
 SJUNDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 16 MAJ 
 
Läsning Jak 3:13–18 
 
Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på den 
mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse i era hjärtan 
skall ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte från ovan, utan är 
jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och självhävdelse, där finns också 
oordning och allsköns uselhet. Visheten från ovan däremot är ren, men dessutom 
fridsam, försynt och foglig, rik på barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och 
uppriktig. Rättfärdigheten utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid. 
 
Responsoriepsalm  Ps 19:8–10, 15 (R. 9a) 
 
R. Herrens befallningar ger glädje åt hjärtat. 
 
Herrens lag är utan brist och vederkvicker själen, 
 Herrens vittnesbörd är fast och gör den enfaldige vis. R. 
 
Herrens befallningar är rätta och ger glädje åt hjärtat, 
 Herrens bud är klart och upplyser ögonen. R. 
 
Herrens fruktan är ren och består för evigt, 
 Herrens stadgar är sanning, de är alla rättfärdiga. R. 
 
Låt mina ord och mitt hjärtas tankar behaga dig, 
 Herre, min klippa och min förlossare. R. 
 
Halleluja  Jfr 2 Tim 1:10 
 
V. Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet 
fram i ljuset genom evangeliet. 
 
Evangelium Mark 9:14–29 
 
Vid den tiden då Jesus steg ner från berget och kom tillbaka till lärjungarna, fann han 
mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket 
fick se honom, greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han 
frågade: »Vad är det ni diskuterar?« — »Mästare«, svarade en i mängden,«jag har 
kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom 
kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag 
bad dina lärjungar driva ut den, och de kunde inte.« Han sade: »Detta släkte som inte 
vill tro! Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit 



honom!« De kom fram med pojken, och när han fick se Jesus, började anden genast 
slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring 
munnen. Jesus frågade hans far: »Hur länge har det varit så här med honom?« 
Fadern svarade: »Sedan han var liten, och ofta har anden kastat honom både i eld 
och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss, om 
du kan.« Jesus sade: »Om jag kan? Allt är möjligt för den som tror.« Då ropade 
pojkens far: »Jag tror. Hjälp min otro!« När Jesus såg att folk strömmade till, sade han 
strängt till den orena anden: »Du stumma och döva ande, jag befaller dig: far ut ur 
honom och kom aldrig mer tillbaka.« Den gav till ett skrik och ryckte och slet i 
pojken och for så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sade att han var 
död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp, och han steg upp. När Jesus 
hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom, frågade de: »Varför 
kunde inte vi driva ut den?« Han svarade: »Den sorten kan bara drivas ut med bön.« 
 
 TISDAG DEN 17 MAJ 
 
Läsning Jak 4:1–10 
 
Varifrån kommer all kamp och strid ibland er? Är det inte från begären som för krig i 
era lemmar? Ni vill ha, men får ingenting. Ni dödar av avund, men uppnår 
ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting, därför att ni inte ber. Ni ber men 
får ingenting, därför att ni ber illa; ni vill bara tillfredsställa era begär. 
 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? 
Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Eller tror ni att det är tomma 
ord när skriften säger: Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande han har låtit bo i oss? 
Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men 
de ödmjuka ger han nåd. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen, och han skall fly 
för er. Närma er Gud, och han skall närma sig er. 
 Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Sörj och 
gråt och klaga. Vänd skrattet i tårar och glädjen i sorg. Ödmjuka er inför Herren, och 
han skall upphöja er. 
 
Responsoriepsalm  Ps 55:7–11a, 23 (R. 23a) 
 
R. Kasta din börda på Herren och han skall uppehålla dig. 
 
Ack att jag hade vingar som duvan! 
 Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bo. 
Ja, långt bort skulle jag fly 
 och finna härbärge i öknen. R. 
 
Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt 
 undan oväder och stormvind. 
 Fördärva dem, Herre, gör deras tungor oense. R. 
 



Ty våld och uppror ser jag i staden. 
 Dag och natt går de omkring den, ovanpå dess murar. R. 
 
