
TJUGOSJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”  ÅRGÅNG B 
 
Första läsningen: 1 Mos 2:18-24 (De blir ett) 
 
I paradiset skapades äktenskapet. Därmed säger Bibeln att denna unika sociala relation är 
helt primär. Den är den fundamentalaste relationen som finns: samhället bygger på 
familjer, men familjen bygger på löftet mellan man och kvinna att ge sig åt varandra. En 
doft från Paradiset drar genom kyrkan när ja-ordet sägs vid altaret. Både han och hon tar 
emot ett ”revben”, en komplettering. Båda två vinner allt och riskerar allt. I ingen annan 
relation kan vi göra varandra så lyckliga (eller olyckliga!).  
Därför behöver vi här moral, hög moral, mer än någon annanstans. Det är svårt, ty vi 
människor är svaga! Därför behövs Gud. Därför behövs bön. Äktenskapet är en skola i 
helighet, där alla svårigheter leder oss tillbaka till Gud, som förde ihop oss.  
 
Djuren, som här skapas av jord liksom Adam, får inte bli hans konkurrenter: de 
underkastas hans makt genom att han får klassificera dem (v. 19-20). Men detta att härska 
och dominera lindrar inte Adams grundproblem: ensamheten. Djuren blir aldrig hans 
jämlikar. Därför skapas kvinnan ur honom själv, ur hans sida. Hon och han hör ihop. De 
ska komplettera varandra och aldrig bli varandras konkurrenter.  
En sinnrik detalj är att Adam behöver ”sövas ner” inför denna operation (v. 21), här 
antyds att mannen i viss mån måste ”dö” för att kunna klara det nya livets krav. Adam 
måste avstå från en del, men belöningen blir fantastisk: hennes kärlek. 
 
Där står mänsklighetens föräldrar, sida vid sida, i strålande ursprunglig skamfrihet, här 
behövs ingen dominans. Adam är jublande nöjd med denna gåva – en stor, indirekt 
komplimang till Eva (v. 23)! Adam vill dela allt med henne, t.o.m. sitt namn (som när 
makar i dag tar samma efternamn). Hebreiskan leker här med orden: ”Man” heter ish och 
”kvinna” isjá (en likhet som i engelskans man/wo-man).  
Det vore fel att tolka denna text som att mannen utövar ”makt” över kvinnan genom att ge 
henne namn. Hon är inget djur utan hans eget kött. Att Adam ska få någon som ”kan vara 
honom till hjälp” (v. 18) betyder att kvinnan motsvarar honom på ett harmoniskt sätt, inte 
att hon får reduceras till ”hjälpreda”. Ordet ”hjälpare” (som används om Eva i denna vers) 
heter på hebreiska ezer. Detta ord används i Bibeln också om Gud själv. Katolska 
kyrkans katekes (nr. 1605) talar därför om kvinnan som en gåva till mannen, som på sätt 
och vis representerar ”Gud som är vår hjälp” (jfr Ps 121:2). Eva, Guds representant, är en 
hjälp som ska lindra Adams ensamhet.  
 
Nec domina, nec ancilla, sed socia (inte härskarinna, inte tjänsteflicka utan ledsagare) – 
denna teologiska lärosats från 1100-talet behöver upprepas i alla tider. Kvinnoförtryck i 
kristendomens namn har funnits men det beror inte på Bibeln och den kyrkliga läran i sig. 
Man och kvinna skapades för varandra, som varandras hjälp. Just så liknar de Gud, vars 
avbild de tillsammans är; se 1 Mos 1:27.  
 



V. 24 stämmer dåligt på Adam och Eva, som båda saknar jordiska föräldrar! Vi inser att 
berättelsen är tänkt som en modell för våra äktenskap: bandet till föräldrarna och vad de 
tycker måste brytas. Man måste vara frigjord, vuxen, för att kunna gifta sig.  
 
Andra läsningen: Hebr 2:9-11 (Han som helgar och de som blir helgade har alla samme 
fader) 
 
De kristna som var Hebreerbrevets adressater hade blivit osäkra i sin tro. Hur accepterar 
man att Jesus, Frälsaren, skulle dö så förnedrad på ett kors, som en terrorist eller en 
dödsdömd slav? Ingen ängel har drabbats så. Författaren svarar med att det tvärtom var 
högst passande! Jesus blev ”fullkomnad” genom lidandet (v. 10). Det betyder inte att han 
var ofullkomlig innan. Nej, korset ska visa vad Jesus lärde oss: så långt, in i döden, vill 
Gud gå för vår skull.    
 
