
TJUGOTREDJE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 9 SEPTEMBER 
 
Läsning Kol 1:24 – 2:3 
 
Nu gläder jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi lidanden, det 
lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan. Dess tjänare har jag blivit, 
enligt det uppdrag som Gud har gett mig för er skull: att låta Guds ord nå sin 
fullbordan. Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men 
nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt 
hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. 
Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med 
all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag 
strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. 
 Jag vill att ni skall veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia och 
för alla som inte har träffat mig personligen, för att de skall styrkas i sina hjärtan, 
förenas i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om 
Guds hemlighet, Kristus; i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter 
gömda. 
 
Responsoriepsalm  Ps 62:6–7, 9 (R. 8a) 
 
R. Hos Gud är min frälsning och min ära. 
 
Endast i Gud må du ha din ro, min själ, 
 ty från honom kommer mitt hopp. 
 
Endast han är min klippa och min hjälp, 
 min borg, jag skall inte vackla. R. 
 
Förtrösta alltid på honom, du folk, 
 utgjut för honom era hjärtan. 
 Gud är vår tillflykt. R. 
 
Halleluja   Joh 10:27 
 
V. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren. 
Jag känner dem, och de följer mig. 
 
Evangelium Luk 6:6–11 
 
En sabbatsdag gick Jesus in i synagogan och undervisade. Där satt en man med 
förtvinad högerhand. De skriftlärda och fariseerna höll ögonen på Jesus för att se om 
han skulle bota någon på sabbaten; de ville ha något att anklaga honom för. Men han 
visste vad de hade för tankar och sade till mannen med den förtvinade handen: »Stig 



upp och kom hit.« Då reste han sig och gick fram, och Jesus sade till dem: »Säg mig, 
vad är tillåtet på sabbaten, att göra gott eller att göra ont, att rädda liv eller att 
utsläcka liv?« Han såg sig omkring på dem alla och sade till mannen: »Håll fram 
handen.« Det gjorde han, och strax var handen bra igen. Men de blev utom sig och 
började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus. 
 
 TISDAG DEN 10 SEPTEMNBER 
 
Läsning Kol 2:6–15 
 
Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, 
allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt 
ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på 
mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela 
den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är 
huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också 
blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den 
syndiga kroppen — det är omskärelsen genom Kristus — när ni begravdes med 
honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos 
Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era 
överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med 
Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över 
det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att 
spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för 
allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus. 
 
Responsoriepsalm  Ps 145:1–2, 8–11 (R. 9a) 
 
R. Herren är god mot alla. 
 
Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, 
 och lova ditt namn alltid och i evighet. 
Jag vill dagligen lova dig 
 och prisa ditt namn alltid och i evighet. R. 
 
Nådig och barmhärtig är Herren, 
 sen till vrede och rik på kärlek. 
Herren är god mot alla 
 och förbarmar sig över alla sina verk. R. 
 
Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, 
 och dina fromma skall lova dig. 
De skall tala om ditt rikes ära, 
 och din makt skall de besjunga. R. 
 
Halleluja Jfr Joh 15:16 



 
V. Jag har utvalt er och bestämt er till att bära frukt, 
frukt som består, säger Herren. 
 
Evangelium Luk 6:12–19 
 
Jesus gick upp på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud. När det blev 
dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, som han kallade 
apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob, 
Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, Simon, som 
kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev förrädare. 
 Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på 
slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela 
Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att 
lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar 
blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från 
honom, och han botade alla. 
 
 ONSDAG DEN 11 SEPTEMBER 
 
Läsning Kol 3:1–11 
 
Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus 
sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på 
jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. 
Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i 
härlighet tillsammans med honom. 
 Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar 
och själviskheten, detta avguderi. Sådant framkallar Guds vrede, och det fyllde även 
er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta: 
vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er 
mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes 
vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin 
skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav 
eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. 
 
Responsoriepsalm  Ps 145:2–3, 10–13ab (R. 9a) 
 
R. Herren är god mot alla. 
 
Jag vill dagligen lova dig 
 och prisa ditt namn alltid och i evighet. 
Stor och högtlovad är Herren, 
 outrannsaklig är hans storhet. R. 
 
Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, 



 och dina fromma skall lova dig. 
De skall tala om ditt rikes ära, 
 och din makt skall de besjunga. R. 
 
De skall förkunna för människorna 
 dina väldiga gärningar 
och ditt rikes ära och härlighet. 
 Ditt rike är ett rike för alla evigheter. R. 
 
