
 VARDAGAR I JULTIDEN 
 efter Nyårsdagen 
 
 MÅNDAG DEN 2 JANUARI 
 
Läsning 1 Joh 2:22–28 
 
(Mina kära:) Vem är (nu) lögnare om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den 
är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har heller inte 
Fadern. Den som erkänner Sonen har också Fadern. Bevara det ni har hört från 
början. Om det ni har hört från början finns i er, förblir också ni för alltid bevarade i 
Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss: det eviga livet. 
 Jag skriver här till er om dem som vill bedra er. Men i er förblir den 
smörjelse som ni har fått av honom, och ni behöver ingen lärare. Ty hans smörjelse 
undervisar er om allt — den talar sanning och inte lögn. Gör som den har lärt er: 
förbli i honom. Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han 
uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992: 
 
Responsoriepsalm Ps 98:1–4 (R. 3c) 
 
R. Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser. 
 
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, 
 alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser. R. 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, 
 brist ut i glädjerop och lovsjung. R. 
 
Halleluja Heb 1:1–2 
 
V. Han som talade till fäderna genom profeterna 
har nu i tidens fullbordan talat till oss i Sonen. 
 
 
 
 
 



Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022: 
 
Responsoriepsalm Ps 98:1–4 (R. 3c) 
 
R. Alla jordens ändar har sett vår Guds frälsning. 
 
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, 
 uppenbarat sin rättfärdighet för hedningarnas ögon. 
Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus, 
 alla jordens ändar har sett vår Guds frälsning. R. 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, 
 brist ut i glädjerop och lovsjung. R. 
 
Halleluja Jfr Heb 1:1–2 
 
V. Han som många gånger och på många sätt 
talade till fäderna genom profeterna 
har nu i tidens fullbordan talat till oss i Sonen. 
 
Evangelium Joh 1:19–28 
 
Detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för 
att fråga honom: »Vem är du?« Han bekände och förnekade inte, han bekände: »Jag 
är inte Messias.« De frågade: »Vad är du då? Är du Elia?« Han svarade: »Nej, det är 
jag inte.« — »Är du Profeten?« — »Nej«, svarade han. Då sade de: »Vem är du? Vi 
måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv?« Han sade: 
»Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.« 
Också några fariseer hade sänts ut, och de frågade honom: »Varför döper du då, om 
du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?« Johannes svarade: »Jag döper 
med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag 
är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler.« Detta hände i Betania på 
andra sidan Jordan, där Johannes döpte. 
 
 TISDAG DEN 3 JANUARI 
 
Läsning 1 Joh 2:29 – 3:6 
 
(Mina kära:) Om ni vet att Gud är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever 
rättfärdigt är född av honom. 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. 
 Den som syndar bryter också mot lagen, ty synd är laglöshet. Ni vet att 
han har uppenbarat sig för att ta bort synderna och att någon synd inte finns hos 
honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har aldrig sett honom 
och känner honom inte. 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992: 
 
Responsoriepsalm Ps 98:1, 4–6 (R. 3c) 
 
R. Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser. 
 
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. 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, 
 brist ut i glädjerop och lovsjung. 
Prisa Herren med harpa, 
 med harpa och med lovsång. 
Höj jubel med trumpeter och basuner 
 inför Herren, konungen. R. 
 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022:  
 
Responsoriepsalm Ps 98:1, 4–6 (R. 3c) 
 
R. Alla jordens ändar har sett vår Guds frälsning. 
 
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. 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, 
 brist ut i glädjerop och lovsjung. 
Prisa Herren med harpa, 
 med harpa och med lovsång. R.  
 
Höj jubel med trumpeter och basuner 
 inför Herren, konungen. R. 
 
 



Halleluja Jfr Joh 1:14a, 12a 
 
V. Ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. 
De som tar emot honom får bli Guds barn. 
 
Evangelium Joh 1:29–34 
 
Vid den tiden såg Johannes Jesus komma, och han sade: »Där är Guds lamm som tar 
bort världens synd. Det är om honom jag har sagt: Efter mig kommer en som går före 
mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han skall bli sedd av 
Israel har jag kommit och döper med vatten.« Och Johannes vittnade och sade: »Jag 
har sett Anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag 
kände honom inte, men han som sände mig att döpa med vatten sade till mig: ‘Den 
som du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig 
ande.’ Jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds utvalde.« 
 
Eller (om Jesu heliga namn firas): 
 
Läsning Fil 2:1–11 

 
Om det finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från 
Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att 
visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse 
och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget 
bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus 
Jesus.  

Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod 
från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre 
hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på 
ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som 
står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på 
jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern 
till ära. 
 
Responsoriepsalm Ps 8:4–9 (R. jfr 2a) 
 
R. Herre, vår Herre, väldigt är ditt namn över hela jorden! 
 
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, 
 månen och stjärnorna som du har berett, 
vad är då en människa, att du tänker på henne 
 eller en människoson, att du låter dig vårda om honom? R. 
 
Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen, 
 med ära och härlighet krönte du honom. 
Du satte honom till herre över dina händers verk. 



