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Första söndagen i advent
Ett nådens år
GT: Det ligger förväntan i luften! Mötet mellan konungen och Jerusalem beskrivs som ett kärleksmöte mellan älskande. Äntligen ska kungen komma med fred till staden. Bilden målas upp för oss i Sak 9:9–10 … 

EPISTEL: I början av Uppenbarelseboken får Johannes uppmaningen att skriva brev till sju församlingar. Brevet till församlingen i Laodikeia avslutas på följande vis i Upp 3:20–22 …

EVANGELIUM: I dagens evangelietext möter vi Jesus och hans lärjungar på väg till Jerusalem för att fira påsk. Matteus knyter ihop Jesu liv med Sakarjas profetia, som vi hörde tidigare. Vi läser från Matt 21:1–9 … 

ALTERNATIV TEXT: I dagens evangelietext kastas vi rakt in i ett samtal mellan Jesus och Pilatus. Konversationen äger rum strax innan Jesus blir dömd till döden. Pilatus frågar Jesus om han är judarnas konung. 

Andra söndagen i advent 
Guds rike är nära 
GT: Jesaja verkade under 700-talet f Kr, när Assyriens utbredning och makt överskuggade Israel. Därför är många av hans profetior varningstexter till Israels och Judas konungar. Men här återfinns också texter av tröst till folket. Vi finner en sådan trösterik text i Jes 35:1–10 … 

EPISTEL: Guds rike är nära, men ännu inte här i full kraft. Jakob uppmuntrar oss att vara tålmodiga mitt i vår förväntan och längtan. Vi läser hans uppmaning i Jak 5:7–11 … 

EVANGELIUM: Vi kan inte fullt ut förstå hur det kommer att vara i Guds rike. Genom sina liknelser ger Jesus oss ändå en glimt av det som ska komma. Två av dessa liknelser finner vi i Matt 13:31–34 … 

Tredje söndagen i advent
Bana väg för Herren
GT: När Johannes döparen predikade, undrade många om det var Elia som kommit tillbaka. En beskrivning av Elias verk hittar vi i Mal 4:4–6 …

EPISTEL: Många profetord från Gamla testamentet har fått ny innebörd när de lästs i ljuset av Nya testamentet. Samtidigt måste vi vara varsamma när vi tolkar profetiorna, vilket vi påminns om i 2 Pet 1:19–21 …

EVANGELIUM: Vem var Johannes döparen och vem är Jesus? De möter både beundran och kritik. Jesus ger sin bild av det hela i Matt 11:12–19 …

Fjärde söndagen i advent
Herrens moder
GT: Sion var en av kullarna i det äldsta Jerusalem, men i Bibeln får Sion ofta symbolisera hela Jerusalem eller Guds folk. Profeten Sefanja låter Sion bli en kvinna som jublar inför Gud. Vi läser vad han skriver i Sef 3:14–17 …

EPISTEL: Sefanja uppmanar Sion att glädja sig. Paulus ger samma uppmaning till den kristna församlingen i Filippi. Hör hans uppmuntrande ord i Fil 4:4–7 …

EVANGELIUM: Ängeln Gabriel stod en dag framför den unga Maria med orden »Var hälsad, du högt benådade«. Maria blev förskräckt och undrade vad detta betydde. Vi läser Gabriels svar i Luk 1:30–35 …

Julnatten
Den heliga natten
GT: Kristna har i alla tider kopplat samman Jesus med de profetior om en lidande tjänare eller kommande räddare som Jesaja berättar om. Varje jul läser vi därför Jes 9:1a, 2–7 …

EPISTEL: Att Jesus redan bland de första kristna sågs som en uppfyllelse av de profetior som fanns i skrifterna blir tydligt när vi läser Heb 1:1–6 … 

EVANGELIUM: Så går vi tillbaka till vår tideräknings början och läser om den första julen. Så här skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet …

Juldagen
Jesu födelse
GT: Kristna har i alla tider kopplat samman Jesus med de profetior om en lidande tjänare eller kommande räddare som Jesaja berättar om. Varje jul läser vi därför Jes 9:2–7 …

EPISTEL: Även om första Johannesbrevet saknar författare har det kopplats till författaren av Johannesevangeliet eftersom texterna är så lika i stil och teologi. Författarens ärende är att berätta för oss om ord som ger liv. Vi läser inledningen av brevet i 1 Joh 1:1–4 …

