
TJUGONIONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 18 OKTOBER 
 

S:T LUKAS, EVANGELIST 
 Fest 
 
Läsning 2 Tim 4:9–17a 
 
Försök komma hit snart. Demas har av kärlek till denna världen övergett mig och 
rest till Thessalonike. Crescens har farit till Galatien och Titus till Dalmatien. Bara 
Lukas är kvar hos mig. Ta med dig Markus hit, han är till god hjälp i mitt arbete. 
Tychikos har jag skickat till Efesos. När du kommer, ha då med dig manteln som jag 
lämnade kvar i Troas hos Karpos, och så böckerna, framför allt mina häften. 
 Smeden Alexandros har gjort mig mycket ont. Herren skall vedergälla 
honom efter hans gärningar. Akta dig också du för honom, han har gjort häftigt 
motstånd mot vår förkunnelse. När jag första gången stod inför rätta, trädde ingen 
upp till min hjälp utan alla svek mig. Måtte de inte behöva göra räkenskap för det. 
Men Herren bistod mig och gav mig kraft att fullfölja förkunnelsen för att alla 
hedningar skulle få höra den. 
 
Responsoriepsalm Ps 145:10–13b, 17–18 (R. jfr 12a) 
R. Dina heliga skall kungöra ditt rikes härlighet. 
 
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 förkunna. R. 
 
Så skall de kungöra för människors barn 
 dina väldiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. 
Ditt rike är ett rike för alla evigheter, 
 och ditt herradöme varar från släkte till släkte. R. 
 
Herren är rättfärdig i alla sina vägar 
 och nådig i alla sina verk. 
Herren är nära alla dem som åkallar honom, 
 alla dem som uppriktigt åkallar honom. 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 Luk 10:1–9 



 
Vid den tiden utsåg Herren ytterligare sjuttiotvå och sände dem före sig två och två 
till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Han sade till dem: »Skörden är stor 
men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. 
Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med er några pengar, någon 
påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. När ni kommer in i 
ett hus, så säg först: Frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, skall den 
frid ni kommer med bli kvar hos honom; annars skall den vända tillbaka till er. 
Stanna sedan i det huset och ät och drick vad som bjuds; arbetaren är värd sin lön. 
Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då 
det som sätts fram, bota de sjuka som finns där och säg till folket: Guds rike är snart 
hos er.« 
 
 
 TISDAG DEN 19 OKTOBER 
 
Läsning Rom 5:12, 15b, 17–19, 20b–21 
 
Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så 
nådde döden alla människor därför att de alla syndade.  Om alla dog genom en 
endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som 
bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Om en enda mans överträdelse betydde att 
döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga 
genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, 
Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla 
människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för 
alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall 
en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Men där synden blev större, där överflödade 
nåden än mer, och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall 
därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, 
vår herre. 
 
Responsoriepsalm   Ps 40:7–10, 17 (R. jfr 8a, 9a) 
 
R. Se, jag kommer för att göra din vilja. 
 
Till slaktoffer och matoffer har du inte behag 
 – öppna öron har du givit mig – 
du begär inte brännoffer och syndoffer. 
 Därför säger jag: »Se, jag kommer. R. 
I bokrullen är skrivet vad jag skall göra. 
 Att göra din vilja, min Gud, är min lust, 
 och din lag är i mitt hjärta.« R. 
 
Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet 
 i den stora församlingen. 



Se, jag tillsluter inte mina läppar; 
 du, Herre, vet det. R. 
 
Men alla de som söker dig 
 må fröjdas och vara glada i dig, 
de som längtar efter din räddning 
 må alltid säga: »Herren är stor«. R. 
 
Halleluja     Luk 21:36 
 
V. Håll er vakna och bed 
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen. 
 
Evangelium Luk 12:35–38 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Fäst upp era kläder och håll lamporna 
brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett 
bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Saliga de 
tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han 
skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa 
upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare — saliga är de tjänarna, 
när han finner dem beredda.« 
 
 ONSDAG DEN 20 OKTOBER 
 
Läsning Rom 6:12–18 
 
Synden skall inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte 
synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni 
som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap 
för rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan 
under nåden. 
 Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan 
under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och 
lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för 
till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni 
var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit 
införda i. Och när ni då gjordes fria från synden, blev ni slavar under rättfärdigheten. 
 
