
 TRETTIOANDRA VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 9 NOVEMBER 
 

LATERANBASILIKANS INVIGNINGSDAG 
Fest 

 
Man väljer en av följande läsningar. 
 
Läsning Hes 47:1–2, 8–9, 12 
 
Herren förde mig tillbaka till husets ingång, och där fick jag se vatten rinna fram 
under husets tröskel på östra sidan, ty husets framsida låg mot öster. Och vattnet flöt 
ned under husets södra sidovägg, söder om altaret. Sedan lät han mig gå ut genom 
norra porten och förde mig omkring på en yttre väg till den yttre porten, som vette åt 
öster. Där fick jag se vatten välla fram på södra sidan. Och han sade till mig: »Detta 
vatten rinner fram mot Östra kretsen och flyter ned på Hedmarken och faller därefter 
ut i havet. Vattnet som fick bryta fram går alltså till havet, och så blir vattnet där 
sunt. Och överallt dit den dubbla strömmen kommer, där upplivas alla levande 
varelser som rör sig i stim, och fiskarna där blir mycket talrika, ty när detta vatten 
kommer dit, blir havsvattnet sunt, och allt får liv, där strömmen kommer. Och vid 
strömmen, på dess båda stränder, skall alla slags fruktträd växa upp, vilkas löv inte 
skall vissna, och vilkas frukt inte skall ta slut, utan varje månad skall träden bära ny 
frukt, ty deras vatten kommer från helgedomen. Och deras frukter skall tjäna till föda 
och deras löv till läkedom.« 
 
eller 
 
Läsning 1 Kor 3:9b–11, 16–17 
 
Ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en 
klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en 
måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan 
finns, och den är Jesus Kristus. 
 Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon 
förstör Guds tempel, skall Gud förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är 
det templet. 
 
Responsoriepsalm Ps 46:2–6, 8–9 (R. 5) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 637. När den läses används 
följande text: 
 
R. En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad, åt den Högstes heliga 
boning. 



 
Gud är vår tillflykt och vår starkhet, 
 en hjälp i nöden, väl beprövad. 
Därför skulle vi inte frukta, 
 om än jorden omvälvdes 
 och bergen vacklade ned i havets djup. R. 
 
[En ström går fram, 
 vars flöden ger glädje åt Guds stad, 
 åt den Högstes heliga boning.] 
Gud bor därinne, den vacklar inte, 
 Gud hjälper den, när morgonen gryr. R. 
 
Herren Sebaot är med oss, 
 Jakobs Gud är vår borg. 
Kom och skåda Herrens verk: 
 gärningar som väcker häpnad gör han på jorden. R. 
 
Halleluja 2 Krön 7:16 
 
V. Jag har utvalt och helgat detta hus, säger Herren, 
för att mitt namn skall vara där till evig tid. 
 
Evangelium Joh 2:13–22 
 
Judarnas påskfest närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han 
på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. 
Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras 
får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord, och till dem 
som sålde duvor sade han: »Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en 
saluhall.« Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet: Lidelsen för ditt hus skall 
förtära mig. Judarna sade då till honom: »Vad kan du visa oss för tecken, du som gör 
så här?« Jesus svarade: »Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre 
dagar.« Judarna sade: »I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall 
låta det uppstå igen på tre dagar!« Men det tempel han talade om var hans kropp. 
När han sedan uppstod från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt 
detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. 
 
 TISDAG DEN 10 NOVEMBER 
 
Läsning  Tit 2:1–8, 11–14 
 
Du skall tala om för folket vad den sunda läran kräver. Äldre män skall uppträda 
nyktert, värdigt och behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. På samma 
sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett heligt liv kräver, inte förtala någon och 



inte missbruka vin. De skall vara lärare i goda seder och fostra de unga kvinnorna till 
att älska man och barn, att vara anständiga, rena, husliga, goda och att underordna 
sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat. 
 Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid leva anständigt och var 
själv ett föredöme i goda gärningar. Din undervisning skall vara ofördärvad, värdig, 
sund och oantastlig, så att dina motståndare måste skämmas, eftersom de inte hittar 
något ont att säga om oss. 
 Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss 
att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, 
rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall 
infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har 
offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi 
blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. 
 
