
 ARTONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 3 AUGUSTI 
 
Läsning  Jer 28:1–17 
 
I början av Sidkias, Judas kungs, regering, i femte månaden av hans fjärde 
regeringsår, talade profeten Hananja, Assurs son, från Gibeon, så till mig i Herrens 
hus i prästernas och allt folkets närvaro, han sade: »Så säger Herren Sebaot, Israels 
Gud: Jag skall bryta sönder den babyloniske kungens ok. Inom två års tid skall jag 
föra tillbaka till denna plats alla de kärl i Herrens hus, som Nebukadnessar, kungen i 
Babel, har tagit bort från denna plats och fört till Babel. Och Jekonja, Jojakims son, 
Judas kung, och alla fångar från Juda, som har kommit till Babel, skall jag föra 
tillbaka till denna plats, säger Herren, ty jag skall bryta sönder den babyloniske 
kungens ok.« 
 Men profeten Jeremia svarade profeten Hananja, i närvaro av prästerna och 
allt det folk som stod i Herrens hus. Profeten Jeremia sade: »Amen. Så må Herren 
göra. Det som du har profeterat må Herren uppfylla, genom att han för tillbaka från 
Babel till denna plats de kärl som fanns i Herrens hus, likaså alla fångarna. Men hör 
dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folket. Forna tiders profeter, de som 
har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, 
olycka och pest. Därför, om nu en profet profeterar om lycka, så kan man först då när 
den profetens ord går i fullbordan veta att han är en profet som Herren i sanning har 
sänt.« 
 Då tog profeten Hananja oket från profeten Jeremias hals och bröt sönder det. 
Och Hananja sade i allt folkets närvaro: »Så säger Herren: Just så skall jag inom två 
års tid bryta sönder den babyloniske kungen Nebukadnessars ok och ta det från alla 
folkens hals.« Men profeten Jeremia gick sin väg. 
 Sedan, efter det att profeten Hananja hade brutit sönder oket och tagit det från 
profeten Jeremias hals, kom Herrens ord till Jeremia, han sade: »Gå och säg till 
Hananja: Så säger Herren: Ett ok av trä har du brutit sönder, men i dess ställe har du 
skaffat ett ok av järn. Ty så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ett ok av järn skall jag 
sätta på alla dessa folks hals, för att de må tjäna Nebukadnessar, kungen i Babel, ty 
honom skall de tjäna. Ja också markens djur har jag gett honom.« 
 Och profeten Jeremia sade ytterligare till profeten Hananja: »Hör, du Hananja: 
Herren har inte sänt dig. Du har förlett detta folk att sätta sin lit till lögn. Därför säger 
Herren så: Se, jag skall ta dig bort från jorden. I detta år skall du dö, eftersom du har 
predikat avfall från Herren.« Och samma år, i sjunde månaden, dog profeten 
Hananja. 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:29, 43, 79–80, 95, 102 (R. 68b) 
 
R. Herre, lär mig dina stadgar. 
 
Låt lögnens väg vara fjärran ifrån mig, 



 och förunna mig din undervisning. R. 
 
Ryck inte bort sanningens ord från min mun, 
 ty jag hoppas på dina domar. R. 
 
De som fruktar dig må vända sig till mig, 
 de som känner dina vittnesbörd. R. 
 
Må mitt hjärta följa dina befallningar, 
 så att jag inte kommer på skam. R. 
 
Gudlösa vaktar på mig, de vill förgöra mig, 
 men jag ger akt på dina vittnesbörd. R. 
 
Jag viker inte från dina lagar, 
 ty du, Herre, lär mig. R. 
 
Halleluja  Matt 4:4b 
 
V. Människan skall inte leva bara av bröd, 
utan av varje ord som utgår ur Guds mun. 
 
Evangelium Matt 14:22–36 
 
Vid den tiden befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra 
sidan sjön, medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det, gick han upp 
på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten 
var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. 
Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se 
honom gå på sjön, blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek 
av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte 
rädda.« Petrus svarade: »Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på 
vattnet.« Han sade: »Kom!«, och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till 
Jesus. Men när han såg hur det blåste, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: 
»Herre, hjälp mig!« Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. »Du 
trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?« De steg i båten, och vinden lade sig. Och 
de som var i båten föll ner för honom och sade: »Du måste vara Guds son.« 
 När de hade farit över sjön, kom de till Gennesaret. Männen på platsen kände 
igen honom och skickade ut bud i hela trakten, och man förde till honom alla som 
var sjuka och bad honom att de åtminstone skulle få röra vid tofsen på hans mantel. 
Och alla som rörde vid den blev friska. 
 
