 
dem som han avvaktade (2 Kor 1:23).   
 
Evangelium: Matt 5:13-16 (Ni är världens ljus) 
 
Jesus har stora förväntningar på sina lärjungar. Vi har ett ansvar för världen. Våra 
handlingar skulle vara som ljuspunkter i natten – ljus som utgår från Gud (v. 16; jfr Joh 
8:12; Jes 49:6; 60:1-3). Men vi sätter ljuset under en hink (v. 15) när vi skäms för att 
bekänna att vi tillhör Kristus (jfr Matt 10:32-33). De demonstrativt goda gärningarna som 
nämns här står i en viss spänning till förmaningarna om diskretion i Matt 6:1-8, 16-18. 
Livet är en delikat balansgång mellan viljan att visa på det goda och risken att bli självgod 
– håll tungan rätt i mun! Salt (v. 13) skyddar (konserverar) kött mot förruttnelse. Så ska 
trons skatter genom oss bevaras (konserveras) åt kommande generationer och inte 
förändras och fördärvas av heresier. Matteus skriver på grekiska – det sägs att 
dubbeluttrycket ”jordens salt och världens ljus” klingar vackert om man översätter det 
tillbaka till Jesu talspråk, arameiska. Så anar vi Jesu poesi och Matteus ”urtext” bakom 
versen. Salt ger i övrigt också smak – utan salt är maten tråkig och trist, som en 
halvhjärtad måltid framsatt åt en oönskad gäst. Att vi förlorar vår sälta (v. 13) betyder att 
man inte längre ser skillnad mellan oss och den sekulära omgivningen. Vi tillför inget, 
ingen berörs av vår predikan, vår barnpedagogik blir trist, liturgin en udda teater, 
religionen luktar unket, den står där utan skäl för sig och kyrkor rivs (= kastas bort och 
trampas av människorna, v.13). Staden på berget i v. 14 fick nog fromma judar att tänka 
på tempelberget i Jerusalem. Jesu sällskap ska vara precis så och byggt på klippan som är 
den bekännande Petrus (Matt 16:18). En sådan stad är också svår att inta. Vår tro ska vara 
befäst med genomtänkta argument.      
 
Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret (Matt 6:23).   
 
 
ONSDAGEN I TIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 2 Kor 3:4-11 (Jag har fått förmågan att vara tjänare åt ett nytt 
förbund) 
 
Paulus svarar kritikerna säker på sin sak. De ville antagligen re-judaisera hans lärjungar 
(jfr 2 Kor kap. 10; 11:13, 22f; jfr även Galaterbrevet). Paulus tjänst överträffar Moses! 
Moses ansikte strålade när han talat med Gud och fått lagen (jfr 2 Mos 34:28-35) men 
bara för en tid. Andens härlighet brinner däremot i oss utan att slockna. Denna läsning är 
som en kommentar till Rom 7:6 f (jfr även Rom 2:29).     
 



	

	

Evangelium: Matt 5:17-19 (Jag har inte kommit för att upphäva utanför att uppfylla) 
 
Stod dessa ord om den mosaiska lagens orubbliga giltighet inte i våra biblar utan hittades 
i modern tid på antika pergament i en arkeologisk utgrävning skulle många teologer få 
huvudverk: ”Motsäger inte detta Paulus ord om Kristus som slutet på lagen (Rom 10:4; 
jfr Gal 2:15ff och Rom 3:21-28)?” Absolut inte. Hör Paulus ord i Rom 3:31: Upphäver vi 
då lagen genom tron? Inte alls! Vi befäster lagen (jfr Rom 7:12; 10:4). Jesus och hans 
kärleksbud uppfyller allt vad det gamla förbundets lag avsåg och förutsåg. Vi i det nya 
förbundet ska förverkliga budens andemening (barmhärtighet och tillit till Gud) och göra 
det in i minsta detalj. Först då kommer lagen till sin rätt. Så överträffar Jesus Mose, och vi 
fariseerna och de skriftlärda (se evangeliet i morgon). V. 19: att hålla buden och att få 
andra att göra så syftar på kyrkans lärare. De ska både lära ut och själva leva som de lär, 
annars ska de dömas hårt (jfr Jak 3:1). Det ”allra minsta” budet (v. 19) var förmodligen 5 
Mos 22:6-7 (om att skona en ruvande fågelmamma i sitt fågelbo).         
 
Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den dagen lång (Ps 119:97). 
 
 
TORSDAGEN I TIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
Första läsningen: 2 Kor 3:15 – 4:1, 3-6 (Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus) 
 
Djävulen sprider mörker, man ser inte att Jesus är Guds Son. Men när vi tror på Jesus 
tänds ett inre påskljus: Gud som skapade ljuset i universums början gör det nu i oss alla 
(jfr v. 18): från den korsfäste Messias ansikte utgår detta trons ljus (jfr Joh 14:9).    
 
Evangelium: Matt 5:20-26 (Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom) 
 
Vad är den mosaiska lagens andemening (läsningen i går)? Att vara rättfärdig inför Gud 
var också de skriftlärdas och fariseernas uppriktiga önskan, de gjorde det till en både 
allvarlig och krävande uppgift. Jesus kräver inte mer än de, utan något helt annat. Fram 
tills v. 46 får vi nu sex motsatspar (antiteser) som ska visa skillnaden mellan den ”gamla” 
och den ”nya” rättfärdigheten. Med oerhörd personlig auktoritet (”jag säger er…”) 
uppmanar Jesus till radikal lydnad för toran, för lagen, i detta fall femte Guds bud (v.21; 
2 Mos 20:13; 3 Mos 24:17). Jesu förmaning om att släppa de onda orden och rättshaveriet 
(jfr Syr 27:30; 28:3, 7) vill säga: ”Guds försoning med världen är omedelbart nära, det 
passar sig inte nu att ge efter för vredens impulser. Nej, sök genast förlikning med din 
nästa – det kvittar väl vem av er som har rätt? Vill ni stå där och gnälla när Gud generöst 
efterskänker allas skuld? Föraktar ni hans godhet? Då stannar ni kvar ute i mörkret!” I v. 
22 tänks på helvetet som är evigt, medan det tidsbegränsade fängelset som nämns i v. 25-
26 passar bättre på skärselden (Katolska kyrkans katekes, nr 1030-1032). Att styra sin 
tunga är svårt (jfr Jak 1:26; 3:1-11), men dock viktigare än alla offer. Fridshälsningen i 
mässan är inte någon sorts artig gest utan en allvarlig förpliktelse: ”jag går inte fram till 
kommunionen utan att i alla fall visa viljan att försonas”. Observera att vreda ord inte 



	

	

alltid är fel. De kan användas i sanningens tjänst, som protest och för att omvända någon 
(som Jesus själv i t.ex. Matt 23:17).  
Jesu ord om att gå till templet med sin offergåva förutsätter att templet ännu finns. Det är 
en intressant detalj. Templet förstördes som bekant år 70. Traditionen är alltså äldre än så 
och texten går tillbaka på de första vittnena.         
 
Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken?” (1 Mos 4:6) 
 
 
Fredagen 11 juni – tredje fredagen efter pingst: 
 
JESU HJÄRTAS HÖGTID    ÅRGÅNG B 
 
Första läsningen: Hos 11:1, 3-4, 8c-9 (Mitt hjärta är i uppror) 
 
Ingen kunde som profeten Hosea beskriva Guds ömma kärlek till sitt folk. Den helige 
mannen från 700-talet f.Kr. levde med traditionerna från uttåget ur Egypten och 
ökenvandringen. Vi får här bokens centrala utsaga: Gud väljer att älska folket trots dess 
ofattbara likgiltighet mot honom. Dagens läsning fokuserar enbart på de verser som 
handlar om Guds godhet, inte på folket svek. Vi betraktar här GUD. 
 
Andra läsningen: Ef 3:8-12, 14-19 (Kristi kärlek är väldigare än all kunskap) 
 
En sak är att känna till den kristna trons trossatser, en annan att rätt förstå deras mänskliga 
och gudomliga djup. Kristus bor verkligen i vår ”inre människa” (v. 16). Vi är planterade 
i honom och har våra rötter i kärleken från Gud. Bredden och längden och höjden och 
djupet (v. 18) är tempelsymbolik (Hes kap. 42,47,48: Upp 21:9-27). 
 