Kasta din börda på Herren, 
 han skall låta dig stå upprätt, 
 han skall aldrig tillåta att den rättfärdige vacklar. R. 
 
Halleluja  Gal 6:14 
 
V. Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, 
genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. 
 
Evangelium Mark 9:30–37 
 
Vid den tiden vandrade Jesus och hans lärjungar genom Galileen. Han ville inte att 
det skulle bli känt, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: 
»Människosonen skall överlämnas i människors händer och de kommer att döda 
honom, och tre dagar efter sin död skall han uppstå.« Men de förstod inte vad han 
menade och vågade inte fråga. 
 De kom till Kafarnaum. Och när han var hemma igen, frågade han dem: »Vad 
var det ni talade om på vägen?« De teg, för på vägen hade de tvistat om vem av dem 
som var den störste. Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: »Om någon vill 
vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare.« Så tog han ett 
barn och ställde det framför dem, lade armen om det och sade: »Den som tar emot ett 
sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte 
emot mig, utan den som har sänt mig.« 
 
 ONSDAG DEN 18 MAJ 
 
 ERIK 
 SVERIGES SKYDDSPATRON 
 Fest 
 
Läsning  Upp 21:2, 22–27 
 
Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen, från Gud, redo 
som en brud som är smyckad för sin man. Något tempel såg jag inte i staden, ty 
Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel, han och Lammet. Och staden behövde 
varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och Lammet är 
dess lampa, och folken skall leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin 
härlighet till den staden, och dess portar skall aldrig stängas om dagen — natt blir 
det inte där. Och allt dyrbart och härligt som folken äger skall föras dit. Aldrig skall 
något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller 
lögnaktigt, utan bara de som Lammet har skrivna i livets bok. 
 



Responsoriepsalm  Ps 101:1–2a, 3–4, 6–7 (R. 1a) 
 
R. Om nåd och rätt vill jag sjunga. 
 
Om nåd och rätt vill jag sjunga, 
 dig, Herre, vill jag lovsäga. 
Jag vill ge akt på ostrafflighetens väg — 
 när kommer du till mig? R. 
 
Jag vänder ej mitt öga till det som fördärvligt är. 
 Att öva orättfärdighet hatar jag, 
 sådant skall ej finnas hos mig. R. 
 
Ett vrångt hjärta må vara fjärran ifrån mig, 
 vad ont är vill jag ej veta av. 
Mina ögon ser efter de trogna i landet, 
 för att de må bo hos mig. R. 
 
Den som vandrar på ostrafflighetens väg, 
 han får vara min tjänare. 
Den som övar svek får inte bo i mitt hus, 
 den som talar lögn skall ej bestå inför mina ögon. R. 
 
Halleluja  Joh 15:5 
 
V. Jag är vinstocken, ni är grenarna, säger Herren. 
Om någon är kvar i mig och jag i honom, 
bär han rik frukt. 
 
Evangelium  Luk 22:24–30 
 
Vid den tiden kom lärjungarna att tvista om vilken av dem som skulle anses vara 
den störste. Då sade Jesus till dem: »Kungarna uppträder som herrar över sina folk, 
och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det 
annorlunda: den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare 
skall vara som tjänaren. Vem är störst, den som ligger till bords eller den som 
betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland er som 
er tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar, och 
samma kungavärdighet som min fader har tilldelat mig tilldelar jag er. Ni skall få äta 
och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni skall sitta på troner och döma Israels tolv 
stammar.« 
 
 TORSDAG DEN 19 MAJ 
 

VÅR HERRE JESUS KRISTUS, DEN EVIGE ÖVERSTEPRÄSTEN 



Fest 
 

Läsning Jes 6:1–4, 8 
 
Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron, och 
hans mantelsläp fyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en med sex 
vingar: med två vingar skylde de ansiktet, med två skylde de kroppen och med två 
flög de. Och de ropade till varandra: 
 ”Helig, helig, helig 
 är Herren Sebaot! 
 Hela jorden är full av hans härlighet.” 
Ropet kom trösklarna att skaka i sina fästen, och templet fylldes av rök. Och jag 
hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?” 
Jag svarade: ”Jag, sänd mig! 
 