Evangelium: Mark 10:2-16 (Vad Gud har fogat samman får människan inte åtskilja) 

 
Jesus tillåter separation (i nödfall) men inte upplösning av äktenskap och omgifte. Så 
balanserar man bäst de olika utsagorna i Nya testamentet (Matt 5:32; 19:6, 9; Luk 16:18; 
1 Kor 7:10-11, 39; observera dock det s.k. paulinska privilegiet i 1 Kor 7:15). När 
katolska kyrkan efter noggrann prövning kan ogiltigförklara ett äktenskap (för att 
parterna inte visste vad de gav sig in på/ var omogna/ gifte sig p.g.a. fruktan m.m.) så 
motsäger vi inte Jesus. Vi förklarar då att ett verkligt kristet äktenskap från början aldrig 
kom till stånd (Katolska kyrkans katekes, nr. 1625-1629).  
 
Vad säger vi till den svikna vars f. d. partner går och gifter om sig? En svår fråga! Ofta 
vill man bara gråta ... I tron på Kristus kan detta kors dock få mening. Den som väljer att 
bära tomheten – utan att själv bryta mot det förbund som ingåtts – liknar Gud själv, som 
förblir trogen mot en bristfällig mänsklighet. Gud sviker ingen, inte ens dem som lönade 
hans kärlek med iskallt avvisande och hans godhet med korsets pina. Han bryr sig särskilt 
om den som övergivits. Hans nåd består – varje morgon är den ny (Klag 3:23). Herren är 
nära de förtvivlade, han hjälper de modlösa (Ps 34:19). Är vi trolösa förblir han ändå 
trogen (2 Tim 2:13). Vi kristna är kallade att försöka likna Gud även på denna punkt. Det 
kan kännas hårt och inte alla klarar det. Det går inte utan en verklig heroisk inställning. 
Men det tillhör den trohet vi lovade varandra inför Gud. Kyrkans gemenskap hjälper oss 
vidare, steg för steg. 
 
Till det som Gud har fogat samman (v. 9) hör även barnen – en central del av 
äktenskapets syfte. Dagens läsning inkluderar Jesu välkomnande av dem. Vi ska också ta 
dem i famnen. De lär oss mycket om hur vi ska ta emot Guds rike (v.15).    
 
Fariseerna i v. 2 brydde sig inte om äktenskapsfrågan. De ville sätta dit Jesus för att 
kunna intyga att han förvränger Mose lag (5 Mos 13:1f; 18:20) (liksom många i dag vill 
sätta dit katolska kristna med ensidiga ”bibelbevis”). De hörde Jesus egenmäktigt 
upphäva ”dispensen” i 5 Mos 24:1 och kan så gå hem nöjda. De fick vad de kom för.  



 
 
MÅNDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Jon 1:1 – 2:1,11 (Jona stod upp och ville fly undan Herrens ansikte) 
 
Den motsträvige profeten sänds ut av Gud för att omvända de assyriska hedningarna i 
Ninive, så att Gud kan förlåta dem allt ont de gjort. Assyrierna var ansvariga för tio av 
Israels tolv stammars undergång. ”Ska de få nåd? Aldrig!” – Jona vill fly bort till Tarshish 
(Spanien) – som om Gud bara fanns i Heliga landet … Men överallt lyder vinden och sjön 
Gud (jfr Mark 4:35-41). Jona är arg: hellre drunkna än bli redskap för Guds godhet! 
Sjömännen kommer till tro på Israels Gud när havet lugnar sig. Vi ser: hedningar kan 
omvända sig. Jona fastnar i valens buk – en bild av oss alla när vi flyr från samvetets röst. 
Inuti valen släpper Jonas sin passiva aggressivitet.  
 
Evangelium: Luk 10:25-37 (Vem är min nästa?) 
 
