
TRETTIOFÖRSTA VECKAN »UNDER ÅRET« 
 

MÅNDAGEN DEN 1 NOVEMBER 
 

ALLA HELGONS DAG  
 Högtid 
 
Första läsningen Upp 7:2–4, 9–14 
 
Jag, Johannes, såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens 
sigill, och han ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada 
jorden och havet: »Skada inte jorden eller havet eller träden förrän vi har märkt vår 
Guds tjänare med sigill på deras pannor.« Och jag fick höra antalet av dem som var 
märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels 
stammar. 
 Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk 
och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita 
kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst: »Frälsningen 
finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.« 
 Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra 
varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sade: 
»Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och 
kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.« 
 Och en av de äldste sade till mig: »Dessa som är klädda i vita kläder, 
vilka är de och varifrån kommer de?« Jag svarade: »Du vet det, herre.« Han sade till 
mig: »Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena 
och gjort dem vita i Lammets blod.« 
 
Responsoriepsalm Ps 24:1–4b, 5–6 (R. jfr 6) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 622. När den läses används 
följande text: 
 
R. Detta är det släkte som söker ditt ansikte. 
 
Jorden är Herrens och allt vad därpå är, 
 jordens krets och de som bor på den. 
Ty det är han som har lagt hennes grund på haven, 
 den som på strömmarna har berett henne fäste. R. 
 
Vem får gå upp på Herrens berg, 
 och vem får träda in i hans helgedom? 
Den som har oskyldiga händer och vars hjärta är rent, 
 den som inte bedrar. R. 
 
Han skall få välsignelse av Herren, 
 och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 



Sådant är det släkte som frågar efter honom, 
 de som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn. R. 
 
Andra läsningen 1 Joh 3:1–3 
 
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen 
känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds 
barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att 
när han uppenbarar sig, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan 
han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren. 
 
Halleluja Matt 11:28 
 
V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila, säger Herren. 
 
Evangelium Matt 5:1-12a 
 
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, 
och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade: 
 
»Saliga de som är fattiga i anden, 
dem tillhör himmelriket. 
Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade. 
Saliga de ödmjuka, de skall ärva landet. 
Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, 
de skall bli mättade. 
Saliga de barmhärtiga, de skall möta barmhärtighet. 
Saliga de renhjärtade, de skall se Gud. 
Saliga de som håller fred, de skall kallas Guds söner. 
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, 
dem tillhör himmelriket. 
 
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. 
Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.« 
 
 TISDAG DEN 2 NOVEMBER 
 
 ALLA SJÄLARS DAG 
 
Första läsningen  Job 19: 23-27a 
 
Job sade: 
Om ändå mina ord skrevs ner, 
om de ändå sattes på pränt, 
höggs in i klippan för alltid 



med järnstift och bly! 
Jag vet att min befriare lever 
och till sist skall träda fram på jorden. 
Sedan denna min sargade hud är borta, 
skall jag fri från mitt kött skåda Gud, 
ja, honom vill jag skåda, 
jag vill se honom med egna ögon, 
inte som en främling. 
Jag förtärs av längtan. 
 
Responsoriepsalm Ps 116:5–6, 10–11, 15, 16ac (R. 9) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 674. När den läses används 
följande text: 
 
R. Jag får vandra inför Herren i de levandes land. 
 
Herren är nådig och rättfärdig, 
 vår Gud är barmhärtig. 
Herren bevarar de oskyldiga, 
 jag var hjälplös, och han räddade mig. R. 
Jag trodde att jag skulle gå under, 
 jag plågades svårt 
och tänkte i min oro: 
 Alla människor sviker. R. 
 
De trognas liv 
 är dyrbart i Herrens ögon. 
Herre, jag är din tjänare, 
 du har lossat mina bojor. R. 
 
eller: 
 
Responsoriepsalm  Ps 42:3, 5bc; Ps 43:3–4 (R. Ps 42:3a) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 635. När den läses används 
följande text: 
 
R. Jag törstar efter Gud, efter den levande Guden. 
 
Jag törstar efter Gud, 
 efter den levande Guden. 
När får jag komma, 
 när får jag träda fram inför Gud? R. 
 
