
FJORTONDE SÖNDAGEN ”UNDER ÅRET” ÅRGÅNG B 
 
Första läsningen: Hes 2:2-5 (De kommer att inse att en profet har varit hos dem) 
 
Profeten och prästen Hesekiel drogs med när den babyloniske kungen deporterade hela 
Jerusalems samhällselit år 597 f.Kr. Borta i Babylon blev han profet. Med hårda, ja 
stundom stötande ord, beskrev han exilen som Guds dom över folkets synder. Senare 
ändrar han ton: de som nu är får utan herde (Hes 34:5) ska få se att Gud själv blir deras 
herde (Hes 34:11,15). Hesekiel anar den kommande herde-Messias (Hes 17:22; 34:23; 
37:22-25). Men mot ett fräckt och motsträvigt folk (v. 4-5) förmår nåden inget. Först när 
de kommer till besinning kan Guds tröst verka i deras hjärtan. 
 
Andra läsningen: 2 Kor 12:7-10 (I svagheten blir kraften störst) 
 
Vilka gåvor som Gud har anförtrott oss genom att fylla oss med trons, hoppet och 
kärlekens rikedomar (”väldiga uppenbarelser”, jfr v. 7). Men varför ska vi ännu lida? I en 
medeltida visa (Cecilia 114) sjunger man att den gravida jungfru Maria gick bland 
törnesnår, och se, en ros slog ut i törneskog, Jesus, Marias barn. Gud tillåter törnena för 
att förebygga högmod. Vi ville genast slippa dem, men Jesus svarar: ”Min nåd är allt du 
behöver”. Accepterar vi detta blir taggarna till nåd, kraft, rosor.   
 
Evangelium: Mark 6:1-6 (En profet blir ringaktad bara i sin hemstad) 
 
Jesu uppträdande i sin hemstad blir här i Markus version inte lika dramatisk som hos 
Lukas där man vill ta livet av honom med en gång (Luk 4:16-30). Men det var illa nog: 
Guds Son kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom (Joh 1:11). 
Nasaretborna känner inte igen sin granne, sin vän, sin släkting. Vi inser att den 
uppväxande Jesus hade dolt sin gudomlighet och sitt Messiasuppdrag väldigt väl.  
 
Det är fel att övertolka uttrycken ”bröder” och ”systrar” i v. 3, som om det vore en 
kärnfamilj av modernt slag. I Bibelns värld (som i Mellanöstern än i dag) kallas även 
avlägsna släktingar, såsom kusiner, för ”bröder” eller ”systrar”. Så kan Jakob vara 
identisk med den apostel som Paulus avser i Gal 1:19, som kan vara son till jungfru 
Marias släkting, som också hette Maria (jfr Mark 15:40; Matt 27:56; Joh 19:25). Kyrkans 
tro vägleder vår tolkning: Maria fick inte andra barn än Jesus, hon förblev jungfru för 
alltid, helt given åt Gud (Katolska kyrkans katekes, nr 510). Säkra spår av detta som 
kyrkans lära har vi redan från 300-talet. Observera att männen här i v. 3 definierar Jesus 
efter hans moder, inte efter familjefadern Josef. Det kan ses som en förolämpning (”vi vet 
ju inte ens vem Jesu pappa är!”). Här utbyts menande blickar. Vi anar byskvallret.   
 
Jesus är förbluffad (v. 6). Det här hade han inte väntat. Att han inte ”kunde” göra 
underverk denna dag ska väl uppfattas så att deras hjärtas dörrar var stängda.  
 
 



MÅNDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 28:10-22 (Jakob såg en stege och Guds änglar steg upp och ned 
på den) 
 
Det finns heliga platser där Guds nåd känns påtaglig – som här i Betel där Jakob drömmer 
om Gud. Vi katolska kristna vallfärdar dit, bygger kyrkor där och ägnar oss åt bön. Men 
för den som lever med Jesus finns himmelsstegen överallt (jfr Joh 1:51).    
 
