
 FÖRSTA VECKAN I ADVENT 
 
 MÅNDAG DEN 29 NOVEMBER 
 
Läsning Jes 2:1–5 
 
Detta är vad Jesaja, Amos’ son, skådade angående Juda och Jerusalem. 
 
Och det skall ske i kommande dagar 
att det berg där Herrens hus är 
skall stå där fast grundat 
och vara det förnämsta bland bergen 
och upphöjt över andra höjder, 
och alla hednafolk skall strömma dit, 
ja, många folk skall gå ut och skall säga: 
»Upp, låt oss dra upp till Herrens berg, 
upp till Jakobs Guds hus, 
för att han må undervisa oss om sina vägar, 
så att vi kan vandra på hans stigar.« 
Ty från Sion skall lag utgå, 
och Herrens ord från Jerusalem. 
Och han skall döma mellan hednafolken 
och skipa rätt åt många folk. 
Då skall de smida sina svärd till plogbillar 
och sina spjut till vingårdsknivar. 
Folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra 
och inte mer lära sig att strida. 
 
Ni av Jakobs hus, kom låt oss vandra i Herrens ljus. 
 
Responsoriepsalm Ps 122:1–4, (5–7), 8–9 (R. jfr 1) 
 
R. Med glädje får vi komma till Herrens hus. 
 
Vilken glädje, när man sade till mig: 
 »Vi skall gå till Herrens hus.« 
 Våra fötter har fått träda in i dina portar, Jerusalem. R. 
 
Jerusalem, du mäktiga stad, 
 där hus sluter sig väl till hus, 
dit stammarna drar upp, Herrens stammar, 
 enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens namn. R. 
 
[Där står konungens tron, 
 där tronar han som är av Davids hus. 
Önska Jerusalem frid. 



 Ja, må det gå väl för dem som älskar dig. 
Frid inom dina murar, 
 trygghet i dina palats! R.] 
 
För mina bröders och vänners skull 
 vill jag önska dig frid, 
för Herrens, vår Guds, hus skull 
 vill jag söka din välgång. R. 
 
Halleluja  Ps 80:4 
 
V. Gud, upprätta oss, 
låt ditt ansikte lysa, och hjälp oss. 
 
Evangelium Matt 8:5–11 
 
Vid den tiden när Jesus gick in i Kafarnaum, kom en officer fram till honom och bad 
om hjälp: »Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor.« 
Jesus sade: »Skall då jag komma och bota honom?« Officeren svarade: »Herre, jag är 
inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk. Jag är 
själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den 
ene: Gå, så går han, och till den andre: Kom, så kommer han, och säger jag till min 
tjänare: Gör det här, så gör han det.« Jesus blev förvånad och sade till dem som följde 
honom: »Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger 
er att många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och 
Isak och Jakob i himmelriket.« 
 
 TISDAG DEN 30 NOVEMBER 
 

S:T ANDREAS, APOSTEL 
 Fest 
 
Läsning Rom 10:9–18 
 
Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har 
uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet 
och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall 
stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och 
han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens 
namn skall bli räddad. 
 Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? 
Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att 
någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: 
Skönt ljuder stegen av dem som kommer med budskap om goda ting. Men alla lyssnade inte 
till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till vad vi förkunnade? Så bygger 
tron på förkunnelsen, och förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar jag: kanske har 



de aldrig hört den? Visst har de! Över hela jorden nådde deras röst och till världens ändar 
deras ord. 
 
