Andra söndagen före fastetiden
Sexagesima
Sådden av Guds ord
Denna söndag kallas Sexagesima (den sextionde). Evangelietexten talar om att så ut Guds
ord. Jesus är såningsmannen, men också hans
lärjungar har sänts ut för att troget så ut Guds
ord i förlitan på att Gud i sinom tid ger växten.
LITURGISK FÄRG: grön
PSALMFÖRSLAG
I

De tog inte landet med sitt svärd,
deras egen kraft gav dem inte seger
men din hand, din kraft och din
gunst,
ty du älskade dem.
Du är min konung och min Gud,
du skänker Jakob seger.
Ps. 44:2–5

175 Käre Jesus, vi är här
208 Därför att Ordet bland oss bor
209 Som torra marken dricker regn

Dps 206 Livets Ande, kom från ovan
207 En såningsman går där i regn
och i sol
440 Tillkomme ditt rike

Bibeltexterna
Psaltarpsalm

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.

Hallelujavers
De ord jag har talat till er
är ande och liv.
Joh. 6:63

Antifon
Vakna! Varför sover du, Herre?
Res dig! Stöt inte bort oss för alltid!
Grip in, kom till vår hjälp,
befria oss, du som är god!
Ps. 44:24, 27

Psalm
Vi har hört, o Gud,
våra fäder har berättat för oss
om dina gärningar på deras tid,
dina dåd i forna dagar.
Du fördrev andra folk men lät våra
fäder slå rot,
folken kuvade du, men dem lät du
växa till.

Första årgången
Första läsningen
Jes. 55:6–11

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.
Må den gudlöse överge sin väg,
den ondskefulle sina planer.
Må han vända om till Herren,
så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud,
som alltid vill förlåta.
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Mina planer är inte era planer
och era vägar inte mina vägar,
säger Herren.
Liksom himlen är högt över jorden,
så är mina vägar högt över era vägar,
mina planer högt över era planer.
Liksom regn och snö faller från himlen
och inte vänder tillbaka dit
utan vattnar jorden,
får den att grönska och bära frukt,
och ger säd att så och bröd att äta,
så är det med ordet
som kommer från min mun:
det vänder inte fruktlöst tillbaka
utan gör det jag vill
och utför mitt uppdrag.

Andra läsningen
Apg. 16:9–15

På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och bad honom: ”Kom över
till Makedonien och hjälp oss.” När han
hade haft denna syn försökte vi genast ta
oss till Makedonien, ty vi förstod att Gud
hade kallat oss att förkunna evangeliet där.
Vi lade alltså ut från Troas och seglade
rakt över till Samothrake och nästa dag till
Neapolis. Därifrån fortsatte vi till Filippi,
en stad som ligger i första makedoniska
distriktet och är en romersk koloni. Där
stannade vi några dagar. På sabbaten gick
vi ut genom stadsporten och ner till en flod,
där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de
kvinnor som hade samlats. En av dem hette
Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till
de gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till
sig det som Paulus sade. Hon och alla i
hennes hus blev döpta, och sedan bad hon
oss: ”När ni nu har blivit övertygade om
att jag tror på Herren, kom då och bo hos
mig.” Och hon gav sig inte.
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Evangelium
Luk. 8:4–15

När mycket folk samlades och man drog
ut till Jesus från de olika städerna sade han
i en liknelse: ”En man gick ut för att så sitt
utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten, och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen, och när det hade kommit upp, vissnade
det bort eftersom det inte fick någon väta.
En del föll bland tistlarna, och tistlarna
växte upp samtidigt och förkvävde det.
Men en del föll i den goda jorden, och det
växte och gav hundrafaldig skörd.” Sedan
ropade han: ”Hör, du som har öron att höra
med.”
Hans lärjungar frågade honom vad
denna liknelse betydde, och han svarade:
”Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som
liknelser, för att de inte skall se, fast de ser,
och inte förstå, fast de hör.
Vad liknelsen betyder är detta: Utsädet
är Guds ord. De vid vägkanten är de som
hör ordet, men sedan kommer djävulen
och tar bort det ur deras hjärtan, för att de
inte skall tro och bli räddade. De på berghällen är de som tar emot ordet med glädje
när de hör det men som inte har något
rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll
bland tistlarna, det är de som hör ordet men
som längre fram kvävs av livets bekymmer,
rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda
jorden, det är de som hör ordet och tar vara
på det i ett gott och rent hjärta och genom
uthållighet bär frukt.”

