
TJUGONIONDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 23 OKTOBER 
 
Läsning Rom 4:20–25 
 
Inför Guds löfte tvivlade Abraham inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav 
Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför 
räknades han som rättfärdig. Men inte bara om honom skrevs orden räknades som 
rättfärdig utan också med tanke på oss. Vi skall räknas som rättfärdiga, ty vi tror på 
honom som från de döda har uppväckt vår herre Jesus, som blev utlämnad för våra 
överträdelsers skull och uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. 
 
Responsoriepsalm   Luk 1:69–75 (R. jfr 68a) 
 
R. Välsignad är Herren, Israels Gud. 
 
Han reser för oss frälsningens horn 
 i sin tjänare Davids släkt, 
 så som han för länge sedan lovat 
genom sina heliga profeter, 
 frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. R. 
 
Han visar barmhärtighet mot våra fäder 
 och står fast vid sitt heliga förbund, 
den ed han svor vår fader Abraham: 
 att rycka oss ur våra fienders hand 
 och låta oss tjäna honom utan fruktan, 
rena och rättfärdiga inför honom 
 i alla våra dagar. R. 
 
Halleluja Matt 5:3 
 
V. Saliga de som är fattiga i anden, 
dem hör himmelriket till. 
 
Evangelium Luk 12:13–21 
 
Vid den tiden sade någon i hopen till Jesus: »Mästare, säg åt min bror att dela arvet 
med mig.« Han svarade: »Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?« Och 
han sade till dem: »Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd 
på ägodelar.« Sedan gav han dem en liknelse: »En rik man hade fått god skörd på 
sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela 
skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så 
att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu 
min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ 



Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har 
lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men 
inte är rik inför Gud.« 
 
 TISDAG DEN 24 OKTOBER 
 
Läsning Rom 5:12, 15b, 17–19, 20b–21 
 
Genom en enda människa kom synden in i världen, och genom synden döden, och så 
nådde döden alla människor därför att de alla syndade.  Om alla dog genom en 
endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd, nådegåvan som 
bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Om en enda mans överträdelse betydde att 
döden fick herravälde genom denne ende, så skall nu i stället de som blir rättfärdiga 
genom nådens överflödande rika gåva leva och få herravälde tack vare en enda, 
Jesus Kristus. Alltså: liksom en endas överträdelse ledde till fällande dom för alla 
människor, så har också en endas rättfärdiga gärning lett till frikännande och liv för 
alla människor. Liksom en enda människas olydnad gjorde alla till syndare, så skall 
en endas lydnad göra alla rättfärdiga. Men där synden blev större, där överflödade 
nåden än mer, och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, skall 
därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus, 
vår herre. 
 
Responsoriepsalm   Ps 40:7–10, 17 (R. jfr 8a, 9a) 
 
R. Se, jag kommer för att göra din vilja. 
 
Till slaktoffer och matoffer har du inte behag 
 – öppna öron har du givit mig – 
du begär inte brännoffer och syndoffer. 
 Därför säger jag: »Se, jag kommer. R. 
I bokrullen är skrivet vad jag skall göra. 
 Att göra din vilja, min Gud, är min lust, 
 och din lag är i mitt hjärta.« R. 
 
Jag bådar glädje, jag förkunnar din rättfärdighet 
 i den stora församlingen. 
Se, jag tillsluter inte mina läppar; 
 du, Herre, vet det. R. 
 
Men alla de som söker dig 
 må fröjdas och vara glada i dig, 
de som längtar efter din räddning 
 må alltid säga: »Herren är stor«. R. 
 
Halleluja     Luk 21:36 
 



V. Håll er vakna och bed 
så att ni kan stå upprätta inför Människosonen. 
 
Evangelium Luk 12:35–38 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Fäst upp era kläder och håll lamporna 
brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett 
bröllop, så att de genast kan öppna, när han kommer och bultar på porten. Saliga de 
tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han 
skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa 
upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare — saliga är de tjänarna, 
när han finner dem beredda.« 
 
 ONSDAG DEN 25 OKTOBER 
 
Läsning Rom 6:12–18 
 
Synden skall inte få härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Låt inte 
synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni 
som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap 
för rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er; ni står inte under lagen utan 
under nåden. 
 Hur är det då: skall vi synda eftersom vi inte står under lagen utan 
under nåden? Naturligtvis inte. Ni vet ju att om ni gör er till slavar under någon och 
lyder honom, då är ni slavar under den ni lyder, antingen under synden, vilket för 
till döden, eller under den lydnad som för till rättfärdighet. Men Gud vare tack! Ni 
var slavar under synden men valde att av hela ert hjärta lyda den lära som ni blivit 
införda i. Och när ni då gjordes fria från synden, blev ni slavar under rättfärdigheten. 
 