Jag minns hur jag gick i den Mäktiges hägn 
 upp till Guds hus, 



med tacksägelse och glädjerop 
 i skaran som drog upp till högtid. R. 
 
Sänd ditt ljus och din sanning! 
 Låt dem leda mig, 
låt dem föra mig till ditt heliga berg 
 och till din boning, 
så att jag får komma till Guds altare, 
 till Gud, min glädje och fröjd, 
och tacka dig till lyrans klang, 
 Gud, min Gud. R. 
 
Andra läsningen Fil 3:20–21 
 
Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren 
Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik 
den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. 
 
Halleluja Jfr Joh 6:39 
 
V. Detta är min Faders vilja: att jag inte skall låta någon gå förlorad 
av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. 
 
Evangelium Joh 5:24–29 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Sannerligen, jag säger er: den som hör 
mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under 
domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund 
kommer, ja, den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör 
den skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och 
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte 
förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra 
hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de 
som har gjort det onda skall uppstå till domen.« 
 
 ONSDAG DEN 3 NOVEMBER 
 
Läsning Rom 13:8–10 
 
Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin 
medmänniska har uppfyllt lagen. Buden Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte 
dräpa, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i 
ordet: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. 
Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. 
 
Responsoriepsalm  Ps 112:1–2, 4–5, 9 (R. 5a) 



 
R. Salig den som är barmhärtig 
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. 
 
För de trogna går han upp som ett ljus i mörkret, 
 nådig och barmhärtig och rättfärdig. 
Det skall gå väl för den som är barmhärtig och ger lån 
 och handlar rättfärdigt i allt vad han gör. R. 
 
Han strör ut, han ger åt de fattiga, 
 hans rättfärdighet består för evigt, 
 hans horn skall bli upphöjt med ära. R. 
 
Halleluja 1 Pet 4:14 
 
V. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, 
ty Guds ande, vilar över er. 
Evangelium Luk 14:25–33 
 
Stora skaror gick tillsammans med Jesus, och han vände sig om och sade till dem: 
»Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina 
barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. Den som 
inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill 
bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar, för att se om 
han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som ser att han har lagt 
grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av honom och säger: Den där, 
han satte i gång ett bygge men kunde inte få det färdigt! Eller om en kung vill dra ut i 
fält mot en annan kung, sätter han sig då inte ner och överväger om han med tio 
tusen man kan möta den som rycker an med tjugo tusen? Kan han inte det, skickar 
han sändebud för att be om fred medan den andre ännu är långt borta. Så är det 
alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.« 
 
 TORSDAG DEN 4 NOVEMBER 
 
Läsning Rom 14:7–12 
 
Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever, 
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör 
vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både döda och 
levande. Hur kan du då döma din broder? Eller hur kan du förakta din broder? Alla 
skall vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger 



Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud. Alltså skall var och en 
av oss avlägga räkenskap inför Gud. 
 
Responsoriepsalm Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 13) 
 
R. Jag skall få se Herrens goda i de levandes land. 
 
Herren är mitt ljus och min frälsning, 
 för vem skulle jag frukta? 
Herren är mitt livs värn, 
 för vem skulle jag rädas? R 
 
Ett har jag begärt av Herren, 
 därefter traktar jag: 
 att få bo i Herrens hus så länge jag lever, 
för att skåda Herrens ljuvlighet 
 och söka svar i hans tempel. R 
 
Ja, jag tror förvisso att jag skall få se Herrens goda 
 i de levandes land. 
Hoppas på Herren, 
 var frimodig och oförfärad i ditt hjärta, 
 ja, hoppas på Herren. R 
 
Halleluja  Matt 11:28 
 
V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; 
jag skall skänka er vila, säger Herren. 
 