Responsoriepsalm  Ps 124:1–8 (R. 8a) 
 
R. Vår hjälp är i Herrens namn. 
 
Om inte Herren varit med oss 
 – så må Israel säga – 
om inte Herren varit med oss, 



 när människorna gick till angrepp, 
då hade de slukat oss levande, 
 när de kom emot oss i rasande vrede. R. 
 
Då hade vattnen dränkt oss, 
 den strida strömmen gått över oss, 
ja, då hade vi gått under 
 i de väldiga vattnen. 
Lovad vare Herren 
 som inte gav oss till rov åt deras tänder! R. 
 
Vi kom undan som en fågel ur jägarens snara: 
 snaran gick sönder, och vi kom undan. 
Vår hjälp är i Herrens namn, 
 hans som har skapat himmel och jord. R. 
 
Halleluja     Jfr Matt 24:42a, 44 
 
V. Håll er vakna, 
ni vet inte när Människosonen kommer. 
 
Evangelium Luk 12:39–48 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni förstår väl att om husägaren visste 
när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, 
också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.« 
 Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller alla?« Herren 
svarade: »Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand 
om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre 
kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta 
hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre 
kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre 
komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och 
hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad 
hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall 
piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar 
prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall 
det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto 
mera.« 
 
 TORSDAG DEN 21 OKTOBER 
 
Läsning Rom 6:19–23 
 
Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni 
gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa, skall ni 



nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under 
synden, stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni 
nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit 
fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till 
slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår 
herre. 
 
Responsoriepsalm    Ps 1:1–4, 6 (R. Ps 40:5a) 
 
R. Salig den som sätter sin förtröstan till Herren. 
 
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. 
 
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 Fil 3:8–9 
 
V. Jag räknar allt som en förlust och kastar det på sophögen 
för att vinna Kristus och få leva i honom. 
 
Evangelium Luk 12:49–53 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har kommit för att tända en eld på 
jorden. Om den ändå redan brann! Men jag har ett dop som jag måste döpas med, 
och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, 
säger jag, men splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva 
splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter 
och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.« 
 
 FREDAG DEN 22 OKTOBER 
 
Läsning Rom 7:18–25a 
 



Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns 
hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör 
jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, 
då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså 
upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill 
göra det goda — i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina 
lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens 
lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens 
kropp? Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:66, 68, 76–77, 93–94 (R. 68b) 
 
R. Herre, lär mig dina stadgar. 
 
Lär mig gott förstånd och kunskap, 
 ty jag tror på dina bud. R. 
 
Du är god och gör vad gott är. 
 Lär mig dina stadgar. R. 
 
Låt din godhet vara min tröst, 
 så som du har lovat din tjänare. R. 
 
Må din barmhärtighet komma över mig, 
 så att jag får leva, 
 ty din lag är min lust. R. 
 
Aldrig skall jag glömma dina stadgar, 
 ty genom dem har du behållit mig vid liv. R. 
 
Rädda mig, jag är din, 
 jag begrundar dina befallningar. 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 Luk 12:54–59 
 
Vid den tiden sade Jesus till folket: »När ni ser moln stiga upp i väster, säger ni 
genast att det blir regn, och det blir det också. Och när ni märker att vinden är sydlig, 
säger ni att det blir hett, och det blir det. Hycklare, jordens och himlens utseende kan 
ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det? 



 Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till 
domstolen med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom innan ni 
är framme. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren låter indrivaren ta 
hand om dig, och indrivaren sätter dig i fängelse. Var säker på att du inte slipper ut 
förrän du har betalt till sista öret.« 
 
 LÖRDAG DEN 23 OKTOBER 
 
Läsning Rom 8:1–11 
 
Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag 
som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det 
som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det 
gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom 
som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på 
rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga 
natur. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är 
andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets 
sinnelag innebär ju fiendskap med Gud; det underordnar sig inte Guds lag och kan 
inte heller göra det. De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga Gud. Ni 
däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den 
som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen 
kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. 
Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han 
som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande 
genom att hans ande bor i er. 
 
