
SJUNDE VECKAN »UNDER ÅRET« 
 
 MÅNDAG DEN 21 FEBRUARI 
 
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 22 FEBRUARI 
 

DEN HELIGE APOSTELN 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. 
 
Lvsång 
 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.« 
 
 

ONSDAG DEN 23 FEBRUARI 
 
Läsning Jak 4:13–17 
 
Ni som säger: »I dag eller i morgon skall vi fara till den eller den staden och stanna 
där ett år och göra goda affärer«, ni vet inte hur ert liv blir i morgon. Ni är en dimma 
som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga: »Om Herren vill, får vi 
leva och göra det eller det.« I stället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är 
av ondo. Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd. 
 
Responsoriepsalm  Ps 49:2–3, 6–11 (R. Matt 5:3) 
 
R. Saliga de som är fattiga i anden, 
 dem hör himmelriket till. 
 
Hör detta, alla folk, 
 lyssna, ni alla som lever i världen, 
 både låga och höga, rika såväl som fattiga! R. 
 
Varför skulle jag frukta i olyckans dagar, 
 när mina förföljares ondska omger mig? 
De förlitar sig på sina ägodelar 



 och berömmer sig av sin stora rikedom. R. 
 
Men ingen kan rädda sig själv 
 eller ge Gud den lösepenning han kräver. 
För dyr är lösen för livet, 
 den kan aldrig någonsin betalas, 
 så att man får leva för alltid och undgår att se graven. R. 
 
Nej, man skall se att visa män dör, 
 att dårar och oförnuftiga förgås liksom de, 
 de måste lämna sina ägodelar åt andra. R. 
 
Halleluja  Joh 14:6 
 
V. Jag är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 
 
Evangelium Mark 9:38–40 
 
Vid den tiden sade Johannes till Jesus: »Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt 
namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.« Men Jesus 
sade: »Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt 
tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss.« 
 
 
 TORSDAG DEN 24 FEBRUARI 
 
Läsning Jak 5:1–6 
 
Ni som är rika: gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom 
förmultnar, era kläder äts upp av mal, ert guld och silver rostar, och rosten skall 
vittna mot er och förtära er kropp som eld. Ni har samlat skatter i dessa sista dagar. 
Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar 
till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och 
överflöd här på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt, ni har dödat den 
rättfärdige, och han gör inte motstånd mot er. 
 
Responsoriepsalm  Ps 49:14–20 (R. Matt 5:3) 
 
R. Saliga de som är fattiga i anden, 
 dem hör himmelriket till. 
 
Så går det för dem som förtröstar på sig själva, 
 så blir slutet för dem som talar stora ord. 
Döden för dem fram på sina ängar som en fårhjord, 
 ända till dödsriket störtar de ner. R. 



 
Deras gestalter förtärs av dödsriket 
 där nere får de sin boning. 
Men Gud skall köpa mig fri, 
 han skall rädda mig ur dödsrikets våld. R. 
 
Frukta inte när en man blir rik, 
 när hans hus växer till i härlighet. 
Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, 
 hans härlighet följer honom inte dit ner. R. 
 
Om han än prisar sig välsignad under sitt liv, 
 och berömmer sig, när han gör sig goda dagar, 
så skall han dock gå till sina fäder, 
 till dem som inte längre ser ljuset. 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 25 FEBRUARI 
 
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 26 FEBRUARI 
 
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. 
 

ÅTTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« DEN 27 FEBRUARI 
 
Första läsningen Syr 27:4–7 
 
När man skakar sållet blir skräpet kvar, 
och människans uselhet märks när hon diskuterar. 
Krukmakarens kärl prövas i ugnen, 
och en människa sätts på prov genom diskussion. 
Frukten vittnar om hur trädet blivit skött; 
så visar talet hur människan tänker. 
Beröm inte en man innan du hört honom diskutera, 
ty det är så en människa sätts på prov. 
 
Responsoriepsalm  Ps 92:2–3, 13–16 (R. jfr 2a) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 667. När den läses 
används följande text: 
 
R. Det är gott att lovsjunga Herren. 
 
Det är gott att tacka Herren 
 och att lovsjunga ditt namn, du den Högste, 
att var morgon förkunna din nåd 
 och var natt din trofasthet. R. 
 
De rättfärdiga grönskar som palmer, 
 växer höga som cedrar på Libanon. 
De är planterade i Herrens hus 
 och grönskar på vår Guds förgårdar. R. 
 
Ännu i hög ålder skjuter de skott, 
 de är fulla av sav och kraft 
och vittnar om att Herren är rättvis, 
 min klippa — i honom finns ingen orätt. R. 
 
Andra läsningen 1 Kor 15:54–58 
 
När det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så 
som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din 
seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. 
Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och 
orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han 
inte låter er möda vara förspilld. 



 
Halleluja Jfr Fil 2:15d, 16a 
 
V. Ni skall lysa som stjärnor på himlen; 
håll er till livets ord. 
 
Evangelium Luk 6:39–45 
 
Vid den tiden gav Jesus sina lärjungar en liknelse: »Kan väl en blind leda en blind? 
Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte förmer än sin lärare, men när han är 
fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte 
märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur 
ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, 
så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. 
 Ett bra träd bär aldrig usel frukt, inte heller bär ett uselt träd bra frukt. 
Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar inte fikon på tistlar eller druvor på 
törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och 
en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad 
hjärtat är fullt av.« 
 
 