Evangelium Luk 15:1–10 
 
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och 
de skriftlärda förargade sig och sade: »Den mannen umgås med syndare och äter 
med dem.« Då gav han dem denna liknelse: »Om någon av er har hundra får och 
tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter 
det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det, blir han glad och lägger 
det över axlarna. Och när han kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och 
säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger 
er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder 
sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig. 
 Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder 
hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det? Och 
när hon har hittat det, samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er 
med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, 
gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.« 
 



 FREDAG DEN 5 NOVEMBER 
 
Läsning Rom 15:14–21 
 
För min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så 
mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. Ändå har jag skrivit till 
er, ibland lite väl uppriktigt, och påmint er om en del saker. Jag har gjort det därför 
att Gud i sin nåd gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna som Kristi Jesu 
tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium. Så skall hedningarna bli ett 
offer som är helgat genom den helige Ande och som Gud därför tar emot. 
 Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig av vad jag 
gör inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig 
för att hedningarna skall föras till lydnad, i ord och gärning, genom kraften i tecken 
och under, genom Andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus, från 
Jerusalem åt alla håll, ända till Illyrien. Jag har alltid satt en ära i att inte förkunna 
evangeliet där Kristus redan är känd; jag vill inte bygga på en grund som någon 
annan har lagt. Det står ju skrivet: De som inte har fått budskapet om honom skall se, och 
de som ingenting har hört skall förstå. 
 
Responsoriepsalm  Ps 98:1–4 (R. jfr 2b) 
 
R. Herren har uppenbarat sin rättfärdighet 
 för hedningarnas ögon. 
 
Sjung en ny sång till Herrens ära, 
 ty han har gjort under. 
Han har vunnit seger med sin högra hand 
 och med sin heliga arm. R. 
 
Herren har låtit sin frälsning bli känd, 
 han har uppenbarat sin rättfärdighet 
 för hedningarnas ögon. 
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet 
 mot Israels hus. R. 
 
Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser. 
 Höj jubel till Herren, alla länder, 
 brist ut i glädjerop och lovsjung. R. 
 
Halleluja     1 Joh 2:5 
 
V. Hos den som bevarar Guds ord 
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. 
 
Evangelium Luk 16:1–8 
 



Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Det var en rik man som hade en 
förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen 
kallade till sig honom och sade: ’Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina 
räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare.’ Förvaltaren tänkte: ’Vad skall jag 
göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte,och tigga skäms jag för. Jo, 
jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus, när jag mister min tjänst.’ 
Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade 
den förste hur mycket han var skyldig. ’Hundra krus olja’, svarade mannen. Då sade 
han: ’Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.’ Sedan frågade han 
näste man: ’Och du, hur mycket är du skyldig?’ — ’Hundra tunnor vete.’ Då sade 
han: ’Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.’« 
 Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade 
handlat klokt. »Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets 
människor gör.« 
 
 LÖRDAG DEN 6 NOVEMBER 
 
Läsning Rom 16:3–9, 16, 22–27 
 
Hälsa Prisca och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, 
och inte bara jag utan alla hednakristna församlingar tackar dem. Hälsa också 
församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till 
Kristus. Hälsa Maria, som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, 
mina stamfränder och medfångar; de är högt ansedda som apostlar och har bekänt 
sig till Kristus före mig. Hälsa Ampliatus, min käre broder i Herren. Hälsa Urbanus, 
vår medarbetare i Kristi tjänst, och min käre Stachys. Hälsa varandra med en helig 
kyss. Alla Kristi församlingar hälsar er. 
 En hälsning också från mig, Tertius, som i Herrens tjänst har skrivit ner 
detta brev. Gaius, som har upplåtit sitt hus åt mig och hela församlingen, skickar 
också sin hälsning, liksom stadskassören Erastos och brodern Quartus. 
 Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen 
om Jesus Kristus — där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd 
men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp 
av profetiska skrifter för att alla folk skall föras till lydnad i tron — honom, den Gud 
som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen. 
 
Responsoriepsalm  Ps 145:2–5, 10–11 (R. jfr 1b) 
 
R. Jag vill prisa Herrens namn för evigt. 
 
Jag vill dagligen lova dig 
 och prisa ditt namn alltid och i evighet. 
Stor och högtlovad är Herren, 
 outrannsaklig är hans storhet. R. 
 
