
HELIGA TREFALDIGHETS DAG   ÅRGÅNG B 
 
Första läsningen: 5 Mos 4:32-34, 39-40 (Herren är Gud uppe i himlen och nere på 
jorden, det finns ingen annan) 
 
Gud uppmanar här sitt folk att göra jämförande religionsstudier. Har något annat folk en 
gud som är så mäktig och som så skonsamt kommit nära deras värld, talat till dem och 
befriat dem ur förtryck och slaveri? Nej, ty avgudarna är ett intet (jfr Jes 43:10-13). Vi 
kristna ser den fulla innebörden i Guds ”uppe” och ”nere” (v. 39): Faderns upphöjda 
storhet, Sonens nedstigande och frälsande lidande för oss, Anden som är Gud-med-oss 
nere på jorden (v. 39). Varje gång vi gör korstecknet uttalar vi namnet över alla namn (jfr 
Fil 2:9). Vi ska alltid göra det med vördnad!  
 
Andra läsningen: Rom 8:14-17 (Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan 
ropa: ”Abba! Fader!”) 
 
I vår viktigaste bön Fader vår instämmer vi i Jesu tillitsfulla bön till Fadern. Abba! säger 
ett litet barn kärleksfullt till sin far på Jesu vardagsspråk, arameiska. Vi är objektivt sett 
Guds barn genom dopet, inte genom en subjektiv ”frälsningsvisshet” (Anden är ofelbar, 
men inte vi!). Tron bygger på Guds löften, inte egna förnimmelser.   
 
Evangelium: Matt 28:16-20 (Döp dem i Faderns och Sonens och Den helige andes 
namn) 
 
Matteus bok avslutas med en sammanfattande kristologi som även låter Guds heliga 
Treenighet klart träda fram. Vi är tillbaka i Galileen där allt började. Nu ska 
förkunnelsen börja om, inte bara inför ”Israels barn” (Matt 10:5f; 15:24) utan inför alla 
folk. Nu faller lärjungarna ner, framstupa, i tillbedjan, som de visa männen vid Jesu 
födelse (Matt 2:11). Nu ska det bli synligt för världen vem Jesus är: Människosonen (Dan 
7:13) som har fått fullmakt av Fadern att undervisa, förlåta synder och vara det nya 
templet (Matt 7:9; 9:6,8; 11:27; 21:23 f). Ja, alla folk ska bli Jesu lärjungar, de ska lära sig 
Jesu bud (här tänks väl mest på Bergspredikan, Matt kap. 5-7) så som den auktoritativt 
utläggs av hans apostlar i gemenskap med Petrus (Matt 16:19; 18:18).  
 
Dopformeln (v. 19) talar om ”namn” i singularis. Fader, Son och helig Ande är ett enda 
namn, inte flera. Så är Gud TRE och EN. Löftet att alltid vara med kyrkan på jorden – jag 
är med er (v. 20) – anknyter till namnet Immanuel (Gud-med-oss) från Josefs dröm i Matt 
1:23 (jfr Jes 7:14). Vi anar ett eko av Guds mystiska namn Jahve som han uppenbarade 
för Mose: JAG ÄR DEN JAG ÄR (2 Mos 3:14). Det hebreiska ordet Jahve syftar på 
trogen närvaro: ”Jag är den som kommer att vara hos dig”. Det firar vi i dag: Gud är den 
bakom allt Transcendente, upphöjd över allt, men också Den som kom till oss i vår 
ringhet genom Maria, och även Den som bor i vårt hjärta och i kyrkan. Allt är nu 
blottlagt, allt ska nu proklameras, vill Matteus säga.    
 



 
Måndagen 31 maj:  

 
DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK, fest 
 
I dag är det fest med anledning av DEN SALIGA JUNGFRUN MARIAS BESÖK HOS 
SIN SLÄKTING ELISABET (Luk 1:39-56). Maria, ung, ogift och gravid (och kanske på 
rymmen från snacket i byn?) välkomnades av sin gravida släkting, Elisabet, som är säker 
på att Maria bär Guds son! Den nåderika scenen är mänsklig, vardaglig: Elisabet ska snart 
föda och kommer att behöva hjälp. Maria, oväntat gravid, är mer än välkommen här. 
Kvinna hjälper kvinna. Bådas glädje får dem att jubla. Paulus ord från Rom 12:13 passar 
särskilt väl på denna scen: Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om 
gästfrihet.  
 