EVANGELIUM: Så går vi tillbaka till vår tideräknings början och läser om den första julen. Så här säger evangelisten Lukas i sitt andra kapitel …

ALTERNATIV TEXT: Om Johannes första brev inleds med att han berättar om ord som ger liv, så börjar han sitt evangelium med att berätta om hur Ordet blev människa. Vi läser de första 14 verserna ur Johannesevangeliet …

Annandag jul eller Den helige Stefanos dag
Martyrerna
GT: Att komma med svårsmälta profetior ifrån Gud var ingen lätt uppgift för profeten Jeremia. Han brottas med konsekvenserna av denna uppgift i Jer 20:7–11 …

EPISTEL: På annandagen minns vi de människor som fått lida och dö för sin tro. En av de första som gick detta öde till mötes var Stefanos. Vi läser om honom i Apg 7:55–8:8 …

EVANGELIUM: Att lida för sin tro är inget som bara tillhör det förflutna. Det är fortfarande en verklighet för många människor runt om vår värld. Jesus förutspår detta med följande ord i Luk 12:49–53 …

Söndagen efter jul
Guds barn
GT: I samband med en hungersnöd utvandrade Jakob och hans söner till Egypten. Med tiden fick Egypten en ny kung som gjorde det israeliska folket till slavar. Kungen oroade sig för att israelerna blev för många och utfärdade därför följande order i 2 Mos 1:15–21 …

EPISTEL: Timotheos var en av Paulus medarbetare och vänner och blev ledare för församlingen i Efesos. I Nya testamentet finns två av de brev som Paulus skrev till Timoteos bevarade. Vi läser från 2 Tim 3:14–15 …

EVANGELIUM: Markus berättar om ett tillfälle då en grupp föräldrar kom till Jesus. De hade hört talas om mannen från Nasaret och allt gott han hade gjort. Vi läser från Mark 10:13–16 …

Nyårsdagen
I Jesu namn
GT: Kan Gud vara både som en mor och en far för oss? För Jesaja är tanken inte främmande. I dagens text liknar han Gud vid en kvinna. Vi läser från Jes 49:13–16 … 

EPISTEL: Hebreerbrevet avslutas med förmaningar för det kristna livet. Men vi får också ett löfte om hjälp, och det läser vi i Heb 13:5–8 …

EVANGELIUM: I dagens liknelse får lärjungarna lära sig att Jesus är barmhärtig, men inte velig. Omvändelsen är nödvändig, men ännu finns tid. Vi läser liknelsen från Luk 13:6–9 …

Trettondedag jul 
Guds härlighet i Kristus
GT: I dagens gammaltestamentliga text beskriver Gud sin tjänares uppgift. Tjänaren kan vara de israeliter som förblev trogna under tiden i fångenskap, men kan också syfta på profeten själv. Vi läser beskrivningen i Jes 49:5–7 …

EPISTEL: Ljuset från en stjärna ledde de österländska stjärntydarna till Jesusbarnet. Paulus berättar om ljuset i sitt eget hjärta för församlingen i Korinth i 2 Kor 4:3–6 …

EVANGELIUM: På trettondedagen står de österländska stjärntydarna i fokus. Vi läser berättelsen om dem i Matt 2:1–12 …

ALTERNATIV TEXT: I Johannes evangelium förklarar Jesus med sju olika liknelser vem han är och vilken uppgift han har. Dagens liknelse är hämtad från Joh 8:12 …

Första söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
GT: I dagens gammaltestamentliga text får vi höra om hur tre kloka kvinnor lyckas kringgå en mäktig mans beslut. Vi läser från 2 Mos 1:22–2:10 …

EPISTEL: Episteltexten berättar om tre vittnen: Anden, vattnet och blodet. Vi läser från 1 Joh 5:6–12 …

EVANGELIUM: Johannes döparen hade predikat en tid och väckt mycket uppståndelse med sitt budskap om behovet av omvändelse. Vi läser vad som hände därnäst i Luk 3:15–17, 21–22 …

Andra söndagen efter trettondedagen
Livets källa
GT: Bibeln använder ofta bilden av en festmåltid för att visa på Guds omsorg och generositet. Ett exempel på detta får vi i Jes 55:1–4 …
 
