Femte söndagen efter pingst
Var barmhärtiga
Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast
Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa och att främja rätten och godheten. Vi hör till en församling av syndare som
lever av Guds förlåtelse.
LITURGISK FÄRG: grön

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

PSALMFÖRSLAG
I

504 Ljus av ljus, o morgonstjärna

Dps 474 Ni mänskobarn som här i världen
552 För att folken måtte helas

Bibeltexterna

Hallelujavers
För mig skall alla knän böjas,
och alla tungor skall prisa Gud.
Rom. 14:11

Första årgången

Psaltarpsalm

Första läsningen

Antifon
Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Ps. 13:6

Psalm
Hur länge skall du glömma mig,
Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig,
Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga
att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.
Ps. 13:2–6

Jona 3:1–5, 10, 4:1–11

För andra gången kom Herrens ord till
Jona:
”Bege dig till Nineve, den stora staden,
och förkunna vad jag befaller.” Och Jona
gav sig i väg till Nineve, så som Herren
hade sagt.
Nineve var en oerhört stor stad: det tog
tre dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag,
och han förkunnade: ”Om fyrtio dagar skall
Nineve förstöras.” Folket trodde på vad
Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla,
stora som små, klädde sig i säcktyg.
När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det
onda han hotat dem med; han lät det inte
ske.
Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren: ”Herre, var
det inte det jag trodde redan där hemma?
Det var därför jag ville fly till Tarshish förra
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gången. Jag visste ju att du är en nådig och
barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på
kärlek, beredd att ångra det onda du hotat
med. Så ta mitt liv, Herre, det är bättre för
mig att dö än att leva.” Herren sade: ”Har
du skäl att vara vred?”
Jona lämnade staden och slog sig ner
öster om den. Där byggde han sig en hydda,
så att han satt i skugga medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden.
Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa
upp över Jona; det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje.
Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men
i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet, och det vissnade ner. Och i
soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud, han
var nära att svimma och önskade sig döden. ”Det är bättre för mig att dö än att
leva”, sade han. Då frågade Gud honom:
”Har du skäl att vara vred för kurbitsens
skull?” Jona svarade: ”Jag har alla skäl i
världen att vara vred.” Herren sade: ”Du
bekymrar dig för ett träd som du inte har
lagt ner något arbete på och som du inte
själv fått att växa, som kom till på en natt
och försvann på en natt. Skulle då inte jag
bekymra mig om Nineve, den stora staden,
där det bor över 120 000 människor, som
inte ens kan skilja på höger och vänster –
och dessutom många djur.”
eller
Sak. 8:16–17

Detta är vad ni skall göra: Var ärliga mot
varandra. Fäll rättvisa och rättfärdiga domar när ni dömer i stadsporten. Tänk inte
ut onda planer mot varandra och svär inga
falska eder. Allt sådant hatar jag, säger
Herren.
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Andra läsningen
Rom. 14:7–12

Ingen av oss lever för sin egen skull, och
ingen dör för sin egen skull. Om vi lever,
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi
för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och
fick liv igen för att härska över både döda
och levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder?
Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och
alla tungor skall prisa Gud.
Alltså skall var och en av oss avlägga
räkenskap inför Gud.

Evangelium
Luk. 6:36–42

Jesus sade:
”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.”
Han gav dem också en 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.”
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Andra årgången

Andra läsningen
Rom. 2:1–11

Första läsningen
2 Sam. 12:1–10, 13

Herren sände Natan till David, och han
gick till honom och sade: ”Två män bodde
i samma stad, den ene rik och den andre
fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd,
den fattige ägde ingenting utom ett enda
litet lamm, som han hade köpt och fött
upp. Det fick växa upp hos honom och
hans barn. Det åt av hans bröd och drack
ur hans bägare och låg i hans famn. Det
var som en dotter för honom. En dag fick
den rike en gäst, men han ville inte ta något av sina egna djur för att laga till det åt
sin gäst utan tog den fattiges lamm och
anrättade det.”
David blev ursinnig och sade till Natan:
”Så sant Herren lever: den mannen har
förtjänat döden. Och lammet skall han ersätta sju gånger om, för att han handlade
som han gjorde och var så obarmhärtig.” –
”Du är den mannen”, sade Natan. ”Så säger Herren, Israels Gud: Jag smorde dig till
kung över Israel och räddade dig undan
Saul. Jag gav dig din herres kungadöme och
lade din herres hustrur i dina armar; Israel
och Juda gav jag åt dig. Och om inte detta
hade varit nog skulle jag ha gett dig mer
därtill. Varför har du då visat förakt för
Herren och gjort det som misshagar honom? Hettiten Uria har du dräpt med
svärd. Hans hustru har du tagit, och honom själv har du dödat med ammoniternas
svärd. Nu skall svärdet i all framtid hemsöka din ätt, därför att du föraktade mig
och tog hettiten Urias hustru.
David sade: ”Jag har syndat mot Herren.” Natan svarade: ”Herren förlåter dig
din synd, du skall icke dö.”

