
SEPTUAGESIMA (70.-DAGEN FØR PÅSKE) 

 

Indgangsvers (Sl 18) 

Dødens jammer omringede mig fra alle sider, 

Helvedes smerter omringede mig. I min nød 

påkaldte jeg Herren, og fra sit hellige tempel 

hørte han min stemme. V. Dig vil jeg elske, 

Herre, du min styrke. Herren er min kraft og 

min tilflugt, og min befrier. Ære være. 

 

Gloria bortfalder indtil Påske undtaget Skær-

torsdag, ved Påskevigilien samt ved fester. 

 

Kirkebøn 

Herre, vi beder dig, hør nådigt dit folks bøn-

ner, for at vi, som med rette rammes på grund 

af vores synder, for dit navns æres skyld må 

finde barmhjertighed og frelse. Ved vor Herre. 

 

Epistel (1 Kor 9, 24-27; 10, 1-5) 

Brødre! Ved I ikke, at de, der er med i et løb på 

stadion, alle løber, men kun én får sejrsprisen? 

Løb sådan, at I vinder den! Men enhver 

idrætsmand er afholdende i alt – de andre for 

at få en sejrskrans, der visner, men vi for at få 

en, der ikke visner. Jeg løber derfor ikke hid 

og did, og jeg er ikke som en bokser, der slår i 

luften. Jeg er hård ved min krop og tvinger den 

til at lystre, for at jeg, der har prædiket for an-

dre, ikke selv skal blive forkastet. Det skal I 

vide, brødre: Vel var vore fædre alle under 

skyen og gik alle gennem havet og blev alle 

døbt til Moses i skyen og i havet og spiste alle 

den samme åndelige mad og drak alle den 

samme åndelige drik – for de drak af en ånde-

lig klippe, som fulgte med, og den klippe var 

Kristus – og alligevel fandt Gud ikke behag i 

ret mange af dem. 

 

Graduale (Sl 10)  

Du er vor hjælper af nøden i rette tid. Må en-

hver som kender dig, sætte sin lid til dig, for 

du forlader ikke dem, som søger dig, Herre. 

For den fattige skal ikke for evigt forglemmes. 

De fattiges lidelse skal ikke være forgæves i al 

evighed. Rejs dig, Herre, lad ikke mennesket 

få overmagt. 

 

Halleluja-verset bortfalder indtil Påske, og er-

stattes i stedet af Tractus. 

Tractus (Sl 130)  

Fra dybet råber jeg til dig, Herre. Herre, hør 

min stemme. Lad dine ører være opmærksom 

på din tjeners bøn. Hvis du vil ihukomme vore 

misgerninger, Herre, Herre, hvem kan da be-

stå?  Men hos dig er der forsoning, og for din 

lovs skyld stoler jeg på dig, Herre. 

 

Evangelium (Matt 20, 1-16) 

På den tid fortalte Jesus sine disciple denne 

lignelse: For Himmeriget ligner en vingårds-

ejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje 

arbejdere til sin vingård. Da han var blevet 

enig med dem om en dagløn på en denar, 

sendte han dem hen i sin vingård. Ved den 

tredje time gik han ud og så nogle andre stå 

ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I 

også hen i min vingård, så skal jeg betale, 

hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 

sjette og den niende time gik han ud og gjorde 

det samme. Ved den ellevte time gik han der-

hen og fandt endnu nogle stående dér, og han 

spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her 

hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har 

lejet os. Han sagde til dem: Gå I også hen i min 

vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens 

ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen 

og betal dem deres løn, men sådan, at du be-

gynder med de sidste og ender med de første. 

Og de, der var blevet lejet i den ellevte time, 

kom og fik hver en denar. Da de første kom, 

troede de, at de ville få mere; men også de fik 

hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig 

over for vingårdsejeren og sagde: De sidste dér 

har kun arbejdet én time, og du har stillet dem 

lige med os, der har båret dagens byrde og 

hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, 

jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med 

mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå! 

Jeg vil give den sidste her det samme som dig. 

Eller har jeg ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, 

med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi 

jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, 



og de første de sidste.« For mange er kaldet, 

men få er udvalgt. 

 

Offertorium (Sl 92) 

Det er godt at bekende Herren og at lovsynge 

dit navn, du Højeste. 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, tag imod vore gaver og 

bønner, rens os ved de himmelske mysterier og 

bønhør os i nåde. Ved vor Herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treenigheds præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 31) 

Lad dit ansigt lyse over din tjener, og frels mig 

i din barmhjertighed. Herre, lad mig ikke blive 

til skamme, for jeg har råbt på dig. 

 

Slutningsbøn 

Gud, lad dine troende styrkes ved dine gaver, 

for at de både når de modtager dem, på ny må 

søge dem, og når de beder om dem, uden ophør 

må nyde dem. Ved vor Herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