Släkte efter släkte skall prisa dina verk, 



 de skall förkunna dina väldiga gärningar. 
De skall tala om ditt majestät, din härliga glans, 
 och dina underfulla verk skall jag begrunda. R. 
 
Alla dina verk, Herre, skall tacka dig, 
 och dina fromma skall lova dig. 
De skall tala om ditt rikes ära, 
 och din makt skall de besjunga. R. 
 
Halleluja   Jfr 2 Kor 8:9 
 
V. Jesus Kristus var rik blev fattig för er skull, 
för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. 
 
Evangelium Luk 16:9–15 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Använd den ohederliga mammon till att 
skaffa er vänner som tar emot er i evighetens hyddor när mammon lämnar er i 
sticket. 
 Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är 
ohederlig i smått är ohederlig också i stort. Om ni inte har varit trogna i fråga om den 
ohederliga mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde? Och om ni 
inte har varit trogna i fråga om andras egendom, vem vill då ger er det som skall 
tillhöra er? 
 Ingen tjänare 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.« 
 Allt detta hörde fariseerna, som älskar pengar, och de gjorde narr av 
honom. Då sade han till dem: »Ni vill framstå som rättfärdiga inför människorna, 
men Gud känner era hjärtan. Det som människor sätter högt är skändligt i Guds 
ögon.« 
 

TRETTIOANDRA SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 7 NOVEMBER 
 
Första läsningen 1 Kung 17:10–16 
 
Elia gav sig i väg till Sarefat, och när han kom till stadsporten gick där en änka och 
plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: »Kan du hämta lite vatten, så jag får 
dricka.« När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: »Kan du ta med en bit 
bröd också?« Hon svarade: »Så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en 
brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu 
några vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men 
när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl.« — »Var inte rädd«, sade Elia. »Gå och gör 
som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. 
Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i 
krukan skall inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter 



regnet falla över jorden.« Då gav hon sig i väg och gjorde som Elia hade sagt, och 
både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut 
och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia. 
 
Responsoriepsalm Ps 146:7–10 (R. 1) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 692. När den läses används 
följande text: 
 
R. Prisa Herren, min själ! 
 
Herren ger de förtryckta deras rätt, 
 han ger de svältande bröd. 
Herren befriar de fångna, 
 han öppnar blinda ögon. R. 
 
Herren rätar krökta ryggar, 
 Herren älskar de trogna, 
Herren ger främlingar skydd, 
 stöder faderlösa och änkor 
 men korsar de ondas planer. R. 
 
Herren härskar för evigt, 
 din Gud, o Sion, från släkte till släkte. R. 
 
Andra läsningen Heb 9:24–28 
 
Kristus gick inte in i en helgedom som var byggd av människohand och bara en bild 
av den verkliga. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Gud med vår 
sak. Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som översteprästen 
varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade han måst lida 
många gånger alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram, en gång för 
alla, vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det 
är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för 
att lyfta bort mångas synder och skall uppenbara sig en andra gång, och då inte för 
syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. 
 
 
Halleluja Matt 5:3 
 
V. Saliga de som är fattiga i anden, 
dem hör himmelriket till. 
 
Evangelium Mark 12:38–44 
 
Vid den tiden sade Jesus till folket i sin undervisning: »Se upp med de skriftlärda, 
som vill gå omkring i långa mantlar och bli hälsade på torget och sitta främst i 



synagogan och ha hedersplatsen på gästabuden. De äter änkorna ur husen och ber 
långa böner för syns skull. Så mycket hårdare blir den dom de får.« 
  Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i den. 
Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, 
alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: »Sannerligen, den 
där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt 
överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på.« 
 
eller (kortare läsning): 
 
Evangelium  Mark 12:41–44 
 
Vid den tiden satte sig Jesus mitt för tempelkistan och såg hur folk lade ner pengar i 
den. Många rika gav mycket. Så kom där en fattig änka och lade ner två 
kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: 
»Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De 
gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att 
leva på.« 
 
 


