Tjugoförstasöndagenefterpingst
Jesu sändebud
Jesus förkunnade Guds rike som en gåva. Han
förlät också de svåraste synder. Jesus sänder ut
de sina i världen för att de skall vittna om denna
nåd och tjäna människorna i hans namn. Den
kristne är ett Frälsarens sändebud, ”en Kristus
för sin nästa”.

Antifonen upprepas.

LITURGISK FÄRG: grön
PSALMFÖRSLAG
I

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

Hallelujavers

429 Vår tröghet är så stor, o Gud
215 Säll den som håller Jesus kär

Hela jorden lär känna vad du gör
och alla folk får veta att du hjälper.
Ps. 67:3

Dps 434 På denna jord, vår Herres verk
424 Min Gud är en väldig hjälte
430 Du som gick före oss

Första årgången
Första läsningen

Bibeltexterna

Jer.1:4–10

Psaltarpsalm
Antifon
Gud välsignar oss,
och hela jorden skall frukta honom.
Ps. 67:8

Psalm
Nådig och barmhärtig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla,
barmhärtig mot allt han har skapat.
Herre, allt du har skapat
skall tacka dig,
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära
och förkunna din väldiga kraft,
så att alla lär känna din makt,
ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike står i alla tider,
ditt välde från släkte till släkte.

Herrens ord kom till mig:
Innan jag formade dig i moderlivet
utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken.
Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud,
jag duger inte till att tala – jag är för ung!”
Då sade Herren till mig:
Säg inte att du är för ung
utan gå dit jag sänder dig
och säg det jag befaller dig!
Låt dem inte skrämma dig,
ty jag är med dig
och jag skall rädda dig,
äger Herren.
Och Herren sträckte ut handen, rörde
vid min mun och sade:

Ps. 145:8–13
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Jag lägger mina ord i din mun.
I dag ger jag dig makt
över folk och riken.
Du skall rycka upp och vräka omkull,
förstöra och bryta ner,
bygga upp och plantera.

Andra läsningen
2 Tim. 4:1–5

Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus,
som skall döma levande och döda, jag besvär dig vid hans ankomst och vid hans
rike: förkunna ordet, träd upp i tid och otid,
vederlägg, tillrättavisa, vädja – tålmodigt
och med ständig undervisning. Det kommer en tid då människorna inte längre vill
lyssna till den sunda läran utan skaffar sig
den ene läraren efter den andre, därför att
det kliar i dem att få höra sådant som de
önskar. De slår dövörat till för sanningen
och vänder sig till legenderna. Men håll
alltid huvudet kallt, var beredd att slita ont,
gör vad som åligger en förkunnare och
fullfölj din tjänst.

Evangelium
Matt. 22:1–14

Än en gång talade Jesus till dem i liknelser: ”Med himmelriket är det som när en
kung höll bröllop för sin son. Han skickade
ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till
bröllopet, men de ville inte komma. Då
skickade han ut andra tjänare och lät dem
säga till de inbjudna: ’Jag har ordnat för
måltiden, mina oxar och gödkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’
Men de brydde sig inte om det. En gick
bort till sina åkrar och en till sina affärer.
De andra tog fast tjänarna, skymfade dem
och slog ihjäl dem. Då greps kungen av
vrede, skickade ut sina soldater och lät
döda mördarna och bränna ner deras stad.

Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är
ordnat för bröllopet, men de inbjudna var
inte värdiga. Gå ut och ställ er där vägarna
skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och
då gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på, onda och goda,
och bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som inte var
klädd i bröllopskläder. Han sade: ’Min vän,
hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara.
Då sade kungen till tjänarna: ’Bind honom
till händer och fötter och kasta ut honom
i mörkret där ute. Där skall man gråta och
skära tänder.’ Många är bjudna, men få är
utvalda.”

Andra årgången
Första läsningen
5 Mos. 31:6–8

Mose sade till folket:
”Var tappra och starka! Var inte rädda
och låt er inte skrämmas av dem, ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall
inte svika dig, inte överge dig.”
Så kallade Mose till sig Josua och sade
till honom inför alla israeliterna: ”Var tapper och stark! Ty du skall föra folket in i
det land som Herren med ed lovade deras
fäder att ge dem, och du skall göra det till
deras egendom. Herren skall själv gå före
dig. Han skall vara med dig. Han sviker
dig inte och överger dig inte. Var inte rädd,
tappa inte modet!”

