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Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen.
Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se,
hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og
klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus
kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i
dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og
sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til
Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset
penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet
frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at
opsøge og frelse det fortabte.« Luk 19,1-10
Salmisten skriver: Da Herren vendte Zions skæbne, var det, som om vi drømte. Da fyldtes vor
mund med latter, vor tunge med jubel. Da sagde man blandt folkene: »Herren har gjort store ting
mod dem.« Herren har gjort store ting mod os, og vi blev glade. Vend vor skæbne, Herre, som
strømme i Sydlandet! De, der sår under tårer, skal høste med jubel. Grædende går han ud, mens
han bærer såsæden; med jubel vender han hjem, mens han bærer sine neg. Sl 126
* Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er
skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I
blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var syndens
trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over; de
ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den
frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i
Kristus Jesus, vor Herre. Rom 6,19-23

