
TOLFTE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET”   ÅRGÅNG B 

Första läsningen: Job 38:1, 8-11 (Här skall dina stolta vågor hejdas)  

Den gode Job satt där på marken, sjuk, utblottad och psykiskt nedbruten. Han förstod inte 
varför Gud hade låtit så stora vågor, så stort lidande, skölja över honom. Till slut insåg 
han att allt vilar i Guds mäktiga hand. Tålmodigt accepterade han sitt Getsemane. Så blev 
han en Kristusbild. Det kan även vi bli. Glöm aldrig: Gud ingriper nog - i rättan tid.  

Andra läsningen: 2 Kor 5:14b-17 (Det gamla är förbi, något nytt har kommit)  

Jesus insomnade på korset för att resa sig igen vid uppståndelsen, liksom han sov i 
lärjungarnas båt och vaknade för att stilla stormen (se evangeliet nedan). Jesus gav allt för 
oss. Hur mycket det än blåser upp, vad andra än säger om oss, så finns det i Kristi 
efterföljd inget alternativ till osjälviskhet: vi lever för honom och för varandra.  

Evangelium: Mark 4:35-41 (Vem är han? Till och med vinden och sjön lyder honom)  

Vi får räkna med att evangelisterna på sina skrivbord hade högar med anteckningar om 
märkliga under som Jesus hade gjort (jfr Joh 21:25). De valde tydligen ut sådana 
berättelser som också hade ett andligt, symboliskt djup. Som denna.  

Sekulariseringen och förföljelserna som pågår i vår tid avbildas i dagens evangelium. Den 
riskfyllda kvällsfärden över sjön som Jesus och lärjungarna ger sig ut i är en bild av en 
lokalkyrkas farliga liv på resan till det eviga livet (”andra sidan”). De är inte ensamma, ty 
trosfränder i andra båtar (lokalkyrkor) åker vid deras sida (jfr Ps 107:23) och även de 
räddas väl av Jesus i denna scen – eller går de under? Jesus sover med huvudet på dynan 
(vi anar ett ögonvittne bakom den detaljen). Jesus är trygg (jfr Ps 4:9; Ords 3:24-26). Han 
påminner om profeten Jona (Jon 1:4-6), men här finns något som är förmer än Jona (Matt 
12:41; Luk 11:32): Jesus är identisk med Gud, han som råder över det trotsiga havet och 
tvingar dess mäktiga vågor till ro (Ps 89:10; jfr 74:13f; 114:3; Syr 24:3,6). Det är en 
insikt som närmast tränger sig på lärjungarna.  

Vi kan råka ut för lägen där vi inte längre kan bemästra det som sker kring oss. Vi förstår 
inte vad som händer. Vi vill skrika i ångest men känner att ingen hjälp finns. Kaoset växer 
och sköljer över oss från olika håll – det enda vi kan tänka är att snart så drunknar vi. 
Jesus är som en orörlig figur som ligger där och inte svarar när vi ropar – är han död eller 
levande? Vakna! Varför sover du, Herre (Ps 44:24). Men fram till den stunden då Gud 
befriar oss gäller det att ta det lugnt och inte förlora fattningen. Vi kan under långa tider 
få stå ut i tålamod, dag för dag, utan att se Gud ingripa. Utåt ska vi då kämpa med näbb 
och klor för att hålla båten flytande, inåt med förtröstan på Gud be den salige Charles de 
Foucaulds (se s. 1509) tillitsfulla bön:  

Fader, jag överlämnar mig åt dig, 
gör med mig vad du vill. 



Vad du än gör med mig tackar jag dig. Jag är redo till allt, jag är med på allt. Må bara 
din vilja ske med mig 
och med allt du skapat.  