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 Matt 4:19 
 
V. Kom och följ mig. 
Jag skall göra er till människofiskare, säger Herren. 
 
Evangelium Matt 4:18–22 
 
När Jesus vandrade utmed Galileiska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas 
Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var 
fiskare. Han sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, 
och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare, fick han se 
två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans 
med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och 
genast lämnade de båten och sin far och följde honom 
 
 ONSDAG DEN 1 DECEMBER 
 
Läsning Jes 25:6–10 
 
Herren Sebaot skall på detta berg göra ett gästabud för alla folk, ett gästabud med 
feta rätter, ett gästabud med starkt vin, ja, med feta, märgfulla rätter, med starkt vin, 
väl klarat. Och han skall på detta berg göra om intet det dok som höljer alla folk, och 
den slöja som täcker alla folkslag. Han skall för alltid göra döden om intet, och 
Herren, Herren skall avtorka tårarna från alla ansikten, och skall ta bort sitt folks 
vanära överallt på jorden. Ty så har Herren talat. 
 På den tiden skall man säga: Se, där är vår Gud, som vi hoppades på, 
och som skulle frälsa oss. Ja, där är Herren, som vi hoppades på, låt oss fröjdas och 
vara glada över hans frälsning. Ty Herrens hand skall vila över detta berg. 
 
Responsoriepsalm  Ps 23 (R. 6cd) 
 



R. Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever. 
 
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 
 
V. Se, Herren kommer för att rädda sitt folk. 
Saliga de som skyndar honom till mötes. 
 
Evangelium Matt 15:29–37 
 
Vid den tiden gick Jesus utmed Galileiska sjön och sedan upp på berget. Där satte 
han sig ner. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, lytta, 
stumma och många andra och lade ner dem framför honom. Han botade dem, och 
folket häpnade: stumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg. Och de 
prisade Israels Gud. 
 Jesus kallade till sig sina lärjungar och sade: »Det gör mig ont om folket. 
De har nu varit hos mig i tre dagar och har ingenting att äta. Jag vill inte låta dem gå 
härifrån hungriga, för då orkar de kanske inte ta sig hem.« Lärjungarna svarade: 
»Varifrån skall vi få så mycket bröd här i ödemarken att alla dessa människor kan äta 
sig mätta?« Jesus frågade: »Hur många bröd har ni?« — »Sju stycken, och så några 
fiskar«, svarade de. Då sade han till folket att slå sig ner på marken. Han tog de sju 
bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna, och 
lärjungarna gav dem åt folket. Alla åt och blev mätta, och man samlade ihop de 
överblivna bitarna, sju fulla korgar. 
 
 



 
 TORSDAG DEN 2 DECEMBER 
 
Läsning Jes 26:1–6 
 
På den tiden skall man sjunga denna sång i Judas land: 
 
»Vår stad ger oss styrka, 
murar och värn bereder oss frälsning. 
 
Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får dra ditin, 
ett som håller tro. 
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, 
i frid, ty på dig förtröstar han. 
Förtrösta då på Herren till evig tid, 
ty Herren, Herren är en evig klippa. 
Ty dem som tronar i höjden, dem störtar han ned, 
ja, den höga staden. 
Han ödmjukar den, ödmjukar den till jorden, 
han slår den ned i stoftet. 
Den trampas under fötterna, under de förtrycktas fötter, 
under de armas steg.« 
 
Responsoriepsalm  Ps 118:1, 8–9, 19–21, 25–27a (R. 26a) 
 
R. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn 
eller: Halleluja. 
 
Tacka Herren, ty han är god, 
 evigt varar hans nåd. 
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren 
 än att förlita sig på människor. 
Bättre är att ta sin tillflykt till Herren 
 än att förlita sig på furstar. R. 
 
Öppna för mig rättfärdighetens portar, 
 jag vill gå in genom dem och tacka Herren. 
Detta är Herrens port, 
 här får de rättfärdiga gå in. 
Jag tackar dig för att du svarade mig 
 och blev min räddning. R. 
 
Herre, hjälp oss! 
 Herre, låt det gå oss väl! 
Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. 
 Vi välsignar er från Herrens hus. 



 Herren är Gud, och han gav oss ljus. R. 
 