Responsoriepsalm  Ps 124:1–8 (R. 8a) 
 
R. Vår hjälp är i Herrens namn. 
 
Om inte Herren varit med oss 
 – så må Israel säga – 
om inte Herren varit med oss, 
 när människorna gick till angrepp, 
då hade de slukat oss levande, 
 när de kom emot oss i rasande vrede. R. 
 
Då hade vattnen dränkt oss, 
 den strida strömmen gått över oss, 
ja, då hade vi gått under 
 i de väldiga vattnen. 
Lovad vare Herren 
 som inte gav oss till rov åt deras tänder! R. 



 
Vi kom undan som en fågel ur jägarens snara: 
 snaran gick sönder, och vi kom undan. 
Vår hjälp är i Herrens namn, 
 hans som har skapat himmel och jord. R. 
 
Halleluja     Jfr Matt 24:42a, 44 
 
V. Håll er vakna, 
ni vet inte när Människosonen kommer. 
 
Evangelium Luk 12:39–48 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni förstår väl att om husägaren visste 
när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, 
också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.« 
 Petrus frågade: »Herre, gäller din liknelse oss eller alla?« Herren 
svarade: »Tänk er en trogen och klok förvaltare som av sin herre blir satt att ha hand 
om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänaren, när hans herre 
kommer och finner att han gör vad han skall. Sannerligen, han skall låta honom ta 
hand om allt han äger. Men om den tjänaren tänker: Det dröjer innan min herre 
kommer, och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full, då skall hans herre 
komma en dag när han inte väntar honom och vid en tid som han inte vet om och 
hugga ner honom och låta honom dela lott med de trolösa. Den tjänaren som vet vad 
hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja, han skall 
piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådant som förtjänar 
prygel, han skall bara piskas med några få rapp. Av den som har fått mycket skall 
det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto 
mera.« 
 
 TORSDAG DEN 26 OKTOBER 
 
Läsning Rom 6:19–23 
 
Jag väljer en mänsklig bild med tanke på er mänskliga otillräcklighet. Ty liksom ni 
gjorde era lemmar till slavar åt orenheten och laglösheten och blev laglösa, skall ni 
nu göra dem till slavar åt rättfärdigheten och bli heliga. När ni var slavar under 
synden, stod ni fria gentemot rättfärdigheten. Vad gav det för frukt? Sådant som ni 
nu känner skam över därför att det till slut leder till döden. Nu däremot, när ni blivit 
fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten ni skördar helighet och till 
slut evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår 
herre. 
 
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 Fil 3:8–9 
 
V. Jag räknar allt som en förlust och kastar det på sophögen 
för att vinna Kristus och få leva i honom. 
 
Evangelium Luk 12:49–53 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har kommit för att tända en eld på 
jorden. Om den ändå redan brann! Men jag har ett dop som jag måste döpas med, 
och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, 
säger jag, men splittring! Ty där fem bor i ett hus skall de i fortsättningen leva 
splittrade, tre mot två och två mot tre, far mot son och son mot far, mor mot dotter 
och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor.« 
 
 FREDAG DEN 27 OKTOBER 
 
Läsning Rom 7:18–25a 
 
Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns 
hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör 
jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, 
då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså 
upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill 
göra det goda — i mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina 
lemmar; den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens 
lag i mina lemmar. Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens 
kropp? Men jag tackar Gud, genom Jesus Kristus, vår herre! 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:66, 68, 76–77, 93–94 (R. 68b) 



 
R. Herre, lär mig dina stadgar. 
 
Lär mig gott förstånd och kunskap, 
 ty jag tror på dina bud. R. 
 
Du är god och gör vad gott är. 
 Lär mig dina stadgar. R. 
 
Låt din godhet vara min tröst, 
 så som du har lovat din tjänare. R. 
 
Må din barmhärtighet komma över mig, 
 så att jag får leva, 
 ty din lag är min lust. R. 
 
Aldrig skall jag glömma dina stadgar, 
 ty genom dem har du behållit mig vid liv. R. 
 
