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33 söndagen 'under året' – år A 
 

Ingångsantifon (jfr Jer 29:11, 12, 14) 
 

Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren: 
fridens tankar och inte ofärdens. Ni skall åkalla mig, 
och jag vill höra på er. Jag skall församla er från alla 
folk och orter, säger Herren. 

 

Inledning 
 

På Herrens dag samlas vi för att fira Eukaristi. Kristus 
uppstod från de döda på en söndag och det var också 
på en söndag som han sände den Helige Anden till den 
unga Kyrkan. Därför är söndagen särskilt helig för 
alla, som bekänner sig till Kristus. Söndagen är också 
den dag, då vi på ett särskilt sätt väntar på Herrens 
återkomst vid tidens slut. „Din död förkunnar vi, 
Herre, och din uppståndelse bekänner vi, till dess du 
återkommer i härlighet.”  
 

HERRE - genom din död på korset borttager du våra 
synder. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS- genom din uppståndelse har du förvärvat 
det eviga livet åt oss. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - genom ditt uppstigande till himmelens 
härlighet öppnade du vägen till himmelen för oss. 
Herre, förbarma dig. 

 

Kollektbön  
 

Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje 
bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det vara vår 
högsta lycka att älska och tillbe dig.  
Genom din Son … 
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Första läsningen - Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 (Den 
driftiga hustrun) 
 

Läsning ur Ordspråksboken. 
Att finna en driftig hustru, vem förunnas det — 
långt mer än pärlor är hon värd. 
Blint litar hennes man på henne, 
och vinsten uteblir inte. 
Dagligen är hon honom till nytta, 
aldrig till skada. 
Efter att ha skaffat ull och lin 
arbetar hon med flinka händer. 
Lätt hanterar hon sländtrissan 
och håller sländan i handen. 
Mot de svaga räcker hon ut handen, 
hon öppnar sin famn för de fattiga. 
Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, 
för sin gudsfruktan skall en hustru prisas. 
Överlämna åt henne hennes mödas lön, 
må hon prisas i portarna för sina verk. 
Så lyder Herrens ord. 
 

Responsoriepsalm Ps 128:1-5 
 
R:      Salig den som fruktar Herren  
      och vandrar på hans vägar. (683) 
 

Salig den som fruktar Hérren * 
och vandrar på hans vägar. 
Av dina händers möda får du njuta frúkten. * 
Salig du! Ja, det skall gå dig väl. 
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Lik en vinstock som bär frúkt * 
är hustrun därinne i ditt hús, 
lika plantor av olívträd * 
är barnen kring ditt bórd. 
 
Så välsignas den mán * 
som fruktar Hérren. 
Herren välsigne dig från Síon. † 
Må du få se Jerusalems välgång * 
i alla dina dágar. 
 

Andra läsningen - 1 Thess 5:1-6 (Herrens dag kommer 
som en tjuv om natten) 
 

Läsning ur Paulus första brev till thessalonikerna. 
Om tid och stund behöver man inte skriva till er, för 
ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som 
en tjuv om natten. Just när folk säger: »Allt är lugnt 
och tryggt«, då kommer katastrofen lika plötsligt som 
värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte 
undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen 
kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets 
söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller 
mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra 
utan måste hålla oss vakna och nyktra. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja  
 

Bli kvar i mig, så jag blir kvar i er, säger Herren. Om 
någon är kvar i mig, bär han rik frukt. 
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Evangelium - Matt 25:14-30 (Liknelsen om talenterna) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för 
sina lärjungar: »Det blir som när en man skulle resa 
bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta 
hand om hans egendom. Den ene gav han fem 
talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en 
efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som 
hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde 
affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som 
hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. 
Men den som hade fått en talent gick och grävde en 
grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom 
tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av 
dem. Den som hade fått fem talenter kom och 
lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig 
fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans 
herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du 
har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig 
mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som 
hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du 
gav mig två talenter. Här är två till som jag har 
tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen 
tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall 
anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ 
Den som hade fått en enda talent steg också fram. 
’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, 
som skördar där du inte har sått och samlar in där du 
inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din 
talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre 
svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du 
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visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar 
in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat 
mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen 
dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom 
talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. 
Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, 
men den som inte har, från honom skall tas också det 
han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där 
ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
Förbön  
 

Gud är vår Skapare och Fader. Med hopp och tro ber 
vi nu till honom för världen, för kyrkan och för alla 
oss som är samlade här.  
 
1. Gud, du har kallat alla människor till livet. Lär oss 
att rätt uppskatta denna gåva och ta emot varje nytt liv 
med kärlek. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Du har kallat människor till att predika din sons 
evangelium. Hjälp dem att modigt förkunna det Glada 
budskapet för alla folk. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Du är Herre över allting. Lär människorna dela 
med sig av sina ägodelar till dem som behöver hjälp. 
Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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4. Du skapade mannen och kvinnan till din avbild. 
Lär äkta makar och familjer att leva i sämja och 
offervillig kärlek. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Du har kallat oss till din sons festmåltid. Lär oss att 
med djup tro ta emot hans ord och leva enligt det i vår 
vardag. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du är vår Skapare och Fader. Hjälp oss i vår 
svaghet och låt oss alltid leva under ditt beskydd. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 
 
Bön över offergåvorna  
 

Helige Herre, låt vår gåva till dig ge oss nåden att 
hängivet tjäna dig och bära frukt i evighetens glädje. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 

Prefation I för söndagar "under året" 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
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Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Genom påskens mysterium har han i ofattbar kärlek 
befriat oss från syndens och dödens ok;  
han har gjort oss till ett utvalt släkte, till kungar och 
präster, till sitt heliga folk. 
Därför vill vi förkunna dina väldiga gärningar över 
hela jorden, du som har kallat oss från mörkret till ditt 
underbara ljus, med alla änglar och dina heliga i 
himmelen vill vi tillbedja dig och sjunga: 

 
Kommunionantifon (Ps 73:28) 
 

Jag har min glädje i att hålla mig intill Gud, jag söker 
min tillflykt hos Herren. 

 
Bön efter kommunionen  
 

Herre, vi har tagit emot den stora gåvan, Kristi kropp 
och blod. Låt allt detta, som han befallde oss att göra 
till sin åminnelse, få kärleken att växa i våra hjärtan. 
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 
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