Andra läsningen
Kol. 1:9–11

Från den dag då vi fick höra detta har vi
därför ständigt bett för er. Vår bön är att
ni skall fyllas av kunskap om Guds vilja,
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med all andlig vishet och insikt, så att ni
kan leva värdigt Herren och på allt sätt
behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighets kraft skall
på allt sätt ge er styrka att alltid och med
glädje vara uthålliga och tålmodiga.

Evangelium
Luk. 10:1–12

Därefter 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.
Men har ni kommit till en stad där man
inte tar emot er, gå då ut på gatorna och
säg: Till och med dammet som har fastnat
på våra fötter här i staden stryker vi av –
behåll det. Men så mycket skall ni veta:
Guds rike är snart här. – Jag säger er att på
den dagen skall det bli lindrigare för Sodom
än för en sådan stad.”
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Tredje årgången
Första läsningen
Amos 7:10–15

Amasja, översteprästen i Betel, sände bud
till kung Jerobeam av Israel: ”Amos uppviglar folket mot dig; riket tål inte hans
profeterande. Han säger:
Jerobeam skall dö för svärd,
och Israel skall föras bort
från sitt land.”
Till Amos sade Amasja: ”Gå din väg,
siare, försvinn till Juda – där kan du tjäna
ditt bröd med att vara profet! Men här i
Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom.” Amos svarade Amasja: ”Jag är
inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag
håller boskap och odlar fikon. Men Herren tog mig från min hjord och sade till
mig: Träd fram som profet inför mitt folk
Israel.”

Andra läsningen
Gal. 4:12–20

Jag ber er, bröder: bli som jag när jag nu
har blivit som ni. Ni har aldrig gjort mig
något ont. Ni vet att det var på grund av
sjukdom som jag första gången kom att förkunna evangeliet för er. Min kroppsliga
svaghet frestade er inte till förakt eller motvilja, utan ni tog emot mig som en ängel
från Gud, ja, som Kristus Jesus. Var är er
hänförelse nu? Jag kan intyga att ni gärna
skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt
mig. Har jag blivit er fiende genom att säga
er sanningen? De som så ivrigt intresserar
sig för er gör det inte i god avsikt. De vill
skilja oss åt för att ni skall intressera er för
dem. Det ivriga intresset för er är gott om
avsikten är god – alltid och inte bara när
jag är hos er, mina barn, som jag än en gång
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måste föda med smärta tills Kristus har
förkroppsligats i er. Om jag bara var hos er
nu, så att jag kunde slå an den rätta tonen
– jag vet mig ingen råd med er.

Evangelium
Joh. 13:16–20

Jesus sade till sina lärjungar:
”Sannerligen, jag säger er: en tjänare är
inte förmer än sin herre, och en budbärare
inte förmer än den som har sänt honom.
Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.
Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka
jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas: Den som äter mitt bröd har lyft sin häl
mot mig. Jag säger det redan nu, innan det
sker, för att ni, när det har skett, skall tro
att jag är den jag är. Sannerligen, jag säger
er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar
emot mig, han tar emot den som har sänt
mig.”

Dagens bön
1.
Allsmäktige Gud.
Du har lovat vishet åt alla som ber om det.
Ge oss din Andes kraft,
så att dina gåvor når fram
till världens brist och nöd.
Gör oss beredda att gå dit du sänder oss.
Vi ber i Herrens Jesu Kristi namn.

2.
Herre Jesus Kristus,
du sänder oss ut i världen
för att gå med din hjälp
till alla som behöver den.
Hjälp oss att möta dem som är i nöd,
så som du själv mötte dem.
Led oss överallt
där vi går i dina ärenden.
Vi ber i ditt namn.

3.
Jesus Kristus,
du sänder ut dina tjänare tomhänta
och ger själv dina gåvor genom dem.
Låt inte vår egen brist hindra oss
att se andras nöd
eller att tjäna dem enligt din vilja.
Dig Fader, Son och Ande
vare ära i evighet.

4.
Gud, vår Far.
Tack för att du ger oss större gåvor
än vi kan be om
och för att du vänder besvikelser i seger.
Led oss i liv och i arbete
så att vi tjänar dig och vår nästa.
Välsigna det lilla vi kan göra,
så att det kan vara till glädje för många.
Vi ber i Jesu namn.
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