Halleluja  Jes 55:6 
 
V. Sök Herren, medan han låter sig finnas, 
åkalla honom, medan han är nära. 
 
Evangelium Matt 7:21, 24–27 
 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Inte alla som säger ‘Herre, herre’ till mig 
skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. 
 Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man 
som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och 
kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. 
Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som 
byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade 
sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.« 
 
 FREDAG DEN 3 DECEMBER 
 
Läsning Jes 29:17–24 
 
Så säger Herren: Se, ännu bara en liten tid, och Libanon skall förvandlas till ett 
bördigt fält och det bördiga fältet räknas som vildmark. 
 De döva skall på den tiden höra vad som läses för dem, och de blindas 
ögon skall se och vara fria från dunkel och mörker. Och de ödmjuka skall då känna 
allt större glädje i Herren, och de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels 
Helige. Ty våldsverkarna är då inte mer till, smädarna har fått ett slut, och de som 
stod efter fördärv är alla utrotade, de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blev 
fällda och snärjde den som skulle skipa rätt i porten och genom lögn förvrängde 
rätten för den rättfärdige. 
 Därför säger Herren så till Jakobs hus, han som räddade Abraham: Nu 
skall Jakob inte mer behöva blygas, nu skall hans ansikte ej vidare blekna, ty när han 
— hans barn — får se mina händers verk ibland sig, då skall de hålla mitt namn 
heligt, de skall hålla Jakobs Helige helig och förskräckas för Israels Gud. De 
förvillade skall då få förstånd, och de knotande skall ta emot lärdom. 
 
Responsoriepsalm Ps 27:1, 4, 13–14 (R. 1a) 
 
R. Herren är mitt ljus och min frälsning. 
 
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 
 
V. Se, Herren kommer i makt och glans, 
han skall upplysa sina tjänares ögon. 
 
Evangelium Matt 9:27–31 
 
Vid den tiden följde två blinda efter Jesus och ropade: »Davids son, förbarma dig 
över oss!« När han kom hem, gick de fram till honom. Jesus frågade: »Tror ni att jag 
kan hjälpa er?« De svarade: »Ja, herre.« Då rörde han vid deras ögon och sade: »Ni 
tror, och det skall ske.« Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt åt dem: »Låt 
ingen få veta detta«, men de gick därifrån och spred ryktet om honom i hela den 
trakten. 
 
 LÖRDAG DEN 4 DECEMBER 
 
Läsning Jes 30:19–21, 23–26 
 
Ja, du folk som bor på Sion, i Jerusalem, ingalunda må du gråta. Han skall förvisso 
vara dig nådig, när du ropar. Så snart han hör din röst, skall han svara dig. Ty väl 
skall Herren ge er nödens bröd och fångenskapens dryck, men sedan skall dina 
lärare inte mer sättas åt sidan, utan dina ögon skall se upp till dina lärare. Och om du 
viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, så skall dina öron höra detta ord ljuda 
bakom dig: »Här är vägen, vandra på den.« Och han skall ge regn åt säden som du 
har sått på din mark, och han skall av markens gröda ge dig bröd som är kraftigt och 
närande, och din boskap skall på den tiden gå i bet på vida ängar. Och oxarna och 
åsnorna med vilka man brukar jorden, de skall äta saltad blandsäd som man har 
kastat med vanna och kastskovel. Och på alla höga berg och alla stora höjder skall 
bäckar rinna upp med strömmande vatten — när den stora slaktningens dag 
kommer, då torn skall falla. Och månens ljus skall bli som solens ljus och solens ljus 
skall bli sju gånger klarare, som ett sjufaldigt dagsljus, när den tid kommer, då 
Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen som det har fått. 
 
Responsoriepsalm  Ps 147:1–6 (R. Jes 30:18) 
 
R. Saliga de som väntar efter Herren 



eller: Halleluja. 
 
Det är gott att prisa vår Gud, 
 det är härligt att lovsjunga honom. 
Herren är den som bygger upp Jerusalem, 
 Israels fördrivna för han samman. R. 
 
Han helar dem som har förkrossade hjärtan, 
 och deras sår förbinder han. 
Han bestämmer stjärnornas antal, 
 han nämner dem alla vid namn. R. 
 
