
SJUNDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 20 FEBRUARI 
 
Läsning Syr 1:1–10 
 
All vishet kommer från Herren 
och finns hos honom för evigt. 
Vem kan räkna havets sandkorn, 
regnets droppar och evighetens dagar? 
Vem kan utforska himlens höjd, 
jordens vidd och havets djup? 
Före allt annat skapades visheten; 
 
tanke och insikt finns till av evighet 
För vem har vishetens rot blivit röjd? 
Vem känner dess sinnrika planer? 
En enda är vis. Väldig och fruktansvärd 
sitter han på sin tron: Herren. 
Han själv skapade visheten och såg på den, 
mätte den och utgöt den över alla sina verk. 
Allt som lever har fått del av hans gåva, 
i rikt mått har den skänks åt dem som älskar honom. 
 
Responsoriepsalm  Ps 93:1–2, 5 (R. 1b) 
 
R. Herren har klätt sig i härlighet. 
 
Herren är nu konung! 
 Han har klätt sig i härlighet, 
 Herren har rustat sig i makt. R. 
 
Därför står jordkretsen fast, 
 den skall aldrig vackla. 
Din tron står fast sedan begynnelsen, 
 du är från evighet. R. 
 
Dina vittnesbörd är alltigenom fasta. 
 Herre, helighet anstår ditt hus för evigt. 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 21 FEBRUARI 
 
Läsning Syr 2:1–11 
 
Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom, 
bered dig då för prövningar. 
Var ståndaktig och håll ut, 
gör inget förhastat när olyckan kommer. 
Håll fast vid Herren och lämna honom inte, 
så skall det gå dig väl till slut. 
Ta emot vad som än läggs på dig, 
och ha tålamod i alla slags lidanden. 
Ty liksom guld prövas i eld, 
så prövas Guds utvalda i lidandets ugn. 
Lita på honom, så skall han ta sig an dig. 
Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom. 
Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet, 
och vik inte av från vägen så att ni faller. 
Ni som fruktar Herren, lita på honom, 
så skall er lön inte utebli. 
Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott, 
på evig glädje och barmhärtighet. 



Se på den som levt i gångna tider: 
Har någon som litat på Herren blivit sviken? 
Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven? 
Har någon åkallat Herren utan att bli hörd? 
Nej, barmhärtig och nådig är Herren, 
han förlåter synder och hjälper i nödens stund. 
 
Responsoriepsalm  Ps 37:3–4, 18–19, 27–28, 39–40 (R. jfr 5) 
 
R. Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom. 
 
Förtrösta på Herren, och gör det goda, 
 bo kvar i landet och bevisa trohet, 
och ha din lust i Herren 
 — då skall han ge dig vad ditt hjärta begär. R. 
 
Herren känner de frommas dagar, 
 deras arvslott skall bestå för evigt. 
De skall inte komma på skam i den onda tiden, 
 i hungerns dagar skall de bli mättade. R. 
 
Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, 
 så skall du få bo kvar för alltid. 
Ty Herren älskar det rätta 
 och överger inte sina fromma. 
Evigt blir de bevarade, 
 men de gudlösas avkomma blir utrotad. R. 
 
Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren, 
 han är deras värn i tider av nöd. 
Herren hjälper dem och befriar dem, 
 han befriar dem från de gudlösa och räddar dem, 
 ty de tar sin tillflykt till honom. 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 22 FEBRUARI 
 

PETRUS BISKOPSSTOL 
 Fest 
 
Läsning 1 Pet 5:1–4 
 
Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan 
vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att 
uppenbaras: var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, 
inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av 
hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var 
föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med 
ärekransen som aldrig vissnar. 
 
Responsoriepsalm Ps 23 (R. 1) 
 
R. Herren är min herde, mig skall intet fattas. 
 
[Herren är min herde, 
 mig skall intet fattas.] 
Han låter mig vila på gröna ängar, 
 han för mig till vatten där jag finner ro, 
han vederkvicker min själ, 
 han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. R. 
 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, 
 fruktar jag intet ont, 
ty du är med mig, 
 din käpp och stav, de tröstar mig. R. 
 
Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, 
 du smörjer mitt huvud med olja 
 och låter min bägare flöda över. 
Godhet allenast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, 
 och jag skall åter få bo i Herrens hus, till evig tid. R. 



