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8 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 18:19-20) 
 

Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig 
plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. 
 

Inledning  
 

Församlade till firandet av den heliga Eukaristin, är vi 
åhörare till Guds ord. Det är en stor ära men också ett 
stort ansvar. Guds ord är levande och verksamt, därför 
att i det, finns Jesus Kristus själv närvarande. Hans 
lidande, död och uppståndelse skänker detta ord en 
enastående mening och styrka. Det är enbart Jesu 
sanna lärjungar som kan lyssna till den och ta den till 
sig.  
 
Låt oss bekänna våra synder, så att vi värdigt skall 
kunna lyssna till Guds ord och fira denna heliga 
Eukaristi.  
HERRE - du kom inte för att kalla rättfärdiga utan 
syndare. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du vill se barmhärtighet inte offer. Kristus, 
förbarma dig. 
HERRE - genom din uppståndelse skänker du oss 
hopp om odödlighet. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Gud, vår Fader, styr världens gång i din försyn, och låt 
din kyrka utan hinder tillbe dig och fullgöra ditt 
uppdrag. Genom din Son... 
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Första läsningen - Syr 27:4-7 (Beröm inte en man 
innan du hört honom diskutera)  
 

Läsning ur Syraks bok. 
När man skakar sållet blir skräpet kvar, 
och människans uselhet märks när hon diskuterar. 
Krukmakarens kärl prövas i ugnen, 
och en människa sätts på prov genom diskussion. 
Frukten vittnar om hur trädet blivit skött; så visar talet 
hur människan tänker. 
Beröm inte en man innan du hört honom diskutera, ty 
det är så en människa sätts på prov. 
Så lyder Herrens ord. 
 

 
 
Responsoriepsalm Ps 92:2-3, 13-16 
 
R.    Det är gott att tacka Herren  

och att lova ditt namn, du den Högste. (660) 
 
 

Det är gott att tacka Hérren *  
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,  
att om morgonen förkunna din nåd *  
och när natten har kommit din trófasthet,  
 
Den rättfärdige grönskar som ett pálmträd, *  
som en ceder på Libanon växer han tíll.  
Ja, sådana är planterade i vår Guds hús, *  
de grönskar i hans gårdar.  
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Ännu när de blir gamla skjuter de skótt, *  
de frodas och grönskar.  
Så kan de förkunna att Herren är rättfärdig, *  
han är min klippa, i honom finns ingen órätt. 

 
Andra läsningen - 1 Kor 15:54-58 (Gud ger oss segern 
genom vår herre Jesus Kristus) 
 

Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 
När det förgängliga kläs i oför gänglighet och det 
dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet 
säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. 
Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens 
udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud 
vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus 
Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära brö-
der, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att 
han inte låter er möda vara förspilld. 
Så lyder Herrens ord. 
 

Halleluja 
 

Ni skall lysa som stjärnor på himlen;  
håll er till livets ord 

 
 
Evangelium - Luk 6:39-45 (Flisan och bjälken. Trädet 
och dess frukt) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse: 
"Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i 
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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. 
Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt 
träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man 
plockar inte fikon på tistlar eller druvor på törnbuskar. 
En god människa bär fram det som är gott ur sitt 
hjärtas goda förråd, och en ond människa bär fram det 
som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad 
hjärtat är fullt av." 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
 

Förbön  
 

Jesus Kristus ärade Gud genom sitt liv, genom sitt 
lidande, sin död och sin uppståndelse. Låt oss be till 
Gud vår Fader, att varje människa med sitt liv må ge 
honom ära.  
 
1. För alla troende, att de må känna igen Herrens 
närvaro mitt ibland dem och alltid samlas i hans namn, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För våra andliga ledare: diakoner, präster och 
biskopar, att de må vara tydliga tecken på Guds 
närvaro bland människorna, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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3. För alla människor som har till uppgift att leda 
andra på sanningens stig, att de genom sitt livsexempel 
drar människor till sig, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som är svaga i tron, att de i Jesu ord må 
finna styrka och levnadsvisdom, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, som samlas kring detta altare, att vår 
bön blir ett uttryck för vårt hjärtas rikedom, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, du har försorg om dina lärjungar och sänder 
dem din helige Ande. Se till din kyrka som samlas här, 
och hör hennes böner. Genom Kristus, vår Herre. 
Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Barmhärtige Gud, du lägger dessa gåvor i vår hand och 
låter oss med dem förhärliga ditt namn. Ge oss i detta 
offer än större nåd och evig lön. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. 
 

Prefation VIII 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 frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty genom Sonens blod och genom Andens kraft har 
du samlat dina genom synden skingrade barn och 
förenat dem till ett. 
Liksom du är ett med Sonen och den helige Ande, så 
gör du din kyrka till ett i dig, till Kristi kropp och till 
Andens tempel, och ger så kunskap om din vishet i 
hela dess mångfald. 
Därför stämmer vi in i änglarnas lovsång inför din 
tron, vi prisar ditt namn, tillber dig och sjunger: 
 

Kommunionantifon (jfr Ps 13:6) 
 

Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han har gjort väl mot 
mig. Jag vill lovsjunga ditt namn, Herre, du den 
Högste. 
 

Bön efter kommunionen  
 

I glädje över frälsningens gåva ber vi ödmjukt, Herre, 
att vår gemenskap i Kristi kropp får fortsätta i alla 
evigheter. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 
 
 
 
 
 
 