 
 
 



 TISDAG DEN 4 AUGUSTI 
 
Läsning  Jer 30:1–2, 12–15, 18–22 
 
Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, han sade: Så säger Herren, Israels 
Gud: Skriv upp åt dig i en bok alla de ord som jag har talat till dig. 
 Så säger Herren: Ohelbar är din skada, oläkligt det sår du har fått. Ingen tar 
sig an din sak, så att han sköter ditt sår, ingen helande läkedom finns för dig. Alla 
dina älskare har glömt dig, de frågar inte efter dig. Ty som man slår en fiende, så har 
jag slagit dig, med grym tuktan, därför att din missgärning var så stor och dina 
synder så många. Hur kan du klaga över din skada, över att bot ej finns för din 
plåga? Därför att din missgärning var så stor och dina synder så många, har jag gjort 
dig detta. 
 Så säger Herren: Se, jag skall åter upprätta Jakobs hyddor och förbarma mig 
över hans boningar. Staden skall åter bli uppbyggd på sin höjd, och palatset skall stå 
på sin rätta plats. Från folket skall ljuda tacksägelse och rop av glada människor. Jag 
skall föröka dem, och de skall inte förminskas, jag skall låta dem komma till ära, och 
de skall ej ringaktas. Hans söner skall bli som fordom, och hans menighet skall bestå 
inför mig, och jag skall hemsöka alla hans förtryckare. Hans väldiga skall härstamma 
från honom själv, och hans herre skall utgå från honom själv, och honom skall jag 
låta komma mig nära och närma sig mig, ty vilken annan vill våga sitt liv med att 
närma sig mig? säger Herren. Och ni skall vara mitt folk, och jag skall vara er Gud. 
 
Responsoriepsalm  Ps 102:16–21, 29, 22–23 (R. 17) 
 
R. Herren skall uppenbara sig i härlighet. 
 
Hedningarna skall frukta Herrens namn 
 och alla jordens konungar din härlighet, 
 
när en gång Herren har byggt upp Sion 
 och uppenbarat sig i sin härlighet, 
när han har vänt sig till de utblottades bön 
 och upphört att förakta deras rop. R. 
 
Må detta tecknas upp för kommande släkten, 
 så att det folk som skapas kan lova Herren: 
Han har blickat ned från sin heliga höjd, 
 Herren har skådat ned från himmelen till jorden, 
för att höra den fångnes klagan 
 och befria dödens barn. R. 
 
Dina tjänares barn skall få bo i landet, 
 och deras avkomma skall bestå inför dig, 
för att man i Sion må förkunna Herrens namn 



 och sjunga hans lov i Jerusalem, 
när alla folk församlas 
 och alla riken, för att tjäna Herren. R. 
 
Halleluja Joh 1:49b 
 
V. Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung. 
 
Evangelium Matt 15:1–2, 10–14 
 
Vid den tiden kom fariseer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sade: 
»Varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan 
de äter.« Jesus kallade han till sig folket och sade: »Lyssna och försök att förstå. Det 
är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren. Men det som går ut 
ur munnen, det gör människan oren.« Då gick lärjungarna fram till honom och 
frågade: »Vet du att fariseerna tog anstöt av vad du sade?« Han svarade: »Varje växt 
som inte är planterad av min himmelske fader skall ryckas upp med roten. Bry er 
inte om dem: de är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind, faller 
båda i gropen.« 
 