Evangelium: Matt 9:18-26 (Min dotter har just dött, men kom så får hon liv igen) 
 
Man drar i Jesus från flera håll. Berättelsen är mer detaljerad och dramatiskt berättad hos 
Lukas (Luk 8:40-56), och ännu mer hos Markus (Mark 5:21-43). Här hos Matteus är 
flickan redan död – scenen blir för honom till en bild av uppståndelsen (uttrycket ”steg 
upp” i v. 25 kan även översättas med ”uppstod”). Flöjtblåsarna som Matteus nämner (v. 
23) spelade på blåsinstrument med gällt ljud, en del av det obligatoriska klagandet. Det 
inhyrda snyftarna är inte seriösa – lätt slår de om i skratt när Jesus talar om att flickan 
”sover” (v. 24). Verkligt berörd är bara Jesus. Ömt tar han flickans hand. Hon ska möta 
Herrens godhet här i de levandes land (Ps 27:13).     
Den blödande kvinnan berör desperat tofsen på Jesu mantel (v. 20; jfr Matt 14:36; 1 Sam 
15:27; Sak 8:23). Vi katolska kristna tror som hon att Gud kan göra under genom 
beröring med heliga personers saker eller reliker (Mark 5:28-30; 2 Kung 2:13f; 13:21; 
Apg 5:15-16; 19:11-12). ”Tofsen” här är förmodligen en av de fyra som den fromme 
juden skulle ha på sin mantel som påminnelse om att hålla lagen (4 Mos 15:38f; 5 Mos 
22:12). Hålla lagen? Enligt lagen (3 Mos 15:19-27) är kvinnan på grund av sina 
blödningar ständigt oren (= utanför den ”heliga” sfären), och Jesus görs oren genom att 
komma i beröring med henne. Författaren (med sin judiska bakgrund) skriver nog med 
viss vämjelse (är det därför som hans version är så kort?). Han vet att hela den judiska 
vardagen vilar på renhetslagarna och har i 5:18 citerat Jesus om att inte ens den minsta 
prick i lagen ska tas bort. Vad gäller nu? Urkyrkan fick tänka till. Jesus ville inte göra det 
lätt för dem.  
 
Mig har Gud visat att man inte skall betrakta någon människa som ohelig eller oren (Apg 
10:28). 
 
 
TISDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 32:22-32 

(Du skall heta Israel ty du har kämpat med Gud) 

Jakob överfalls av Gud, och av sitt samvete. Han ljög sig till sin blinde fars välsignelse 
när han på frågan ”Vem är du?” angav sin brors namn (1 Mos 27:19). Så måste vi brottas 



med Gud innan vi kan ta över vårt arv, det heliga landet, himlen. Gud ger fuskaren en ny 
chans: ”Vad är ditt namn?” ”JAKOB!” svarar han nu ivrigt. Bikten är över. 
 
Evangelium: Matt 9:32-38 (Skörden är stor men arbetarna få) 
 
Med denna evangelieläsnings verser avrundas de tio mirakel som följde på 
Bergspredikan. Folkets reaktion är gränslös häpnad – lätt att förstå! Fariseernas reaktion 
är blint hat – de vill inte dra annan slutsats än att Jesu hjälp till sjuka, döda och besatta är 
djävulens verk. I Matt 12:25-30 får de svar på samma anklagelse (jfr 10:25). Jesus är nu 
rörd men också tyngd av den enorma arbetsbelastningen som väntar ifall det ska lyckas 
att få Gudsfolket samlat till en ny början med Gud. Så många som skulle nås! Jesus ber 
om lärjungarnas förbön för sitt arbete – han som själv är Gud! Gud önskar att vi ska vara 
med honom i hans verk! Det är han, inte vi, som frälser, ändå vill han inte göra det utan 
oss. Förbön är att vara på linje med honom, ett hjärta och en själ, att be i hans namn, och 
för kyrkans arbete. Det önskar han allra mest – vi är alla inbjudna till det!   
 