EPISTEL: I Uppenbarelsebokens avslutning beskriver Johannes en kristallklar flod som rinner från Guds och Lammets tron. Vi läser de ord som Johannes får höra från tronen i Upp 22:16–17 …
 
EVANGELIUM: Bilden av Gud som släcker vår törst var känd för människor i Jesu samtid, bland annat från dagens gammaltestamentliga text. I samtalet med kvinnan vid Sykars brunn knyter Jesus bilden av det levande vattnet till sin egen person. Vi läser från Joh 4:5–26 …

Tredje söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
GT: I dagens gammaltestamentliga text har profeten Jesaja ett budskap ifrån Herren till alla jordens folk. Eftersom Gud är den ende guden som står över alla folk, ska de inte längre vända sig till andra gudar. Vi läser från Jes 45:22–24 …

EPISTEL: Till församlingarna i Galatien har det uppstått förvirring i frågan om laggärningar. En del menar att man ska hålla fast vid lagen, medan andra menar att laggärningar inte kan rädda någon. Paulus lägger i sitt brev ut sin syn på det hela. Vi lyssnar till hans resonemang i Gal 2:16–21 …

EVANGELIUM: När Jesus och hans lärjungar kommer fram till staden Sykar i Samarien skickar Jesus iväg sina lärjungar in till staden för att köpa bröd. Själv slog han sig ner vid en källa för att vila. När lärjungarna kommer tillbaka händer något oväntat. Vi läser från Joh 4:27–42 …

 Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie kyrkogångsdag
Uppenbarelsens ljus
GT: Namnet Malaki betyder »min budbärare«. Vissa forskare tror därför att bokens titel Malaki inte är ett namn utan beskriver bokens innehåll. I det tredje kapitlet lovar nämligen Gud att sända en budbärare. Vi läser från Mal 3:1–4 … 

EPISTEL: Första och andra Timotheosbrevet skrevs av Paulus och skickades till Timotheos, som befann sig i Efesos för att hjälpa församlingen att komma till rätta med irrläror. Uppdraget visade sig svårare än väntat, så Paulus skickade breven med uppmuntrande ord. Vi läser från 1 Tim 6:13–16 …

EVANGELIUM: När Jesus var åtta dagar gammal lät Maria och Josef omskära honom enligt Mose lag. 33 dagar senare skulle ett lamm eller två duvor offras för att Maria skulle anses ren igen. Vi läser vad som hände då Josef och Maria kom till templet i Luk 2:22–40 … 

ALTERNATIV TEXT: »I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud och Ordet var Gud.« Så inleder Johannes sitt evangelium. Vad som händer med Ordet när Jesus kommer utvecklar Johannes vidare i första kapitlet, vers 14–18 …

Femte söndagen efter trettondedagen 
Sådd och skörd 
GT: När folket klagar hos Mose i öknen över att de inte har kött att äta vänder sig Mose till Gud. Han är trött på att bära ledarskapet på egen hand. Gud hörsammar Moses önskemål om delat ledarskap. Vi läser från 4 Mos 11:24–30 … 

EPISTEL: Paulus skriver brev till församlingen i Filippi ifrån fängelset. Han har själv varit med och grundat församlingen och är tacksam över allt gott han hör om församlingen. Nu skriver han för att ingjuta hopp i församlingen men också för att ge dem några varningens ord. Vi läser från Fil 1:12–18 … 

EVANGELIUM: På vägen mot Jerusalem ger Jesus sina lärjungar undervisning om vad det innebär att följa honom. Många diskussioner uppstår, bland annat om vem som är störst och minst i Guds rike och om vem som ska betraktas som med eller emot Jesus. Vi kommer in i texten i en sådan diskussion i Mark 9:38–41… 

Septuagesima 
Nåd och tjänst 
GT: Jona fick i uppdrag av Gud att bege sig till Nineve och berätta för folket att Gud skulle förgöra staden om de inte omvände sig och upphörde med sina onda handlingar. Jona flydde först från uppdraget, men bestämde sig till slut för att resa till Nineve. När han predikade omvände sig folket. Men Jona blev inte nöjd. Vi läser från Jona 3:10–4:11 … 