 ONSDAG DEN 5 AUGUSTI 
 
Läsning  Jer 31:1–7 
 
Så säger Herren: Det folk som slipper undan svärdet finner nåd i öknen, Israel får dra 
bort dit där det får ro. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: »Ja, med evig 
kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Ännu en gång skall 
jag upprätta dig, så att du blir upprättad, du jungfru Israel. Ännu en gång skall du få 
utrusta dig med puka och dra ut i dans bland dem som gör sig glada. Ännu en gång 
skall du få plantera vingårdar på Samariens berg, och planteringsmännen skall själva 
skörda frukten. Ty en dag kommer, då vaktare skall ropa på Efraims berg: ’Upp, låt 
oss dra till Sion, upp till Herren, vår Gud.’ » 
 Ty så säger Herren: Jubla i glädje över Jakob, höj fröjderop över honom som är 
huvudet bland folken. Låt lovsång ljuda och säg: »Herre, ge frälsning åt ditt folk, åt 
kvarlevan av Israel.« 
 
Responsoriepsalm  Jer 31:10–12ab, 13 (R. 10d) 
 
R. Herren bevarar oss, som en herde sin hjord. 
 
Hör Herrens ord, ni hednafolk, 
 och förkunna det i havsländerna i fjärran. 
Säg: Han som förskingrade Israel skall också församla det 
 och bevara det, som en herde sin hjord. R. 
 



Ty Herren skall befria Jakob 
 och lösköpa honom ur den övermäktiges hand. 
Och de skall komma och jubla på Sions höjd 
 och strömma dit där Herrens goda är. R. 
 
Då skall jungfrurna förlusta sig med dans, 
 unga och gamla skall glädja sig tillsammans. 
Jag skall förvandla deras sorg i fröjd, 
 trösta dem och glädja dem efter deras bedrövelse. R. 
 
Halleluja Luk 7:16 
 
V. En stor profet har uppstått bland oss, 
Gud har besökt sitt folk. 
 
Evangelium Matt 15:21–28 
 
Vid den tiden drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En 
kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: »Herre, Davids son, 
förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.« Han gav henne inget 
svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: »Säg åt henne att ge sig i väg, hon 
går ju bakom oss och ropar.« Han svarade: »Jag har inte blivit sänd till andra än de 
förlorade fåren av Israels folk.« Men hon kom och föll ner för honom och sade: 
»Herre, hjälp mig.« Han svarade: »Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta 
det åt hundarna.« — »Nej, herre«, sade hon, »men hundarna äter ju smulorna som 
faller från deras herrars bord.« Då sade Jesus till henne: »Kvinna, din tro är stark, det 
skall bli som du vill.« Och från den stunden var hennes dotter frisk. 
 
 TORSDAG DEN 6 AUGUSTI 
 

KRISTI FÖRKLARING 
 Fest 
 
Man väljer en av följande läsningar: 
 
Läsning Dan 7:9–10, 13–14 
 
Jag såg att troner blev framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans klädnad 
var snövit, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och 
hjulen på den var av flammande eld. En flod av eld strömmade ut från honom. 
Tusen gånger tusen var hans tjänare, och tio tusen gånger tio tusen stod där till hans 
tjänst. Så satte man sig ned till doms, och böcker blev öppnade. 
 Sedan fick jag, i min syn om natten, se hur en som liknade en människoson 
kom med himmelens skyar, och han närmade sig den gamle och fördes fram inför 
honom. Åt denne gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk 



måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte skall tas ifrån honom, och 
hans rike skall inte förstöras. 
 
eller: 
 
Läsning 2 Pet 1:16–19 
 
Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er 
förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna 
ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin 
fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: »Detta är min 
älskade son, honom har jag utvalt.« Den rösten hörde jag själv komma från himlen, 
när jag var med honom på det heliga berget. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. 
Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, tills dagen gryr och 
morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 
 
Responsoriepsalm Ps 97:1–2, 5–6, 9 (R. jfr 1a, 9a) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 664. När den läses används 
följande text: 
 
R. Herren är konung, den Högste över hela jorden. 
 
Herren är nu konung! Må därför jorden fröjda sig, 
 havsländerna glädja sig, 
 så många som de är. 
Han omges av moln och töcken, 
 rättfärdighet och rätt är fästet för hans tron. R. 
 