Det är ironiskt att Jesus måste påminna en laglärd (jfr Joh 3:10) om lagens basala bud (5 
Mos 6:5; 3 Mos 19:18). Någon fnissar säkert i bakgrunden. Mannen är kränkt och vill då 
ha svar på vilken ”nästa” Jesus anser att man är skyldig att bry sig om (en stridsfråga i 
dåtiden). Svaret svider: Jesus låter en samarier – en person som judarna föraktade och såg 
som kättare – vara en förebild i att uppfylla lagen. Judarna diskuterade om man skulle 
hjälpa en samarier, men här hjälper en samarier en jude! Prästen och leviten (v.31-32) 
kom precis från templet i Jerusalem. Nu hade de bråttom hem (det bodde många präster 
och leviter i Jeriko). Möjligen tänkte de att den överfallne mannen nog var död och ville 
inte ”orena” sig genom beröring med ett lik (3 Mos 21:1f; 4 Mos 19:11;) när de nu precis 
hade ”helgats” i Guds hus. Vad Jesus här demaskerar är en syn på helighet som är 
omänsklig. Vi ska alltid hjälpa en människa i nöd, även om vi missar en mässa! Vägen 
ifråga är full av klippor och idealisk för rövare på lur. Det var farligt att stanna upp. Men 
samariern vågade det. Liknande hjältar finns i dag i områden med krig. Ordet ”samarit” 
(sjukvårdare) kommer från denna liknelse. I en djupare mening är Jesus samariern som 
riskerar allt för att hitta oss som ligger på vägen bort från Paradiset (Jerusalem), skadade 
av synden. Värdshuset (v. 34) är då kyrkan. Så ska kyrkan vara, vill Lukas säga.  
 
Från öster till väster är mitt namn stort bland folken… säger Herren (Mal 1:11)  
 
 
TISDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Jon 3:1-10 (De vände om från sin onda väg) 
 
Jona vill inte det här. Assyrierna som en gång nästan utrotade folket Israel ska inte få 
förlåtelse! Han lyder Guds befallning att predika omvändelse men gör det med så få ord 
som möjligt (v.4). Hedningarna reagerar med förbluffande allvar. De lägger inte bara aska 



på huvudet, som vi gör på askonsdagen, utan klär sig i botdräkt och fastar, både barn och 
vuxna, ja, t.o.m. djuren. Kontrasten till Guds folk och dess ovillighet till omvändelse är 
slående (jfr Jesu ord i Matt 12:41). Vi inser: hedningarna lyssnar men Israels barn 
lyssnar inte! För Paulus måste denna bok ha varit viktig, den visar hedningarnas 
möjlighet till frälsning. Jesus gör profetens tre dygn i fiskens inre till en bild av sin egen 
grav (Matt 12:40). Många tidiga kristna gravar bär en bild av Jona i valen.  
 
Evangelium: Luk 10:38-42 (Maria har valt det som är bäst) 
 

Jesus (och hans vänner) tas emot av två helgonsystrar som han älskade mycket (Joh 11:5). 
Marta och Maria från Betania firar vi 27:e juli tillsammans med deras broder Lasaros. 
Marta verkar äga ett stort hus och bjuder hem sällskapet. Att gå hem till en kvinna ansågs 
opassande för en dåtida judisk lärare, men Jesus gör det. Marta är som en diakon ska vara: 
hon tar hand om kyrkomedlemmarnas jordiska behov (jfr Apg 6:2 f). Möjligtvis 
överdriver hon lite. Bara en sak behövs, säger Jesus (v.42). Kanske menar han att en 
maträtt, inte tre, räcker fint – hans mat är att göra Guds vilja (Joh 4:34; jfr Matt 6:31). 
Helst skulle Martha också vilja lyssna till Jesus. Irritationen, dvs. svartsjukan, går ut över 
systern som hon ställer sig i vägen för (v. 40) då hon avbryter Jesu predikan. Maria har 
(provocerande nog!) satt sig bland männen vid Jesu fötter. En gång kommer hon att 
vördnadsfullt smörja samma fötter med dyrbar balsam (Joh 12:3). Maria har valt det som 
är bäst (v. 42): mat behöver vi livet ut men Herrens ord består i evighet (1 Pet 1:25; jfr 
Luk 21:33). Marta har en poäng: man ska inte bara vara Ordets hörare utan även dess 
görare (Jak 1:22; Rom 2:13). Men diakoni (tjänst) lever av Guds ord! Någon undrar: ”Ska 
jag gå i kloster och ständigt sitta vid Herrens fötter, eller bilda familj?” Men i klostret 
finns också diskberg. En familj måste också ha bönerutiner. Jungfru Maria med sitt barn 
i knät förenade det kontemplativa med det aktiva livet. Det ska vi alla försöka. 
 