V. 36: Får klarar sig inte utan herdar. Att se får irra omkring är frustrerande, man vill rusa 
dit för att stoppa kaoset och fösa ihop djuren. Mose bad Gud om en efterträdare så att det 
inte skulle bli så med folket (4 Mos 27:17). Han fick Josua (= samma namn som Jesus). 
Denna bild används även som kritik mot folkets socialt oansvariga ledare i Hes 34:5; Sak 
10:2; 1 Kung 22:17. Gud lovar att själv bli folkets herde i Hes 34:10 f. Jesus visste att han 
var Sonen som skulle förverkliga det. Han återvänder ofta till bilden (Matt 10:6; 15:24; 
18:12; 26:31; Joh 10).       
 
Medarbetare skulle utnämnas och utbildas. Det handlar hela nästa kapitel om.  
 
Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg (Jes 53:6). 
 
 
ONSDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a (Vi har dragit skuld över oss genom 
det vi gjorde mot vår broder) 
 
Josef i Gamla testamentet är en Kristusikon i förväg. Förrådd och såld av sina bröder 
(resten av Israels barn) får han uppleva att Gud vänder hans öde. Som faraos kloke 
statsminister räddar han många från döden. Listigt för han här sina bröder till ångerns 
nåd.  
 
Evangelium: Matt 10:1-7 (Gå till de förlorade fåren i Israels folk) 
 
Exorcism, sjukvård och uppväckande av döda (Matt 10:8) är apostlarnas första uppgifter. 
De ska också predika, men ännu bara för judar. Kyrkan skulle först samla resterna av det 
fromma gudsfolket, därefter de kallade i alla andra folk (Matt 28:16-20; Apg 1:8). Juden 



främst, men också greken – så säger Paulus senare (Rom 1:16; 2:9-10; jfr Joh 4:22). Vi 
ser hur Jesus lägger sitt verk i bräckliga människors händer (i dag: i dina och mina!). Det 
började med de tolv. Den förste och främste av apostlarna var Simon Petrus, som snart 
skulle gå på vattnet med Jesus och anförtros nycklarna till Guds rike (Matt 14:29; 16:19). 
Hans kontrast var den tragiske Judas Iskariot som senare ersattas av Mattias (Apg 1:26). 
En tredje var författaren själv (enligt fornkyrkans vittnesbörd) d.v.s. tullindrivaren (och 
därmed Romvännen) Matteus (Matt 9:9), som hos Markus och Lukas kallas för Levi. 
Simon Kananaios kallas i Luk 6:15/Apg 1:13 för ”seloten” (frihetskämpen med vapen i 
hand). Om det ska tolkas politiskt, då kan han och Matteus bara ha varit dödsfiender. 
Taddaios (v.3) heter hos Lukas Judas (Luk 6:16, den gode Judas) men vi kallar honom 
Judas Taddaios. Natanael i Johannesevangeliet (Joh 1:45 f) identifieras med 
Bartolomaios. En senare rabbinsk text har en märklig lista på bara fem nära medarbetare 
till Jesus: ”Matthai” (= Matteus?) och ”Todah” (= Taddaios?) och tre gåtfulla namn: 
”Nakai”, ”Nezer” och ”Buni” (Den babyloniska talmud, bSanh 43a). Listan ges i samband 
med ett fördömande av Jesus. Vilka källor den bygger på vet ingen. Det är mycket vi inte 
vet.    
 
Han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden 
Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som 
den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Stadsmuren hade tolv grundstenar, och 
på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar (Upp 21:10-11, 14). 
 
