Fjärde söndagen efter pingst
Förlorad och återfunnen
Gud är en nådig fader. Han söker syndarna och
förlåter. I himlen gläder man sig över varje förlorad som blir funnen.
LITURGISK FÄRG: grön
PSALMFÖRSLAG
I

du låter jubel över räddningen
ljuda omkring mig.
Jag vill ge dig insikt och lära dig
den väg du skall gå,
jag vill ge dig råd, min blick
skall följa dig.
Ps. 32:1–2, 5–8

258 Bort, mitt hjärta, med de tankar

Dps 262 Skulle jag min Gud ej lova
266 Jag nu den säkra grunden vunnit
384 Den korta stund jag vandrar här

Antifonen upprepas.

Bibeltexterna
Psaltarpsalm

Hallelujavers

Antifon
Vänd dig till mig, var barmhärtig,
ty jag är ensam och betryckt.
Ps. 25:16

Jag har gått vilse som ett
bortsprunget får.
Sök rätt på din tjänare.
Jag fördjupar mig i dina befallningar.
Ps. 119:176, 94

Psalm
Lycklig den vars brott har förlåtits
och vars synd har plånats ut!
Lycklig den vars skuld har avskrivits
av Herren
och vars sinne är utan svek!
Jag erkände min synd för dig,
jag dolde inte min skuld.
Jag sade: Jag vill bekänna
mina brott för Herren.
Och du förlät min synd och skuld.
Därför ber dina trogna till dig
i nödens tid.
När de stora vattnen stiger
når de inte dem.
Du är min fristad,
du bevarar mig för nöden,
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Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Första årgången
Första läsningen
Jes. 57:15–19 (20–21)

Så säger han som är hög och upphöjd,
han som tronar i evighet
och vars namn är heligt:
Jag tronar upphöjd och helig
men finns hos den modlöse och försagde.
Jag ger de försagda mod,
ger de modlösa kraft.
Jag skall inte ständigt hålla räfst,
inte vredgas för evigt –
då skulle livsanden förgås,
de levande väsen jag skapat.
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Jag blev vred över deras syndiga girighet,
jag straffade dem och dolde mig i vrede,
men de fortsatte att trolöst följa
sin egen väg.
Jag har sett vad de hållit på med,
men jag skall bota dem,
leda dem och ge dem tröst.
Hos de sörjande skapar jag lovsång.
Frid och lycka åt alla, fjärran och nära,
säger Herren,
jag skall bota dem.
(Men de gudlösa är som ett upprört hav,
det blir aldrig stilla,
dess vågor rör upp dy och slam.
De gudlösa får aldrig någon lycka,
säger min Gud.)

Andra läsningen
1 Petr. 5:5–11

Klä er i ödmjukhet mot varandra, ty Gud
står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Böj er alltså ödmjukt under
Guds starka hand, så att han upphöjer er
när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för er.
Var nyktra och vaksamma. Er fiende
djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Håll
stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom
ihåg att ni får utstå detsamma som alla era
bröder här i världen. Men om ni nu får lida
en kort tid skall Gud, som skänker all nåd
och har kallat er till sin eviga härlighet
genom Kristus, upprätta er, stödja er och
ge er fasthet. Hans är makten i evighet,
amen.

mannen umgås med syndare och äter med
dem.” Då gav han dem denna liknelse:
”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de
nittionio i öknen och går och letar efter
det borttappade tills han hittar det? Och
när han hittar det blir han glad och lägger
det över axlarna. Och när han kommer
hem samlar han sina vänner och grannar
och säger till dem: Gläd er med mig, jag
har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag
säger er: på samma sätt blir det större glädje
i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som
inte behöver omvända sig.
Eller om en kvinna har tio silvermynt
och tappar bort ett av dem, tänder hon då
inte en lampa och sopar hela huset och
letar överallt tills hon hittar det? Och när
hon har hittat det samlar hon väninnor och
grannkvinnor och säger: Gläd er med mig,
jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder sig
Guds änglar över en enda syndare som
omvänder sig.”

Andra årgången
Första läsningen
Hos. 12:5–6

Herren, härskarornas Gud,
Herren är hans namn.
Men du skall vända tillbaka
med din Guds hjälp.
Håll fast vid kärlek och rätt
och hoppas alltid på din Gud.
eller

Evangelium

Jes. 61:10–11

Luk. 15:1–10

Alla tullindrivare och syndare sökte sig till
Jesus för att höra honom. Fariseerna och
de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den

Min glädje har jag i Herren,
jag jublar över min Gud,
ty han har klätt mig i segerns dräkt
och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,
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som när brudgummen sätter
på sig turbanen
och bruden pryder sig med sina smycken.
Liksom jorden får grödan att spira
och trädgården låter sådden skjuta upp,
så låter Herren Gud rättfärdigheten spira
och äran växa inför alla folk.

