
SJUNDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”   ÅRGÅNG C 
 
Första läsningen: 1 Sam 26:2, 7-9, 12-13, 22-23 
(Herren gav dig i min hand, men jag vägrade att bära hand på Herrens smorde) 
 
Gud har redan avgjort att David ska bli kung i Sauls ställe. Saul jagar efter David precis 
som tidigare i denna bok (kap. 24). Nu som då får David en möjlighet att göra sig kvitt sin 
rival men avstår av principiella skäl. Att David smyger in i Sauls läger är modigt. Spjutet 
han tar från kungen är symbol för Sauls hat – just detta spjut kastade kungen mot den 
unge David i 1 Sam 18:10-11 och 19:10. Här segrar viljan till försoning och förlåtelse 
över hämnd och revansch. David visar Saul en ny väg. I texten som följer smälter den 
bittre kungens hjärta. Han kallar David ”min son” (1 Sam 26:17). En ny David (Jesus) ska 
senare ropa på en ny Saul (dvs. Paulus) med liknande ord som omvänder hjärtat – på 
vägen till Damaskus (Apg 9:1-9).  
 
Andra läsningen: 1 Kor 15:45-49 (Liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också 
bli en avbild av den himmelska) 
 
Korinthierna hade svårt för tron på köttets uppståndelse. Vissa tolkade det så att de redan, 
”andligen”, hade uppstått (2 Tim 2:18) och så var det också lätt att misstolka Paulus (Gal 
2:19-20; Ef 2:5-6; Kol 2:13-14; jfr 1 Joh 3:14). Fysisk uppståndelse var en frånstötande 
tanke för greker. Men en central trossanning! Den säger att Gud älskar oss med allt vi är. 
Jesus sa: På er är till och med hårstråna räknade (Matt 10:30).   
 
Evangelium: Luk 6:27-38 (Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig) 
 
Vi hjälper dem som hjälper oss – så går det till här i världen. Inget fel i det, men Jesu 
lärjungar ska inte styras av hur alla andra är. Viktigt är inte att människor tackar oss för 
god tjänst utan att Gud gör det (v. 32-34 – Guds ”tack” uttrycks i v. 35 som ”lön”). Gud 
är god till och med mot de otacksamma – hans lärjungar ska också vara sådana, om de vill 
likna honom. Därför ska fiender bemötas med kärlek (v. 27, jfr Ords 25:21; Rom 12:14; 
20-21). V. 29-30: Att låta en rånare ta manteln och sedan också ge honom skjortan 
(underklädnaden) innebär att man själv står naken kvar. Hur ska det bli då? En underbar 
saga av bröderna Grimm (Stjärndalerna) handlar om hur en flicka gav bort allt åt 
behövande. Naken gömde hon sig under natten. Stjärnorna på himlen föll då ner – som 
hårda blanka mynt – och därtill ett linne. Hon var nu rik och lycklig.   
Hur omsätts Jesu ord i realiteternas värld? Även människor som skakar på huvudet och 
kallar detta drömmerier måste medge att orden når en nerv inombords, något mänskligt vi 
inte kan vara förutan: vi behöver ibland själva få möta villkorslös generositet, att andra 
ger oss extra chans utan tanke på sig själva. Paradexemplet är förlåtelse. ”Älska mig mest 
när jag förtjänar det minst, då behöver jag det mest”, brukar man säga. Någon avstår från 
sin fulla rätt (vänder andra kinden till). Jesu gjorde det på korset. Utan äkta mänsklighet 
är världen bara en djungel, en plats utan nåd.  
 



 
MÅNDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 1:1-10 (Före allt annat skapades visheten) 
 
Under två veckor ska vi nu läsa ur Jesus Syraks bok. Vi hör här de första, djupt poetiska 
orden. Se på naturens underbara ordning och inse att den var till före dig, före någon 
människa. Det förmänskliga förnuftet är Guds vishet.    
 