 
MÅNDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 12:1-9 (Abram gick iväg, som Herren hade tillsagt honom) 
 
Vi avbröt vår vandring genom Första Moseboken vecka 6 ”under året”. Nu tar vi upp 
tråden igen och ska under sommaren ägna oss åt gudsfolkets äldsta historia. Med 
Abraham börjar Gud välsigna världen igen: en ny början, trons gryning. Steg två blir 
jungfru Maria.  
 
Evangelium: Matt 7:1-5 (Ta först bort bjälken ur ditt eget öga) 
 
Vad vet du egentligen om din medmänniska, du som knappt förstår dig själv? Föreställ 
dig att ni två står anklagade inför domstol. Domaren väljer att ge er ett val: den ene får 
avgöra vilken dom den andre ska ha, och vice versa. När ni bestämt er, då får var och en 
den dom som ni utmätt åt den andre. Så ställer Gud oss mot väggen. Här lämnas ingen 
plats åt självrättfärdighet. Inför en sådan Gud kapitulerar man, tappar lusten att döma och 
inser att man bara kan döma sig själv. Min nästa är en nödlidande som behöver min 
barmhärtighet. Det påminner om den vise kung Salomo som löste konflikten mellan två 
kvinnor, som både sade att ett nyfött barn var deras (1 Kung 3:16-28). Kvinnan som var 
redo avstå från att få rätt, om det bara kunde rädda barnets liv, måste ha varit den verkliga 
modern. Att se bjälken i det egna ögat är att övervinna hjärtats blindhet, att man kroniskt 
letar fel på folk vi ogillar. Bilden illustrerar vilka groteska förvrängningar av de andra 
som vi alla är kapabla till. Så långt jag är från Guds milda blick, som kan älska fram det 
vackra i varje ansikte. Hur får ut bjälken? Aldrig med våld. Man får inse och ångra sina 
projektioner. Bjälken kan bara gråtas ut.    
 
Vi ska inte döma någon, men den broderliga tillrättavisningen (correctio fraterna, 
Katolska kyrkans katekes, nr 1829 och 1435) kan vara nödvändig och välgörande och ett 
uttryck för sann kärlek. Den utgår från objektivt konstaterbara synder (inte personliga 
antipatier) och kan i kyrkliga sammanhang anta formen exkommunikation (jfr Matt 
18:15-18).  
 
Människor ser till det yttre, men Herren ser till hjärtat (1 Sam 16:7). 
 
 
TISDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 13:2, 5-18 (Låt det inte vara någon tvist mellan mig och dig, vi 
är ju släkt) 



 
Lot är girig, vill genast ha bästa delen av landet. Abraham är generös, en äkta kristen före 
ordet. Jesus sade ju: Saliga är de ödmjuka, de skall ärva landet (Matt 5:5). Löftet om 
landet (v.14-17) inkluderar den del Lot valde. Men djupast sett menas paradiset.  
 
Evangelium: Matt 7:6, 12-14 (Gör för människorna det ni vill att de skall göra för er) 
 
Dagens tre meningar ur Bergspredikan står där var för sig, utan att hänga ihop. Man måste 
inte tvinga ihop dem. Bergspredikan är en samling olika Jesusord som Matteus har fogat 
samman till ett sammanhängande tal. V. 6 varnar oss för att pressa människor att dela vår 
fromhet, innan de är redo (t.ex. pådyvla andra, kanske sina barn, sina egna andliga 
preferenser). Man räcker inte hostian till en hund. Det är fel, men inte hundens fel. Ett 
helt annat läge uppstår när en människa inser att hon längtar efter Guds nåd men känner 
sig ovärdig (”hund” har ofta i Bibeln klangen av syndig, oren). En sådan ”hund” kan ändå 
få ”smulor från barnens bord” som kvinnan i Matt 15:27. V. 12 ger oss den gyllene 
regeln. Den möter vi i många kulturer som praktisk rättviseprincip, nödvändig för 
drägliga samhällsförhållanden. Hos Jesus står den under kärlekens förtecken: ”Var nådig, 
du behöver ju själv nåd!” V. 13-14 ger oss en skrämmande sanning som inte rimmar väl 
med vad som sägs i optimistiska predikningar om allas inneboende, oförstörbara godhet. 
Smala vägar och trånga prång hittar man kanske inte i förstone. Man kan få leta länge. 
Men det kan också hända att vägen hittar dig, till exempel när du inser din hjälplöshet. 
Den heliga Thérèse av Lisieux fann och gick sin ”lilla väg” av förtröstan och kärlek. 
Denna himmelsväg är ingen krävande trappa utan nådens hiss. Den smalaste och 
snabbaste vägen är ödmjukheten. 
 