Responsoriepsalm  Ps 37:3–4, 18, 23, 27, 29 (R. 39a) 
 
R. Till de rättfärdiga kommer räddning från Herren. 
 
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. 
En mans steg blir fasta genom Herren, 
 när han har behag till hans väg. R. 
 
Vänd dig bort från det som är ont, och gör det goda, 
 så skall du få bo kvar för alltid. 
De rättfärdiga skall äga landet 
 och bo där för alltid. R. 
 
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. 
 
Evangelium Luk 17:7–10 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Om ni har en tjänare som plöjer eller 
vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna: Gå genast och slå 
dig ner vid bordet. Nej, ni säger: Gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder 
och passa upp mig medan jag äter och dricker; sedan kan du själv äta och dricka. Inte 



får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt med er: när ni 
har gjort allt som åligger er, skall ni säga: Vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad 
vi är skyldiga att göra.« 
 
 ONSDAG DEN 11 NOVEMBER 
 
Läsning  Tit 3:1–7 
 
Påminn folket om att de skall underordna sig och lyda makthavare och myndigheter 
och alltid vara beredda att göra det som är gott. De får inte förolämpa någon, utan 
skall vara fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor. 
 Vi var ju också själva en gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna, slavar 
under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska och avund, vi var 
avskyvärda och vi avskydde varandra. 
 Men när Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev 
uppenbara, räddade han oss — inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, 
utan därför att han är barmhärtig — och han gjorde det med det bad som återföder 
och förnyar genom den helige Ande. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit 
Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som 
det är vårt hopp, vinna evigt liv. 
 
Responsoriepsalm  Ps 23 (R. 1) 
 
R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. 
 
Herren är min herde: 
 ingenting skall fattas mig. 
Han låter mig vila på gröna ängar, 
 han för mig till vatten där jag finner ro. 
Han ger mig ny kraft, 
 han leder mig på rätta vägar, 
 så som han har lovat. R. 
 
Inte ens i den mörkaste dal 
 fruktar jag något ont, 
ty du är med mig, 
 din käpp och stav gör mig trygg. R. 
 
Du dukar ett bord för mig 
 i mina ovänners åsyn, 
du smörjer mitt huvud med olja 
 och fyller min bägare till brädden. R. 
 
Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, 
 och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. R. 



 
Halleluja  Jfr 1 Thess 5:18 
 
V. Tacka alltid Gud, ge honom ära: 
det är hans vilja i Kristus Jesus. 
 
Evangelium Luk 17:11–19 
 
Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och 
Galileen. När han var på väg in i en by, kom tio spetälska emot honom. De stannade 
på avstånd och ropade: »Jesus, mästare, förbarma dig över oss!« Då sade han till 
dem: »Gå och visa upp er för prästerna!« Och medan de var på väg dit, blev de rena. 
En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade 
han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var 
samarier. Jesus frågade: »Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den 
här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?« Och han sade till mannen: 
»Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.« 
 
 TORSDAG DEN 12 NOVEMBER 
 
Läsning  Filem v 7–20 
 
Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga är vid gott 
mod tack vare dig, min broder. 
 Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra, vill jag 
därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig, sådan som jag är: en åldrad 
Paulus och nu också fånge för Kristi Jesu skull. Jag vädjar för Onesimos, mitt barn 
som jag har fött i min fångenskap, honom som du inte hade någon nytta av förut 
men som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka honom till 
dig, är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha honom kvar 
hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe, när jag nu sitter fången för 
evangeliets skull. Men utan ditt samtycke ville jag ingenting göra; det goda du gör 
skall inte ske av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan honom en tid just 
för att få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer än en 
slav: en kär broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer skall han då 
inte vara det för dig, både som människa och som kristen. 
 Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som om det vore jag. 
Har han vållat dig skada eller är han skyldig dig något, så sätt upp det på min 
räkning. Jag Paulus skriver här med egen hand: jag skall betala. Och jag vill inte säga 
vad du är skyldig mig: dig själv. Ja, min broder, låt nu mig få nytta av dig, som 
medkristen. För Kristi skull: gör mig lättad och glad. 
 
