Trettonde söndagen efter pingst
Jesus vår helare
Människan är skapad för att prisa Guds namn.
Synden hindrar henne att göra det, men Jesus
kan ge oss seende ögon, hörande öron och en
tunga som prisar Guds gärningar. Jesu gärningar vittnar om hans kärlek och om hans makt
att hjälpa människor i nöd.
LITURGISK FÄRG: grön

Ps. 30:3–6, 12–13

PSALMFÖRSLAG
I

482 Ett vänligt ord kan göra under
174 O Jesus Krist, till oss dig vänd
175 Käre Jesus, vi är här

Dps 481 Ord av evighet
461 Som människor möts vi på vägen
476 Min mun och tunga

Bibeltexterna
Psaltarpsalm
Antifon
Vem kan beskriva Herrens storverk,
vem kan prisa allt han har gjort?
Ps. 106:2

Psalm
Herre, min Gud, jag ropade till dig
och du gjorde mig frisk.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du räddade mig från
graven.
Sjung Herrens lov, ni hans trogna,
prisa hans heliga namn!
Ofärd är i hans vrede,
men i hans nåd är liv.
Om kvällen är gråten min gäst
men om morgonen jublet.
Du vände min dödsklagan i dans,
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du tog av mig sorgens dräkt
och klädde mig i glädje.
Därför skall jag sjunga ditt lov
och aldrig tystna.
Herre, min Gud, jag skall alltid
prisa dig.
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
eller
Lycklig den som har sitt stöd
i Jakobs Gud
och sätter sitt hopp till Herren,
sin Gud.
Han som har gjort himmel
och jord och hav
och allt vad som finns i dem,
han sviker aldrig sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt,
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna,
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar,
Herren älskar de trogna,
Herren ger främlingar skydd,
stöder faderlösa och änkor
men korsar de ondas planer.
Herren härskar för evigt,
din Gud, o Sion, från släkte
till släkte.
Halleluja!
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Ps. 146:5–10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.

Hallelujavers
Allt han har gjort är bra:
de döva får han att höra
och de stumma att tala.
Mark. 7:37

Första årgången
Första läsningen
2 Mos. 4:10–12

Mose sade: ”Förlåt din tjänare, Herre, men
jag har inte ordet i min makt. Det har jag
aldrig haft, inte heller sedan du talat till
mig. Orden kommer trögt och tveksamt.”
Herren svarade: ”Vem har gett människan
hennes mun? Vem är det som gör henne
stum eller döv, seende eller blind? Är det
inte jag, Herren? Gå nu, jag skall själv vara
med dig när du talar och lära dig vad du
skall säga.”

Evangelium
Mark. 7:31–37

Jesus lämnade trakten kring Tyros och gick
över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet. Där kom de till honom med
en man som var döv och knappt kunde tala,
och de bad Jesus lägga sin hand på honom.
Han tog honom avsides från folket och
stack fingrarna i hans öron och spottade
och rörde vid hans tunga. Sedan såg han
upp mot himlen, andades djupt och sade
till honom: ”Effata!” (det betyder: öppna
dig!). Med ens öppnades mannens öron
och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för
någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev
överväldigade och sade: ”Allt han har gjort
är bra: de döva får han att höra och de
stumma att tala.”

Andra årgången
Första läsningen
Ordspr. 18:4–8, 21

Människors ord är som djupt vatten
men vishetens källa en strömmande bäck.
Illa är att ta parti för en skyldig
och vägra en oskyldig hans rätt.

Andra läsningen
2 Kor. 3:4–6

En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka
ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer
från Gud. Han har gett mig förmågan att
vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte
är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

Dårens ord leder till strid,
hans mun tigger stryk.
Dårens mun blir hans fördärv,
hans ord en fälla för honom själv.
Baktalarens ord är som läckerheter,
de slinker ner i människans inre.
Tungan har makt över liv och död,
de som kan tygla den får njuta dess frukt.
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Andra läsningen
Jak. 3:2–12

Vi felar alla på många sätt. Den som inte
felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han
kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall
lyda oss styr vi också hela hans kropp. Och
tänk på fartygen som är så stora och drivs
av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem
med det lilla rodret dit han vill. På samma
sätt med tungan; den är en liten lem men
kan skryta över hur mycket den förmår. En
liten eld kan sätta en hel skog i brand. Och
tungan är en eld, själva den onda världen
bland våra lemmar. Den fläckar hela vår
kropp, den sätter livshjulet i brand och har
själv sin eld från helvetet. Det finns ingen
art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller
havsdjur som inte kan betvingas och har
betvingats av människan. Men tungan kan
ingen människa betvinga, oregerlig och
ond som den är och full av dödligt gift. Med
den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna,
som är skapade till Guds avbilder. Från
samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte
kan samma källsprång ge både sött och bittert vatten? Och, mina bröder, inte kan ett
fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon eller en saltkälla ge sötvatten.

Evangelium
Matt. 12:33–37

Jesus säger:
”Antingen får ni säga att trädet är bra
och frukten bra, eller att trädet är dåligt
och frukten dålig; på frukten känner man
trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni kunna
säga något gott, ni som är onda? Munnen
säger vad hjärtat är fullt av. En god människa tar fram det som är gott ur sitt goda
förråd, och en ond människa tar fram det
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som är ont ur sitt onda förråd. Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och
efter dina ord skall du fällas.”

