
ELFTE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 17 JUNI 
 
Läsning 2 Kor 6:1–10 
 
Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också att inte kasta bort den nåd ni tar emot 
från Gud. Han säger ju: När stunden var inne bönhörde jag dig, och på frälsningens dag 
hjälpte jag dig. Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag. 
 Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka på min 
tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet 
under påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, 
under möda, vaka och svält, med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig 
ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen 
till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Jag kallas 
villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära 
döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är 
fattig men gör många rika, jag har ingenting men äger allt. 
 
Responsoriepsalm  Ps 98:1–4 (R. 2a) 
 
R. Herren har låtit sin frälsning bli känd. 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, 
 ty han har gjort under. 
Han har vunnit seger med sin högra hand 
 och med sin heliga arm. R. 
 
Herren har låtit sin frälsning bli känd, 
 han har uppenbarat sin rättfärdighet 
 för hedningarnas ögon. 
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet 
 mot Israels hus. R. 
 
Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser. 
 Höj jubel till Herren, alla länder, 
 brist ut i glädjerop och lovsjung. R. 
 
Halleluja    Ps 119:105 
 
V. Ditt ord är mina fötters lykta 
och ett ljus på min stig. 
 
Evangelium Matt 5:38–42 
 



Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga 
och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig 
på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med 
dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att 
följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och 
vänd inte ryggen åt den som vill låna av 
dig.« 
 
 TISDAG DEN 18 JUNI 
 
Läsning 2 Kor 8:1–9 
 
Jag vill tala om för er vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. 
Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa 
fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, 
över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få 
vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats — efter 
Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. Därför kunde jag 
be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir 
fulländad hos er. 
 Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek 
som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna 
nådegåva. 
 Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek 
genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora 
gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans 
fattigdom. 
 
Responsoriepsalm  Ps 146:2, 5–9a (R. 2a) 
 
R. Lova Herren, min själ 
eller: Halleluja. 
 
Jag vill lova Herren, så länge jag lever, 
 jag vill lovsjunga min Gud, så länge jag är till. R. 
 
Salig den vars hjälp är Jakobs Gud, 
 den som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. 
Han har gjort himlen och jorden och havet 
 och allt som finns i dem. 
 Han är trofast för evigt. R. 
 
Han skaffar rätt åt de förtryckta, 
 han ger bröd åt de hungrande. 
 Han löser de fångna. R. 
 



Herren öppnar de blindas ögon, 
 Herren upprättar de förnedrade, 
Herren bevarar främlingar, 
 faderlösa och änkor tar han sig an. R. 
 
Halleluja  Jfr Joh 13:34 
 
V. Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: 
att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. 
 
Evangelium Matt 5:43–48 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har hört att det blev sagt: Du skall 
älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem 
som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över 
onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar 
dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och 
om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? 
Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är 
fullkomlig.« 
 
 ONSDAG DEN 19 JUNI 
 
Läsning 2 Kor 9:6–11 
 
Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd och den som sår rikligt får en riklig 
skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av 
tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni 
alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det 
står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han 
som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och 
låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös 
frikostighet som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. 
 
Responsoriepsalm   Ps 112:1–4, 9 (R. 1) 
 
R. Salig den som fruktar Herren 
eller: Halleluja. 
 
Salig den man som fruktar Herren 
 och har sin stora lust i hans bud. 
Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, 
 de trognas släkte skall välsignas. R. 
 
Gods och rikedom skall finnas i hans hus, 
 hans rättfärdighet består för evigt. 



För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, 
 nådig och barmhärtig och rättfärdig. R. 
 
Han strör ut, han ger åt de fattiga, 
 hans rättfärdighet består för evigt, 
 hans horn skall bli upphöjt med ära. R. 
 
Halleluja      Joh 14:23 
 
V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, 
och min fader skall älska honom, 
och vi skall komma till honom. 
 
Evangelium Matt 6:1–6, 16–18 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Var noga med att inte utföra era fromma 
gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni 
ingen lön att vänta hos er fader i himlen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i 
basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna 
skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt 
då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då 
skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. 
 När ni ber, skall ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i 
synagogorna och i gathörnen för att människorna skall se dem. Sannerligen, de har 
redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be 
sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, 
belöna dig. 
 När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt 
utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut 
sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt hår och tvätta ditt ansikte, så att inte 
människorna ser att du fastar, utan bara din fader i det fördolda. Då skall din fader, 
som ser i det fördolda, belöna dig.« 
 