Det finns inget försvar för dig som dömer,
vem du än är. Ty med din dom över andra
dömer du dig själv, eftersom du handlar likadant som den du dömer. Vi vet att Guds
dom över dem som lever så är väl grundad.
Men du som dömer dem som lever så och
ändå själv gör samma sak, inbillar du dig
att just du skall undgå Guds dom? Bryr du
dig inte om Guds oändliga godhet, fördragsamhet och tålamod? Förstår du inte att
hans godhet vill föra dig till omvändelse?
Med ditt hårda och obotfärdiga hjärta hopar du vrede över dig till vredens dag, då
det blir uppenbart att Gud dömer rättvist.
Han skall löna var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör
det goda och söker härlighet, ära och
oförgänglighet, men vrede och straff över
dem som i självhävdelse vänder ryggen åt
sanningen och följer orätten. Nöd och ångest över varje människa som gör det onda,
juden främst men också greken. Härlighet,
ära och frid åt var och en som gör det goda,
juden främst men också greken. Gud gör
inte skillnad på människor.

Evangelium
Joh. 8:2–11

Tidigt på morgonen var han tillbaka i
templet. Allt folket samlades kring honom,
och han satte sig ner och undervisade. De
skriftlärda och fariseerna kom då dit med
en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sade: ”Mästare, den här kvinnan
togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?”
Detta sade de för att sätta honom på prov
och få något att anklaga honom för. Men
Jesus böjde sig ner och ritade på marken
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med fingret. När de envisades med sin fråga
såg han upp och sade: ”Den av er som är fri
från synd skall kasta första stenen på henne.” Och han böjde sig ner igen och ritade
på marken. När de hörde hans svar gick de
därifrån en efter en, de äldste först, och han
blev ensam kvar med kvinnan framför sig.
Jesus såg upp och sade till henne: ”Kvinna,
vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” Hon svarade: ”Nej, herre.” Jesus
sade: ”Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och
synda inte mer.”

Tredje årgången
Första läsningen
Job 35:1–8

Elihu sade:
Tycker du detta är riktigt?
Du säger att du har rätt mot Gud,
du frågar honom:
”Vad har du för nytta av min rättfärdighet,
och vad gör det dig om jag syndar?”
Jag vill ge dig svar,
dig och dina vänner.
Vänd blicken mot himlen och se,
betrakta molnen högt ovanför dig!
Om du syndar, vad gör det honom?
Är dina brott många, vad rör det honom?
Om du är rättfärdig, vad ger det honom,
vad får han ta emot av dig?
Din ondska berör bara människor,
din rättfärdighet bara dina likar.

orent. Om du sårar din broder med vad du
äter, då lever du inte längre efter kärlekens
bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för. Se till att man inte
talar illa om det goda som är ert. Ty Guds
rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden.
Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor.
Låt oss därför sträva efter det som gagnar
friden och bygger upp gemenskapen.

Evangelium
Luk. 13:1–5

Vid samma tillfälle 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.”

Andra läsningen
Rom. 14:13–19

Låt oss därför inte längre döma varandra. I
stället skall ni se till att ni inte kommer
någon broder att snava eller falla. I min
tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att
ingenting är orent i sig självt, men den som
betraktar det som orent, för honom är det
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Dagens bön
1.
Gud, du som är mild och trofast.
Du förlåter oss våra synder varje dag
och vill att också vi skall förlåta varandra.
Bryt ned våra hjärtans hårdhet.
Lär oss att se
att ingen lever enbart för sig själv,
att vi alla behöver varandra.
Lär oss att försonas
för Jesu Kristi skull.

2.
Helige Gud,
du är rättvisans och fridens källa.
Utan dig kan vi inte leva i fred
eller i kärlek till varandra.
Bevara din kyrka
och låt den vara ett tecken
på Kristi försoning.
Hör oss för din Sons skull.

3.
Gud, du är vår Far.
Hjälp oss att likna dig i barmhärtighet.
Lär oss förstå, att när vi dömer
våra medmänniskor
dömer vi oss själva.
Hjälp oss att förlåta, så som vi blir förlåtna.
Vi ber i Jesu Kristi namn.
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