Vår Herre är stor och väldig i kraft, 
 hans förstånd har ingen gräns. 
Herren reser upp de förtryckta, 
 men de gudlösa slår han till jorden. R. 
 
Halleluja  Jes 33:22 
 
V. Herren är vår domare, Herren är vår härskare, 
Herren är vår konung, han frälser oss. 
 
Evangelium Matt 9:35 – 10:1, 6–8 
 
Vid den tiden vandrade Jesus omkring i alla städerna och byarna, och han 
undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags 
sjukdomar och krämpor. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med 
dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina 
lärjungar: »Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder 
ut arbetare till sin skörd.« 
 Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena 
andar, så att de kunde driva ut dem och bota alla slags sjukdomar och krämpor. 
Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: »Gå i stället till de förlorade fåren i 
Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, 
gör spetälska rena och driv ut demoner; ge som gåva vad ni har fått som gåva.« 
 

ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT DEN 5 DECEMBER 
 

Första läsningen Bar 5:1–9 
 
Klä av dig din sorgdräkt, Jerusalem, den som du bär i ditt elände, och klä dig för 
evigt i Guds härlighets prakt. Ta på dig rättfärdigheten från Gud som en kappa och 
sätt den Eviges härlighet som en turban på ditt huvud, ty Gud skall låta alla länder 
under himlen se din glans. För evigt skall du få ditt namn av Gud: »Fred genom 
rättfärdighet, härlighet genom gudsfruktan.« 



 Res dig, Jerusalem, ställ dig på höjden, lyft blicken mot öster och se dina 
barn komma från väster och öster, samlade på den Heliges bud, jublande över att 
Gud har tänkt på dem. De lämnade dig till fots, bortdrivna av fiender, men när Gud 
för dem tillbaka skall de bäras in i triumf som på en kungatron. Ty Gud har befallt att 
alla höga berg skall sänkas, de eviga höjderna skall sänkas och klyftorna skall fyllas, 
så att marken blir slät och Israel kan gå fram i skyddet av Guds härlighet. Och på 
Guds befallning skall skogarna och alla doftande träd ge skugga åt Israel. Med sin 
härlighets ljus skall Gud leda ett jublande Israel, som lever i barmhärtighet och 
rättfärdighet från honom. 
 
Responsoriepsalm  Ps 126 (R. jfr 3) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 682. När den läses används 

följande text: 
 
R. Herren har gjort stora ting med oss. 
När Herren vände Sions öde, 
 då var allt som om vi drömde: 
vi skrattade, vi sjöng av glädje, 
 och jublet steg från våra läppar. R. 
 
Då sade man bland folken: 
 Herren har gjort stora ting med dem! 
Ja, Herren gjorde stora ting med oss, 
 och därför var vi glada. R. 
 
Herre, vänd vårt öde, 
 liksom du ger liv åt bäckarna i Negev. 
De som sår under tårar 
 skall skörda med jubel. R. 
 
Gråtande går de och sår sin säd. 
 Jublande kommer de och bär sina kärvar. R. 
 
Andra läsningen Fil 1:3–6, 8–11 
 
Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och 
det är med glädje jag ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från 
första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er 
också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Gud kan vittna om att jag längtar efter er 
alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli 
rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena 
och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi 
verk, Gud till ära och pris. 
 
 
Halleluja Luk 3:4, 6 



 
V. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. 
Alla människor skall se Guds frälsning. 
 
Evangelium Luk 3:1–6 
 
Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i 
Judeen, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Itureen och Trachonitis och 
Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överstepräster, kom Guds ord till 
Sakarias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och 
förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står 
skrivet i boken med profeten Jesajas ord: 
 
 En röst ropar i öknen: 
 Bana väg för Herren, 
 gör hans stigar raka. 
 Varje klyfta skall fyllas, 
 varje berg och höjd skall sänkas. 
 Krokiga stigar skall rätas 
 och steniga vägar jämnas. 
 Och alla människor skall se Guds frälsning. 
 