 TORSDAG DEN 20 JUNI 
 
Läsning 2 Kor 11:1–11 
 
Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap hos mig — visst gör ni det. Jag vakar över 
er lika svartsjukt som Gud, jag har ju trolovat er med en enda man, Kristus, och vill 
överlämna en ren jungfru till honom. Men jag är rädd för att liksom ormen 
överlistade Eva med sin slughet, så skall också era tankar förföras och lockas bort 
från uppriktigheten och renheten gentemot Kristus. Ty om någon kommer och 
förkunnar en annan Jesus än den jag förkunnade, eller om ni får en annan ande än 
den ni en gång fick eller ett annat evangelium än det ni tog emot, då står ni 
gladeligen ut med det. Jag menar att jag inte på något vis är underlägsen dessa 



väldiga apostlar. Även om jag är klen som talare, är jag inte klen i min kunskap, och 
den har alltid och i alla stycken varit tillgänglig för er. 
 Var det rent av en synd jag begick när jag gjorde mig ödmjuk för att ni 
skulle upphöjas och förkunnade Guds evangelium för er utan ersättning? Andra 
församlingar har jag plundrat genom att ta betalt av dem för att kunna hjälpa er. När 
jag var hos er och hade det svårt, låg jag ändå ingen till last; bröderna som kom från 
Makedonien försåg mig med vad jag behövde. Jag har alltid varit noga med att inte 
ligga er till last, och kommer alltid att vara det. Vid Kristi sanning som är i mig: min 
stolthet över detta skall ingen i hela Achaia kunna ta ifrån mig. Varför handlar jag 
så? För att jag inte älskar er? Det vet Gud att jag gör. 
 
Responsoriepsalm  Ps 111:1–4, 7–8 (R. 7a) 
R. Herrens verk är trofasthet och rätt 
eller: Halleluja. 
 
Jag vill tacka Herren av allt mitt hjärta 
 i församlingen, mitt ibland de trogna. 
Stora är Herrens gärningar, 
 de begrundas av alla som har sin glädje i dem. R. 
 
Majestät och härlighet är vad han gör, 
 hans rättfärdighet består i evighet. 
Han vill att man skall minnas hans under, 
 nådig och barmhärtig är Herren. R. 
 
Hans händers verk är trofasthet och rätt, 
 oryggliga är alla hans ordningar. 
De står fasta för alltid och för evigt, 
 de fullbordas med trofasthet och rättvisa. R. 
 
Halleluja  Rom 8:15bc 
 
V. Vi har fått en ande som ger söners rätt, 
så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« 
 
Evangelium Matt 6:7–15 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När ni ber, skall ni inte rabbla tomma 
ord som hedningarna; de tror att de skall bli bönhörda för de många ordens skull. 
Gör inte som de, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om 
det. Så skall ni be: 
 
Vår fader, du som är i himlen. 
Låt ditt namn bli helgat. 
Låt ditt rike komma. 
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 



Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer. 
Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 
Och utsätt oss inte för prövning, 
utan rädda oss från det onda. 
 
Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också 
förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er fader förlåta er era 
överträdelser.« 
 
 FREDAG DEN 21 JUNI 
Läsning 2 Kor 11:18, 21b–30 
 
När så många skryter på människors vis, kan också jag göra det.  Men vad andra 
vågar komma med — nu talar jag i dårskap — det vågar också jag. De är hebreer — 
jag med; israeliter — jag med; Abrahams ättlingar — jag med. De tjänar Kristus — 
det gör jag ännu mer, för att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta, 
suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av 
judarna har jag fem gånger fått fyrtio minus ett slag, tre gånger har jag slitit spö, en 
gång har jag stenats, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit 
omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror 
från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på 
havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat, jag har 
svultit och törstat och ofta fastat, jag har frusit och varit utan kläder. Till allt annat 
kommer det som trycker mig varje dag: mina bekymmer för alla församlingarna. 
Ingen är svag utan att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i 
eld. Om det ändå skall skrytas, vill jag skryta med min svaghet. 
 
Responsoriepsalm   Ps 34:2–7 (R. jfr 18b) 
 
R. Herren räddar de rättfärdiga ur all deras nöd. 
 
Jag vill alltid prisa Herren, 
 hans lov skall ständigt vara i min mun. 
Min själ skall berömma sig av Herren, 
 de ödmjuka skall höra det och glädja sig. R. 
 
Lova med mig Herren, 
 låt oss med varandra upphöja hans namn. 
Jag sökte Herren, och han svarade mig, 
 och räddade mig ur all min förskräckelse. R. 
 
De som skådar upp till honom strålar av fröjd, 
 och deras ansikten behöver inte rodna av blygsel. 
Här är en betryckt som ropade, och Herren hörde honom 
 och räddade honom ur all hans nöd. R. 



 
Halleluja  Matt 5:3 
 
V. Saliga de som är fattiga i anden, 
dem hör himmelriket till. 
 
Evangelium Matt 6:19–23 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Samla inte skatter här på jorden, där mal 
och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken 
mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där 
kommer också ditt hjärta att vara. 
 Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, 
men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig 
är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. 
 