EPISTEL: Staden Filippi låg i Grekland, och var den första staden i Europa där Paulus bildade en församling, under sin andra missionsresa. Ifrån fängelset skriver Paulus till församlingen. Vi läser från Fil 1:3–11 … 

EVANGELIUM: När Jesus undervisar lärjungarna om lärjungaskapets utmaningar och svårigheter ger han dem följande liknelse i Luk 17:7–10 … 

Sexagesima eller Reformationsdagen 
Det levande ordet 
GT: Psalm 119 är den längsta av Psaltarpsalmerna. Innehållsmässigt är det en hyllningssång till Guds lag där psalmisten jublar över förmånen det <innebär att få ha dessa ord som vägledning i livet. Vi läser en del av psalmen från Ps 119:129–135 … 

EPISTEL: Frågan om huruvida man skulle sprida evangeliet även bland hedningarna var en brännande fråga i de första församlingarna. I dagens episteltext får vi höra en av Paulus motiveringar till varför det är viktigt att alla får höra talas om Kristus. Vi läser från Rom 10:13–17 … 

EVANGELIUM: Vid lövhyddefesten i Jerusalem säger Jesus att den som är törstig ska komma till honom, och att den som tror på honom ska få del av levande vatten. Budskapet får ett blandat mottagande. Vi läser från Joh 7:40–52 … 

Fastlagssöndagen 
Kärlekens väg 
GT: Judinnan Ester blev efter en skönhetstävling utvald till persisk drottning. En tid senare möter Haman, kungens närmaste man, en judisk man som vägrar böja knä för honom. Haman beslutar sig då för att utrota alla judar i landet. Men den judiske mannen är Mordokaj, drottningens kusin, så han skickar bud till henne och ber henne vädja till kungen om hjälp. Ester förklarar att om hon oombedd beger sig till kungens hov, riskerar hon dödsstraff. Vi läser Mordokajs reaktion i Est 4:12–17 … 

EPISTEL: Är frälsningen ett erbjudande till alla människor och alla folk? Paulus visar tydligt var han står i den frågan i 1 Tim 2:4–6 … 

EVANGELIUM: Det är högtid och fest i Jerusalem. Jesus har ridit in på en åsna och folket har ropat Hosianna. Ändå talar Jesus nu med lärjungarna om sin död i Joh 12:20–33 … 

Askonsdagen
Bön och fasta
GT: Profeten Joel inleder sin bok med att redogöra för en gräshoppsplåga, som han menar är ett tecken på att Herrens dag är nära. Men kanske går det ännu att blidka Gud. Därför påbjuder Joel att folket fastar. Han profeterar om detta i Joel 2:12–19 …

EPISTEL: Antiochia var en av det romerska imperiets största städer och den låg mellan nuvarande Turkiet och Syrien. Det var här lärjungarna för första gången kallades kristna. Vi läser om församlingens medarbetare Barnabas och Saul, som vi också känner som Paulus, i Apg 13:1–3 … 

EVANGELIUM: Att fasta var en viktig del av det religiösa livet för fariseerna. Jesus verkar ha en annan syn på fastans betydelse. 

Första söndagen i fastan 
Prövningens stund 
GT: Kain och Abel var Adams och Evas äldsta söner. Vad som hände när de bar fram sina offergåvor till Gud kan vi läsa om i 1 Mos 4:3–7 … 

EPISTEL: Jakobsbrevets författare inleder med att skriva att han inte är rädd för prövningar. I stället tänker han sig att prövningarna kan stärka vår tro. Han fortsätter i Jak 1:12–15 … 

EVANGELIUM: När vi kommer in i fastan har vi siktet inställt på Jesu lidande och död. I dagens evangelietext läser vi därför Jesu första förutsägelse om sin död. Den är hämtad från Matt 16:21–23 … 

Andra söndagen i fastan 
Den kämpande tron 
GT: Profeten Elia utmanade vid ett tillfälle baalsprofeterna för att se vems gud som kunde tända eld på ett offeraltare. När Elia med Guds hjälp vann, lät Elia döda baalsprofeterna. Men det väckte kung Achavs och drottning Isebels vrede. Hur det gick för Elia läser vi om i 1 Kung 19:1–8 … 