Responsoriepsalm  Ps 24:1–4b, 5–6 (R. jfr 6) 
 
R. Detta är det släkte som söker ditt ansikte. 
 
Jorden är Herrens och allt som finns på den, 
 jordens krets och de som bor där. 
Det är han som har grundat den på haven 
 och fäst den över strömmarna. R. 
 
Vem får gå upp på Herrens berg, 
 vem får träda in i hans helgedom? 
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent, 
 den som bedrar. R. 
 
Han skall få välsignelse av Herren, 
 och rättfärdighet av Gud, sin frälsare. 
Detta är det släkte som frågar efter honom, 
 som söker ditt ansikte, du Jakobs Gud. R. 
 



Halleluja  Hes 33:11 
 
V. Jag har ingen lust till den ogudaktiges död, säger Herren, 
utan till att den ogudaktige 
vänder om från sin väg och får leva. 
 
Evangelium Luk 13:1–9 
 
Vid den tiden kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus 
hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: »Tror ni att de var större 
syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag, 
men om ni inte omvänder er, skall ni alla mista livet som de. Eller de arton som 
dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i 
Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er, skall ni alla mista livet, precis 
som de.« 
 Och han gav dem denna liknelse: »En man hade ett fikonträd i sin 
vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. 
Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på 
det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till 
ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt 
det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.’ » 
 

TRETTIONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 24 OKTOBER 
 

Första läsningen Jer 31:7–9 
 
Så säger Herren: 
Jubla av fröjd över Jakob, 
ropa ut er glädje över det främsta bland folken! 
Låt lovsången ljuda: 
Herren har räddat sitt folk, 
dem som är kvar av Israel. 
Jag för dem från landet i norr, 
samlar in dem från världens bortersta hörn. 
Bland dem finns blinda och halta, 
havande kvinnor och födande. 
I stora skaror skall de återvända hit. 
Gråtande kommer de, 
men jag tröstar dem och leder dem. 
På en jämn väg där de inte snavar 
för jag dem till strömmande vatten. 
Ty jag är en fader för Israel, 
Efraim är min förstfödde son. 
 
 
 



 
Responsoriepsalm Ps 126 (R. 5) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 682. När den läses används 
följande text: 
 
R. De som sår under tårar skall skörda med jubel. 
 
När Herren vände Sions öde, 
 då var allt som om vi drömde: 
vi skrattade, vi sjöng av glädje, 
 och jublet steg från våra läppar. R. 
 
Då sade man bland folken: 
 Herren har gjort stora ting med dem! 
Ja, Herren gjorde stora ting med oss, 
 och därför var vi glada. R. 
 
Herre, vänd vårt öde, 
 liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. 
[De som sår under tårar 
 skall skörda med jubel.] 
Gråtande går de och sår sin säd. 
 Jublande kommer de och bär sina kärvar. R. 
 
Andra läsningen Heb 5:1–6 
 
Varje överstepräst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift 
att företräda inför Gud, genom att frambära offergåvor för deras synder. Han kan ha 
fördrag med de okunniga och vilsegångna, eftersom han själv är behäftad med 
svaghet och därför måste frambära syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. 
Ingen tar sig denna värdighet; han blir kallad av Gud, liksom Aron. Så är det också 
med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överstepräst utan fick den av honom 
som sade: Du är min son, jag har fött dig i dag, liksom han på ett annat ställe säger: Du 
är för evigt präst, en sådan som Melkisedek. 
 
Halleluja Jfr 2 Tim 1:10 
 
V. Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden 
och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. 
 
Evangelium Mark 10:46–52 
 
Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar till Jeriko. Och när han tillsammans med 
lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, 
Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började 
han ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« Många sade åt honom att 



hålla tyst, men han ropade ännu högre: »Davids son, förbarma dig över mig!« Jesus 
stannade och sade: »Kalla hit honom.« De gjorde det och sade till den blinde: »Var 
lugn. Stig upp, han kallar på dig.« Då kastade han av sig manteln och sprang upp 
och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: »Vad vill du att jag skall göra för 
dig?« Den blinde sade: »Rabbouni, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Gå, din tro 
har hjälpt dig.« Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen. 
 
 

 


