VARDAGAR I JULTIDEN
efter Epifania
MÅNDAG DEN 7 JANUARI
Läsning

1 Joh 3:22 – 4:6

Mina kära, vad vi än ber om får vi av Gud, eftersom vi håller hans bud och gör det
som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi
namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir
i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett
oss.
Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från
Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är
Guds: varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är
från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är Antikrists ande,
som ni har hört skall komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är
från Gud och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han
som är i världen. De kommer från världen, och därför talar de som världen, och
världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han
lyssnar på oss; den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi
skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande.
Responsoriepsalm

Ps 2:7–8, 10–11 (R. 8a)

R. Jag skall ge dig folken till arvedel.
Herren sade till mig: »Du är min son,
jag har fött dig i dag.
Begär av mig, så skall jag ge dig folken till arvedel
och jordens ändar till egendom.« R.
Så kom nu till förstånd, ni konungar,
låt varna er, ni domare på jorden.
Tjäna Herren med fruktan,
och kyss hans fötter med bävan. R.
Halleluja
V. Jesus förkunnade budskapet om riket
och botade alla slags sjukdomar bland folket.

Jfr Matt 4:23

Evangelium

Matt 4:12–17, 23–25

När Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad, vände han tillbaka till Galileen.
Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafarnaum, som ligger vid sjön, i Sebulons
och Naftalis land, för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas:
Sebulons land och Naftalis land ner mot sjön, på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen
— folket som bor i mörker har sett ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga
har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna: »Omvänd er. Himmelriket
är nära.«
Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna,
förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland
folket. Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde till honom alla som
led av olika sjukdomar och plågor, besatta, fallandesjuka och förlamade, och han
botade dem. Och stora skaror följde honom, folk från Galileen och Dekapolis, från
Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.
TISDAG DEN 8 JANUARI
Läsning

1 Joh 4:7–10

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar
är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom
Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till
världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat
Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Responsoriepsalm
R. Kom, låt oss tillbedja Herren och falla ned inför honom.
Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.
Må berg och höjder bringa välstånd åt folket
när rättvisan råder i landet.
Han skall skaffa rätt åt de betryckta i folket. R.
I hans dagar må rättfärdigheten blomstra,
och freden råda, tills ingen måne mer finns.
Må han härska från hav till hav,
från floden intill jordens gränser. R.

Ps 72:1–4b, 7–8 (R. 11)

Halleluja

Luk 4:18

V. Herren har sänt mig
att frambära ett glädjebud till de fattiga
och att förkunna befrielse för de fångna.
Evangelium

Mark 6:34–44

Vid den tiden fick Jesus se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med
dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan
var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: »Trakten är öde, och det är
sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och
köpa sig något att äta.« Han svarade: »Ge dem något att äta, ni själva.« — »Skall vi gå
och köpa bröd åt dem för tvåhundra denarer och ge dem att äta?« frågade de. Han
sade: »Hur många bröd har ni? Gå och se efter.« De tog reda på det och sade: »Fem
bröd, och så två fiskar.« Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det
fanns grönt gräs. Och de lade sig ner i grupper om hundra eller femtio. Han tog de
fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt
han bröden och gav dem åt lärjungarna, för att de skulle dela ut dem åt folket. Också
de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man
plockade tolv korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var fem tusen män som hade
ätit.
ONSDAG DEN 9 JANUARI
Läsning

1 Joh 4:11–18

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har
någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek
har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i
honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att
rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och
han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i
honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på
domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte
i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädsla hör samman
med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet.
Responsoriepsalm
R. Kom, låt oss tillbedja Herren och falla ned inför honom.
Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk

Ps 72:2, 10–13 (R. 11)

och ge dina betryckta deras rätt. R.
Kungarna från Tarshish och kustländerna
skall komma med skänker,
kungarna av Saba och Seba frambära gåvor.
Alla kungar måste falla ned för hans fötter,
alla folk måste tjäna honom. R.
Ty han skall rädda den fattige som ropar,
den betryckte och den som ingen hjälper.
Han skall vara god mot den arme och fattige,
de fattigas liv skall han rädda. R.
Halleluja

Jfr 1 Tim 3:16

V. Välsignad är du som förkunnats bland folken,
välsignad är du som vunnit tro i världen.
Evangelium

Mark 6:45–52

När de fem tusen hade ätit befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i
förväg över till Betsaida, medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts
från dem, gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön, och
han var ensam kvar på land. Han såg hur de slet vid årorna därför att de hade
motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på vattnet, och han var på
väg förbi dem. När de fick se honom gå på vattnet, trodde de att det var en vålnad,
och de skrek till, för alla såg de honom och blev förskräckta. Men han talade genast
till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte rädda.« Och han steg i båten till dem,
och vinden lade sig. Men de blev utom sig av häpnad, för de hade inte förstått något
av detta med bröden, utan de var förstockade.
TORSDAG 10 JANUARI
Läsning

1 Joh 4:19 – 5:4

Mina kära, vi älskar därför att Gud först älskade oss. Om någon säger: »Jag älskar
Gud« men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder, som
han har sett, kan inte älska Gud, som han inte har sett. Och detta är det bud som han
har gett oss: att den som älskar Gud också skall älska sin broder.
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud, och den
som älskar fadern älskar också hans barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi
älskar Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud.
Hans bud är inte tunga, eftersom alla som är födda av Gud besegrar världen, och
detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.