EPISTEL: Paulus uppmanar församlingen i Korinth att hålla fast vid det kristna budskapet och att inte falla för avgudadyrkan eller otukt. Vi läser vidare i 1 Kor 10:12–13 … 

EVANGELIUM: På Jesu tid var det vanligt att man fick fötterna tvättade när man kom på besök hos någon, eftersom vägdammet gjorde fötterna smutsiga. Detta var tjänarens uppgift i ett mer välbärgat hem. Vi läser om en speciell fottvagning i Luk 7:36–8:3 … 

Jungfru Marie bebådelsedag 
Guds mäktiga verk 
GT: Förväntningen på att Messias skulle födas i Betlehem har sitt ursprung i den profetia vi nu ska läsa från Mika 5:2–4 … 

EPISTEL: När Paulus vill ingjuta hopp i församlingen i Rom och få dem att inte tappa modet, refererar han till Abraham. Patriarkens trosvisshet beskrivs i Rom 4:18–21 … 

EVANGELIUM: Jungfru Marie bebådelsedag inträffar alltid nio månader före jul. Det är då vi påminns om änglabesöket som skedde hemma hos Maria. Vi läser från Luk 1:26–38 … 

ALTERNATIV TEXT: Några månader innan ängeln Gabriel besökte Maria, hade även Marias släkting Elisabet blivit gravid. Lukas berättar om deras möte i Luk 1:39–45 … 

Midfastosöndagen 
Livets bröd 
GT: Gud hade befriat Israels folk från slaveriet i Egypten och delat Sävhavet så att folket kunde fly undan soldaterna. Nu hade de påbörjat sin ökenvandring mot det förlovade landet, men snart började folket klaga över att de saknade den goda maten i Egypten. Gud visade då att han fortfarande hade omsorg om dem i 2 Mos 16:11–18 … 

EPISTEL: Författaren till första Petrusbrevet vill att vi ska bli till levande stenar i det andliga husbygget. Därför skriver han i 1 Pet 2:1–3 … 

EVANGELIUM: I dagens gammaltestamentliga text läste vi om Guds löfte att sända manna från himlen till Israels folk. I dagens evangelietext hamnar Jesus i ett samtal om detta. Vi läser från Joh 6:24–35 … 

Femte söndagen i fastan 
Försonaren 
GT: Abraham och Sara får till slut sonen Isak som Gud har lovat dem. Genom honom ska Abrahams ättlingar bli lika talrika som himlens stjärnor. Men när Isak hunnit bli lite större kommer Herren med en oväntad befallning till Abraham. Vi läser från 1 Mos 22:1–14 … 

EPISTEL: I början av Apostlagärningarna får vi vara med när Petrus och Johannes botar en lam man vid den tempelport som kallades Sköna porten. Händelsen väcker stor uppståndelse och väl inne i templet börjar Petrus undervisa dem som vill lyssna om Jesus. Vi kommer in i berättelsen samtidigt som de religiösa ledarna dyker upp. Vi läser från Apg 4:1–12 … 

EVANGELIUM: När Jesus undervisar i templet ifrågasätter de religiösa ledarna varifrån han har fått sin auktoritet att göra det. Jesus svarar då bland annat med följande liknelse, som i sin tur ifrågasätter de religiösa ledarnas auktoritet. Vi läser från Mark 12:1–12 … 

Palmsöndagen 
Vägen till korset 
GT: Sion används i Bibeln ofta som ett namn på staden Jerusalem eller på tempelberget som fanns i Jerusalem. I många av profetböckerna personifieras Jerusalem också som en kvinna – en bortskämd dotter eller en övergiven änka. Men i dagens gammaltestamentliga text råder en helt annan stämning. Vi läser från Sak 2:10–13 … 

EPISTEL: I dagens episteltext uppmanar Paulus oss och församlingen i Filippi att leva med Kristus som förebild. Så hurdan uppfattar då Paulus att Jesus var? Vi läser från Fil 2:5–11 … 

EVANGELIUM: När påskhögtiden närmade sig befann sig många redan i Jerusalem. Jesus syntes däremot inte till och många undrade om han verkligen inte skulle dyka upp denna påsk. Johannes berättar för oss om intåget i Jerusalem och vad som hände kvällen före. Vi läser från Joh 12:1–16 … 