Rädda mig, jag är din, 
 jag begrundar dina befallningar. 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 Luk 12:54–59 
 
Vid den tiden sade Jesus till folket: »När ni ser moln stiga upp i väster, säger ni 
genast att det blir regn, och det blir det också. Och när ni märker att vinden är sydlig, 
säger ni att det blir hett, och det blir det. Hycklare, jordens och himlens utseende kan 
ni tyda, men vilken tid det är, varför kan ni inte tyda det? 
 Varför avgör ni inte själva vad som är rätt? När du är på väg till 
domstolen med din motpart, så gör vad du kan för att bli förlikt med honom innan ni 
är framme. Annars släpar han dig inför domaren, och domaren låter indrivaren ta 
hand om dig, och indrivaren sätter dig i fängelse. Var säker på att du inte slipper ut 
förrän du har betalt till sista öret.« 
 
 LÖRDAG DEN 28 OKTOBER 
 

SIMON OCH JUDAS, APOSTLAR 
 Fest 
 
Läsning Ef 2:19–22 



 
Ni är inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de 
heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna 
och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls 
hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom 
fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. 
 
Responsoriepsalm Ps 19:2–5 (R. jfr 5) 
 
R. Deras ord går ut över hela jorden. 
 
Himlarna förtäljer Guds ära, 
 och fästet förkunnar hans händers verk. 
Den ena dagen talar om det till den andra, 
 och den ena natten kungör det för den andra. 
 Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs. 
De sträcker sig ut över hela jorden, 
 och deras ord går till världens ändar. R. 
 
Halleluja 
 
V. O Gud, vi lovar dig. O Herre, vi bekänner dig. 
Dig prisar apostlarnas saliga kör. 
 
Evangelium Luk 6:12–19 
 
Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och natten igenom bad han till 
Gud. När det blev dag samlade han sina lärjungar, och bland dem valde han ut tolv, 
som han kallade apostlar: Simon, som han också gav namnet Petrus, och hans bror 
Andreas, Jakob, Johannes, Filippos, Bartolomaios, Matteus, Tomas, Alfaios son Jakob, 
Simon, som kallades seloten, Jakobs son Judas och Judas Iskariot, han som blev 
förrädare. 
 Sedan gick han ner tillsammans med dem och stannade på ett ställe på 
slätten. Där var en mängd lärjungar till honom, och en stor folkmassa från hela 
Judeen och Jerusalem och från kustlandet vid Tyros och Sidon hade kommit för att 
lyssna på honom och få sina sjukdomar botade. De som plågades av orena andar 
blev hjälpta, och hela hopen försökte röra vid honom, ty det gick ut kraft från 
honom, och han botade alla. 
 

TRETTIONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 29 OKTOBER 
 

Första läsningen 2 Mos 22:21–27 
 
Herren sade till Mose: En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju 
själva invandrare i Egypten. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Om du 
behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop. Min 



vrede skall väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir änkor och 
era barn blir faderlösa. 
 Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, 
skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom. Tar du din nästas mantel 
som pant, skall du lämna tillbaka den före solnedgången, eftersom den är det enda 
täcke han har. Vad skall han annars svepa om sig när han sover? Om han ropar till 
mig, skall jag lyssna, ty jag är barmhärtig. 
 
Responsoriepsalm  Ps 18:2–4, 47, 51ab (R. 2) 
 
R. Jag har dig kär, Herre, min styrka. 
 
Jag har dig kär, Herre, min styrka, 
 Herre, min klippa, min borg och min räddare, 
min Gud, berget som är min tillflykt, 
 min sköld och mitt starka värn, min fristad. R. 
 
Till Herren, den högtlovade, ropade jag, 
 och jag blev räddad från mina fiender. 
Herren lever! Lovad vare han, min klippa, 
 och upphöjd min Gud, min räddare. R. 
 
Stora segrar skänker Herren åt sin konung, 
 han handlar trofast mot sin smorde. R. 
 
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 617 
 
Andra läsningen 1 Thess 1:5b–10 
 
Ni vet vad vi förmådde göra bland er, för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet 
följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den 
glädje som den helige Ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i 
Makedonien och Achaia. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i 
Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi 
behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er 
ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne 
Guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma 
från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden. 
 
Halleluja Joh 14:23 
 
V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord, 
och min Fader skall älska honom, 
och vi skall komma till honom och stanna hos honom. 
 
Evangelium Matt 22:34–40 



När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och 
för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: »Mästare, vilket är det 
största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela 
ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första 
budet. Sedan kommer ett av samma slag: Du skall älska din nästa som dig själv. På 
dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.« 
 
 