Responsoriepsalm  Ps 146:7–10 (R. 5a) 
 
R. Salig den vars hjälp är Jakobs Gud 



eller: Halleluja. 
 
Herren skaffar rätt åt de förtryckta, 
 han ger bröd åt de hungrande. 
 Herren löser de fångna. R. 
 
Herren öppnar de blindas ögon, 
 Herren upprättar de förnedrade, 
Herren älskar de rättfärdiga, 
 Herren bevarar främlingar. R. 
 
De faderlösa och änkor tar han sig an. 
 men de gudlösa för han på villospår. 
Herren är konung för evigt, 
 din Gud, Sion, från släkte till släkte. 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 17:20–25 
 
Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade Jesus: »Guds rike 
kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: 
Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.« 
 Till lärjungarna sade han: »Det skall komma en tid då ni längtar efter att få 
uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: 
Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom 
blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall 
Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av 
detta släkte.« 
 
 FREDAG DEN 13 NOVEMBER 
 
Läsning  2 Joh v 4–9 
 
Det gladde mig mycket att bland dina barn finna sådana som lever i sanningen så 
som Fadern har befallt oss. Nu ber jag dig, min fru — och det jag skriver här är inte 
något nytt bud utan det som vi har haft från början — låt oss alla älska varandra. Och 
detta är kärleken: att leva efter hans bud. Ja, detta är budet som ni har fått höra från 
början: att ni skall leva i kärleken. 
 Ty många bedragare har gått ut i världen, sådana som inte vill erkänna att 
Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt. Där har ni bedragaren, Antikrist. Se till 
att ni inte förlorar det ni har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi 



lära utan går andra vägar, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära, han har 
både Fadern och Sonen. 
 
Responsoriepsalm  Ps 119:1–2, 10–11, 17–18 (R. 1b) 
 
R. Saliga de som vandrar efter Herrens lag. 
 
Saliga de vilkas väg är ostrafflig, 
 de som vandrar efter Herrens lag. R. 
 
Saliga de som tar hans vittnesbörd i akt, 
 de som söker honom av allt sitt hjärta. R. 
 
Jag söker dig av allt mitt hjärta, 
 låt mig inte fara vilse från dina bud. R. 
 
Jag gömmer dina löften i mitt hjärta, 
 för att jag inte skall synda mot dig. R. 
 
Gör väl mot din tjänare, låt mig få leva, 
 då vill jag hålla ditt ord. R. 
 
Öppna mina ögon, 
 så att jag kan skåda undren i din lag. R. 
 
Halleluja  Jfr Luk 21:28 
 
V. Räta på er, lyft era huvuden, 
ty er befrielse närmar sig. 
 
Evangelium Luk 17:26–37 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det var i Noas dagar, så skall det bli 
under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till 
den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. 
Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men 
den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut 
på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras. 
 Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i 
huset inte gå ner och hämta dem, och den som är ute på ägorna får inte vända 
tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv skall mista det, 
men den som mister det skall rädda det. Jag säger er: den natten ligger två män på 
samma bädd; den ene skall tas med och den andre skall lämnas kvar. Två kvinnor 
mal tillsammans; den ena skall tas med och den andra skall lämnas kvar.« De 



frågade honom: »Var blir det, herre?« Han svarade: »Där liket ligger, där samlas 
gamarna.« 
  

LÖRDAG DEN 14 NOVEMBER 
 
Läsning  3 Joh v 5–8 
 
Käre Gaius, du visar dig trogen i allt du gör för bröderna, fast de kommer från annat 
håll. De har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt 
som är Gud värdigt hjälper dem att fortsätta resan. Det är ju för namnets skull som 
de har gett sig ut, och de tar inte emot någonting av hedningarna. Alltså är det vi 
som måste sörja för dem, så att vi hjälper till att sprida sanningen. 
 