Skärtorsdagen 
Det nya förbundet 
GT: I slutet av 500-talet f Kr intog babylonierna Jerusalem och många judar deporterades till Babylon. Dessförinnan bar profeten Jeremia fram varningsord från Gud om att det skulle ske. Men han talade också tröstande ord om att Gud ska återupprätta sitt folk och sluta ett nytt förbund med dem. Vi läser från Jer 31:31–34 … 

EPISTEL: När Hebreerbrevets författare vill berätta om vad Jesus har gjort för oss, hänvisar han till den profetia vi nyss läste i Jeremias bok. Enligt honom är det förbund Jesus kommer med uppfyllelsen av denna profetia. Så här skriver författaren i Heb 10:12–18 … 

EVANGELIUM: Johannes återger det avskedstal Jesus höll till lärjungarna vid den sista måltiden. Men för Jesus är det viktigt att ord och handling stämmer överens. Innan han börjar tala väljer han därför att utföra en oväntad handling. Vi läser från Joh 13:1–17 … 

Långfredagen 
Korset 
GT: Jesaja berättar i flera av sina profetior om en person som Gud kallar sin tjänare. Kristna har i alla tider kopplat samman denne lidande tjänare med Jesus. Vi läser en av texterna om Herrens lidande tjänare i Jes 53:1–12 … 

EPISTEL: I Hebreerbrevet kallas Jesus ofta för överstepräst. I den text vi nu läser vill brevets författare hjälpa oss att förstå vad Jesu blod betyder för oss och uppmuntra oss att leva våra liv i samma anda som Jesus. Vi läser från Heb 10:19–25 … 

EVANGELIUM: Efter att Jesus fängslats på torsdagkvällen förs han till översteprästen Kajafas. Morgonen därpå tar de religiösa ledarna med Jesus till Pilatus och övertalar Pilatus att döma Jesus till döden. Jesus förs sedan mot avrättningsplatsen. Vi läser från Joh 19:17–37 … 

Påsknatten
Genom död till liv
GT: Job har drabbats av mängder av plågor. Hans vänner gör flera försök att förklara vad det kan bero på. Har Job talat illa om Gud? Eller straffas han för sin vrede? Job vägrar gå med på att hans plågor skulle bero på att han syndat och han är därför inte rädd för att möta Gud. Vi läser Jobs svar till en av sina vänner i Job 19:25–27 … 

EPISTEL: Paulus ber för församlingen i Efesos att Gud ska ge deras inre öga ljus så de kan se vilket hopp Kristus har kallat dem till. Och detta är hoppet enligt Ef 2:1–6 … 

EVANGELIUM: När Jesus hade dött, begravde Josef från Arimataia och Nikodemos honom i en trädgård. Sedan inföll sabbaten. Vi läser från Joh 20:1–10 …

Påskdagen
Kristus är uppstånden
GT: Jona fick i uppdrag av Gud att resa till Nineve för att mana folket i staden till omvändelse. Men han valde i stället att fly ombord på en båt. När det blåste upp till storm förstod han att den var från Gud, och bad sjömännen kasta honom överbord. Vi läser från Jona 2:1–11 … 

EPISTEL: När Paulus och hans följeslagare kom till Antiochia gick de till synagogan på sabbaten. Efter läsningen ur lagen och profeterna frågade synagogföreståndaren om de ville säga något. Paulus reste sig då och höll ett tal eller en predikan. Vi lyssnar till en del av talet från Apg 13:32–37 … 

EVANGELIUM: Maria från Magdala var en av de kvinnor som följde med Jesus från Galileen till Jerusalem för att fira påsk. Firandet vändes i sorg när Jesus dömdes till döden och avrättades. Han begravdes i en trädgård i närheten av Golgota. Vi läser från Joh 20:1–18 …

Annandag påsk 
Möte med den uppståndne 
GT: När Gud ger Mose lagen som Israels folk ska följa, lovar Gud också att sända en ny profet. Den kristna traditionen har ofta tolkat den här texten som en profetia om den kommande Messias. Vi läser från 5 Mos 18:15–18 … 

EPISTEL: Vad innebär det att vi får dö och uppstå tillsammans med Kristus? Om detta skriver Paulus i Kol 3:1–4 … 