Maria VET nu att alla ärkeängeln Gabriels ord (Luk 1:30-37) är sanna. Hon lovsjunger 
och vi lovsjunger: varje kväll upprepar miljoner människor Marias lovsång från Luk 1:46-
55 i kyrkans kvällsbön (vespern). Jubla, Maria – dotter Sion som du kallas i denna dags 
första läsning (Sef 3:14)! Kyrkan – vi alla – kommer aldrig att låta din lovsång tystna!   
 
Särskilda läsningar: Sef 3:14-18 eller Rom 12:9-16, samt Luk 1:39-56 
 
 
TISDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Tob 2:9-14; 3:1a (Tobit knotade inte mot Gud när blindhet hade 
drabbat honom) 
 
En sak är att uthärda människors förakt när man gör Guds vilja, en annan att stå ut med att 
Gud tillåter att man mitt i eländet också drabbas av olycka, sjukdom, försörjningsproblem 
och bittra missförstånd. Tobits sura fru påminner om den stackars Jobs dito (Job 2:9). 
Tobit är annars mycket olik Job. Han klagar inte utan accepterar sitt öde som en botgöring 
för sitt folk (Tob 3:2-6). Så liknar Tobit Jesus.     
 
Evangelium: Mark 12:13-17 (Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som 
tillhör Gud) 
 
Jesus vinner en elegant retorisk seger. Men var står han egentligen i sakfrågan? Betalar 
man skatten (som belastade befolkningen kännbart) eller inte? Skatten som åsyftas här 
infördes år 6 e.Kr. Den ledde omgående till ett uppror som utgick från Galileen, Jesu 
hemtrakter, och krossades i blod. Denaren som Jesus fick se bar en bild av kejsaren 
Tiberius (regerade 14-37). Med tanke på judiska religionens bildförbud, (2 Mos 20:4-5) 
var den horribel. På myntet stod skrivet att Tiberius var ”son till den gudomlige 
Augustus”, och på baksidan såg man symboler som visade att han även var romerska 
statsreligionens överstepräst. Sådant tvingades judar gå omkring med i fickan, en 



blasfemi. Bakom Jesu svar anar vi folkets avsky för kejsaren. Men den lömska frågan är 
farlig. Svarar Jesus klart nej till skatten kan han anmälas för uppror. Vid ett ja får han 
folket mot sig. Jesus ändrar i stället på frågan och tvingar åhörarna att tänka över vad vi är 
skyldiga mot Gud. Myntet bar en bild av kejsaren, men varje människa är själv ett mynt, 
skapad till Guds avbild. Hur gör man rätt inför Gud? Det är frågan. Vi hör folket 
applådera, dock kanske inte som i läsningen i går. Vissa ansåg nog att Jesu svar var fegt.   
 
Bevara mig för fällorna de lägger ut, för ogärningsmännens snaror (Ps 141:9). 
 
 
ONSDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
 Första läsningen: Tob 3:1-11b, 16-17a (Deras böner nådde fram till Guds härlighet) 
 
Gud för ihop människor på hemlighetsfulla sätt. Två fromma men djupt förtvivlade judar 
– långt ifrån varandra – ber en bön som verkligen kommer från hjärtat: deras förnedring 
och nöd är så stor att de inte vill leva längre. De vet inte än att de ska bli svärfar och 
svärdotter och få liv, hälsa och glädje i övermått.   
 
Evangelium: Mark 12:18-27 (Gud är inte en gud för döda utan för levande) 
 