Responsoriepsalm  Ps 112:1–6 (R. 1) 
 
R. Saliga de som fruktar Herren 
eller: Halleluja. 
 
Salig den man som fruktar Herren 
 och har sin stora lust i hans bud. 
Hans efterkommande skall bli mäktiga på jorden, 
 de trognas släkte skall välsignas. R. 
 
Gods och rikedom skall finnas i hans hus, 
 hans rättfärdighet består för evigt. 
För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, 
 nådig och barmhärtig och rättfärdig. R. 
 
Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån 
 och handlar rättfärdigt i allt vad han gör. 
Han skall aldrig i evighet vackla, 
 den rättfärdige skall bli ihågkommen för evigt. R. 
 
Han fruktar inte för onda budskap, 
 hans hjärta är frimodigt, det förtröstar på Herren. 
Hans hjärta är fast och behöver inte frukta, 
 han skall snart få se med lust på sina ovänner. R. 
 
Han strör ut, han ger åt de fattiga, 
 hans rättfärdighet består för evigt, 
 hans horn skall bli upphöjt med ära. R. 
Halleluja  Jfr 2 Thess 2:14 
 
V. Gud har kallat oss genom evangeliet, 
för att vi skall vinna Jesu Kristi härlighet. 



 
Evangelium Luk 18:1–8 
 
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse för att lära dem att alltid be och 
inte ge upp: »I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde 
sig om människor. I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till 
honom och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ Till en början 
ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om 
människor, men så besvärlig som den där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon 
har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande.’ » Och Herren sade: 
»Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få 
sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger 
er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna 
någon tro här på jorden när han kommer?« 
 

TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 15 NOVEMBER 
 
Första läsningen Ords 31:10–13, 19–20, 30–31 
 
Att finna en driftig hustru, vem förunnas det — 
långt mer än pärlor är hon värd. 
Blint litar hennes man på henne, 
och vinsten uteblir inte. 
Dagligen är hon honom till nytta, 
aldrig till skada. 
Efter att ha skaffat ull och lin 
arbetar hon med flinka händer. 
Lätt hanterar hon sländtrissan 
och håller sländan i handen. 
Mot de svaga räcker hon ut handen, 
hon öppnar sin famn för de fattiga. 
Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, 
för sin gudsfruktan skall en hustru prisas. 
Överlämna åt henne hennes mödas lön, 
må hon prisas i portarna för sina verk. 
 
Responsoriepsalm  Ps 128:1–5 (R. jfr 1a) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 615. När den läses används 
följande text: 
 
R.  Lycklig den som fruktar Herren 

och vandrar på hans vägar. 
 
Lycklig den som fruktar Herren 



 och vandrar på hans vägar. 
Du skall njuta frukten av din möda. 
 Lycklig du! Det skall gå dig väl. R. 
 
Som en vinstock som bär frukt 
 är hustrun i ditt hus, 
som plantor av olivträd 
 är barnen kring ditt bord. R. 
 
Så blir den man välsignad som fruktar Herren. 
 Må Herren välsigna dig från Sion, 
så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar 
 och får se barn till dina barn. R. 
 
Andra läsningen 1 Thess 5:1–6 
 
Om tid och stund behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att 
Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: »Allt är lugnt och 
tryggt«, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, 
och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte 
överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte 
natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss 
vakna och nyktra. 
 
Halleluja Jfr Joh 15:4a, 5b 
 
V. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren. 
Om någon är kvar i mig, bär han rik frukt. 
 
Evangelium Matt 25:14–30 
 
Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när 
en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans 
egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en 
efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig 
genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått 
två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och 
grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre 
tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och 
lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som 
jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit 
trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den 
som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är 
två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du 
har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din 



herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste 
att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har 
strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är 
ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag 
skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha 
lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag 
kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var 
och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom 
skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där 
skall man gråta och skära tänder.« 
 
eller (kortare läsning): 
 
Evangelium Matt 25:14–15, 19–21 
 
Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när 
en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans 
egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en 
efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Efter lång tid kom tjänarnas herre 
tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och 
lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som 
jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit 
trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ » 
 