Andra läsningen
Rom. 4:1–8

Vad innebär nu detta om vi tänker på Abraham, vårt folks stamfar? Hur gick det för
honom? Om han blev rättfärdig genom
gärningar har han något att vara stolt över.
Men inte inför Gud. Ty vad säger skriften?
Abraham trodde på Gud och därför räknades
han som rättfärdig. Den som har gärningar
att peka på får sin lön inte som en nåd utan
som en rättighet. Den däremot som står
utan gärningar men tror på honom som gör
syndaren rättfärdig, han får sin tro räknad
som rättfärdighet. Så prisar också David
den människa salig som Gud räknar som
rättfärdig oberoende av hennes gärningar:
Saliga de vilkas överträdelser är förlåtna och
vilkas synder är utplånade. Salig den som Herren inte tillräknar synd.

Evangelium
Luk. 15:11–32

Jesus sade: ”En man hade två söner. Den
yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del
av förmögenheten som skall bli min.’ Då
skiftade fadern sin egendom mellan dem.
Några dagar senare hade den yngste sonen
sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett
främmande land, och där slösade han bort
sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar.
När han hade gjort av med allt blev det
svår hungersnöd i landet, och han började
lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en
välbärgad man i det landet, och denne
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skickade ut honom på sina ägor för att
vakta svin. Han hade gärna velat äta sig
mätt på fröskidorna som svinen åt, men
ingen lät honom få något. Då kom han till
besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd,
och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem
till min far och säger till honom: Far, jag
har syndat mot himlen och mot dig. Jag är
inte längre värd att kallas din son. Låt mig
få gå som en av dina daglönare.’ Och han
gav sig av hem till sin far. Redan på långt
håll fick fadern syn på honom. Han fylldes
av medlidande och sprang emot honom
och omfamnade och kysste honom. Sonen
sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och
mot dig, jag är inte längre värd att kallas
din son.’ Men fadern sade till sina tjänare:
’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och
klä honom i den, och sätt en ring på hans
hand och skor på hans fötter. Och hämta
gödkalven och slakta den, så skall vi äta
och hålla fest. Min son var död och lever
igen, han var förlorad och är återfunnen.’
Och festen började.
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig
huset, hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som
stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har
kommit hem, och din far har låtit slakta
gödkalven därför att han har fått tillbaka
honom välbehållen.’ Då blev han arg och
ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte
tala honom till rätta, men han svarade:
’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och
aldrig överträtt något av dina bud, och mig
har du aldrig gett ens en killing att festa på
med mina vänner. Men när han kommer
hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du
gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt
barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är
ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara
glada, för din bror var död och lever igen,
han var förlorad och är återfunnen.’”
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Tredje årgången
Första läsningen
Hos. 14:2–9

Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,
du har kommit på fall genom din synd.
Kom med era ord
och vänd tillbaka till Herren,
säg till honom:
Förlåt all vår skuld,
ta emot det goda,
vi skall infria våra löften.
Assyrien räddar oss inte,
vi skall inte stiga till häst,
inte längre säga ”Vår Gud”
till ting vi själva har gjort.
Hos dig finner faderlösa barmhärtighet.
Jag skall bota dem från deras trolöshet,
jag skall älska dem av hjärtat,
min vrede har vänt sig från dem.
Jag skall bli som dagg för Israel,
och han skall blomstra som en lilja,
slå rot som en poppel
och skjuta nya skott.
Hans prakt skall vara som olivträdets,
hans doft som Libanons.
De skall åter få bo i hans skugga,
de skall frodas som en trädgård
och blomstra som en vinstock.
Han skall bli ryktbar som Libanons vin.
Vad har Efraim mer med avgudarna
att skaffa?
Jag är den som ger svar och vakar
över honom.
Jag är som en grönskande cypress.
Från mig får du din frukt.

Andra läsningen
Ef. 2:1–10

makt 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.

Evangelium
Matt. 9:9–13

Jesus fortsatte sin vandring, och då han såg
en man som hette Matteus sitta utanför
tullhuset sade han till honom: ”Följ mig!”
Och Matteus steg upp och följde honom.
När Jesus sedan låg till bords i hans hus
kom många tullindrivare och syndare dit
och lade sig till bords tillsammans med
honom och hans lärjungar. Fariseerna som
såg det sade till lärjungarna: ”Hur kan er
mästare äta tillsammans med tullindrivare
och syndare?” Han hörde det och sade:
”Det är inte de friska som behöver läkare,
utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden: Barmhärtighet vill jag se och
inte offer. Ty jag har inte kommit för att
kalla rättfärdiga, utan syndare.”

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 andeFJÄRDE SÖNDAGEN EFTER PINGST
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Dagens bön
1.
Gud, vår himmelske Fader.
Du vill inte att någon enda människa
skall gå förlorad.
Du söker oss mycket mer än vi söker dig.
Hjälp oss att höra din röst när du kallar.
Detta ber vi om
i vår Herres Jesu Kristi namn.

2.
Gud, all nåds källa,
tröstens och kraftens källa.
Du söker också dem som har fallit djupast;
alla vilsegångna vill du föra hem.
Därför vågar vi lita på din nåd och be:
Tag hand om oss,
låt oss inte gå förlorade.
Hör oss för din Sons,
vår Herres Jesu Kristi skull.

3.
Käre himmelske Fader,
du som inte låter någon av de dina
gå förlorad
och som sluter alla dina barn i din famn,
hur skamligt de än har burit sig åt,
förbarma dig över oss.
Bekräfta genom ditt ord och din Ande
att också vi tillhör dig
och att det blir glädje också över oss
i ditt himmelska rike.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
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