Halleluja Luk 6:23ab 
 
V. Gläd er och dansa av fröjd, 
ty er lön blir stor i himlen. 
 
Evangelium Luk 6:20–26 
 
Vid den tiden lyfte Jesus blicken, såg på sina lärjungar och sade: »Saliga ni som är 
fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni skall få äta er mätta. Saliga 
ni som gråter nu, ni skall få skratta. Saliga är ni, när man för Människosonens skull 
hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den 
dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras 
fäder med profeterna. 
 Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni 
skall få hungra. Ve er som skrattar nu, ni skall få sörja och gråta. Ve er när alla 
berömmer er. På samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna.« 
 
 TORSDAG DEN 12 SEPTEMBER 
 
Läsning Kol 3:12–17 
 
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, 
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var 
överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall 
också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger 
fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i 
en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom 
och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig 
sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller 
handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom. 
 
Responsoriepsalm  Ps 150:1–6 (R. 6) 
 
R. Allt vad anda har, lova Herren! 
eller: Halleluja. 
 
Lova Gud i hans helgedom, 
 lova honom i hans mäktiga himmel. 



Lova honom för hans väldiga gärningar, 
 lova honom för hans stora härlighet. R. 
 
Lova honom med basunklang, 
 lova honom med harpa och lyra. 
Lova honom med puka och dans, 
 lova honom med strängaspel och pipa. R. 
 
Lova honom med klingande cymbaler, 
 lova honom med dånande cymbaler. 
 Allt vad anda har, lova Herren! R. 
 
Halleluja   1 Joh 4:12 
 
V. Om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, 
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. 
 
Evangelium Luk 6:27–38 
 
Vid den tiden sade Jesus: »Till er som vill lyssna säger jag: Älska era fiender, gör gott 
mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar 
er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig 
manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och 
tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall 
göra mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för att ni älskar dem som 
älskar er? Också syndare älskar dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni 
gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare handlar så. Och skall ni ha 
tack för att ni lånar åt dem som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt 
syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån 
utan att hoppas få igen. Då skall er lön blir stor, och ni skall bli den Högstes söner, ty 
han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är 
barmhärtig. 
 Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så skall ni inte dömas 
skyldiga. Frikänn, så skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, packat, 
skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med skall det 
mätas upp åt er.« 
 
 FREDAG DEN 13 SEPTEMBER 
 
Läsning 1 Tim 1:1–2, 12–14 
 
Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud vår frälsare och Kristus Jesus 
vårt hopp, till Timotheos, hans äkta barn i tron. Nåd, barmhärtighet och frid från 
Gud fadern och Kristus Jesus vår herre. 
 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår herre, för att 
han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare 



och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i 
okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus 
Jesus. 
 
Responsoriepsalm  Ps 16:1–2a, 5, 7–8, 11 (R. jfr 5a) 
 
R. För mig finns inget gott utom dig. 
 
Bevara mig, Gud, 
 ty jag tar min tillflykt till dig. 
Jag säger till Herren: »Du är ju Herren, 
 för mig finns inget gott utom dig.« R. 
 
Jag vill lova Herren, han ger mig råd. 
 Ännu om natten manar mig mitt innersta. 
Jag har alltid haft Herren för mina ögon, 
 han är på min högra sida, jag skall inte vackla. R. 
 
Du visar mig livets väg, 
 inför ditt ansikte finns glädje till fyllest, 
 ljuvlighet i din högra hand för evigt. R. 
 
Halleluja    Jfr Joh 17:17 
 
V. Helga oss genom sanningen, 
ditt ord är sanning. 
 
Evangelium Luk 6:39–42 
 
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar denna liknelse: »Kan väl en blind leda en 
blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när 
han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, när du 
inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan 
ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt 
öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.« 
 
 LÖRDAG DEN 14 SEPTEMBER 
 

DET HELIGA KORSETS UPPHÖJELSE 
 Fest 
 
Man väljer en av följande läsningar 
 
Läsning 4 Mos 21:4–9 
 
Israel bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda havet till för att gå omkring 
Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot 



Mose och sade: »Varför har ni fört oss upp ur Egypten, så att vi måste dö i öknen? 
Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den usla föda vi får.« Då 
sände Herren giftiga ormar bland folket, och dessa bet folket. Och mycket folk i Israel 
blev dödat. Då kom folket till Mose och sade: »Vi har syndat därmed att vi talade 
mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss.« Och 
Mose bad för folket. Då sade Herren till Mose: »Gör dig en orm och sätt upp den på 
en stång. Sedan må var och en som har blivit ormbiten se på den, så skall han bli vid 
liv.« Då gjorde Mose en orm av koppar och satte upp den på en stång. När sedan 
någon hade blivit biten av en orm, såg han upp på kopparormen och blev så vid liv. 
 
eller 
 
Läsning  Fil 2:6–11 
 
Kristus Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan 
avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till 
det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, 
döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det 
namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i 
himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är 
herre, Gud fadern till ära. 
 