Evangelium: Mark 9:14-29 (Jag tror, hjälp min otro) 
 
Från det gudomliga ljuset på Förklaringsberget går vi nu med Jesus ner till denna världs 
dystra elände. Detta liknar onekligen ett epileptiskt anfall men Markus poäng är att Satan 
ligger bakom (det är alltså mer än ett medicinskt problem). Dialogen i v. 20-24 liksom 
Jesu ord till demonen är endast bevarade i Markus berättelse, som också är mer dramatisk 
än Matteus och Lukas versioner. Förtvivlad aggressivitet präglar scenen – djävulen har 
verkligen orsakat mer än bara fysisk sjukdom: ett helt klimat av hopplöshet. Människors 
brist på tro är själens öppna port för alla djävlar. Jesus irriteras över allas tvivel (vi anar 
hur oändligt ensam Jesus måste ha känt sig). V. 29 tyder på att Jesus brukade ge sina 
lärjungar en särskild exorcismundervisning som betonade andlig förberedelse i bön (och 
troligen fasta). Markus visar (som så ofta) att det är TRON som är central (inte en 
”teknik” som lärjungarna väl försökte sig på). Den ofullkomliga men ärliga tro som 
barnets fader uppvisar är nog för att få Jesus att agera. Jag tror. Hjälp min otro! (v. 24) – 
vilken uppriktig bön! Vi behöver be den åter och åter, så nyttig är den. Att vi önskar 
större tro visar ju att vi redan har den (observera att man kan tro att man inte har tro men 
upptäcka den när man börjar be). Vi behöver inte spektakulära yttre scenarier för att inse 
att djävulen plågar oss – ofta nog blir vi ”stumma” (jfr v. 17) och ”livlösa” (jfr v. 26) av 
frestelser, oro och förvirring. Men Jesus är aldrig långt borta.   
 
Sannerligen, 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).  
 
 
TISDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 2:1-11 (Bered dig för prövningar) 
 
I Ps 34:20 heter det att den rättfärdige drabbas av mycket ont, men Herren räddar honom 
från allt. Mänskligheten är sedan syndafallet i kroniskt uppror mot Gud. Påhejade och 
piskade av djävulen och hans förvirrande impulser jagar man de människor som vill 
respektera Guds bud och leva efter dem. Personer eller familjer som återvänder till ett liv 
med Gud drabbas ibland av olyckor eller förluster, ja djävulen och hans jordiska 
hantlangare släpper inte gärna sitt grepp om dem. 



Ingen av Gamla eller Nya testamentets hjältar slapp lidande. Så ger det mening att även 
Guds Son fick ta på sig korsets skam och pina för att frälsa världen. Din egen frälsning 
beror på om du vill ha denna gåva, och medverka med den så gott du kan.  
 
Evangelium: Mark 9:30-37 (Om någon vill vara den främste måsta han bli allas tjänare) 
 
För andra gången vill Jesus förbereda sina vänner på det ofattbara: att Gud ska överlämna 
honom till att lida, dö och sedan uppstå. Det är så viktigt att Jesus avbryter allt annat för 
att i lugn och ro kunna förklara det. Han möter ingen förståelse. De skrämda lärjungarna 
stirrar på Mästaren och får inte fram ett ord. För dem är det skandalöst – helt otänkbart att 
Gud skulle tillåta detta! Men tanken på Jesu möjliga död väcker givetvis frågan om vem 
som tar över (v. 34). Exemplet med tjänaren och barnet (vilket var sak samma på den 
tiden) som förebilder i att vara ”främst” – och t.o.m. som representanter för Messias själv 
– är paradoxalt. Det gör till synes inget intryck: ingen kommenterar eller ställer frågor om 
det. ”Är man stor om man är liten? Vad ger det för mening?” Vår Herre är på väg att bli 
föraktad och förintad för vår skull och ingen fattar det. Vilken ensamhet han måste ha 
känt.       
 
Vem är störst, den som ligger till bords eller den som betjänar honom (Joh 22:27)?  
 
 
ONSDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 4:11-19 (De som älskar visheten blir älskade av Herren) 
 
Israels och kyrkans vishet möter vi ofta i en kvinnas gestalt (Ords 2:1-22; 8-9; Vish 
6:12-9:11). Vi har kvinnliga helgon som Birgitta och kyrkolärare som Teresa av Avila. 
Gudfruktiga män inser värdet av kvinnors råd! I dagens läsning är visheten som en god 
mor (jfr även Syr 15:1-6). Annars kan hon uppträda som en syster (Ords 7:4; Höga v 4:9) 
eller som den vackra livspartnern, den välkomnande äkta makan: Den som gör bruk av 
mig undgår synden (Syr 24:22, jfr 1 Kor 7:2). Bibelns författare visste att kvinnan är 
bättre för mannen än en vän (Syr 40:23). Utan kvinnor reduceras män till trista, rotlösa 
landstrykare (Syr 36:26-28). 
 