 
 LÖRDAG DEN 22 JUNI 
 
Läsning 2 Kor 12:1–10 
 
Jag är tvungen att skryta, visserligen till ingen nytta, men jag kommer nu till syner 
och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man som lever i Kristus och som för 
fjorton år sedan — om det nu var med kroppen eller utan den vet jag inte, men Gud 
vet det — han blev i alla fall uppryckt till den tredje himlen. Och jag vet att den 
mannen — om med kroppen eller utan, det vet bara Gud — blev uppryckt till 
paradiset och fick höra ord som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill 
jag skryta med; med mig själv vill jag inte skryta, bara med min svaghet. 
 Om jag skulle vilja skryta, är jag ändå inte från förståndet, för vad jag då 
skulle säga är sant. Men jag avstår för att ingen skall tänka högre om mig än han gör 
när han ser eller hör mig. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte 
skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som 
misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den 
skall lämna mig i fred. Men han svarade: »Min nåd är allt du behöver.« Ja, i 
svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att 
Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, 
förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark. 
 
Responsoriepsalm  Ps 34:8–13 (R. 9a) 
 
R. Smaka och se att Herren är god. 
 
Herrens ängel beskyddar dem som fruktar honom, 
 och han befriar dem. 
Smaka och se att Herren är god. 
 Salig är den som tar sin tillflykt till honom. R. 
 



Frukta Herren, ni hans heliga, 
 ty de som fruktar honom lider ingen brist. 
Unga lejon lider nöd och hungrar, 
 men de som söker Herren lider inte brist på något gott. R. 
 
Kom, mina söner, hör mig, 
 jag skall lära er Herrens fruktan. 
Är du en man som älskar livet 
 och vill se goda dagar? R. 
 
Halleluja  Jfr 2 Kor 8:9 
 
V. Jesus Kristus var rik blev fattig för er skull, 
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. 
 
Evangelium Matt 6:24–34 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ingen kan tjäna två herrar. Antingen 
kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och 
inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 
 Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för 
kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? 
Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er 
himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med 
sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för 
kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag 
säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger 
sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, 
skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga 
inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar 
hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först 
hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga 
bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av 
sin egen plåga.« 
 

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID DEN 23 JUNI 
 
 Högtid 
 
Första läsningen 1 Mos 14:18–20 
 
Melkisedek, kungen i Salem, kom ut med bröd och vin; han var präst åt Gud den 
Högste, och han välsignade Abram: »Välsignad vare Abram av Gud den Högste, 
himlens och jordens skapare. Välsignad vare Gud den Högste som gav dina fiender i 
ditt våld.« Och Abram lämnade honom tionde av allt. 
 



Responsoriepsalm  Ps 110:1–4 (R. 4bc) 
 
R. Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd. 
 
Så lyder Herrens ord till min härskare: 
 Sätt dig på min högra sida, 
så skall jag lägga dina fiender 
 som en pall under dina fötter. R. 
 
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: 
 härska nu bland dina fiender! 
Villigt samlas ditt folk 
 i dag då makten blir din. R. 
 
På heliga berg har jag fött dig 
 som dagg ur gryningens sköte. 
Herren har svurit en ed 
 som han inte skall bryta: 
Du är präst för evigt 
 i Melkisedeks efterföljd. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 671 
 
Andra läsningen 1 Kor 11:23–26 
 
Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er: Den natten då 
herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: »Detta är 
min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig.« Likaså tog han bägaren 
efter måltiden och sade: »Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var 
gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.« 
 Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren förkunnar ni alltså 
Herrens död, till dess han kommer. 
 
Efter andra läsningen kan man sjunga sekvensen Lauda, Sion, Salvatorem eller dess 
kortare form, Ecce panis angelorum. 
 
Halleluja 
 Joh 6:51 
V. Jag är det levande brödet, 
som har kommit ner från himlen. 
Den som äter av det brödet skall leva i evighet. 
 
Evangelium Luk 9:11b–17 
 
Vid den tiden talade Jesus till folket om Guds rike, och han botade alla som behövde 
hjälp. När det led mot kvällen vände sig de tolv till honom och sade: »Låt folket ge 
sig av, så att de kan gå till byarna och gårdarna här omkring och skaffa sig tak över 



huvudet och få något att äta. Här är vi ju ute i ödemarken.« Han svarade: »Ge dem 
något att äta, ni själva.« De sade: »Vi har inte mer än fem bröd och två fiskar — om vi 
nu inte skall gå och köpa mat åt alla de här människorna.« Det var omkring fem 
tusen män. Men han sade till lärjungarna: »Låt dem slå sig ner i grupper om femtio.« 
De gjorde som han sade och lät alla slå sig ner. Han tog de fem bröden och de två 
fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen över dem. Sedan bröt han dem och 
gav till lärjungarna för att de skulle dela ut till folket. Alla åt och blev mätta, och de 
överblivna bitarna samlades ihop; det blev tolv korgar. 
 
 
 