Hoppas på Herren, Israel, nu och för evigt (Ps 131:3).  
 
 
ONSDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 15:1-12, 17-18 (Abraham trodde på Gud och därför räknades 
han som rättfärdig) 
 
Någon har sagt att människan är en liten del Igår, en liten del Idag och oändligt mycket 
Imorgon. Den gamle Abraham ingick en pakt med hoppets Gud som lovade det omöjliga. 
Gud, förklädd som eld, gick fram mellan de styckade djuren, som ett tecken på orubblig 
trohet i liv och död. Här antyds långt i förväg Kristi lidande.     
 
Evangelium: Matt 7:15-20 (På deras frukt skall ni känna igen träden) 
 
En sekt som agnar kroken med hatiska slagord nappar få på. Men en till synes mild och 
god kristen grupp som brinner av ”nya profetior” kan lätt kittla nyfikenheten. Falska 
profeter (självutnämnda andliga experter, sektledare, korrupta präster, etc.) är farligast när 
de behärskar konsten att se ut som får, som Jesu sanna lärjungar. Med ett uppriktigt och 



vinnande ansikte övertygar de om att de bara vill väl (förfärande exempel är de prästerliga 
övergreppen). Hur ska vi urskilja de falska herdarna? Det är ibland inte lätt. Men varje 
växt bär någon frukt som kan analyseras. En vargtass lämnar andra spår än lammens 
klövar. Vargen lämnar efter sig benrester och blod, konflikter och tyranni. Bergpredikans 
och botens anda saknas alltid bland vargar. I en sekt börjar allt bra. Tills baksidan visar 
sig: ekonomiska oegentligheter, tankekontroll, människor binds till ledaren, utnyttjas, 
skuldbeläggs. Man är oändligt långt från Guds barns härliga frihet, som Paulus skriver 
att Gud vill ge åt oss (Rom 8:21). Det är en känd sak att övertron alltid försöker ställa sig 
nära den sanna tron. Heresin växer på den sanna trons träd, men som svamp. Dess 
förkunnare tar till spektakulära effekter som ska imponera – men se upp: inte allt som 
sägs med Bibeln i hand är från Gud. En tråkig predikant som säger sanningen är bättre än 
den färgrike retorikern som rör massornas hjärtan men serverar en dryck med små, 
osynliga doser av gift. Men glöm aldrig att i Kristi hus kan alla förändras. Också en varg 
kan bli ett lamm.  
 
Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud (Hes 34:15). 
 
 
TORSDAGEN 24 juni 
 
S:T JOHANNES DÖPARENS FÖDELSE, högtid 
 
Den helige evangelisten Johannes skriver (Joh 1:6) om sin namne, den helige 
JOHANNES DÖPAREN, vars födelses högtid firas idag:  
 
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne 
för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. 
 
Mäktig och orubblig står denne Johannes där framför oss: profeten i öknen med det helt 
unika uppdraget att omedelbart bereda vägen för Frälsaren. Om honom sa Jesus: 
”Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes” (Matt 
11:11). Vad säger du, Jesus? Är han större än Abraham, viktigare än Mose? Betyder han 
mer än Elia, David, Salomon? Svaret är ja. De tillhörde alla det förflutna, förväntningens 
tid, längtans tid, och det gör Johannes också, men han är därtill den som får SE hoppet 
uppfyllas och introducera den som alla väntade på: Messias, Guds Son, Guds lamm. Det 
var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den 
nåd som ni skulle få, skriver Petrus i denna dags andra läsning (1 Pet 1:10). Gränsen 
mellan Gamla och Nya testamentet suddas ut i Johannes person. Tillsammans med Ordet 
överskrider han den.  
 