Evangelium: Mark 9:38-40 (Den som inte är mot oss, han är för oss) 
 
Vi får här en bild av organisatorisk röra. Jesus har anhängare i olika grupper 
(utbrytargrupper i lärjungeskaran?). Det är oklart vilka som har befogenhet att använda 
hans namn och vilka som inte har det. Bakom Johannes undran ligger förstås också 
maktfrågan – precis som i evangeliet i går: vilka får vara Jesu representanter? För oss i 
dag går tanken till alla kristna ”frilansare” som inte känner att de passar in i kyrkans 
gemenskap men ändå gör bra saker i Jesu namn. Vi får i v. 40 en praktisk regel som är 
förbluffande enkel och tolerant: Låt dem hållas! Att du tillhör kyrkan enligt alla formella 
regler ger dig ingen rätt att sätta dig på dina höga hästar och racka ner på dem som lever 



utan andlig hemvist fast under Andens ledning. V. 40 verkar motsägas av vad som sägs i 
Matt 12:30 och Luk 11:23, men där handlar det inte om sympatisörer utan om illasinnade 
motståndare som letar fel hos Jesus.         
 
Blir du kränkt på mina vägnar? Om ändå hela Herrens folk vore profeter! Om Herren 
ändå ville låta sin ande komma över dem alla (4 Mos 11:29)! 
 
 
TORSDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
Första läsningen: Syr 5:1-8 (Dröj inte med att vända om till Herren) 
 
Vi tar Guds tålamod, hans ”snällhet”, som ursäkt för att inte omvända oss från synd. ”Det 
går nog ett tag till” tänker vi, och det kanske det gör, men det kan sluta illa. Gud kräver 
inte att du är felfri – men du ska kämpa mot synden, och kämpa i dag.  
 
Evangelium: Mark 9:41-50 (Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge 
händerna i behåll och hamna i helvetet) 
 
Det sägs mycket om barn i Mark 9:33 och framåt. Att gå i Jesu efterföljd innebär att 
skydda barn och svaga. Jesu ord i v. 42-48 vill skrämma. Om någon i hans kyrka namn 
”förleder” barn, d.v.s. lägger hinder i vägen så att de kommer bort från Gud, eller får dem 
att medverka i felaktiga handlingar (som vid övergrepp) så är den personen inte bättre än 
forntidens israeliter som offrade sina barn åt avgudar i ”Gehenna” (= Hinnons söners dal, 
se 2 Kung 23:10; Jer 7:31, det vi kallar för helvetet). Hellre stympa sig själv än att dras 
och dra andra mot undergången. Stympningarna är förstås bildspråk som vill uppmana till 
kompromisslös kamp mot det onda. De bygger på dåtidens föreställning att de olika 
begären ”bodde” i organen (jfr t.ex. Ords 6:17-18: Stolta ögon… händer som utgjuter 
oskyldigt blod… fötter som skyndar till allt som är ont). Med tanke på kyrkans 
självförståelse som en kropp, Kristi kropp (jfr 1 Kor 12:27) där varje individ är en lem, 
ska stympningen läsas som exkommunikation. Eller dina relationer: den som hjälper dig 
är din hand, den som leder dig är din fot, den som undervisar dig är ditt öga – du kan 
behöva amputera dem!  
 
V. 49 och 50 har inget annat med ovanstående att göra än stickordet ”eld” som förknippas 
med ”salt” som sedan förknippas med ”fred”. Markus kom inte på något bättre ställe att 
placera de här Jesusorden. Huvudbudskapet i v. 49-40 är att stå på sig under förföljelser 
och att bevara enheten (jfr Jes 43:2; 1 Pet 4:12; Matt 5:13 m.m.).      
     
Om min far och min mor överger mig skall Herren ta sig an mig (Ps 27:10). 
 
 
FREDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 



Första läsningen: Syr 6:5-17 (En trogen vän är ett omätligt värde) 
 
För Jesus Syrak är den personliga vänskapen ett viktigt tema han gärna stannar vid. Han 
talar här förmodligen både av erfarenhet och beläsenhet. Vi kallar gärna den och den för 
vår ”vän” – jfr Facebook – men riktigt slitstarka vänner är svåra att hitta. Att ha sådana är 
en stor gåva från Gud, men att vara en sådan är ännu större.  
 