Under Jesu sista vecka i jordelivet tar han avstånd från det ena religiösa partiet efter det 
andra. I dag är det saddukeerna. De var ett konservativt prästparti med rötter in i 
överklassen och sympati för det romerska imperiet och grekisk kultur. De förkastade tron 
på änglar, själens odödlighet och uppståndelsen. Denna världsöppna, skeptiska kulturelit 
var förmodligen Jesu allra argaste motståndare. Saddukeernas lätt komiska 
fallbeskrivning här ska förlöjliga tron på uppståndelsen. De får säkert skrattarna på sin 
sida: sju bröder i himlen bråkar om hustrun (vem av dem som kvinnan själv skulle vilja 
välja tänker nog ingen på). Jesu svar avslöjar deras tänkesätt: att kvinnor står till fritt 
förfogande också i himlen. Men där ska kvinnor, precis som män, stå med allt de är inför 
Gud, fria som änglar, obundna av äktenskapet. Sadukeerna erkände i övrigt bara 
Moseböckerna som helig skrift. Däri stod inget om uppståndelsen, menade de. Jesus 
kritiserar dem i v. 24 för att inte känna Skriften (han vill se tänkande bibelläsare) och 
argumenterar utifrån en episod från just Moseböckerna (2 Mos 3:6). Argumentet i v. 26-
27 bottnar i en djup förtröstan: döden kan inte avsluta gemenskapen med Gud. Hans 
trohet räcker bortom graven.    
 
De förstår inte Guds hemligheter, de hoppas inte på lön för fromheten och tror inte på 
belöning åt fläckfria själar (Vish 2:22). 
 
 
TORSDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 



Första läsningen: Tob 6:10-11; 7:1b, 9-17; 8:4-7 (Det är himlens vilja att Sara ska ges åt 
dig) 
 
Gud styr allt. Tobias och Sara ska få varandra. Ärkeängeln Rafael kommer att lyckas. 
Man får anta att den hårt prövade Sara samtyckte till bröllopet – rädd men också med 
hopp om att det skulle gå bättre den åttonde gången. Gud – äktenskapets skapare – vill 
vara med och hjälpa oss i alla detaljer. Bön innan samlag – varför inte? Hopp om liv, barn 
och lycka är ju en del av det. Och vem ska man tacka när allt går väl om inte Gud?   
 
Evangelium: Mark 12:28b-34 (Detta är det första budet, sedan kommer ett av samma 
slag) 
 
Herodesanhängarna, fariseerna och saddukeerna ställde frågor till Jesus för att få honom 
på fall och dömd till döden. Det gör inte den skriftlärde i dagens evangelium. Han är ärlig 
och frågar för att lära sig. Möjligen vill han jämföra Jesus med den kände lagläraren 
Hillel som några år tidigare fick nästan samma fråga av en hedning som ville bli jude och 
bad om en snabb sammanfattning av läran – så snabbt som man orkar stå på ett ben. Hillel 
svarade: "Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela 
lagen. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!" Jesu svar handlar inte som Hillels om att 
låta bli något. Det har en aktiv dynamik som hämtar näring i Shema-bönen, en 
trosbekännelse som judar ber två gånger dagligen (5 Mos 6:4-9 + 11:13-21 + 4 Mos 
15:37-41). Jesus pekar på det första av tio Guds bud och knyter budet till förpliktelsen att 
älska sin medmänniska (3 Mos 19:18). Det är i sanning kärnan av allt: tror vi verkligen på 
Gud måste vi ju satsa på honom över allt annat, låta honom, den Ende, gripa tag i hela vår 
existens så att allt vi gör utstrålar hans närvaro och blir till gagn för medmänniskan. Det 
handlar inte om att känna ljuva känslor utan om att i sina konkreta handlingar låta världen 
märka att Gud är viktig och att hans rike finns. Det är äkta religion!    
 
Jag vill se kärlek, inte slaktoffer, kunskap om Gud hellre än brännoffer (Hos 6:6). 
 
  
FREDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
Första läsningen: Tob 11:5-17a (Han slog mig men förbarmade sig åter över mig: nu ser 
jag min son) 
 
Gud kan på nolltid vända vårt elände i lycka. Tobit har lidit tålmodigt och är redo för 
nåden att se drömmen om familjens framtid bli sann. Scenen har också en doft av 
paradiset: tanken går till Kristus, Sonen, som för sin brud, kyrkan, till Fadern i himlen.     
 
Evangelium: Mark 12:35-37 (Hur kan de skriftlärda säga att Messias är Davids son?) 
 
