
TJUGOTREDJE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 6 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 7 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 8 SEPTEMBER 
 

DEN SALIGA JUNGFRU MARIAS FÖDELSE 
Fest 

 
Läsning Mik 5:2–4 
 
Så säger Herren: Du Bet–Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Judas 
släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bli en furste i Israel, en vilkens härkomst 
tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Därför skall de prisgivas intill den tid då 
hon som skall föda har fött. Då skall återstoden av hans bröder få vända tillbaka till 
Israels barn. Och han skall träda fram och vakta sin hjord i Herrens kraft, i Herrens, 
sin Guds, namns höghet. Och den skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens 
ändar. 
 
eller: 
 
Läsning  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. 
 
Responsoriepsalm Ps 13:6 (R. Jes 61:10) 
 



R. Jag gläder mig storligen i Herren. 
 
Jag förtröstar på din nåd, 
 må mitt hjärta fröjda sig över din frälsning. 
Jag vill sjunga till Herrens ära, 
 ty han har gjort väl mot mig. R. 
 
Halleluja 
 
V. Salig och högtlovad är du, jungfru Maria, 
ty ur dig framgick rättfärdighetens Sol, Kristus, vår Gud. 
 
Evangelium Matt 1:1–16, 18–23 
 
Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av 
Abraham. 
 Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, Jakob till Juda 
och hans bröder, Juda till Peres och Sera, vilkas mor var Tamar, Peres till Hesron, 
Hesron till Ram, Ram till Amminadav, Amminadav till Nahshon, Nahshon till 
Salma, Salma till Boas, vars mor var Rahav, Boas till Oved, vars mor var Rut, Oved 
till Ishai och Ishai till David, konungen. 
 David var far till Salomo, vars mor var Urias hustru, Salomo till 
Rehabeam, Rehabeam till Avia, Avia till Asa, Asa till Josafat, Josafat till Joram, Joram 
till Ussia, Ussia till Jotam, Jotam till Ahas, Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse, 
Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jojakin och hans bröder, vid den tid 
då folket fördes bort till Babylon. 
 Efter bortförandet till Babylon blev Jojakin far till Shealtiel, Shealtiel till 
Serubbabel, Serubbabel till Avihud, Avihud till Eljakim, Eljakim till Asor, Asor till 
Sadok, Sadok till Akim, Akim till Elihud, Elihud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan 
till Jakob och Jakob till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus som kallas Kristus. 
 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit 
trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att 
hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte 
ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han 
hade beslutat sig för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och 
sade: »Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i 
henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom 
namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att 
det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande 
och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 
 
eller (kortare läsning): 
 
Evangelium Matt 1:18–23 
 



Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med 
Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans, visade det sig att hon var havande 
genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära 
över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig 
för det, uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: »Josef, Davids 
son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till 
genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty 
han skall frälsa sitt folk från deras synder.« Allt detta skedde för att det som Herren 
hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, 
och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). 
 
 TORSDAG DEN 9 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 10 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 11 SEPTEMBER 
 
Läsning 1 Tim 1:15–17 
 
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. 
 
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    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 Luk 6:43–49 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte 
heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte 
fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott 
ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda 
förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. 
 Varför säger ni ’Herre, herre’ när ni kallar på mig, om ni ändå inte gör 
som jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och handlar efter dem — 
vem han är lik, det skall jag visa er. Han är lik en man som när han bygger ett hus 
gräver djupt och lägger grunden på berg. När floden svämmar över, vräker sig 
vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det är väl byggt. Men den 
som hör och inte handlar, han är lik en man som bygger ett hus på marken utan att 
lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och 
förödelsen blir stor.« 
 

TJUGOFJÄRDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 12 SEPTEMBER 
 
Första läsningen Jes 50:5–9a 
 
När Herren Gud öppnade mina öron 
gjorde jag inte motstånd, 
drog mig inte undan. 
Jag lät dem prygla min rygg 
och slita mig i skägget, 
jag gömde inte ansiktet 
när de skymfade mig och spottade på mig. 
Herren Gud hjälper mig, 
därför känner jag inte skymfen, 
därför gör jag mitt ansikte hårt som flinta, 
jag vet att jag inte blir sviken. 
Han som skaffar mig rätt är nära. 
Vem söker sak med mig? 



Låt oss mötas inför rätta. 
Vem vågar vara min motpart? 
Må han stiga fram. 
Ja, Herren Gud hjälper mig, 
vem kan då få mig fälld? 
 
Responsoriepsalm Ps 116:1–9 (R. jfr 9) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 674. När den läses används 
följande text: 
 
R. Jag får vandra inför Herren i de levandes land. 
 
Jag älskar Herren, ty han har hört 
 min bön om förskoning. 
Han lyssnade till mig 
 när jag ropade. R. 
 
Dödens snaror omgav mig, 
 dödsrikets fasor nådde mig, 
 jag var i nöd och förtvivlan. 
Jag åkallade Herren: 
 Herre, rädda mitt liv! R. 
 
Herren är nådig och rättfärdig, 
 vår Gud är barmhärtig. 
Herren bevarar de oskyldiga, 
 jag var hjälplös, och han räddade mig. R. 
 
Kom till ro, min själ, 
 Herren har varit god mot mig. 
Han räddade mig från döden, 
 mitt öga från tårar, 
 min fot från att snava. 
[Jag får vandra inför Herren 
 i de levandes länder.] R. 
 
Andra läsningen Jak 2:14–18 
 
Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar? Inte 
kan väl tron rädda honom? Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat 
för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: »Gå i frid, håll er varma och ät er 
mätta«, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, 
utan gärningar, är den död. 
  Nu kanske någon frågar: »Har du tro?« — Ja, och jag har gärningar. Visa mig 
din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro. 
 



Halleluja Gal 6:14 
 
V. Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, 
genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. 
 
Evangelium Mark 8:27–35 
 
Vid den tiden gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Caesarea Filippi. På 
vägen frågade han dem: »Vem säger människorna att jag är?« De svarade: »Johannes 
döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna.« Då frågade 
han dem: »Och ni, vem säger ni att jag är?« Petrus svarade: »Du är Messias.« Men 
han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. 
  Därefter började han undervisa dem och sade att Människosonen måste lida 
mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli 
dödad och uppstå efter tre dagar. Detta sade han helt öppet. Petrus drog honom då 
åt sidan och började förebrå honom. Men han vände sig om, och när han såg 
lärjungarna tillrättavisade han Petrus: »Håll dig på din plats, Satan. Dina tankar är 
inte Guds, utan människors.« 
  Sedan kallade han till sig både lärjungarna och folket och sade: »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 och 
evangeliets skull, han skall rädda det.« 
 