 Allt lade du under hans fötter: R. 
 
får och oxar allesammans, 
 likaså vildmarkens djur,  
fåglarna under himmelen och fiskarna i havet, 
 vad som vandrar havens vägar. R. 
 
Halleluja Till Dan B:29b 
 
V. Prisat vare din härlighets heliga namn, 
lovprisat och upphöjt i evighet. 
 
Evangelium Luk 2:21–24 
 
När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus, det 
som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande.  

När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för 
att bära fram honom inför Herren – det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd 
av mankön skall helgas åt Herren – och för att offra två turturduvor eller två unga 
duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag

 ONSDAG DEN 4 JANUARI 
 
Läsning 1 Joh 3:7–10 
 
Mina barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig, liksom Kristus 
är rättfärdig. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från 
början. Men Guds son har uppenbarats för att utplåna djävulens verk. Den som är 
född av Gud syndar inte, ty Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, 
eftersom han är född av Gud. Så blir det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka 
som är djävulens: den som handlar orättfärdigt tillhör inte Gud, ej heller den som 
inte älskar sin broder. 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992: 
 
Responsoriepsalm  Ps 98:1, 7–9 (R. 3a) 
 
R. Alla jordens ändar har sett hur vår Gud frälser. 
 
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. 
 
Må havet brusa med allt vad det rymmer, 
 jordens krets och de som bor på den. 
Må strömmarna klappa i händerna, 



 må bergen jubla med varandra inför Herren. R. 
 
Herren kommer för att döma jorden. 
 Han skall döma jordens krets med rättfärdighet 
 med rättvisa skall han döma folken. R. 
 
Halleluja Heb 1:1–2 
 
V. Han som talade till fäderna genom profeterna 
har nu i tidens fullbordan talat till oss i Sonen. 
 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022: 
 
Responsoriepsalm  Ps 98:1, 7–9 (R. 3a) 
 
R. Alla jordens ändar har sett vår Guds frälsning. 
 
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. 
 
Må havet brusa med allt vad det rymmer, 
 jordens krets och de som bor på den. 
Må strömmarna klappa i händerna, 
 må bergen jubla med varandra inför Herren. R. 
 
Ty han kommer för att döma jorden, 
 han skall döma jordens krets med rättfärdighet 
 med rättvisa skall han döma folken. R. 
 
Halleluja Jfr Heb 1:1–2 
 
V. Han som många gånger och på många sätt 
talade till fäderna genom profeterna 
har nu i tidens fullbordan talat till oss i Sonen. 
 
Evangelium Joh 1:35–42 
 
Vid den tiden stod Johannes vid Jordans strand med två av sina lärjungar. När Jesus 
kom gående, såg Johannes på honom och sade: »Där är Guds lamm.« De båda 
lärjungarna hörde vad han sade och följde efter Jesus. Jesus vände sig om, och då han 
såg att de följde honom, frågade han vad de ville. De svarade: »Rabbi (det betyder 
mästare), var bor du?« Han sade: »Följ med och se!« De gick med honom och såg var 
han bodde och stannade hos honom den dagen. Det var sent på eftermiddagen. 
Andreas, Simon Petrus bror, var en av de två som hade hört Johannes ord och följt 



med Jesus. Han träffade först sin bror, Simon, och sade till honom: »Vi har funnit 
Messias« (det betyder Kristus). Han tog med honom till Jesus. Jesus såg på Simon 
och sade: »Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas« (det betyder Petrus). 
 
 TORSDAG DEN 5 JANUARI 
 
Läsning 1 Joh 3:11–21 
 
(Mina kära,) detta är budskapet som ni har hört alltifrån början: att vi skall älska 
varandra. Vi skall inte likna Kain som var den Ondes barn och slog ihjäl sin bror. 
Varför slog han ihjäl honom? Därför att hans gärningar var onda medan broderns 
var rättfärdiga. 
 Bröder, bli inte förvånade om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över 
från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. 
Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv 
inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är 
skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i 
världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds 
kärlek förbli i honom? 
 Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och 
sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi 
inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina 
kära, om hjärtat inte dömer oss, kan vi stå frimodiga inför Gud. 
Responsoriepsalm Ps 100 (R. 1) 
 
R. Höj jubel till Herren, alla länder. 
 
Höj jubel till Herren, alla länder, 
 tjäna Herren med glädje, 
 kom inför hans ansikte med fröjderop. R. 
 
Förnim att Herren är Gud. 
 Han har gjort oss, och inte vi själva, 
 till sitt folk och till får i sin hjord. R. 
 
Gå in i hans portar med tacksägelse, 
 i hans gårdar med lov, 
 tacka honom, lova hans namn. R. 
 
Ty Herren är god, 
 evigt varar hans nåd 
 och hans trofasthet från släkte till släkte. R. 
 
Halleluja 
 
V. Helig är denna dag, 
ty i dag har Ljuset gått upp över världen. 



Kom, låt oss tillbedja Herren. 
 