Responsoriepsalm

Ps 72:2, 14–15bc, 17 (R. 11)

R. Kom, låt oss tillbedja Herren och falla ned inför honom.
Gud, ge dina lagar åt konungen,
åt konungasonen din rättfärdighet.
Må han rättrådigt döma ditt folk
och ge dina betryckta deras rätt. R.
Han skall rädda dem från våld och förtryck,
deras blod är dyrbart i hans ögon.
Ständigt må man be för honom,
alltid välsigna honom. R.
Hans namn skall bestå i evighet,
så länge solen skiner må hans namn bäras vidare.
Genom honom skall alla jordens stammar bli välsignade.
Må alla hedningar prisa honom salig. R.
Halleluja

Jfr Luk 4:18

V. Herrens Ande är över mig,
han har smort mig till att frambära ett glädjebud.
Evangelium

Luk 4:14–22a

Vid den tiden återvände Jesus med Andens kraft inom sig till Galileen, och ryktet om
honom spred sig i hela trakten. Han undervisade i deras synagogor, och alla
lovprisade honom.
Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han
till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom
profeten Jesajas bok. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de
förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav
den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot
honom. Då började han tala till dem och sade: »I dag har detta skriftställe gått i
uppfyllelse inför er som hör mig.« Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga
ord som utgick ur hans mun.
FREDAG DEN 11 JANUARI
Läsning

1 Joh 5:5–13

Mina kära, vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Han
är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan
med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.

Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Vi
godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds
vittnesbörd: han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot
vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom
han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet:
Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har
livet. Den som inte har Guds son har inte livet.
Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni skall veta
att ni har evigt liv.
Responsoriepsalm

Ps 147:12–15, 19–20 (R. 12a)

R. Jerusalem, prisa Herren
eller: Halleluja.
Jerusalem, prisa Herren,
Sion, lova din Gud.
Han har gjort bommarna för dina portar fasta,
han har välsignat dina söner. R.
Han skaffar dina gränser fred,
han mättar dig med bästa vete.
Han sänder ut sitt ord över jorden,
hans befallning skyndar iväg med hast. R.
Han har förkunnat för Jakob sitt ord,
för Israel sina stadgar och bud.
Så har han inte gjort för något främmande folk,
och hans bud, dem känner de inte. R.
Halleluja

Jfr Matt 4:23

V. Jesus förkunnade budskapet om riket
och botade alla slags sjukdomar bland folket.
Evangelium

Luk 5:12–16

När Jesus var i en av städerna, stod där en man som var full av spetälska. Han fick se
Jesus och kastade sig till marken framför honom och bad: »Herre, vill du, så kan du
göra mig ren.« Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: »Jag vill. Bli ren!«
Genast försvann spetälskan. Han förbjöd honom att tala om det för någon. »Men gå
och visa dig för prästen, och ge det offer för din rening som Mose har bestämt. Det
blir ett vittnesbörd för dem.«

Emellertid spred sig ryktet om honom alltmer, och stora skaror samlades
för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig
undan till öde trakter för att be.
LÖRDAG DEN 12 JANUARI
Läsning

1 Joh 5:14–21

Mina kära, vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans
vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också
att vi får vad vi ber honom om. Om någon ser sin broder begå en synd som inte är en
dödssynd, skall han be, och han skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår någon
dödssynd. Det finns synd som leder till döden. Det är inte sådan synd jag menar när
jag säger att man skall be. Varje orätt är en synd, men det finns synd som inte är
dödssynd.
Vi vet att de som är födda av Gud inte syndar. Han som föddes av Gud
bevarar dem och den Onde kan inte röra dem. Vi vet att vi är från Gud och att hela
världen ligger i den Ondes våld. Vi vet också att Guds son har kommit och att han
har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son
Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt
mot avgudar.
Responsoriepsalm

Ps 149:1–6a, 9b (R. 4a)

R. Herren har behag till sitt folk
eller: Halleluja.
Sjung en ny sång till Herrens ära,
hans lov i de trognas församling.
Israel skall glädjas över sin skapare,
Sions barn jubla över sin konung. R.
De skall lova hans namn under dans,
lovsjunga honom till puka och harpa.
Herren har behag till sitt folk,
han kröner de kuvade med seger. R.
De trogna gläds och ger honom ära,
de jublar på sina läger.
Guds lov är i deras mun.
Till härlighet blir det för alla hans trogna. R.
Halleluja
V. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus,
och för dem som bor i dödens land och skugga