Att Jesus har kommit till den heliga staden som någon sorts Messiaskandidat vet nu alla. 
Men vad innebär det rent politiskt? ”Messias” betyder ”den Smorde” – det syftar på 



smörjelsen till att vara Israels kung, så som forntidens stora förgrundsgestalt, kung David, 
högtidligt smordes (2 Sam 5:3). Är Jesus här för att förhandla sig till kungavärdighet 
liksom Herodes den store gjorde med romarna (jfr scenen i Luk 19:12, 27)?  Jesu ord i 
dagens evangelium vill säga att Messias inte behöver vara en kopia av David. ”Davids 
son” är en otillräcklig definition av Frälsaren. Han är s.a.s. ”överpolitisk”. Psalm 110:1 
citeras i v. 36 – som så ofta i Nya Testamentet (jfr Apg 2:34-35; 1 Kor 15:25; Mark 
14:62; 16:19; Rom 8:34; Ef 1:20; Kol 3:1 Heb 1:13; 8:1; 10:12).  
 
Här avslutas Jesu sista fem kontroverser i livet. Markus skriver (v. 37) att den stora skaran 
gärna lyssnade på Jesus. Men lärjungarna måste ha känt kalla kårar: Jesus har tagit 
avstånd från alla viktiga partier, och vem stöder oss nu? Nu får det bära eller brista. 
 
Förslag till fredagsoffer: Be en bön för våra politiker – om Kristi sinnelag  
(jfr Fil 2:5) 
 
 
LÖRDAGEN I NIONDE VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Tob 12:1, 5-15, 20 (Nu stiger jag upp till honom som har sänt mig) 
 
”Vad kostar mässan?” frågar någon, men Guds nåd kan inte köpas! Gamla Tobit fumlar 
med plånboken, men tappar den nog på marken när han inser vem som står där. Ordet 
”nåd” heter på latin gratia – nåden är gratis. Ge pengarna till nödlidande!  
 
(Årgång II, jämna år): Första läsningen: 2 Tim 4:1-8 (Gör vad som åligger en förkunnare 
och fullfölj din tjänst) 
 
Paulus uppmanar i v. 2 Timotheos till ständig undervisning om Jesus – även i ”otid”, t.ex. 
när alla kring oss säger: ”Nu ska vi väl inte behöva dra in Gud i det här!” Fotbollsstjärnan 
Guillermo Molins från MFF ställde sig en vacker dag och bad på planen inför en viktig 
match. Det blev knäpptyst på läktaren. När han bett klart jublade man igen. Så undervisar 
man! Aposteln varnar här i sitt ”testamente” mot all wellness-religion (= det som känns 
bra vill jag tro på) eftersom man i en sådan värld inte bryr sig om vad som är sant. Med 
”legenderna” i v. 4 avses dåtidens växande flora av gnostiska myter och spekulationer (jfr 
1 Tim 1:4) som lockade många kristna bort från urkyrkans tro, disciplin och tradition.     
 
Evangelium: Mark 12:38-44 (Den fattiga änkan lade mer i tempelkistan än alla de 
andra) 
 
Jesus har inte mycken tid kvar. Den sista gruppen han vill hinna göra upp med är de 
skriftlärda, d.v.s. professionella teologer. De kunde fungera som en sorts advokater som 
mot (fet) betalning förvaltade änkors förmögenheter. Det beteende som Jesus karikerar 
här är typiskt för lärda som måste skylta med sig själva för att synas och vara någon i 
vimlet, brödpräster som man har kallat dem. Som kontrast till dem pekar Jesus på den 



fattiga änkan som för Guds skull ger allt – ja, ger tills det gör ont (påminde hon om hans 
egen moder Maria?). Det står nu klart för alla i Jerusalem att Jesus inte har kommit för att 
fjäska för någon. De ringa gläds åt allt han säger. Det går från mun till mun i mörka 
gränder och kalla skjul där Jerusalems fattigaste judar delar mat med varandra och hoppas 
på Gud: Jesus är Profeten (5 Mos 18:15). Dramatiken ökar. Lärjungarna ser att det 
lidande som Jesus talade om närmar sig. Kommer då den stora messianska vändpunkten? 
Eller kommer den inte?  
 
Vi har vandrat länge med Markus nu och hört hans version av Jesu framträdande. Vi 
kanske saknade att få veta mer om Jesu undervisning. Den får vi mer av hos Matteus, vars 
bok vi ska läsa ur från och med på måndag och sedan under hela sommartiden.  
  
Herren är hans namn… de faderlösas fader, änkornas försvarare (Ps 68:6). 
 
 
 
 