eller: 
 
Läsning Heb 2:10–18 
 
Bröder: 
När Gud, för vilken och genom vilken allting är till, ville föra många söner till 
härlighet, måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad 
genom lidande. Han som helgar och de som blir helgade har ju alla samme Fader, 
och därför blygs han inte för att kalla dem bröder då han säger: Jag skall förkunna 
ditt namn för mina bröder, i tempelskaran skall jag sjunga ditt lov, likaså: Jag vill 
sätta min lit till honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. 
 Då nu barnen är av kött och blod måste han på samma sätt bli människa, för att 
han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem 
som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han 
tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik 
sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna 
sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa dem som 
prövas. 
 
Responsoriepsalm Ps 23:2-3, 5-6 (R. 1) 
 
R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 
 
Han för mig i vall på gröna ängar, 
 han leder mig till vilans vatten, 
 han ger mig ny kraft. R. 
 
Du dukar ett bord för mig 
 i mina ovänners åsyn. 
Du smörjer mitt huvud med olja 



 och låter min bägare flöda över. R. 
  
Din godhet och nåd skall följa mig 
 så länge jag lever, 
 och Herrens hus skall vara mitt hem för evigt. R. 
 
Halleluja Hes 36:25a, 26a 
 
V/. Jag skall bestänka er med rent vatten  
och ge er ett nytt hjärta  
och fylla er med en ny ande. 
 
Evangelium  Joh 17:1–2, 9, 14–26 
 
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade:  
 ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; 
du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem 
som du har gett honom.  
 Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, 
eftersom de är dina. 
 Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör 
världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur 
världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte 
heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom 
du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar 
jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. 
 Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. 
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de 
skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har 
gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem 
och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt 
mig och älskat dem så som du har älskat mig. 
 Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de 
skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan 
före världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner 
dig, och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och 
skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, 
och jag i dem.” 
 
 FREDAG DEN 20 MAJ 
 
Läsning Jak 5:9–12 
 
Mina kära: Klaga inte på varandra så blir ni inte dömda. Domaren står utanför 
dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa 



tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och 
ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och 
barmhärtighet. 
 Framför allt, mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden 
eller vid något annat. Ert ja skall vara ett ja och ert nej ett nej, annars drabbas ni av 
Guds dom. 
 
Responsoriepsalm  Ps 103:1–4, 8–9, 11–12 (R. 8a) 
 
R. Nådig och barmhärtig är Herren. 
 
Lova Herren, min själ, 
 allt som finns i mig, prisa hans heliga namn! 
Lova Herren, min själ, 
 och glöm inte vad gott han har gjort. R. 
 
Han förlåter dig alla dina missgärningar 
 och helar alla dina brister, 
han räddar ditt liv från graven 
 och kröner dig med nåd och barmhärtighet. R. 
 
Barmhärtig och nådig är Herren, 
 sen till vrede och rik på kärlek. 
Han går inte ständigt till rätta 
 och vredgas inte för evigt. R. 
 
Ty så hög som himlen är över jorden, 
 så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. 
Så långt som öster är från väster 
 låter han våra överträdelser vara från oss. R. 
 
