TJUGOÅTTONDE VECKAN »UNDER ÅRET«
MÅNDAG DEN 12 OKTOBER
Läsning

Gal 4:22–24, 26–27, 31 – 5:1

Där står skrivet att Abraham fick två söner, en med sin slavinna och en med den fria
kvinnan. Men hans son med slavinnan var född efter naturens ordning, sonen med
den fria kvinnan tack vare ett löfte. Häri ligger en djupare innebörd: de två
kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn till
slavar, det är Hagar. Men det Jerusalem som finns i himlen är fritt; det är vår moder,
som det står skrivet:
Gläd dig, du ofruktsamma och barnlösa,
jubla högt, du som inte har känt födslovåndor,
ty den ensamma får många barn,
fler än den som har en man.
Alltså, bröder, är vi inte barn till en slavinna utan till den fria kvinnan. Till den
friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket
igen.
Responsoriepsalm

Ps 113 1–5a, 6–7 (R. 2)

R. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid
eller: Halleluja.
Lova Herren, ni Herrens tjänare,
lova Herrens namn.
Välsignat vare Herrens namn
från nu och till evig tid. R.
Från solens uppgång till dess nedgång
må Herrens namn vara lovat.
Herren är upphöjd över alla folk,
hans ära når över himlen. R.
Ja, vem är som Herren, vår Gud,
han som ser ned så djupt
– ja, vem i himlen och på jorden?
Han som upprättar den ringe ur stoftet,
han som lyfter den fattige ur dyn. R.
Halleluja

Jfr Ps 95:8ab

V. I dag må ni inte förhärda era hjärtan
utan höra Herrens röst.
Evangelium

Luk 11:29–32

Vid den tiden sade Jesus till folket: »Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett
tecken, men det skall inte få något annat än Jona-tecknet. Ty liksom Jona blev ett
tecken för folket i Nineve, skall Människosonen bli det för detta släkte. Söderns
drottning skall uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte och
bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos
vishet, men här finns något som är förmer än Salomo. 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.
TISDAG DEN 13 OKTOBER
Läsning

Gal 5:1–6

Kristus har befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen. Hör
på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er, har ni ingen nytta alls av
Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla
hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har
hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den
rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på
omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.
Responsoriepsalm
R. Må din nåd komma mig till del.
Må din nåd, Herre, komma mig till del,
din frälsning efter ditt löfte. R.
Ryck inte bort sanningens ord från min mun,
ty jag hoppas på dina domar. R.
Så vill jag hålla din lag beständigt,
ja, alltid och i evighet. R.
Låt mig gå fram på rymlig plats,
ty jag begrundar dina befallningar. R.
Jag vill ha min lust i dina bud,
ty de är mig kära. R.

Ps 119:41, 43–45, 47–48 (R. 41a)

Jag vill lyfta mina händer till dina bud,
och jag vill begrunda dina stadgar. R.
Halleluja

Heb 4:12

V. Guds ord är levande och verksamt,
och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.
Evangelium

Luk 11:37–41

Vid den tiden bjöd en farisé Jesus hem till sig, och han följde med in och lade sig till
bords. Farisén blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men
Herren sade till honom: »Ni fariseer, ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre
är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan
också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för
er.«
ONSDAG DEN 14 OKTOBER
Läsning

Gal 5:18–25

Om anden får styra er, står ni inte längre under lagen. Vad köttet ger är lätt att se:
otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet,
vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och
annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant
skall inte få del i Guds rike.
Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet,
trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De
som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi
har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg.
Responsoriepsalm
R. Den som följer dig, Herre, skall ha livets ljus.
Salig är den som inte följer de gudlösas råd
och inte går syndares väg
eller sitter där hädare sitter
utan har sin lust i Herrens lag
och tänker på hans lag både dag och natt. R.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar,
vilket bär frukt i sin tid
och vars löv inte vissnar:
allt vad han gör, det lyckas väl. R.