Bergen smälter som vax för Herren, 
 för hela jordens Herre. 
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, 
 och alla folk ser hans ära. R. 
 
Ty du, Herre, är den Högste över hela jorden, 
 du är högt upphöjd över alla gudar. R. 
 
Halleluja Matt 17:5c 
 
V. Detta är min älskade Son, han är min utvalde. 
Lyssna till honom. 
 
Evangelium Matt 17:1–9 
 
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med 



dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: 
hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose 
och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: »Herre, det är bra att 
vi är med. Om du vill, skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en 
för Elia.« 
 Medan han ännu talade, sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet 
kom en röst som sade: »Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till 
honom.« När lärjungarna hörde detta, kastade de sig ner med ansiktet mot marken 
och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: »Stig upp och 
var inte rädda.« De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus. 
 När de gick ner från berget, sade Jesus åt dem: »Berätta inte för någon om det 
ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda.« 
 
 
 FREDAG DEN 7 AUGUSTI 
 
Läsning  Nah 1:15; 2:2; 3:1–3, 6–7 
 
Se, över bergen närmar sig glädjebudbärarens fötter, 
hans som förkunnar frid: 
»Fira dina högtider, Juda, infria dina löften. 
Ty ej mer skall fördärvaren dra fram mot dig, 
han blir förintad i grund.« 
Ty Herren vill återställa Jakobs höghet liksom Israels höghet, 
då nu plundrare så har ödelagt dem 
och så fördärvat deras vinträd. 
Ve dig, du blodstad, alltigenom så full av lögn och våld, 
du som aldrig upphör att röva! 
Hör, piskor smäller! Hör, vagnshjul dånar! 
Hästar jagar fram, och vagnar rullar iväg. 
Ryttare kommer i fyrsprång, 
svärden blänker, och spjuten blixtrar. 
Slagna ser man i mängd och lik i stora hopar. 
Ingen ände är på döda, man stupar över döda. 
Jag skall kasta på dig vad avskyvärt är, 
jag skall låta dig bli föraktad, 
ja, göra dig till ett skådespel. 
Var och en som ser dig skall sky dig och skall säga: 
»Nineve är ödelagt, men vem kan tycka synd om det?« 
Ja, var finner man någon som vill trösta dig? 
 
Responsoriepsalm  5 Mos 32:35c–36b, 39abcd, 41 (R. 39c) 
 
R. Jag dödar och jag gör levande. 
 



Nära är deras ofärds dag, 
 och vad som väntar dem kommer med hast. 
Ty Herren skall skaffa rätt åt sitt folk, 
 och över sina tjänare skall han förbarma sig. R. 
 
Se nu att jag ensam är Gud, 
 och att ingen Gud finns jämte mig. 
Jag dödar, och jag gör levande, 
 jag har slagit, men jag helar också. R. 
 
När jag har vässat mitt flammande svärd 
 och min hand tar till att skipa rätt, 
då skall jag utkräva hämnd av mina ovänner 
 och vedergällning av dem som hatar mig. R. 
 
Halleluja Matt 5:10 
 
V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, 
dem hör himmelriket till. 
 
Evangelium Matt 16:24–28 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om någon vill gå i mina spår, måste han 
förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall 
mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper 
det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad 
skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet 
med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, 
några av dem som står här skall inte möta döden förrän de har sett Människosonen 
komma med sitt rike.« 
 
 LÖRDAG DEN 8 AUGUSTI 
 
Läsning  Hab 1:12 – 2:4 
 
Är du då inte till av ålder? Jo, Herre, min Gud, min Helige, vi skall ej dö! Herre, till 
en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa. 
Du vilkens ögon är för rena för att se på det onda, du som inte tål att skåda på 
orättrådighet, hur kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla, när 
den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom? 
 Så vållar du att människorna blir lika fiskar i havet, lika kräldjur, som inte har 
någon herre. Ja, denne drar upp dem allesammans med sin krok, han fångar dem i 
sitt nät och församlar dem i sitt garn. Över detta är han glad och fröjdar sig. Därför 
frambär han offer åt sitt nät och tänder offereld åt sitt garn. Genom dem blir ju hans 