SÖNDAGARNA FÖRE FASTETIDEN

Andra årgången
Första läsningen
Hos. 10:12–13

Så er sådd i rättfärdighet,
skörda efter kärlekens lag,
bryt er ny mark.
Det är dags att vända sig till Herren,
för att han skall komma
och låta rättfärdighet regna över er.
Ni har plöjt orättfärdighet,
ni har skördat ondska,
ni har ätit lögnens frukt.
Ni har litat på era stridsvagnar
och era många krigare.

Andra läsningen

Evangelium
Joh. 4:31–38

Lärjungarna sade till Jesus: ”Rabbi, kom
och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta
som ni inte känner till.” Lärjungarna sade
då till varandra: ”Kan någon ha kommit
med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat
är att göra hans vilja som har sänt mig och
att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men
jag säger er: lyft blicken och se hur fälten
redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt
liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller
ju ordet att en sår och en annan skördar.
Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får
lönen för deras möda.”

1 Kor. 3:7–15

Varken den som planterar eller den som
vattnar betyder något, bara Gud, han som
ger växten. Den som planterar och den som
vattnar är ett, men var och en skall få sin
lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.
Tack vare den nåd Gud har gett mig har
jag som en klok byggmästare lagt en grund
som någon annan bygger vidare på. Men
var och en måste tänka på hur han bygger.
Ingen kan lägga en annan grund än den
som redan finns, och den är Jesus Kristus.
På den grunden kan man bygga med guld,
silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm,
och det skall visa sig hur var och en har
byggt. Den dagen skall avslöja det, ty den
kommer med eld, och elden skall pröva vad
vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består skall få lön. Den vars verk brinner ner skall bli utan. Själv skall han dock
räddas, men som ur eld.

Tredje årgången
Första läsningen
Jes. 5:1–7

Jag vill sjunga en sång om min älskade vän,
en sång om min vän och hans vingård.
Högt uppe på en bördig sluttning
hade min vän en vingård.
Han luckrade upp den och plockade sten
och planterade ädelt vin.
Han byggde ett vakttorn,
han högg ut ett presskar.
Han väntade sig söta druvor,
men vingården gav honom sura.
Döm nu, Jerusalems män och Judas folk,
döm mellan mig och min vingård!
Vad mer kunde göras för min vingård,
som jag inte redan har gjort?
Jag väntade söta druvor –
varför gav den mig sura?
Nu skall jag låta er veta
vad jag tänker göra med min vingård.
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Jag skall ta bort stängslet,
så att den blir skövlad,
jag skall riva muren,
så att den blir nertrampad.
Jag skall låta den förfalla:
där skall inte beskäras, inte hackas,
tistel och törne skall ta överhand.
Och molnen skall jag förbjuda
att fälla sitt regn över den.
Herren Sebaots vingård är Israel,
Judas folk hans älskade plantering.
Han väntade oväld men fann våld,
väntade rätt men fann orättvisa.

Andra läsningen
1 Kor. 1:20–25

Var finns nu de visa, de skriftlärda och
denna världens kloka huvuden? Har inte
Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty
eftersom världen, omgiven av Guds vishet,
inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär
tecken och grekerna söker vishet, men vi
förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en
stötesten för judarna och en dårskap för
hedningarna, men för de kallade, judar som
greker, en Kristus som är Guds kraft och
Guds vishet. Guds dårskap är visare än
människorna och Guds svaghet starkare än
människorna.

Evangelium
Matt. 13:31–33

Jesus lät dem höra en annan liknelse:
”Himmelriket är som ett senapskorn som
en man sår i sin åker. Det är det minsta av
alla frön, men när det har växt upp är det
större än alla örter och blir till ett träd, så
att himlens fåglar kommer och bygger bo
bland grenarna.”
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Han använde också en annan liknelse:
”Himmelriket är som en surdeg som en
kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut
blir alltsammans syrat.”

Dagens bön
1.
Helige Gud, tack för ditt evangelium,
denna skatt som du har gett oss.
Välsigna ordet som har såtts
i våra hjärtan,
så att vi tar emot din Son Jesus Kristus
som vår Frälsare.
Lovad vare du Fader, Son och Ande.

2.
Allsmäktige Gud, käre Herre.
Ditt ord är nära oss, din nåd är nära,
men vi gör oss ofta döva för ordet.
Öppna våra öron och vårt hjärta
för Jesus Kristus
så att vi tar emot den hjälp
som han ger oss i sitt ord.
Hör oss för hans skull.

3.
Gud, vår Far i himlen.
Sådden behöver sol och regn
för att bära skörd.
Vi är din åker, Herre.
Ge sol och regn
så att ordet slår rot i våra hjärtan.
Det är du som ger växten.
Det är du som ger skörden.
Låt oss växa i tillit och kärlek.
Genom Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.
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