
 TJUGONIONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 17 OKTOBER 
 
Läsning  Ef 2:1–10 
 
Ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna 
tidens och världens vis och lät er ledas av fursten över luftens rike, över den 
andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång, 
då vi följde våra mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar 
ville, och av födseln var vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud, som är rik på 
barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra 
överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd är ni 
frälsta — och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus 
Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i 
sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er 
själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma 
sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som 
Gud från början har bestämt oss till. 
 
Responsoriepsalm  Ps 100 (R. 3b) 
 
R. Herren har gjort oss och inte vi själva. 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, 
 tjäna Herren med glädje, 
 kom inför hans ansikte med fröjderop. R. 
 
Förnim att Herren är Gud. 
 Han har gjort oss, och inte vi själva, 
 till sitt folk och till får i sin hjord. R. 
 
Gå in i hans portar med tacksägelse, 
 i hans gårdar med lov, 
 tacka honom, lova hans namn. R. 
 
Ty Herren är god, 
 evigt varar hans nåd 
 och hans trofasthet från släkte till släkte. R. 
 
Halleluja Matt 5:3 
 
V. Saliga de som är fattiga i anden, 
dem hör himmelriket till. 
 



Evangelium Luk 12:13–21 
 
Vid den tiden sade någon i hopen till Jesus: »Mästare, säg åt min bror att dela arvet 
med mig.« Han svarade: »Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?« Och 
han sade till dem: »Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd 
på ägodelar.« Sedan gav han dem en liknelse: »En rik man hade fått god skörd på 
sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela 
skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så 
att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu 
min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ 
Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har 
lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men 
inte är rik inför Gud.« 
  
 TISDAG 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.« 
 
 ONSDAG DEN 19 OKTOBER 
 
Läsning  Ef 3:2–12 
 
Ni har hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; genom en 
uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig så som jag redan i korthet har skrivit. 
Och när ni läser det kan ni förstå att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. För 
människorna i tidigare släktled hade den inte avslöjats så som den nu har 
uppenbarats i anden för hans heliga apostlar och profeter: tack vare Kristus Jesus är 
hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har 
del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit genom den nådegåva som 
Gud ger mig med sin kraft och styrka. Jag, den allra obetydligaste av alla heliga, har 
fått denna nåd: att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som 
finns i Kristus och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från världens 
början varit dold hos Gud, som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i 
himlarymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. 
Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus, vår 



herre. Genom honom och med den tillförsikt vi hämtar ur tron på honom kan vi 
frimodigt nalkas Gud. 
 
Responsoriepsalm  Jes 12:2–3, 4b–6 (R. 3) 
 
R. Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. 
 
Gud är min frälsning, 
 jag är trygg och fruktar inte mer. 
Herren är min styrka och min lovsång, 
 han blev min räddning. R. 
 
Ni skall ösa vatten med fröjd 
 ur frälsningens källor, 
Tacka Herren, åkalla hans namn, 
 ropa ut hans gärningar bland folken, 
 förkunna att hans namn är högt. R. 
 
Lovsjung Herren för hans härliga gärningar, 
 låt dem bli kända över hela jorden. 
Jubla av glädje, ni som bor i Sion, 
 Israels Helige visar sin makt bland er. 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 20 OKTOBER 
 
Läsning  Ef 3:14–21 
 
Jag vill falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden 
har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre 
människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. 
Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga 
förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek 
som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar 
i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är 
härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters 
evighet, amen. 
 
Responsoriepsalm  Ps 33:1–2, 4–5, 11–12, 18–19 (R. 5b) 
 
R. Jorden är full av Herrens nåd. 
 
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. 
 
Herrens råd består för evigt, 
 hans planer från släkte till släkte. 
Saligt är det folk vars Gud är Herren, 
 det folk som han har utvalt till sin arvedel. R. 
 
Herrens öga är vänt till dem som fruktar honom, 
 till dem som hoppas på hans nåd. 
Han vill rädda dem från döden 
 och behålla dem vid liv i hungertid. 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 21 OKTOBER 
 
Läsning  Ef 4:1–6 
 
Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid 
ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att 
med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, 
liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är 
dopet, en är Gud och allas fader, han som står över allting, verkar genom allt och 
finns i allt. 
 
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 inte 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  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 22 OKTOBER 
 
Läsning  Ef 4:7–16 
 
Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter 
det: Han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. (Att han steg upp, 
måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden? Han som har stigit 
ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting.) Så 
gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och 
lärare. De skall göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och 
bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen 
om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi 
skall inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara 
lekbollar för människorna, som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. 
Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi 
förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman 
och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder, med just den kraft han ger 
åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. 
 
Responsoriepsalm  Ps 122:1–5 (R. 1) 
 
R. Med glädje får vi komma till Herrens hus. 
 
Vilken glädje, när man sade till mig: 
 »Vi skall gå till Herrens hus.« 
 Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R. 
 
Jerusalem, du mäktiga stad, 
 där hus sluter sig väl till hus, 
dit stammarna drar upp, Herrens stammar, 
 enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. 
Där står konungens tron, 
 där tronar han som är av Davids hus. 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 23 OKTOBER 
 

Första läsningen Syr 35:15b–17, 20–22a 
 
Herren är den som dömer, 
inför honom finns ingen mänsklig storhet. 
Han tar inte parti mot den fattige 
utan lyssnar till den förorättades bön. 
Han gör sig inte döv för den faderlöses nödrop 
eller för änkan som oavlåtligt klagar. 
Den som villigt fullgör sin tjänst blir mottagen, 
och hans bön når upp till molnen. 
Genom molnen stiger den ringes bönerop; 
han tröstas inte förrän det når sitt mål, 
han tystnar inte förrän den Högste griper in, 
tar sig an de rättfärdigas sak och skipar rättvisa. 
 
Responsoriepsalm  Ps 34:2–3, 17–19, 23 (R. jfr 7a) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 631. När den läses används 
följande text: 
 



R. Herren hör den som ropar till honom. 
 
Jag vill alltid prisa Herren, 
 ständigt sjunga hans lov. 
Stolt ger jag Herren äran, 
 de betryckta hör det och gläds. R. 
 
Herren inskrider mot dem som gör det onda, 
 han utplånar deras minne på jorden. 
De rättfärdiga ropar, och Herren hör 
 och räddar dem ur all nöd. R. 
 
Herren är nära de förtvivlade, 
 han hjälper de modlösa. 
Herren räddar sina tjänares liv, 
 de som flyr till honom är fria från skuld. R. 
 
Andra läsningen 2 Tim 4:6–8, 16–18 
 
Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer, och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag 
har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu 
väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge 
mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. 
 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, och 
jag räddades ur lejonets gap, ja, Herren skall rädda mig från allt ont och hjälpa mig 
in i sitt himmelska rike. Hans är 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 18:9–14 
 
Vid den tiden riktade Jesus denna liknelse till några som litade på att de själva var 
rättfärdiga och som såg ner på alla andra: »Två män gick upp till templet för att be, 
den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: 
’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare 
och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar 
tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta 
blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig 
mot mig syndare.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den 



andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig 
skall bli upphöjd.« 

 
 
 


