
 SEXTONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 20 JULI 
 
Läsning  Mik 6:1–4, 6–8 
 
Hör vad Herren säger: Stå upp och utför din sak inför bergen, och låt höjderna höra 
din röst. Ja, hör Herrens sak, ni berg och ni fasta klippor, jordens grundvalar! Ty 
Herren har sak mot sitt folk, och med Israel vill han gå till rätta. 
 Mitt folk, vad har jag gjort mot dig, och med vad har jag betungat dig? Svara 
mig! Jag förde dig ju upp ur Egyptens land, och ur träldomshuset räddade jag dig, 
och Mose, Aron och Mirjam lät jag gå framför dig. 
 Med vad skall jag träda fram inför Herren, och med vad skall jag böja mig ned 
inför Gud i höjden? Skall jag träda fram inför honom med brännoffer, med årsgamla 
kalvar? Har Herren behag till vädurar i tusental, till oljeströmmar i tiotusental? Skall 
jag ge min förstfödde till offer för min överträdelse, min livsfrukt till syndoffer för 
min själ? Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär 
väl Herren av dig, än att du gör vad rätt är och bemödar dig om kärlek och vandrar i 
ödmjukhet inför din Gud? 
 
Responsoriepsalm  Ps 50:5–6, 8–9, 16b–17, 21, 23 (R. 23b) 
 
R. Den som ger akt på sin väg skall få se Guds frälsning. 
 
»Samla inför mig mina fromma, 
 som sluter förbund med mig vid offer.« 
Himlarna förkunnar att han är rättfärdig, 
 att Gud är den som skipar rätt. R. 
 
»Jag vill inte straffa dig för dina offer, 
 dina brännoffer har jag alltid inför mig. 
Men jag tar inte emot tjurar ur ditt hus 
 eller bockar ur dina fållor. R. 
 
Hur kan du tala om mina stadgar 
 och föra mitt förbund på tungan, 
du som hatar tuktan 
 och vänder ryggen åt mina ord? R. 
 
Så gör du, och jag tiger, 
 och nu tror du att jag är som du. 
Nej, jag vill ställa fram det för dina ögon, 
 och jag vill straffa dig. 
Den som offrar lovets offer, han ärar mig, 
 och den som ger akt på sin väg, 



 honom skall jag låta se min frälsning.« R. 
 
Halleluja  Jfr Ps 95:8ab 
 
V. I dag må ni inte förhärda era hjärtan 
utan höra Herrens röst. 
 
Evangelium Matt 12:38–42 
 
Vid den tiden sade några skriftlärda och fariseer till Jesus: »Mästare, vi vill se dig 
göra ett tecken.« Han svarade: »Detta onda och trolösa släkte kräver ett tecken, men 
det skall inte få något annat tecken än Jona-tecknet. Ty liksom profeten Jona var i den 
stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens inre i 
tre dagar och tre nätter. Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med 
detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här 
finns något som är förmer än Jona. Söderns drottning skall uppstå vid domen 
tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty hon kom från jordens yttersta 
gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är förmer än 
Salomo.« 
 
 TISDAG DEN 21 JULI 
 
Läsning  Mik 7:14–15, 18–20 
 
Herre, vakta med din stav ditt folk, din arvedels hjord, så att den får ha sin avskilda 
boning i skogen på Karmel. Låt den gå i bet i Basan och i Gilead, liksom under forna 
dagar. Ja, liksom i de dagar då du drog ut ur Egyptens land skall jag låta dem se 
underbara ting. 
 Vem är en sådan Gud som du? — du som förlåter kvarlevan av din arvedel 
dess missgärning och förlåter den dess överträdelse, du som inte behåller vrede 
evinnerligen, ty du har lust till nåd, och du skall åter förbarma dig över oss och 
trampa våra missgärningar under fötterna. Ja, du skall kasta alla deras synder i 
havets djup. Du skall bevisa trofasthet mot Jakob och nåd mot Abraham, som du 
med ed har lovat våra fäder i forntidens dagar. 
 
Responsoriepsalm  Ps 85:2–8 (R. 8a) 
 
R. Herre, låt oss se din nåd. 
 
Herre, du var en gång nådig mot ditt land, 
 du återupprättade Jakobs hus. 
Du förlät ditt folks missgärning, 
 du överskylde all deras synd. 
Du lät din förgrymmelse fara 
 och dämpade din glödande vrede. R. 



 
Så vänd dig nu åter till oss, Gud, vår frälsare, 
 och upphör med din förtörnelse mot oss. 
Vill du vredgas på oss för evigt 
 och låta din vrede vara från släkte till släkte? R. 
 