Döparens far, prästen Sakarias, får veta av ärkeängeln Gabriel att Johannes ska födas, 
som vi hör i dagens evangelium (Luk 1:5-7). Men han tvekar inför budskapet och blir 
stum (Luk 1:20). Först när Johannes föds, får han tillbaka rösten (Luk 1:64), kan välsigna 
igen och prisar Gud med den hymn som vi ännu ber varenda morgon i kyrkans dagliga 



bön laudes: Sakarias lovsång (Luk 1:68-79). Stumheten ger mening: Gamla testamentet 
har i och med Sakarias inget mer att säga. Hans son är hans nya röst, ja, Guds nya röst 
som Gud en gång använde profeten Jeremias röst: Jag lägger mina ord i din mun (Jer 1:4 
– i denna dags första läsning). Den vuxne Johannes säger om sig själv: Jag är en röst som 
ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren som profeten Jesaja har sagt (Joh 1:23). I 
Döparen talar alltså Guds ande.  
 
Har någon – bortsett från Jungfru Maria – haft en viktigare uppgift? Så förunderligt nära 
och sammanvävd han är med Jesus, så trogen sitt uppdrag från Gud! Inte sig själv utan 
Jesus vill han framhäva: Han ska bli större och jag bli mindre säger denne profet om 
Jesus (Joh 3:30). Så passande att dagarna nu blir kortare och kortare tills vi når den mörka 
midvintern, tiden för Jesu födelse, då dagarna börjar växa igen – så elegant genomtänkt 
vårt kyrkoår är! Må detta starka helgon bistå oss, så att vi orädda och raka vågar ropa upp 
och bana vägen för Jesus var vi än står. Vi som lever i Jesu efterföljd, är ju lika viktiga, ja 
ännu viktigare än Döparen, för Jesus sa ju också: Ingen av kvinna född är större än 
Johannes, men den minste i Guds rike är större än han (Luk. 7:28). Ditt vardagliga liv 
som kristen har avgörande betydelse. Det är stort och värdefullt i Guds ögon! 
 
Kyrkans bön denna dag: 
 
Allsmäktige Gud, du sände den helige Johannes döparen att gå före Herren Kristus och 
bereda ett folk åt honom. Skänk oss din Andes nåd och glädje, och styr våra fötter in på 
fredens och frälsningens väg.  
 
Särskilda läsningar i vigiliemässan: Jer 1:4-10; 1 Pet 1:8-12 samt Luk 1:5-17. Läsningar 
på själva högtidsdagen Jes 49:1-6, Apg 13:16, 22-26 samt Luk 1:57-66, 80. 
 
 
FREDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
Första läsningen: 1 Mos 17:1, 9-10, 15-22 (Sara skall ge dig en son) 

 
Abraham får veta framtiden och skrattar av glädje. Enligt Nya testamentet var det också 
för att han såg Jesu ankomst i fjärran (Joh 8:56). I förrgår hörde vi om hans ångest när han 
såg sina ättlingars kommande lidande. Såg han även Jesus på korset?   
 
Evangelium: Matt 8:1-4 (Herre, vill du, så kan du göra mig ren) 
 
Jesu Bergspredikan avlutades igår – eller kanske inte: nu följer tio mirakel (med vissa 
andra händelser inflätade) som kan läsas som en praktisk förlängning av denna 
enastående predikan. Samma ljus (jfr Matt 5:14-16) som har strålat ut genom Jesu ord 
strålar nu ut genom hans gärningar. Jesus visade i Matt 5:17-19 sin uppskattning av 
Moselagen och respekterar också här – i det första av de tio undren – lagens bud: den 
botade ska offra och skaffa sig ett friskhetsintyg från prästerna (v.4; jfr 3 Mos kap 13-14). 