 
Responsoriepsalm Ps 78:1–2, 34–38 (R. jfr 7b) 
 
R. Glöm inte Herrens verk! 
 
Lyssna, mitt folk, till min undervisning, 
 böj era öron till min muns ord. 
Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, 
 uppenbara förborgade ting från fordom. R. 
 
När han dräpte folket, frågade de efter honom 
 och vände om och sökte Gud. 
De tänkte då på att Gud var deras klippa 
 och att Gud den Högste var deras förlossare. R. 
 
De talade inställsamt för honom med sin mun 
 och hycklade för honom med sin tunga. 
Men deras hjärtan höll sig inte ståndaktigt vid honom, 
 och de var inte trogna i hans förbund. R. 
 
Dock, han är barmhärtig, 
 han förlåter missgärning, 
 och han vill inte fördärva. 
Därför avvände han ofta sin vrede, 



 han lät ej hela sin förtörnelse bryta fram. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 651 
 
Halleluja 
 
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig, 
ty genom ditt kors har du återlöst världen. 
 
Evangelium Joh 3:13–17 
 
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Ingen har stigit upp till himlen utom den 
som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i 
öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall 
ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror 
på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen 
för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.« 
 

TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 15 SEPTEMBER 
 
Första läsningen 2 Mos 32:7–11, 13–14 
 
Herren sade till Mose: »Gå nu ner, ty ditt folk, som du har fört ut ur Egypten, har 
gjort något förfärligt. De har redan lämnat den väg som jag har befallt dem att gå, de 
har gjort sig en gjuten tjurkalv, de har tillbett den och offrat till den och sagt: Detta, 
Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten.« Och Herren fortsatte: »Jag ser att 
detta är ett styvnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede skall drabba dem och jag 
skall förinta dem. Men av dig skall jag göra ett stort folk.« 
 Men Mose försökte blidka Herren, sin Gud: »Herre, låt inte din vrede 
drabba ditt folk, som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand! 
Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det löfte du gav dem, då du svor 
vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och låta deras 
ättlingar få hela det land du talat om som egendom för all framtid.« Då avstod 
Herren från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. 
 
Responsoriepsalm  Ps 51:3–4, 12–13, 17, 19 
 (R. jfr Luk 15:18) 
 
R. Fader, jag har syndat mot dig. 
 
Förbarma dig, Gud, i din nåd, 
 stryk ut mina synder i din stora godhet. 
Gör mig fri från all min skuld 
 och rena mig från min synd. R. 
 
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, 
 ge mig ett nytt och stadigt sinne. 



Driv inte bort mig från din närhet, 
 ta inte ifrån mig din helige Ande. R. 
 
Herre, öppna min mun, 
 jag vill sjunga ditt lov. 
Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, 
 en krossad och nedbruten människa 
 förkastar du inte, o Gud. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 640 
 
Andra läsningen 1 Tim 1:12–17 
 
Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann 
mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och 
hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i 
okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus 
Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju 
kommit till världen för att rädda syndare — och bland dem är jag den störste. Men 
jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt 
tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom 
och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden — 
hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen. 
 
Halleluja Jfr 2 Kor 5:19 
 
V. Gud var i Kristus och försonade hela världen med sig själv, 
och han har anförtrott oss försoningens ord. 
 
Evangelium Luk 15:1–32 
 
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och 
de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter 
med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »Om någon av er har hundra får och 
tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter 
det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger 
det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och 
säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger 
er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder 
sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig. 
 Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder 
hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och 
när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med 
mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder 
sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.« 



 Han sade: »En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge 
mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom 
mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav 
sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i 
utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och 
han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och 
denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta 
sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han 
till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, 
och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag 
har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig 
få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt 
håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom 
och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och 
mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: 
’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans 
hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och 
hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och 
festen började. 
 Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade 
sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad 
som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta 
gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och 
ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: 
’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig 
har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer 
hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du 
gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är 
ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, 
han var förlorad och är återfunnen.’ » 
 
eller (kortare läsning): 
 
Evangelium Luk 15:1–10 
 
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och 
de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter 
med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »Om någon av er har hundra får och 
tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter 
det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger 
det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och 
säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger 
er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder 
sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig. 
 Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder 
hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och 



när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med 
mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder 
sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.« 
 