Ps 1:1–4, 6 (R. Joh 8:12)

Inte så de gudlösa:
de är som agnar som vinden för bort.
Ty Herren känner de rättfärdigas väg,
men de gudlösas väg leder till fördärvet. R.
Halleluja

Joh 10:27

V. Mina får lyssnar till min röst, säger Herren.
Jag känner dem, och de följer mig.
Evangelium

Luk 11:42–46

Vid den tiden sade Jesus till fariseerna: »Ve er fariseer, som ger tionde av mynta och
vinruta och alla grönsaker men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle
göra det ena utan att därför försumma det andra. Ve er fariseer, som älskar att sitta
främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er, ni är som gravar som inte
syns, och människorna märker inte när de trampar på dem.«
Då insköt en av de laglärda: »Mästare, det du säger är en förolämpning mot
oss också.« Han svarade: »Ve också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor
som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna.«
TORSDAG DEN 15 OKTOBER
Läsning

Ef 1:1–10

Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och
som lever i tron på Kristus Jesus. Nåd och frid från Gud vår fader och herren Jesus
Kristus.
Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen,
liksom han före världens skapelse
har utvalt oss i honom
till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.
Han har förutbestämt oss till att få söners rätt
genom Jesus Kristus och förenas med honom
— det var hans viljas beslut —
till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss
med sin älskade son.
I honom och genom hans blod har vi friköpts
och fått förlåtelse för våra överträdelser
— så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet
och klokhet flöda över oss.

Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss,
det beslut om Kristus
som han hade fattat från början
och som skulle genomföras när tiden var inne:
att sammanfatta allting i Kristus,
allt i himlen och på jorden.
Responsoriepsalm

Ps 98:1–6 (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.
Prisa Herren med harpa,
med harpa och med lovsång.
Höj jubel med trumpeter och basuner
inför Herren, konungen. R.
Halleluja

Joh 14:16

V. Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
Evangelium

Luk 11:47–54

Vid den tiden sade Jesus : »Ve er, som reser gravvårdar över profeterna, som era
fäder dödade. Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det; de
dödade profeterna och ni reser vårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt:
Jag skall sända profeter och apostlar till dem, och några skall de döda och förfölja.
Därför skall detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från
världens skapelse, alltifrån Abels blod ända till Sakarjas blod, som spilldes mellan
altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er: detta släkte skall få betala för det. Ve er, ni

laglärda, som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in, och dem som
ville gå in har ni hindrat.«
När han gick därifrån ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna, som
ställde många besvärliga frågor för att få honom att säga något som han kunde fällas
för.
FREDAG DEN 16 OKTOBER
Läsning

Ef 1:11–14

I Jesus har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter
sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand
hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet,
evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den
utlovade helige Ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall
bli friköpt och Gud få pris och ära.’

Responsoriepsalm

Ps 33:1–2, 4–5, 12–13 (R. 12b)

R. Saligt är det folk som Herren har utvalt till sin arvedel.
Jubla i Herren, ni rättfärdiga,
lovsång anstår hans trogna.
Tacka Herren till lyrans klang,
lovsjung honom till tiosträngad harpa. R.
Ty Herrens ord är rätt,
och allt vad han gör är gjort i trofasthet.
Han älskar rättfärdighet och rätt,
jorden är full av Herrens nåd. R.
Saligt är det folk vars Gud är Herren,
det folk som han har utvalt till sin arvedel.
Från himlen skådade Herren ned,
han såg alla människor. R.
Halleluja