Evangelium: Joh 19:31-37 (En av soldaterna stack upp sidan på honom med en lans, 
och det kom ut blod och vatten) 
 
Den ohyggliga scenen på Golgata har djup innebörd, enligt Mose lag fick offerdjurens 
ben inte krossas (2 Mos 12:46; 4 Mos 9:12; jfr Ps 34:21). Johannes måste tänka på det när 
han nu ser hur Jesus, Guds lamm, skonas på samma sätt. Soldaterna väljer en snabb 
lösning: en lans sticks in i Jesu sida, dvs. genom hjärtat. Ur detta flyter det nu blod och 
vatten (v. 34). Denna observation styrks med en högtidlig försäkran om att ögonvittnet 
själv har sett det. Blodet och vattnet tillmäts här högsta betydelse – de är liksom 
evangeliet i miniformat. Jesus är det nya templet, bilden förutsätts vara känd av läsarna i 
Joh 2:21 (jfr Upp 21:22; 1 Kor 3:16 f; 6:19; 2 Kor 6:16). Ur detta tempels sida tränger 
alltså vatten fram. Johannes vill få oss att tänka på att en gång skulle vatten flöda från 
templets högra sida (Hes kap. 47). Vattenmängden skulle ge liv åt allt, till och med åt 
Döda havet. Jesu död blir så början på ett nytt, bördigt paradis.   
 



	

	

I Johannes första brev heter det: Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus 
Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som 
vittnar. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga 
(1 Joh 5:6-8). Vårt dop och vår eukaristi är kyrkans grundläggande sakrament, möten 
med Gud genom Anden. Båda renar oss från all synd (1 Joh 1:7; jfr Katolska kyrkans 
katekes, nr 1225). Den nye Adam (Rom 5:12 f) ger här sitt liv för kyrkan, sin Eva, sin 
brud (jfr Ef 5:28-32). Vi byggs upp genom honom som bröts ner av kärlek till oss. 
 
Jämförelsen är djup: Jesus dog på en fredag och på den allra första fredagen (den sjätte 
dagen) lät Gud Adam ”sövas ner” (en bild av döden), öppnade hans sida och tog ifrån 
honom det revben av vilket han bildade Eva (1 Mos 2:18-24).  
 
 
Lördagen 12 juni: 
 
JUNGFRU MARIAS OBEFLÄCKADE HJÄRTA, minnesdag 
  
Idag – dagen efter Jesu Hjärtas högtid – firar vi JUNGFRU MARIAS OBEFLÄCKADE 
HJÄRTA. Jesu och Marias hjärtan hör ihop. Påven Pius XII lät 1944 instifta denna dag, 
efter det att han 31 oktober 1942 i samband med firandet av Fatimauppenbarelserna (se 
dagens helgon, 13 maj) hade invigt hela mänskligheten till Jungfru Marias obefläckade 
hjärta. 
  
Jesajas ord i denna minnesdags första läsning var en stor tröst för de fattiga judarna i 
Jerusalem, som efter befrielsen ur exilen i Babylon på 500-talet plågades av fattigdom 
och hårda skatter från det persiska imperiets sida. Messias skulle komma och folkets 
förnedring ta slut – Gud lovar det! V. 10-11 ska illustrera hur jublet kommer att bryta ut 
när det händer. Den första bland alla i Gudsfolkets historia som insåg att hände nu var 
Jungfru Maria. Hon lät Jesajas löften blomma ut i lovsången Magnificat (Luk 1:46-55). 
Maria förstod att hennes inre, hennes hjärta, var Sion, den välsignade staden där Guds 
frälsning skulle bo. 
  
Denna dags evangelium tar oss med henne till det jordiska Jerusalems tempel. Maria 
oroas och får smaka på vad som komma skall: en dag ska hon mista men återfinna sin 
vuxna son i denna stad – när han dör och uppstår. Läsningens sista ord är ”hjärta”, det vill 
säga Marias hjärta. Hjärtat står i Bibeln för personkärnan, platsen för våra val, vårt 
innersta JA eller NEJ till Gud. Marias hjärta var ett enda stort JA – också vid korset när 
det kändes som om ett svärd gick genom henne (Luk 2:35). Marias JA trots alla världens 
NEJ liknar Guds JA till oss. Må våra hjärtan öppna sig för den Son hon räcker fram till 
oss, ty i honom finns bara ett ja (2 Kor 1:19)!     
 
Särskilda läsningar denna dag:  
Jes 61:9-11 samt Luk 2:41-51  
 