 
Halleluja 
 Matt 16:18 
 
Du är Petrus, 
och på den klippan skall jag bygga min kyrka, 
och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 
 
Evangelium Matt 16:13–19 
 
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar: »Vem 
säger människorna att Människosonen är?« De svarade: »Somliga säger Johannes 
döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.« — »Och ni«, 
frågade han, »vem säger ni att jag är?« Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den 
levande Gudens son.« Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen 
av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger 
dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och 
dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till 
himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på 
jorden skall vara löst i himlen.« 
 
 TORSDAG DEN 23 FEBRUARI 
 
Läsning Syr 5:1–8 
 
Lita inte på din rikedom, 
säg inte; »Jag har allt jag behöver.« 
Låt inte din lust och din kraft förleda dig 
att leva efter dina egna begär. 
Säg inte: »Över mig befaller ingen«, 
ty Herren skall sannerligen ställa dig till svars. 
Säg inte: »Jag har syndat, och ingenting hände«, 
ty Herren visar tålamod. 
Var inte så säker på förlåtelse 
att du staplar synd på synd. 
Och säg inte: »Hans barmhärtighet är stor, 
han kommer att förlåta alla mina synder.« 
Ty hos honom finns barmhärtighet, men också vrede, 
och hans harm viker inte från syndaren. 
Dröj inte med att vända om till Herren, 
skjut inte upp det dag efter dag. 
Ty Herrens vrede slår utan förvarning 
och i straffets stund är det ute med dig. 
Lita inte till vad du förvärvat med orätt; 
av det får du ingen hjälp på olyckans dag. 
 
Responsoriepsalm    Ps 1:1–4, 6 (R. Ps 40:5a) 



 
R. Salig den som sätter sin förtröstan till Herren. 
 
Salig är den som inte följer de gudlösas råd 
 och inte går syndares väg 
eller sitter där hädare sitter 
 utan har sin lust i Herrens lag 
 och tänker på hans lag både dag och natt. R. 
 
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, 
 vilket bär frukt i sin tid 
och vars löv inte vissnar: 
 allt vad han gör, det lyckas väl. R. 
 
Inte så de gudlösa: 
 de är som agnar som vinden för bort. 
Ty Herren känner de rättfärdigas väg, 
 men de gudlösas väg leder till fördärvet. R. 
 
Halleluja    Jfr 1 Thess 2:13 
 
V. Ta inte emot Guds ord som ett människoord 
utan som vad det verkligen är: Guds ord. 
 
Evangelium Mark 9:41–50 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Den som ger er en bägare vatten att 
dricka därför att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön. 
 Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre 
att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder 
dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge 
händerna i behåll och hamna i helvetet, i den eld som aldrig slocknar. Om din fot 
förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha 
bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. 
Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och 
kastas i helvetet, där maskarna inte dör och elden inte släcks. Ty alla skall saltas med eld. 
Salt är bra att ha. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni få det salt igen? Bevara 
er sälta och håll fred med varandra.« 
 
 FREDAG DEN 24 FEBRUARI 
 
Läsning Syr 6:5–17 
 
Vackra ord ger många vänner, 
den som talar väl blir väl bemött. 
Stå på god fot med många, 



men var förtrolig med en bland tusen. 
Vill du ha en vän, så pröva honom först, 
och ge honom inte ditt förtroende genast. 
Ty somliga är vänner bara när det passar dem 
och stannar inte hos dig i nödens stund. 
Somliga vänner förvandlas till fiender 
och skämmer ut dig genom att röja er osämja. 
Somliga vänner är gärna gäster vid ditt bord 
men stannar inte hos dig i nödens stund. 
När du har framgång, vill de vara som du 
och tar sig ton mot ditt husfolk. 
Men går det utför med dig, blir de motståndare 
och gör sig osynliga för dig. 
Håll dig undan för dina fiender 
och se upp med dina vänner! 
En trogen vän är ett starkt värn. 
Att finna en sådan är att finna en skatt. 
En trogen vän är ett omätligt värde, 
en tillgång som inte kan vägas på våg. 
En trogen vän är en livgivande dryck, 
och den gudfruktige finner en sådan. 
Den gudfruktige väljer sina vänner rätt, 
ty de som står honom nära liknar honom själv. 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:12, 16, 18, 27, 34–35 (R. 35a) 
 
R. Led mig på dina befallningars stig. 
 
Lovad vare du, Herre! 
 Lär mig dina stadgar. R. 
 