Ps 33:22

V. Må din nåd, Herre, vara över oss,
såsom vi hoppas på dig.
Evangelium

Luk 12:1–7

Vid den tiden hade människor samlats i tusental, så att de höll på att trampa ner
varandra. Jesus vände sig först till sina lärjungar och sade: »Akta er för fariseernas
surdeg, hyckleriet. Det finns ingenting gömt som inte skall komma i dagen och
ingenting dolt som inte skall bli känt. Därför skall också det som ni har sagt i mörkret
bli hört i dagsljuset, och det som ni har viskat i enrum skall ropas ut från taken.
Jag säger till er som är mina vänner: låt er inte skrämmas av dem som kan
döda kroppen men sedan inte kan göra mer. Jag skall tala om för er vem ni skall
frukta. Frukta honom som kan döda och sedan har makt att kasta ner i helvetet. Ja,
jag säger er: honom skall ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar? Men
ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på ert huvud är räknade.
Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar.«
LÖRDAG DEN 17 OKTOBER
Läsning

Ef 1:15–23

Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu
har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre
Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande
som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket
hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur
väldig hans styrka är för oss som tror — samma oerhörda kraft som han med sin
makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på
sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och
herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den
kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting
gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt
uppfyller allt.
Responsoriepsalm
R. Du satte din Son till herre över dina händers verk.
Herre, vår Herre,
väldigt är ditt namn över hela jorden,
du som har brett ut ditt majestät över himlen!
Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig,
du har rest ett värn mot dina fiender. R.
När jag ser din himmel, dina fingrars verk,
månen och stjärnorna som du har berett,
vad är då en människa, att du tänker på henne,
eller en människoson, att du tar dig an honom? R.
Dock gjorde du honom nästan till Gud,

Ps 8:2–3a, 4–7 (R. 7)

du krönte honom med ära och härlighet.
Du satte honom till herre över dina händers verk,
allting lade du under hans fötter. R.
Halleluja

Joh 15:26b, 27a

V. Sanningens Ande skall vittna om mig.
Också ni skall vittna, säger Herren.
Evangelium

Luk 12:8–12

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag säger er: var och en som känns vid
mig inför människorna, honom skall också Människosonen kännas vid inför Guds
änglar. Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds
änglar. Var och en som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse, men den
som hädar den helige Ande får inte förlåtelse. När ni ställs till svars i synagogorna
och inför myndigheterna och makthavarna, bekymra er då inte för hur ni skall
försvara er eller för vad ni skall säga. Ty när den stunden kommer skall den helige
Ande låta er veta vad som behöver sägas.«
TJUGONIONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 18 OKTOBER
Första läsningen

Jes 45:1, 4–6

Så säger Herren till sin smorde,
till Kyros, vars högra hand han har fattat
för att lägga folken under honom
och beröva kungarna deras svärd,
för att dörrarna skall öppnas för honom
och inga portar förbli stängda:
För min tjänare Jakobs skull,
för Israel, min utvalde,
har jag gett dig ditt namn, ditt hedersnamn,
fastän du inte känner mig.
Jag är Herren, ingen annan finns,
ingen är Gud utom jag.
Jag rustar dig till strid,
fastän du inte känner mig,
för att alla i öst och i väst skall inse
att det inte finns någon mer än jag.
Jag är Herren, ingen annan finns.
Responsoriepsalm

Ps 96:1, 3–5, 7–9, 10ac (R. 7b)

När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 663. När den läses används
följande text:
R. Ära Herrens majestät.
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under! R.
Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen. R.
Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar,
kom med offer. R.
Fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Han dömer folken med oväld. R.
Andra läsningen

1 Thess 1:1–5a

Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i
Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid.
Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi
tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i
hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader. Gud älskar er, bröder, och vi
vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också
med kraft och helig ande, i fullt mått.
Halleluja

Jfr Fil 2:15d, 16a

V. Ni skall lysa som stjärnor på himlen,
håll er till livets ord.
Evangelium

Matt 22:15–21

Vid den tiden gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för
något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp
honom och säga: »Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg.

Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det
rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?« Jesus märkte deras onda avsikt och sade:
»Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt
med.« De räckte honom en denar, och han frågade: »Vems bild och namn är det
här?« — »Kejsarens«, svarade de. Då sade han till dem: »Ge då kejsaren det som
tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.«