Halleluja  Jfr Joh 17:17 
 
V. Helga oss genom sanningen, 
ditt ord är sanning. 
 
Evangelium Mark 10:1–12 
 
Vid den tiden kom Jesus till den del av Judeen som ligger på andra sidan Jordan. 
Folk samlades kring honom igen, och som vanligt undervisade han dem. Då kom 
några fariseer fram, och för att sätta honom på prov frågade de: »Är det tillåtet för en 
man att skilja sig från sin hustru?« Han sade: »Vilka bestämmelser har Mose gett er?« 
De svarade: »Mose tillåter att man skriver ett skilsmässobrev och skiljer sig.« Jesus 
sade: »Ja, därför att ni är förstockade skrev han denna bestämmelse. Men vid 
skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin 



mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad 
Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.« När de kom hem frågade 
lärjungarna honom på nytt om detta. Han svarade: »Den som skiljer sig från sin 
hustru och gifter om sig är en äktenskapsbrytare, och om hon skiljer sig från sin man 
och gifter om sig, är hon en äktenskapsbryterska.« 
 
 LÖRDAG DEN 21 MAJ 
 
Läsning Jak 5:13–20 
 
Får någon av er lida, skall han be; är någon glad, skall han sjunga glädjepsalmer. Är 
någon av er sjuk, skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja 
honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall 
rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat, skall han få 
förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli 
botade. 
 Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en 
människa som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna, kom inget 
regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen, och då gav himlen regn, 
och jorden lät sin gröda växa. 
 Mina bröder, om en av er kommer bort från sanningen och någon för honom 
tillbaka, då skall ni veta: den som återför en syndare från hans villovägar räddar 
hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna. 
 
Responsoriepsalm  Ps 141:1–3, 8 (R. 2a) 
 
R. Må min bön gälla inför dig som ett rökoffer, Herre. 
 
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp, 
 lyssna till min röst då jag nu ropar till dig. 
Min bön må gälla inför dig som ett rökoffer, 
 mina händers upplyftande som ett aftonoffer. R. 
 
Sätt, o Herre, en vakt för min mun, 
 bevaka mina läppars dörr. 
Till dig, Herre, ser mina ögon, 
 till dig tar jag min tillflykt. Överge mig inte! R. 
 
Halleluja  Jfr Matt 11:25 
 
V. Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem som är som barn. 
 
Evangelium Mark 10:13–16 
 



Vid den tiden kom folk till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men 
lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: »Låt 
barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. 
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.« 
Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. 
 

HELIGA TREFALDIGHETS DAG DEN 22 MAJ 
 
 Högtid 
 
Första läsningen Ords 8:22–31 
 
Herren skapade mig som det första, 
som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan. 
I urtiden formades jag, 
i begynnelsen, innan jorden fanns. 
Innan djupen blev till föddes jag, 
när det ännu inte fanns källor med vatten, 
innan bergen fått sin grund, 
innan höjderna fanns föddes jag, 
när han ännu inte gjort land och fält 
eller mullen som täcker jorden. 
När han spände upp himlen var jag där, 
när han välvde dess kupa över djupet, 
när han fyllde molnen däruppe med kraft 
och lät djupets källor bryta fram, 
när han satte en gräns för havet 
och vattnet stannade där han befallt, 
när han lade jordens grundvalar, 
då var jag som ett barn hos honom. 
Jag var hans glädje dag efter dag 
och lekte ständigt inför honom, 
jag lekte i hela hans värld 
och gladde mig med människorna. 
 
Responsoriepsalm  Ps 8:4–9 (R. 2a) 
 
R. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden! 
 
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, 
 månen och stjärnorna du fäste där, 
vad är då en människa att du tänker på henne, 
 en dödlig att du tar dig an honom? R. 
 
Du gjorde honom nästan till en gud, 



 med ära och härlighet krönte du honom. 
Du lät honom härska över dina verk, 
 allt lade du under hans fötter: R. 
 
får och oxar, all boskap, 
 och markens vilda djur, 
himlens fåglar och havets fiskar, 
 allt som vandrar havets stigar. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 613 
 
Andra läsningen Rom 5:1–5 
 
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus 
Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över 
hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, 
eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten 
hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom 
att han har gett oss den helige Ande. 
 
Halleluja Jfr Upp 1:8 
 
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, 
som var och som är och som skall komma. 
 
Evangelium Joh 16:12–15 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har mycket mer att säga er, men ni 
förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han 
vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han 
hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig 
skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag 
att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.« 
 
 
  
 