Hör, min dotter, lyssna och lär! Glöm ditt folk och din släkt! (Ps 45:11) 
 
 
ONSDAGEN 7 OKTOBER 
 
DEN HELIGA BIRGITTA AV VADSTENA – SVERIGES OCH EUROPAS 
SKYDDSPATRON, högtid 
 
Heliga Birgitta av Vadstena är den starka svenska kvinnorösten från medeltiden, 
åttabarnsmamman vars ord kändes som kom de direkt från Gud. Kungar och påvar fick 
smaka på dryga förmaningar, som Birgitta upplevde som budskap från Jesus själv. Hon 
reste på pilgrimsfärd till Heliga landet innan hon dog i Rom år 1373. Hennes hus där – på 
Piazza Farnese - ägs av vår tids Birgittasystrar och har ett gästhem som med särskild 
värme tar emot pilgrimer från helgonets hemland.   
 
Festdagens läsningar betonar alla visheten som människor kan få från Gud. Första läsning 
är från Vishetens bok (Vish 7:7-14). Med rätta! Kvinnan från en av Sveriges mest 
inflytelserika släkten föredrog att lyssna till klokheten i Guds röst och leva enkelt framför 



att bländas av locktonerna från spiror och troner och rikedom (v.8). Visheten är – som 
Birgitta – en moder (v.12). Jag behåller inte hennes rikedomar för mig själv (v.13) – det 
är som att höra Birgitta själv som generöst öser ur sina uppenbarelser! Andra läsningen (1 
Kor 2:6-10) tar också upp temat om den hemlighetsfulla visheten som Gud uppenbarat 
genom Kristus och som denna världens makter inte kände till, de som korsfäste 
härlighetens herre (v.8) – den Kristus på korset som Birgitta med så stor andakt 
betraktade och led med. Evangelietexten (Luk 10:21-24) ger oss Jesu jubel över Guds sätt 
att uppenbara sina vägar: de lärda och kloka fick inte del av visheten - det fick inte heller 
profeter och kungar i gångna dagar – men de som är som barn (v. 21) uppenbaras den för. 
Varför jublar Jesus över det? För att Guds vishet är så hälsobringande: den låter ringheten 
triumfera över högmodet, enkelheten över lyxlivet, sanningen över makten.     
 
Vad lär oss Birgitta? Korsets vishet! Kristi medkänsla som vill väcka vår medkänsla! 
Anser man att vi är dårar om vi vågar tala i hans namn mot dem som räknas som stora i 
denna värld? Vad gör det? Vi vet att våra ögon är saliga för att vi ser världen med hans 
blick (jfr v. 23).  
 
Särskilda läsningar denna dag: Vish 7:7-14; 1 Kor 2:6-10; Luk 10:21-24 
 
 
TORSDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
Första läsningen: Mal 3:13 – 4:2a (i vissa biblar = 3:13-20a) (Dagen kommer och den 
skall brinna som en ugn) 
 
Tiden efter templets återuppbyggande år 515 f.Kr. blev desillusionerande. Messias kom 
inte. Många blev utleda på religionen och frågade om det lönar sig att följa Herrens vägar 
(v.14). Men profeten Malaki försäkrar: Herrens dag är nära! Den ska dra över jorden som 
en skogsbrand. De som fruktar Gud är skrivna i en bok och ska skonas (v. 16; jfr Upp 3:5; 
21:27). Rättfärdighetens sol (v.2) är Messias (Luk 1:79).  
 
Evangelium: Luk 11:5-13 (Be, så skall ni få) 
 
Lukas evangelium är en böneskola. Fattiga människor har inte alltid det dagliga brödet 
hemma men vill ändå vara gästfria (v. 5-6). Gästen är helig! (Hebr 13:2). Om vi kan bör 
vi alltid ha något hemma som vi kan bjuda på eller låna ut. Tre bröd behövs här, det är väl 
ett till gästen, ett till mannen själv och ett till hustru och barn. Grannen är lika fattig: alla 
bor i ett enda rum och sover i samma säng. Dörren är reglad mot nattens tjuvar. Det är 
krångligt att få upp den, den knarrar och barnen börjar skrika!  
 
Hos vår gode Fader är det inte så. Han är vår närmaste granne och håller alltid nattöppet 
(därför ska vi be när vi ligger sömnlösa). Vi får gärna vara påträngande. Du behöver inte 
buga och skrapa och slå knut på dig själv. Säg som det är: Pappa, jag är hungrig! 
Liknelsen har humor: Grannen ger de tre bröden för att få fred! Gud ger Den helige ande, 



betonar Lukas (v. 13), och han ger gärna. Vi behöver Anden om vi ska klara av livets 
värsta prövningar, som inte är hunger utan lockelser till synd. Söker vi först Guds rike så 
ordnar sig resten (Matt 6:33). Miljoner fattiga i världen tröstar sig med dessa ord medan 
de väntar på att vi rika ska vara som Gud och öppna vår dörr.  
 
Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. (Ps 130:7) 
 
 
FREDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
Första läsningen: Joel 1:13-15; 2:1-2 (Herrens dag är nära) 
 

Joel var nog samtida med Malaki (se läsningen igår). Han uppmanar till botgöring ty 
Herrens dag kommer – vem kan uthärda den? (Joel 2:11). Likt förödande 
gräshoppssvärmar (jfr 2 Mos kap. 10; Upp kap. 9) ser han soldater norrifrån (perserna?) 
förstöra allt. Folket behöver nu mer än någonsin vända sig till Gud! 
 
Evangelium: Luk 11:15-26 (Det är med Guds finger som jag driver ut demonerna) 
 
Jesus anklagas för svartkonst. Det måste ha gjort ont. Ändå svarar han med lugna 
argument: Satan brukar väl inte förstöra Satans verk så som ni ser mig göra (tanken är att 
mänsklig nöd orsakas av demoner) för då skulle han ju vara i strid med sig själv, men det 
vore ju en bra nyhet! (v. 18). ”Guds finger” (v. 20) syftar på 2 Mos 8:19, då Egyptens 
trollkarlar tvingades erkänna Guds makt, liksom Jesu arga motståndare nu. Beelsebul 
(”flugornas herre”) var på Jesu tid ett namn för djävulen (se 2 Kung 1:2).  
 
Orden om demonen i v. 24-26 bygger på bilden av människan som ett hus. Ett hus 
behöver någon som bor i det. Demonen som flytt i fasa från Jesus gömmer sig i torra 
trakter (de ansågs annars hålla till vid fuktiga platser såsom brunnar och latriner). Men det 
räcker inte att jaga bort det onda. Ondskan återkommer objuden men Guds Ande ska 
aktivt bjudas in att bo i oss, i det städade huset. Så även med bikten: synden fördrivs, 
men vad hjälper det om vi inte börjar ett nytt liv med Gud?         
 
Förslag till fredagsoffer: se inåt. Vilka ”tomma rum” inom mig får Gud ännu inte bo i?  
 
 
LÖRDAGEN I 27 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Joel 3:12-21 (i vissa biblar = 4:12-21) (Låt lien gå, ty skörden är 
mogen) 
 
”Joshafats dal” (v. 12) och ”Akaciedalen” (v. 18) kan inte lokaliseras. Möjligen rör det sig 
om rent symboliska platser där Guds dom ska äga rum. Herren ska ryta som ett lejon (v. 
16). Liksom hos andra profeter får vi bilder av överströmmande frodighet (bergen dryper 



av saft, kullarna flödar av mjölk, v.18). Med tanke på Andens utgjutande i Joel 2:28 (i 
vissa biblar = 3:1) måste detta förstås andligt. Pingstundret (Apg kap. 2) uppfyllde 
löftena. Då gavs Andens nio frukter (Gal 5:22-23).  
 
Evangelium: Luk 11:27-28 (Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det) 
 
Som predikant räknar man inte med att avbrytas, men det händer. Jesus avbröts av Marta 
(se läsningen i tisdags) och nu av en annan kvinna som jublande utbrister att Jesu mamma 
måste vara stolt över att ha fått en sådan son. Maria själv är kanske närvarande och nickar 
gillande – hon visste själv från början att hon skulle prisas salig (Luk 1:48). Det är bara 
Lukas som har bevarat denna scen åt oss (kvinnor och välsignelser är typiska ”lukanska” 
ämnen). Maria är här kontrast till det tomma huset i läsningen från igår, för hon var 
ständigt uppfylld av Guds Ande (”full av nåd”, jfr Luk 1:28). Medeltidens vördnad för 
Maria var hängiven och känslostark som när man förvarade reliker med påstådda rester av 
hennes bröstmjölk. Vi behöver inte se ned på sådant – Jesus själv avvisar inte den 
entusiastiska kvinnan som vördar Maria för att hon ammade Jesus. Däremot visar han att 
Marias salighet beror på något helt annat som alla kan få del av: hon är ju den främsta 
förebilden i att lyssna till Guds ord, begrunda det, bevara det och handla efter det (Luk 
1:26-38; 2:19; 2:51; 1:39). Lukas gör med dessa ord sin mariologi (lära om Maria) till en 
modell för oss alla.  
        
Gläds med Jerusalem, jubla över henne… Då kan ni dia er mätta och finna tröst i hennes 
famn, suga och njuta hennes tunga bröst.             (Jes 66:10-11) 