andel så fet och hans mat så läcker. Men skall han därför fortfarande få tömma sitt 
nät och ständigt dräpa folken utan någon förskoning? 
 Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja för 
att se vad han skall tala genom mig, och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att 
frambära. 
 Och Herren svarade mig och sade: Skriv upp din syn, och teckna upp den på 
skrivtavlor, med tydlig skrift, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på 
sin tid, men den längtar efter fullbordan och skall inte slå fel. Om den dröjer, så vänta 
på den, ty den kommer förvisso, den skall ej utebli. Se, uppblåst och orättrådig är 
dennes själ i honom, men den rättfärdige skall leva genom sin tro. 
 
Responsoriepsalm  Ps 9:8–13 (R. 11b) 
 
R. Herren överger ingen som söker honom. 
 
Herren tronar i evighet, 
 sin tron har han berett till dom. 
Med rättfärdighet skall han döma jorden, 
 med rättvisa skipa lag bland folken. R. 
 
Så blir Herren en borg för den förtryckte, 
 en borg i tider av nöd, 
och de som känner ditt namn förtröstar på dig, 
 ty du, Herre, överger ingen som söker dig. R. 
 
Lovsjung Herren, som bor i Sion, 
 förkunna bland folken hans gärningar. 
Ty han som hämnas blodsdåd 
 har kommit ihåg de förtryckta, 
 han har inte glömt deras klagorop. R. 
 
Halleluja  Jfr 2 Tim 1:10 
 
V. Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden 
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset 
genom evangeliet. 
 
Evangelium Matt 17:14–20 
 
Vid den tiden kom en man fram och föll på knä för Jesus och sade: »Herre, förbarma 
dig över min son. Han är fallandesjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och 
ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, och de kunde inte bota honom.« 
Jesus svarade: »Detta fördärvade släkte som inte vill tro! Hur länge måste jag vara 
kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig.« 
 Jesus talade strängt till pojken, och demonen for ut ur honom, och från den 



stunden var han botad. När de var ensamma, kom lärjungarna fram till Jesus och 
frågade: »Varför kunde inte vi driva ut demonen?« Han svarade: »Därför att er tro 
var svag. 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. Ingenting blir omöjligt 
för er.« 
 

NITTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 9 AUGUSTI 
 
Första läsningen 1 Kung 19:9a, 11-13a 
 
Elia kom fram till Guds berg Horeb. Han gick in i en grotta och stannade där över 
natten. Då kom Herrens ord till honom: »Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. 
Herren skall gå fram där.« En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick 
före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men 
Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. 
Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och 
gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. 
 
Responsoriepsalm  Ps 85:9ab, 10–14 (R. 8) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 655. När den läses används 
följande text: 
 
R. Herre, visa oss din godhet, och ge oss din hjälp! 
 
Jag vill höra vad Gud säger. 
 Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna. 
De som fruktar honom har nära till hans hjälp, 
 hans härlighet bor i vårt land. R. 
 
Godhet och trofasthet möts, 
 fred och rättvisa omfamnar varandra. 
Trofasthet spirar ur jorden, 
 rättvisa blickar ner från himlen. R. 
 
Herren själv ger allt gott, 
 vårt land ger sin gröda. 
Rättvisa går framför honom, 
 fred och välgång i hans spår. R. 
 
Andra läsningen Rom 9:1–5 
 
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den helige Ande låter även mitt samvete 
bestyrka det, ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska 
att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och 



stamfränder. De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, 
lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som 
människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen. 
 
Halleluja Jfr Ps 130:5 
 
V. Jag väntar efter Herren, 
och jag hoppas på hans ord. 
 
Evangelium Matt 14:22–33 
 
Vid den tiden befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra 
sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp 
på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten 
var då redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. 
Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se 
honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek 
av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte 
rädda.« Petrus svarade: »Herre, om det är du, så säg åt mig att komma till dig på 
vattnet.« Han sade: »Kom!« och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till 
Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropade: 
»Herre, hjälp mig!« Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. »Du 
trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?« De steg i båten, och vinden lade sig. Och 
de som var i båten föll ner för honom och sade: »Du måste vara Guds son.« 
 