Men lagen bryts också: ingen spetälsk fick närma sig en frisk, så som mannen gör här 
(v.2; jfr 3 Mos 13:46). Att Jesus vidrör den sjuke (v. 3) är modigt, men det gör Jesus själv 
lika oren i lagens mening som den spetälske var. För fromma judar var det ett väldigt steg 
Jesus tog: han ”smutsade ner sig” för att nå fram till den som trodde sig vara förkastad av 
Gud. Helt säkert hajade lärjungarna till, förskräckta, när de såg detta skandalösa beteende. 
Det var inte lätt att ta Jesus i hand efteråt, eller att äta med honom. Matteus förtiger deras 
reaktion, kanske bäst så. Jesus oroar sig inte för smittorisken. Om så behövs tar han våra 
smärtor på sig (jfr Jes 53:4-5). Så påminns vi även om helgon som fader Damian från 
Djävulsön, ja heroiska läkare och vårdpersonal överallt i miljöer med smittorisker. Att 
sjukdomen spetälska ofta sågs som straff för synd ger denna händelse en fläkt av 
befrielse: Jesus tvekar inte att vidröra oss syndare i botens sakrament. 
      
Förslag till fredagsoffer: hur blir det med mässa och bikt under sommaren? Planera!  
 
 
LÖRDAGEN I 12 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 18:1-15 (Är då något så underbart, att Herren inte skulle förmå 
det?) 
 
Hela scenen förvånar: ingen människa kommer in från öknen mitt i middagshettan (v. 1-
2). Gud vill sitta till bords hos människor, det gjorde han inte ens i paradiset. Vi inser: 
Kristi eukaristiska måltid antyds här i förväg (jfr 2 Mos 24:11). Abrahams gästfrihet är en 
förnämlig kristen dygd (Hebr 13:2). Vi läste igår att löftet om sonen fick Abraham att le 
av glädje. Sara ler i dag, av tvivel. Guds löfte rubbas dock inte. 
 
Evangelium: Matt 8:5-17 (Många skall komma från öster och väster och ligga till bords 
med Abraham och Isak och Jakob) 
 
”Tjänaren” i v. 6 kan också översättas ”pojke, son”. Rör det sig om ett barn som officeren 
har med en slavinna, då är det samma sak. Orden i v. 11 är viktiga: det räcker inte att vara 
född in i Guds folk för att få en plats i himlen (jfr Matt 3:9). Att de räddade ska komma 
till Riket från alla håll utanför Heliga landet beskrevs redan i Gamla Testamentet (Ps 
107:3; Jes 2:2-5; 49:12; 59:19; jfr Joh 10:16).  
 
Jesus berömmer officerarens tro (v. 10). Vilken sorts tro var det? Inte bara ett löst hopp 
om att mirakelmannen från Nasaret kunde hindra förlusten av en värdefull slav. Den 
främmande militären vet om sina egna fel och brister, han har en djup vördnad för Jesus, 
en stark tillit till dennes andliga makt och vilja att bota. Den nåd Gud kommer att skänka 
sådana hedningar väcker bitter vrede hos alla som trodde sig ha arvsrätt till Guds rike (v. 
11-12). Petrus svärmor, de sjuka och besatta botas utan att bekänna någon tro, märkligt 
nog. Evangelisten ser det så att Jesus ”lyfter av” deras plågor och tar deras synder på sig. 
Korset skymtar redan (observera den tydliga symbollikheten mellan synd och sjukdom, 



jfr Matt 9:5-6; 12-13). Så visar sig Jesus som den gudstjänare som profeten Jesaja hade 
förutsett skulle komma (v. 17 = Jes 53:4-5).      
 
Dina sår skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig (Jes 58:8). 
 
 