Evangelium Joh 1:43–51 
 
Vid den tiden tänkte Jesus bege sig till Galileen. Då träffade han Filippos. Han sade 
till honom: »Följ mig!« Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och 
Petrus. Filippos träffade Natanael och sade till honom: »Vi har funnit honom som det 
står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son, från Nasaret.« Natanael 
sade: »Kan det komma något gott från Nasaret?« Filippos svarade: »Följ med och se!« 
Jesus såg Natanael komma och sade om honom: »Där är en sann israelit, en som är 
utan svek.« Natanael frågade: »Hur kan du känna mig?« Jesus svarade: »Innan 
Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.« Natanael svarade: »Rabbi, du 
är Guds son, du är Israels konung.« Då sade Jesus till honom: »Du tror därför att jag 
sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se.« Och han sade: 
»Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och 
stiga ner över Människosonen.« 
 

FREDAG DEN 6 JANUARI  
 

Trettondedag jul 
 EPIFANIA – HERRENS UPPENBARELSE 
 Högtid 
 
Första läsningen Jes 60:1–6 
 
Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, 
Herrens härlighet går upp över dig. 
Jorden är höljd i mörker, 
töcken omger folken, 
men över dig skall Herren stråla, 
över dig skall hans härlighet visa sig. 
Folken skall vandra mot ditt ljus, 
kungar mot glansen av din soluppgång. 
Lyft blicken och se dig omkring! 
Alla samlas och kommer till dig. 
Dina söner kommer från fjärran, 
dina döttrar bär man i famnen. 
När du ser det skall du stråla av lycka, 
ditt hjärta skall bäva och bulta, 
när havets skatter kommer i din ägo 
och folkens rikedomar blir dina. 
Kameler i mängd skall fylla ditt land, 
dromedarer från Midjan och Efa. 
Från Saba kommer de alla 
med last av guld och rökelse, 
och de förkunnar Herrens ära. 
 



Responsoriepsalm Ps 72:1–2, 7–8, 10–13 (R. jfr Ps 95:6) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 650. När den läses används 
följande text: 
 
R. Kom, låt oss tillbe Herren och falla ned inför honom. 
 
Gud, ge kungen dina lagar, 
 kungasonen din rättvisa ordning, 
så att han rättrådigt dömer ditt folk 
 och låter dina betryckta få sin rätt. R. 
 
Låt rättvisa grönska i alla hans dagar 
 och fred och välgång råda, 
 tills ingen måne lyser mer. 
Må han härska från hav till hav, 
 från floden till världens ände. R. 
 
Kungar från Tarshish och fjärran kuster 
 skall komma med gåvor, 
kungar från Saba och Seba 
 skall bära fram sin tribut. 
Honom skall alla kungar hylla, 
 alla folk skall tjäna honom. R. 
 
Han räddar den fattige som ropar, 
 den arme som ingen hjälper. 
Han förbarmar sig över de svaga och fattiga, 
 räddar de fattigas liv. R. 
 
Andra läsningen Ef 3:2–3a, 5–6 
 
Ni har hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er; genom en 
uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig. För människorna i tidigare släktled 
hade den inte avslöjats så som den nu har uppenbarats i anden för hans heliga 
apostlar och profeter: tack vare Kristus Jesus är hedningarna genom evangeliet 
arvingar som vi, tillhör samma kropp som vi och har del i löftet som vi. 
 
Halleluja Jfr Matt 2:2 
 
V. Vi har sett hans stjärna i östern 
och har kommit för att tillbedja honom. 
 
Evangelium Matt 2:1–12 
 
När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några 
österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: »Var finns judarnas nyfödde 



kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.« När kung 
Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade 
alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 
De svarade: »I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: Du Betlehem i Juda 
land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en 
herde för mitt folk Israel.« 
 Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig 
noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. 
»Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet«, sade han, »och underrätta mig när 
ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.« Efter att ha 
lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före 
dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan 
fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans 
mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: 
guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till 
Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. 
 
 
 VARDAGAR I JULTIDEN 
 efter Epifania 
 LÖRDAG 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. 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 1992: 
 
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. 
 
Ur Lektionarium för vardagar band I utgiven 2022: 
 
Responsoriepsalm Ps 2:7–8, 10–11 (R. 8a) 
 
R. Jag skall ge dig folken till arvedel. 
 
Jag vill kungöra hans beslut: 

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 Jfr Matt 4:23 
 
V. Jesus förkunnade budskapet om riket 
och botade alla slags sjukdomar bland folket. 
 
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. 
 

SÖNDAG DEN 8 JANUARI 



 
 HERRENS DOP 
 Fest 
 
Första läsningen Jes 42:1–4, 6–7 
 
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. 
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) 
 
När responsoriepsalmen sjungs så används texten i Cecilia 626. När den läses används 
följande text: 
 
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. 



 
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 Jfr Mark 9:6 
 
V. Från den öppnade himlen hördes Faderns röst: 
»Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.« 
 
Evangelium Matt 3:13–17 
 
Vid den tiden kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av 
honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: »Det är jag som behöver döpas 
av dig, och nu kommer du till mig.« Jesus svarade: »Låt det ske. Det är så vi skall 
uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.« Då lät han det ske. När Jesus hade blivit 
döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande 
komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: 
»Detta är min älskade son, han är min utvalde.« 
 