Vill du inte åter ge oss liv, 
 så att ditt folk får glädjas i dig? 
Herre, låt oss se din nåd, 
 och ge oss din frälsning. 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 12:46–50 
 
Vid den tiden då Jesus talade till folket, kom hans mor och hans bröder. De stod 
utanför och ville tala med honom, och någon sade till honom: »Din mor och dina 
bröder står där ute och vill tala med dig.« Han svarade honom: »Vem är min mor, 
och vilka är mina bröder?« Och han visade med handen på sina lärjungar och sade: 
»Det här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske faders vilja är 
min bror och syster och mor.« 
 
 ONSDAG DEN 22 JULI 
 

S:TA MARIA FRÅN MAGDALA 
 Fest 
 
Läsning  Höga V 3:1-4a 
 
Där jag låg på min bädd om natten, 
sökte jag honom som min själ har kär, 
jag sökte honom, men fann honom inte. 
Jag vill stå upp och gå omkring i staden, 
på gatorna och på torgen. 
Jag vill söka honom som min själ har kär. 
Jag sökte honom, men fann honom inte. 
Väktarna mötte mig, 
där de gick omkring i staden. 
Har ni sett honom som min själ har kär? 
Knappt hade jag kommit förbi dem, 
så fann jag honom som min själ har kär. 



 
eller: 
 
Läsning  2 Kor 5:14–17 
 
Kristi kärlek lämnar mig inget val, ty jag har förstått att om en har dött för alla, då 
har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer skall leva för sin 
egen skull utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte 
längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det 
sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det 
gamla är förbi, något nytt har kommit. 
 
Responsoriepsalm  Ps 63:2–6, 8-9 (R. 2b) 
 
R. Min själ törstar efter dig Herre, min Gud. 
 
Gud, du är min Gud, 
 i gryningen söker jag dig. 
Min själ törstar efter dig, 
 min kropp längtar efter dig, 
 i ett torrt land som försmäktar utan vatten. R. 
Så skådar jag nu efter dig i templet, 
 för att få se din makt och din ära. 
Ty din nåd är bättre än liv, 
 mina läppar skall prisa dig. R. 
 
Så skall jag då lova dig, så länge jag lever, 
 i ditt namn skall jag lyfta mina händer. 
Min själ blir mättad som av märg och fett, 
 och med jublande läppar lovsjunger min mun. R. 
 
Ty du är min hjälp, 
 och under dina vingars skugga jublar jag. 
Min själ håller sig intill dig, 
 din högra hand beskyddar mig. R. 
 
Halleluja 
 
V. Berätta för oss, Maria, vad du såg på vägen. 
Jag kom till Kristi grav, och såg den Uppståndnes härlighet. 
 
Evangelium  Joh 20:1–2, 11–18 
 
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från 
Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang 



genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som 
Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt 
honom.« 
 Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se 
två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid 
fötterna. Och de sade till henne: »Varför gråter du, kvinna?« Hon svarade: »De har 
flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom.« När hon hade sagt det, 
vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus 
sade till henne: »Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?« Hon trodde att det 
var trädgårdsvakten och svarade: »Om det är du som har burit bort honom, herre, så 
säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.« Jesus sade till henne: 
»Maria.« Hon vände sig om och sade till honom: »Rabbouni!« (det är hebreiska och 
betyder mästare). Jesus sade: »Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min 
fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, 
min Gud och er Gud.« Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för 
dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. 
 
 TORSDAG DEN 23 JULI 
 
Läsning  Jer 2:1–3, 7–8, 12–13 
 
Herrens ord kom till mig, han sade: Gå och predika för Jerusalem och säg: Så säger 
Herren: Jag kommer ihåg, dig till godo, din ungdoms kärlek, hur du älskade mig 
under din brudtid, hur du följde mig i öknen, i landet där man ingenting sår. Ja, en 
Herrens heliga egendom är Israel, förstlingen av hans skörd. Alla som vill äta av den 
ådrar sig skuld, olycka kommer över dem, säger Herren. 
 Jag förde er in i det bördiga landet, och ni fick äta av dess frukt och dess goda. 
Men när ni hade kommit dit in, orenade ni mitt land och gjorde min arvedel till en 
styggelse. 
Prästerna frågade inte: »Var är Herren?« De som hade lagen om hand ville inte veta 
av mig, och herdarna avföll från mig. Profeterna profeterade i Baals namn och följde 
efter sådana som inte kunde hjälpa. 
 Häpna över det, ni himlar, förskräcks och bäva storligen, säger Herren. Ty 
mitt folk har begått en dubbel synd: mig har de övergivit, en källa med friskt vatten, 
och de har gjort sig brunnar, usla brunnar, som inte håller vatten. 
 
Responsoriepsalm  Ps 36:6–7b, 8–11 (R. 10a) 
 
R. Hos dig är livets källa. 
 
Herre, till himlen sträcker sig din nåd, 
 din trofasthet ända till skyarna. 
Din rättfärdighet är som väldiga berg, 
 din rättvisa som det djupaste hav. R. 
 



Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! 
 I dina vingars skugga finner människor tillflykt. 
De får njuta överflödet i ditt hus, 
 i din glädjes strömmar stillas deras törst. R. 
Ty hos dig är livets källa, 
 i ditt ljus ser vi ljus. 
Låt din kärlek aldrig vika från de dina, 
 välsigna alltid dina trogna. R. 
 
Halleluja  Jfr Matt 11:25 
 
V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter 
för dem som är som barn. 
 
Evangelium Matt 13:10–17 
 
Vid den tiden kom lärjungarna fram och frågade Jesus: »Varför talar du till dem i 
liknelser?« Han svarade dem: »Ni har fått gåvan att lära känna himmelrikets 
hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har, han skall få, och det i 
överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Därför talar 
jag till dem i liknelser, ty fast de ser, ser de inte, och fast de hör, hör de inte och 
förstår inte. Så uppfylls Jesajas profetia på dem: Ni skall höra med era öron men inte 
förstå, och se med era ögon men ändå inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De 
är tröga att höra med sina öron och de tillsluter sina ögon, så att de inte kan se med 
sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli 
botade av mig. Men saliga era ögon som ser och era öron som hör. Sannerligen, 
många profeter och rättfärdiga har längtat efter att få se det ni ser, men fick inte se 
det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.« 
 
Eller om S:ta Birgitta firas: 
 

S:TA BIRGITTAS AV VADSTENA HIMMELSKA FÖDELSEDAG 
 
Läsning  Hes 1:4, 28; 2:1–5 
 
Jag, Hesekiel, fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande 
eld, och ett sken omgav det. Och mitt i det, mitt i elden, syntes något som var som 
glänsande malm. Som bågen som syns i skyn, när det regnar, så såg skenet ut där 
runt omkring. Så såg det ut, som tycktes mig vara Herrens härlighet. Och när jag såg 
det, föll jag ned på mitt ansikte, och jag hörde rösten av en som talade. 
 Han sade till mig: »Du människobarn, stå upp på dina fötter, så vill jag tala 
med dig.« När han så talade till mig, kom en andekraft i mig och reste upp mig på 
mina fötter, och jag hörde på honom som talade till mig. Och han sade till mig: »Du 
människobarn, jag sänder dig till Israels barn, de avfälliga hedningarna, som har 



avfallit från mig. De och deras fäder har begått överträdelser mot mig ända till den 
dag som i dag är. Till barnen med hårda pannor och förhärdade hjärtan sänder jag 
dig, och du skall säga till dem: ’Så säger Herren, Herren.’ Och antingen de hör på det 
eller inte — ty de är ett motsträvigt släkte — så skall de dock erfara att en profet har 
varit ibland dem.« 
 
Responsoriepsalm  Ps 9:8–13 (R. 12b) 
 
R. Förkunna Herrens gärningar bland folken. 
 
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  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 sade Jesus till sina lärjungar: »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.« 
 
 FREDAG DEN 24 JULI 
 
Läsning  Jer 3:14–17 



 
Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte herre. Så vill jag hämta er, 
en från var stad och två från var släkt, och föra er till Sion. Och jag vill ge er herdar 
efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt. Och det skall ske, 
att när ni på den tiden förökar er och blir fruktsamma i landet, säger Herren, då skall 
man inte mer tala om Herrens förbundsark eller tänka på den. Man skall inte komma 
ihåg den eller sakna den, och man skall inte göra någon ny sådan. Utan på den tiden 
skall man kalla Jerusalem »Herrens tron«, och dit skall församla sig alla hednafolk, 
till Herrens namn i Jerusalem. Och de skall inte mer vandra efter sina onda hjärtans 
hårdhet. 
 
Responsoriepsalm  Jer 31:10–12b, 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  Jfr Luk 8:15 
 
V. Saliga är de som hör ordet och tar vara på det 
och genom uthållighet bär frukt. 
 
Evangelium Matt 13:18–23 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Så hör då vad som menas med liknelsen 
om mannen som sådde. Var gång någon hör ordet om riket utan att förstå, kommer 
den Onde och snappar bort det som har blivit sått i hans hjärta. Det är sådden på 
vägkanten. Sådden på de steniga ställena, det är den som hör ordet och genast tar 
emot det med glädje men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig; blir det 
lidande och förföljelse för ordets skull, kommer han genast på fall. Sådden bland 
tistlarna, det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens 
lockelser kväver ordet, så att han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är 