Evangelium: Mark 10:1-12 (Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt) 
 
Äktenskapet har en religiös mening, denna unika relation handlar om att uppfylla 
Skaparens syfte. De två blir ett, inte bara för att de själva vill det, utan för att Gud vill (v. 
9). Äktenskapet är en permanent uppgift och ordning mottagen från Gud. Fariseerna ville 
locka Jesus att motsäga Moses lag. De fick istället en utläggning av 5 Mos 24:1-4 som 
avslöjade deras hårda hjärta. De ville kunna göra sig av med hustrur som de inte längre 
gillade (judiska kvinnor kunde inte skilja sig – v. 12 bör syfta på romersk-grekiska 
kvinnor i Markus miljö). Jesu totalförbud mot skilsmässa gick emot dåtidens praxis. Hans 
klara utsaga här (jfr 1 Kor 7:10-11) innebär att äktenskapsproblem maximalt kan ge 
anledning till separation. Det s.k. ”paulinska privilegiet” i 1 Kor 7:12-16 handlar om fall 
då den ena parten vill bli kristen och den andra (som förblir icke-kristen) därför inte vill 
fortsätta samlivet, eller inte vill leva i frid utan att smäda Guds namn. Då tillåter katolska 
kyrkan att den som döps gifter om sig. Kyrkans domstol kan även ogiltigförklara många 
kristna äktenskap där det upptäcks att de ingåtts på fel grund (”de var från början inga 
riktiga äktenskap”, se Katolska kyrkans katekes, nr 1629, jfr även 1614–1616; 1626; 
1628).  
 
Fariseerna gillrar här kanske också en politisk fälla. Jesus tillhörde Herodes område 
(Galileen). Fromma judar förargades över alla skilsmässor i hans familj. Ta bort ordet 
”man” i v. 2 och skriv ”Herodes” i stället – då handlar frågan om att få Jesus fälld som 
Johannes döparen fälldes (jfr Mark 6:17f), nämligen som regimkritiker.  
 
Förslag till fredagsoffer: Be en rosenkrans för äktenskap jag känner som är i kris. 
 
 
LÖRDAGEN I 7 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: Syr 17:1-15 (Herren Gud skapade människan till sin avbild) 
 
Härlig är jorden – härlig är Guds himmel! Gud skänkte människornas hjärtan sitt eget öga 
(v. 8): vi anar en glimt av hans tanke med allt. Hur underbart harmonierar naturens lagar 
och de moraliska lagar som vägleder oss. Prisad vare Gud för allt och i allt!  
 
Evangelium: Mark 10:13-16 (Den som inte tar emot riket som ett barn kommer aldrig dit 
in) 
 



Vår tid har en romantisk syn på barn som äkta och ursprungliga, vi känner att vi borde 
bevara barnasinnet, känna barnet inom oss, o.s.v. Så tänkte man inte i antikens värld. Där 
var barn människor helt enkelt, fast mindre, okunnigare och utan makt. Som religiösa 
aktörer var de tämligen ointressanta. De var tysta, uppmärksamma och rädda i vuxnas 
sällskap, redo att omgående hjälpa till. Fick de något tackade och bugade med vördnad – 
lite som tiggare med tomma händer, beroende av andras välvilja. Så ska vi ta emot 
Gudsriket, säger Jesus. Det är sådana människor Gud vill välkomna. Det handlar om att ta 
emot Guds förkärlek för de små och betydelselösa. Det kan man bara när man insett att 
man faktiskt är en sådan.   
 
En helt annan sak är att Jesu attityd mot barnen bekräftar att de är fullt ut lika mycket 
människor som de vuxna. På den punkten var Jesu uppträdande ovanligt. Därför växte 
barndopet i fornkyrkan fram som något självklart. Petrus ord angav vägen: mig har Gud 
visat att man inte skall betrakta någon människa som ohelig eller oren (Apg 10:28). Den 
helige biskopen Cyprianus av Karthago skrev ca år 250 om barndopet: Så lite som Gud 
har anseende till personen, så har han det till åldern.  
 
De skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren (Jer 31:34). 
 