 
TORSDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET” 
 
Första läsningen: 1 Mos 44:18-21, 23b-29; 45:1-5 (För att bevara människors liv har 
Gud sänt mig till Egypten) 
 
Josef i Gamla testamentet är som sagt en Kristusikon i förväg. Även Jesus förråddes och 
såldes av sina bröder, men trots döden på korset uppenbarade han på påskdagen för sina 
förskräckta lärjungar att han lever. Hans död blir till frälsning.  
 
Evangelium: Matt 10:7-15 (Ge som gåva vad ni har fått som gåva) 
 
Matteus version av packlistan för Jesu missionärer är tuffare än den hos Markus (Mark 
6:8-11). Här ska de inte ens ha skor, vandrarstav eller pengar. Deras sjukvård och 
karitativa verksamhet ska ske gratis (v. 8, Jesus oroar sig inte för att kyrkan ska utnyttjas 
eller sakna medel; jfr 2 Kor 11:7). Vilka är de som är ”värdiga” att hysa dem (jfr v. 11)? 
De som är fattiga i anden och som hungrar och törstar efter rättfärdigheten (Matt 5:3, 6), 
lever i Jesu nya livsstil. Apostlarnas fridshälsning är ingen artighetsfras. Den erbjuder 
frälsning. Att avvisa den är en allvarlig sak: välsignelsen över hemmet blir till 
ödeläggelse (v. 12-15). Evangeliet ska ge glädje, men Jesus är också medveten om 
budskapets allvar och tyngd. Ansvaret för att budskapet når fram ligger hos både 
avsändare och mottagare. 



 
Evangelisation är i strikt mening kyrkans förkunnelse utåt, men i vår sekulariserade nutid 
behövs det också inåt, i våra egna led. Matteus visar att en kristen förkunnelse ska 
innebära medkänsla med nödlidande och frihet från ekonomiska egenintressen (men 
församlingarna ska se till förkunnarnas behov, v. 10; jfr levitens lön i 4 Mos 18:24). Det 
räcker inte att hänvisa till en titel om man vill nå fram till lyssnarnas hjärtan. Man ska 
visa att man är Kristi sändebud genom rak förkunnelse, radikal givmildhet, uppoffringar 
och omsorg om människors hälsa.    
 
Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du 
har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn (Upp 3:8). 
 
 
FREDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”   
 
Första läsningen: 1 Mos 46:1-7, 28-30 (Nu vill jag gärna dö, sedan jag har sett ditt 
ansikte) 
 
Jakob hette också Israel. Kyrkan är det nya Israel (Katolska kyrkans katekes, nr 877) som 
satsar allt, bryter upp och tar emot räddningen från Gud genom den nye Josef, Jesus. Ett 
härligt land utan nöd väntar oss. Bibelns bildspråk är övertydligt.   
 
Evangelium: Matt 10:16-23 (Er faders ande skalla tala genom er) 
 
Jesus – med sin folkliga stil – talar om får, vargar, ormar och duvor som bilder för religiös 
existens (v. 16). Vargen har i mänsklighetens sagor och myter inget snyggt 
socialprotokoll. Den är så gott som alltid destruktiv, en bild av djävulen som med öppen 
käft ger sig på Guds folk. Ormen är heller ingen trevlig kamrat (jfr 1 Mos kap. 3), men 
den har onekligen något coolt, behärskat och smart över sig. Den förknippas gärna med 
medicin, dolda skatter och evigt liv. Den används som Kristusikon i Joh 3:14-15 (jfr 4 
Mos 21:4ff). Denne Smygare i gräset passar dock dåligt ihop med duvan – den blida, 
fredliga, trogna fågeln – som svingar sig upp under himlen (och som var de fattiga 
judarnas offerdjur, jfr Luk 2:22-24). I vilken saga är väl dessa två djur vänner? Jesus är 
kreativ och utmanar vårt tänkesätt: vi ska ta till oss det bästa nerifrån (ormen) och 
uppifrån (duvan): jordiskt know-how och himmelsk visdom, enkelhet, ärlighet. Ormlik 
slughet behövs om man är ett får bland vargar (v. 16 f). Paulus kunde skickligt spela ut 
sina motståndare mot varandra så att de började gräla och han gick fri (Apg 23:6-11). Gud 
inger sina apostlar vad de behöver säga när det är dags (v.19-20; jfr Joh 16:13). Men det 
kan ändå bli svårt. Misshandel, dödsdom och förräderi från de närmastes sida kan ingå. 
Kristus, Paulus, Petrus – alla fick de smaka på det. Matteus som skrev det här räknade 
med att få sin del av det som ännu fattas i Kristi lidanden (Kol 1:24), och även hans läsare 
skulle se upp! I vår tid är likgiltigheten kyrkans största motståndare. Den ger kyrkans 
arbetare en ny sorts martyrium. Hur bemöter vi den? Tappa inte modet, var kreativ, fräck, 
rak!                   