Tredje årgången
Första läsningen
2 Kung. 5:1–15

Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin
herre och var högt ansedd, eftersom det var
genom honom som Herren hade gjort
arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som
fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru, och en dag sade hon till sin matmor:
”Om min husbonde bara kunde komma till
profeten i Samaria! Då skulle han bli botad från sin spetälska.” Naaman gick till
sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. ”Far du dit”, sade
arameerkungen, ”jag skall skicka med dig
ett brev till Israels kung.” Naaman gav sig
i väg och tog med tio talenter silver och
6000 siklar guld och dessutom tio högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till
kungen av Israel, och där stod: ”Med detta
brev sänder jag min tjänare Naaman till
dig, för att du skall bota honom från hans
spetälska.” När kungen hade läst brevet rev
han sönder sina kläder och ropade: ”Är jag
då en gud, med makt över liv och död, eftersom han skickar till mig en spetälsk och
begär att jag skall bota honom? Ni märker
hur han söker sak med mig.”
Gudsmannen Elisha fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, och
han sände då bud och frågade kungen:
”Varför river du sönder dina kläder? Låt
mannen komma till mig, så skall han inse
att det finns en profet i Israel.” Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och
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stannade vid Elishas port. Elisha skickade
ut en man till honom med denna uppmaning: ”Far ner till Jordan och bada sju
gånger i floden, så skall din hud läkas och
du bli renad.” Men Naaman gick därifrån i
vredesmod och sade: ”Jag hade trott att han
skulle komma ut själv och stå där och ropa
till Herren, sin Gud, och föra handen fram
och tillbaka över det sjuka stället och så
bota min spetälska. Är inte Amana och
Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla
Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl
bada där och bli renad?” Förbittrad vände
han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. ”Fader”, sade de, ”om det hade varit något
svårt profeten begärt av dig, nog hade du
gjort det då? Desto större anledning när
han bara vill att du skall bada dig för att
bli renad.”
Naaman for då ner och doppade sig sju
gånger i Jordan, som gudsmannen hade
sagt. Då läktes hans hud och blev som ett
barns, och han var ren. Han vände tillbaka
till gudsmannen med hela sitt följe, gick
fram till honom och sade: ”Nu vet jag att
det inte finns någon gud på hela jorden
utom i Israel. Jag ber dig ta emot en gåva
av din tjänare.”

Andra läsningen
Apg. 3:1–10

Petrus och Johannes gick upp till templet,
vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars
det dit en man som varit lam från födseln
och som man varje dag brukade sätta vid
en ingång kallad Sköna porten, så att han
kunde tigga av dem som besökte templet.
När han nu fick se Petrus och Johannes på
väg in bad han om en allmosa. De fäste
blicken på honom, och Petrus sade: ”Se på
oss!” Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus
sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad
jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi

namn: stig upp och gå!” Så grep han honom i högra handen och reste honom upp,
och med ens fick mannen stadga i fötter
och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem
in i templet, och han gick omkring och han
hoppade och han prisade Gud. Allt folket
såg honom gå omkring och prisa Gud. Och
när de upptäckte att det var mannen som
brukade sitta och tigga utanför templet vid
Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.

Evangelium
Joh. 9:1–7, 39–41

Där Jesus kom gående fick han se en man
som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom: ”Rabbi, vem har
syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?” Jesus svarade:
”Varken han eller hans föräldrar har syndat, men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste
vi göra hans gärningar som har sänt mig.
Natten kommer, då ingen kan arbeta. Så
länge jag är i världen är jag världens ljus.”
Sedan spottade han på marken, gjorde en
deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sade: ”Gå och tvätta dig i
Siloadammen.” (Siloa betyder utsänd.)
Mannen gick dit och tvättade sig och kom
tillbaka seende.
Och Jesus sade: ”Till en dom har jag
kommit hit till världen, för att de som inte
ser skall se och de som ser skall bli blinda.”
Några fariseer som var tillsammans med
honom hörde detta och sade till honom:
”Är kanske vi också blinda?” Jesus svarade:
”Om ni vore blinda skulle ni vara utan
synd. Men nu säger ni att ni ser. Er synd
står kvar.”
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Dagens bön
1.
Himmelske Far.
Du har skänkt oss din Son,
som är ditt eviga Ord.
Vi ber dig:
Låt hans ord öppna våra hjärtan.
Ge oss frimodighet,
så att vi kan prisa dig
och med levande ord vittna
om dina gärningar.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Barmhärtige Gud,
tack för att du av godhet skapar allt med
ditt ord.
Lär oss att se vad våra medmänniskor
behöver,
också när de saknar ord för sin nöd.
Ge oss kärleksfulla hjärtan och händer.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vår Far i himlen.
Vi lever från stund till stund
som om det var en självklarhet.
Men utan dig skulle ingenting finnas till,
höst eller vinter skulle inte finnas,
inte vatten eller jord.
Tack för att vi får ingå i det underverk
som är din skapelse.
Tack för de ljusa dagarna och
de mörka dagarna.
Tack för att du finns.
Tack för Jesus Kristus.
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