Jag har min lust i dina stadgar, 
 jag glömmer inte ditt ord. R. 
 
Öppna mina ögon, 
 så att jag kan skåda undren i din lag. R. 
 
Lär mig att förstå dina stadgars väg, 
 så vill jag begrunda dina under. R. 
 
Ge mig förstånd, så vill jag ta din lag i akt 
 och hålla den av allt mitt hjärta. R. 
 
Led mig på dina befallningars stig, 
 ty till den har jag behag. 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 25 FEBRUARI 
 
Läsning Syr 17:1–15 
 
Herren skapade människan av jord 
och lät henne återvända till jorden. 
Han utmätte hennes dagar och levnadsår 
och gav henne makt över alla varelser på jorden. 
Han rustade människorna med en kraft lik hans egen; 
till sin avbild skapade han dem. 
Han ingöt fruktan för dem i allt som lever, 
han lät dem härska över djur och fåglar. 
Förstånd gav han dem: tunga och ögon och öron, 
och ett hjärta, så att de kunde tänka. 
Han fyllde dem med kunskap och klokhet 
och lät dem se vad som är gott och ont. 
Han skänkte deras hjärtan sitt eget öga 
för att kunna visa dem storheten i sina verk. 
Och de skall prisa det heliga namnet, 
 
så att storheten i hans verk blir känd. 
Han gav dem kunskap att bruka 
och skänkte dem lagen som ger liv. 
Ett evigt förbund slöt han med dem, 
och han lärde dem sina bud. 
De fick se hans storhet och härlighet, 



de fick höra hans majestätiska röst. 
Han befallde dem att fly all orättfärdighet 
och föreskrev hur man skall leva med sin nästa. 
Han ser alltid deras vägar, 
de kan aldrig döljas för hans blick. 
 
Responsoriepsalm  Ps 103:13–18a (R. jfr 17) 
 
R. Evigt varar Herrens nåd över dem som fruktar honom. 
 
Som en fader förbarmar sig över barnen, 
 så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. 
Ty han vet hur vi är danade, 
 han tänker på att vi är stoft. R. 
 
En människas dagar är som gräset, 
 hon blomstrar som ett blomster på marken. 
När vinden går däröver, då finns det inte mer, 
 och platsen där hon stod är tom. R. 
 
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet 
 över dem som fruktar honom 
och hans rättfärdighet intill barnbarn, 
 när man håller hans förbund. 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. 
 
 

ÅTTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 26 FEBRUARI 
 
Första läsningen Jes 49:14–15 
 
Sion sade: 
»Herren har övergett mig, 



Gud har glömt mig.« 
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, 
bryr hon sig inte om den hon själv har fött? 
Och även om hon skulle glömma, 
glömmer jag aldrig dig. 
 
Responsoriepsalm  Ps 62:2–3, 6–9b (R. 6a) 
 
R. Bara hos Gud finner jag ro. 
 
Bara hos Gud finner jag ro, 
 från honom kommer min räddning. 
Han är klippan som räddar mig, 
 min borg där jag står trygg. R. 
 
Bara hos Gud finner jag ro, 
 från honom kommer mitt hopp. 
Han är klippan som räddar mig, 
 min borg där jag står trygg. R. 
 
Från Gud kommer min hjälp och min ära, 
 Gud är min tillflykt, min starka klippa. 
Sätt alltid din lit till honom, du folk, 
 öppna ditt hjärta inför honom. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 642 
 
Andra läsningen 1 Kor 4:1–5 
 
Vi bör betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu 
krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni 
eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt 
samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är 
Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla 
över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och 
då får var och en sitt beröm från Gud. 
 
Halleluja Heb 4:12 
 
V. Guds ord är levande och verksamt, 
det blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. 
 
Evangelium Matt 6:24–34 
 



Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ingen kan tjäna två herrar. Antingen 
kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och 
inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. 
 Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för 
kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? 
Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er 
himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med 
sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för 
kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag 
säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger 
sådana kläder åt gräset på ängen, som i dag finns till och i morgon stoppas i ugnen, 
skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Gör er därför inga bekymmer, fråga 
inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka? Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar 
hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först 
hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga 
bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av 
sin egen plåga.« 
 