Matt 4:16

har ljuset gått upp.
Evangelium

Joh 3:22–30

Vid den tiden gick Jesus och hans lärjungar till Judeen, och där stannade han en tid
med dem och döpte. Också Johannes döpte; det var i Ainon nära Salim, där det var
gott om vatten, och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade nämligen ännu inte
satts i fängelse. Ett par av Johannes lärjungar kom att diskutera reningsbruken med
några judar, och de gick till Johannes och sade: »Rabbi, han som var tillsammans
med dig på andra sidan Jordan och som du vittnade om, han döper nu själv, och alla
kommer till honom.« Johannes svarade: »Ingen får något som inte ges honom från
himlen. Ni kan själva vittna om att jag sade: ‘Jag är inte Messias utan har blivit
utsänd att gå framför honom.’ Brudgum är den som har bruden. Brudgummens vän,
som står och hör på honom, gläder sig åt brudgummens röst. Den glädjen har nu
blivit min helt och fullt. Han skall bli större och jag bli mindre.«
Söndagen efter Trettondedagen
HERRENS DOP
Fest
Första läsningen
Trösta, trösta mitt folk,
säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt
för alla hennes synder.
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
Gå upp på ett högt berg
med ditt glädjebud, Sion,
ropa ut ditt glädjebud
med hög röst, Jerusalem.
Ropa, var inte rädd,

Jes 40:1–5, 9–11

säg till Judas städer:
Er Gud kommer!
Herren Gud kommer i all sin styrka,
han härskar med mäktig arm.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
Som en herde vallar han sin hjord.
Han tar upp lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
han driver tackorna varligt.
Responsoriepsalm

Ps 104:1b–4, 24–25, 27–30 (R. 1a)

R. Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud,
i höghet och härlighet är du klädd,
du sveper dig i ljus som i en mantel.
Himlen har du spänt ut som ett tält,
ovan skyn har du timrat din sal. R.
Du gör molnen till din vagn
och far på vindens vingar.
Du gör vindar till dina sändebud
och eldslågor till dina tjänare. R.
Otaliga är dina verk, o Herre!
Med vishet har du gjort dem alla,
jorden är full av vad du skapat.
Där är havet, det väldiga, vida,
med en myllrande skara utan tal
av djur både stora och små. R.
Alla sätter sitt hopp till dig,
du skall ge dem föda i rätt tid.
Du ger dem, och de tar emot,
du öppnar din hand, och de äter sig mätta. R.
Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta,
du tar ifrån dem deras ande,
och de dör och blir åter till mull.
Du sänder din ande, då skapas liv.
Du gör jorden ny. R.
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 668

Andra läsningen

Tit 2:11–14; 3:4–7

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.
Ja, 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.
Halleluja

Jfr Luk 3:16

V. Det kommer en som är starkare än jag,
han skall döpa er med helig ande och eld.
Evangelium

Luk 3:15–16, 21–22

Folket som kommit ut för att döpas av Johannes var fyllt av förväntan, och alla
frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag
döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte
värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och
eld.«
När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod
och bad, öppnade sig himlen och den helige Ande kom ner över honom i en duvas
skepnad, och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min
utvalde.«
ALTERNATIVA LÄSNINGAR

Första läsningen
Detta är min tjänare som jag ger kraft,
min utvalde som jag har kär.
Jag låter min ande komma över honom,
han skall föra ut rätten till folken.
Han ropar inte, han höjer inte rösten,
hans stämma hörs inte på gatorna.
Det knäckta strået bryter han inte av,
den tynande lågan släcker han inte.
Trofast skall han föra ut rätten.

Jes 42:1–4, 6–7

Han skall inte tyna bort eller knäckas,
innan han fört rätten till seger på jorden.
Fjärran länder väntar på hans undervisning.
Jag, Herren, har i min trohet kallat dig,
jag tar dig vid handen och skyddar dig.
Genom dig ingår jag ett förbund med mitt folk
till ett ljus för de andra folken.
Du skall öppna de blindas ögon
och befria de fångna ur fängelset,
ur fängelsehålan dem som sitter i mörkret.
Responsoriepsalm

Ps 29:1–4, 9c–10 (R. 11b)

R. Herren välsignar sitt folk med fred.
Ära Herren, ni gudasöner,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn,
fall ner inför Herren i helig skrud! R.
Herrens röst över vattnen!
Ärans Gud dundrar,
Herren hörs över de stora vattnen.
Herrens röst i sin kraft,
Herrens röst i sin prakt. R.
Allt i hans tempel ropar: »Ära!«
Herren tronar ovan himmelshavet,
Herren tronar som konung för evigt. R.
eller om responsoriepsalmen sjungs: se Cecilia 626
Andra läsningen

Apg 10:34–38

När Petrus var i Caesarea, hos Cornelius, tog han till orda: »Nu förstår jag verkligen
att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom
och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som
Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus — han är
allas herre. Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter
det dop som Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med
helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla
som var i djävulens våld; Gud var med honom.«
Halleluja
V. Från den öppnade himlen hördes Faderns röst:
»Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.«

Jfr Mark 9:6

Evangelium

Luk 3:15–16, 21–22

Folket som kommit ut för att döpas av Johannes var fyllt av förväntan, och alla
frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Men han svarade dem alla: »Jag
döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte
värdig att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er med helig ande och
eld.«
När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod
och bad, öppnade sig himlen och den helige Ande kom ner över honom i en duvas
skepnad, och en röst hördes från himlen: »Du är min älskade son, du är min
utvalde.«