 
Träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja (2 Tim 4:2).   
 
 
LÖRDAGEN I 14 VECKAN ”UNDER ÅRET”  
 
Första läsningen: 1 Mos 49:29-33; 50:15-26a (Gud skall se till er, och föra er upp från 
detta land) 
 
”Kan det verkligen stämma att vår bror Josef har förlåtit oss?” Bröderna som ville mörda 
sin irriterande bror och så bli lik Kain (1 Mos kap. 4) oroas. Josef är en ikon av den 
uppståndne Kristus i förväg: här gäller inte lag (5 Mos 27:24) utan nåd.  
 
Evangelium: Matt 10:24-33 (Var inte rädda för dem som kan döda kroppen) 
 
Jesu utsändningstal (hela kapitel 10) innehåller ingen missionärsromantik. Det är ett tufft, 
farligt och otacksamt uppdrag hans vänner skickas ut på. Jesus är ingen optimistisk 
företagsledare som peppar sina säljare med motiverande mental massage. Han säger som 
det är: de ska ut och tala för en person som medierna ser som djävulen själv. De ska inte 
räkna med annat än att själva få samma etikett (v. 25). Det är skrämmande utsikter, 
sådana predikanter kastade man sten på. Men värre vore det att tappa Guds vänskap (v. 
28) – det är tröstande ord, men också hårda, blir man lugnad av dem? Risken att Jesus ska 
förneka oss inför Fadern i himlen (v. 33) är förkrossande att tänka på. Lärjungarna såg 
nog inte precis roade ut där de satt och lyssnade. Vi märker det indirekt: hela tre gånger 
måste Jesus i detta lilla avsnitt (v. 26-31) säga: Var inte rädda. Jesus ville befria 
apostlarna från fruktan för människor och för döden. Hans ”soldater” skulle satsa allt. 
Styrkan i Jesu ord, det vinnande, är att de är så realistiska.  
 
Insatsen kommer inte att ske utan att vi fruktan och bävan. Men vad vi ska frukta mer än 
den egna döden är att förkunnelsen inte blir av. Tolkningen av v. 26-27 kompliceras lite 
av att samma ord används i en rätt så annorlunda betydelse i Mark 4:22; Luk 8:17; 12:2. 
Här verkar meningen vara: Jesu ”hemlighet” (att han kommer med Guds rike) får inte 
hållas fast inom en exklusiv elit av invigda. Nej, trons hela sanning ska ropas ut med 
megafon, inget ska hållåas hemligt som i de sekter som bara stegvis avslöjar vad läran går 
ut på (gnostikerna och frimurarna). Ordet om sparvarna (v. 29-31) är starkt tröstande (jfr 
Amos 3:5-6). Gud har räknat dina hårstrån (och ärren efter livets strider), han vet hur dina 
fingeravtryck ser ut och hur många dagar och timmar som återstår av ditt liv. Allt vilar i 
hans hand. 
 
Ropa till mig när du är i nöd, jag skall rädda dig, och du skall ära mig (Ps 50:15). 
 