den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och 
trettiofalt.« 
 
 LÖRDAG DEN 25 JULI 
 

S:T JAKOB, APOSTEL 
 Fest 
 
Läsning 2 Kor 4:7–15 
 
Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte 
komma från mig. Alltid är jag ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, 
förföljd men inte övergiven, slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med 
mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv skall bli synligt i 
min kropp. Ty jag, som är vid fullt liv, utlämnas för Jesu skull ständigt till att dö, för 
att också Jesu liv skall bli synligt i min dödliga kropp. Alltså verkar döden i mig och 
livet i er. Jag har samma trosvissa ande som i skriften, där det står: Jag tror, därför 
talar jag. Också jag tror, och därför talar jag. Jag vet ju att han som uppväckt herren 
Jesus skall uppväcka mig med Jesus och låta mig träda fram tillsammans med er. 
 Allt detta sker för er skull, för att nåden skall nå allt fler och hos allt fler väcka 
en överflödande tacksamhet, till Guds ära. 
 
Responsoriepsalm Ps 126 (R. 5) 
 
R. De som sår under tårar skall skörda med jubel. 
 
När Herren åter upprättade Sion, 
 då var vi som drömmande. 
Då blev vår mun uppfylld med glädje 
 och vår tunga med jubel. R. 
 
Då sade man bland hedningarna: 
 »Herren har gjort stora ting med dem.« 
Ja, Herren hade gjort stora ting med oss, 
 därför var vi glada. R. 
 
Herre, upprätta oss igen, 
 så som du återför bäckarna i Sydlandet. 
[De som sår under tårar 
 skall skörda med jubel.] 
De går ut gråtande och bär sitt utsäde, 
 de kommer åter med jubel och bär sina kärvar. R. 
 
Halleluja Joh 15:16 
 



V. Jag har utvalt er 
och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, 
frukt som består, säger Herren. 
 
Evangelium Matt 20:20–28 
 
Vid den tiden kom Sebedaios–sönernas mor fram till honom tillsammans med sina 
söner och föll på knä för att be honom om något. Han frågade vad hon ville, och hon 
sade: »Lova mig att mina båda söner får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene till 
höger och den andre till vänster.« Jesus svarade: »Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni 
dricka den bägare som jag skall dricka?« De svarade: »Ja, det kan vi.« Då sade han: 
»Min bägare skall ni få dricka, men platserna till höger och till vänster om mig kan 
jag bara ge dem som har bestämts därtill av min fader.« När de andra tio hörde detta, 
blev de förargade på de båda bröderna. Men Jesus kallade till sig dem och sade: »Ni 
vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. 
Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, 
och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller 
Människosonen har kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen 
för många.« 
 

SJUTTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 26 JULI 
 
Första läsningen 1 Kung 3:5, 7–12 
 
Herren visade sig för Salomo i en dröm om natten och sade: »Be om vad du vill. Jag 
skall ge dig det.« Salomo svarade: »Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till 
kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren mitt i det folk som du 
har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört 
sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle 
annars kunna döma över ditt väldiga folk?« 
 Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. 
Gud sade: »Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och 
inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så 
uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit 
före dig eller kommer att bli efter dig.« 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:57, 72, 76–77, 127–130 (R. 97a) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 678. När den läses 
används följande text: 
 
R. Vad jag älskar din lag! 
 
Min andel är Herren, 
 jag lovar att lyda dina ord. 



För mig är den lag du förkunnat 
 mer värd än mängder av guld och silver. R. 
 
Låt din kärlek bli min tröst, 
 så som du har lovat din tjänare. 
Låt mig få möta din barmhärtighet och leva, 
 ty din lag är min lust. R. 
 
Därför älskar jag dina bud 
 mer än guld, ja, renaste guld. 
Därför rättar jag mig efter dina befallningar, 
 jag hatar lögnens alla vägar. R. 
 
Underbara är dina lagbud, 
 därför lyder jag dem. 
När dina ord öppnar sig ger de ljus, 
 åt de oerfarna ger de förstånd. R. 
 
Andra läsningen Rom 8:28–30 
 
Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som 
han har kallat efter sin plan. Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till 
att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många 
bröder. Dem han i förväg har utsett har han också kallat, och dem han har kallat har 
han också gjort rättfärdiga, och dem han har gjort rättfärdiga, dem har han också 
skänkt sin härlighet. 
 
Halleluja Jfr Matt 11:25 
 
V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter 
för dem som är som barn. 
 
Evangelium Matt 13:44–52 
 
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i 
en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer 
allt han äger och köper åkern. 
 Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om 
han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. 
 Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk 
av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och 
samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid 
världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta 
dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt 



detta?« — »Ja«, svarade de, och då sade han: »Varje skriftlärd som har blivit 
himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram 
både nytt och gammalt.« 
 
eller (kortare läsning): 
 
Evangelium Matt 13:44–46 
 
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i 
en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer 
allt han äger och köper åkern. 
 Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om 
han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.« 