EVANGELIUM: Efter att Jesus blivit korsfäst begav sig två av lärjungarna till Emmaus, och längs vägen fick de sällskap av en tredje man. När lärjungarna insåg att denne man var den uppståndne Jesus, skyndade de tillbaka till Jerusalem och de andra lärjungarna för att berätta. Då hände något oväntat. Vad kan vi läsa i Luk 24:36–49 …

Andra söndagen i påsktiden 
Påskens vittnen 
GT: Gud kan tala till oss både genom ord och bilder. Ett exempel på det får vi i Jer 18:1–6 … 

EPISTEL: I Första Johannesbrevet lägger Johannes ut texten om att Gud är kärlek, att vi får kärlek från Gud och att det är den kärleken som ger oss kraft att älska varandra. Vi läser vidare om hur den kärleken präglar vårt förhållande till Gud och människor i 1 Joh 5:1–5 … 

EVANGELIUM: I samband med att Jesus fängslades förnekade Petrus honom tre gånger. Efter uppståndelsen möts de igen. Deras samtal återges i Joh 21:15–19 … 

Tredje söndagen i påsktiden 
Den gode herden 
GT: Bilden av den gode herden används redan i Gamla testamentet. I dag läser vi från Hes 34:23–31 … 

EPISTEL: Hebreerbrevets författare önskar att läsarna ber för honom. Därefter ber han följande bön för brevets mottagare i Heb 13:20–21 … 

EVANGELIUM: Jesus kallar sig själv för den gode herden. Vad det innebär kan vi läsa i Joh 10:11–16 … 

Fjärde söndagen i påsktiden 
Vägen till livet 
GT: Jesus Syraks vishet finner vi bland de gammaltestamentliga apokryferna. Boken tillhör vishetslitteraturen och har stora likheter med Ordspråksboken. I dag läser vi från Syr 28:3–7 … 

EPISTEL: För att visa på sin egen svaghet använder Paulus bilden av att Gud lägger sin skatt i bräckliga lerkärl. Svagheten blir inte ett hinder, utan en möjlighet att dela med sig av Guds skatter. Vi läser från 2 Kor 4:16–18 … 

EVANGELIUM: Vid den sista måltiden visar Jesus stor omsorg om sina lärjungar. Han tvättar deras fötter, talar till dem och ber för dem. När de känner sig oroade inför hans död lugnar han dem. Vi läser hans ord i Joh 14:1–14 … 
 
Femte söndagen i påsktiden 
Att växa i tro 
GT: Vänd tillbaka till Gud, uppmanar Hosea Israels folk. Det är i Guds närhet ni kommer att växa och blomma. Vi läser de ord Hosea hade fått ifrån Gud i Hos 14:5–9 … 

EPISTEL: Som kristna ska vi växa i kärlek. Ibland lyckas vi, ibland misslyckas vi. Ord av uppmuntran och tröst får vi i 1 Joh 3:18–24 … 

EVANGELIUM: Vid den sista måltiden gav Jesus lärjungarna ett nytt bud att hålla sig till. Vad han önskar sig av dem efter att han lämnat dem läser vi i Joh 15:10–17 … 

Bönsöndagen 
Bönen 
GT: Vid ett tillfälle skriver Jeremia ett brev med uppmuntran och tröst från Gud till de judar som tagits till fånga och levde i fångenskap i Babylonien. Vi läser en del av brevet i Jer 29:11–14 … 

EPISTEL: Johannes första brev var antagligen tänkt som en rundskrivelse till många församlingar. I brevet undervisar Johannes bland annat om bönen och det eviga livet. Vi läser från 1 Joh 5:13–15 … 

EVANGELIUM: Herrens bön ber människor över hela världen och i alla kyrkor. Ursprunget till bönen är Jesu undervisning om hur vi ska be i Luk 11:1–13 … 

Kristi himmelsfärds dag 
Herre över allting 
GT: Profeten Jesaja beskriver hur Jerusalem gläder sig och jublar över kärleken mellan henne och Gud. Hör stadens lovsång i Jes 61:10–11 … 

EPISTEL: Lukas skriver både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna till den okände Theofilos. Vi läser inledningen till Apostlagärningarna i Apg 1:1–11 … 

EVANGELIUM: Lukas berättar om himmelsfärden både i sitt evangelium och i Apostlagärningarna. Så här beskriver han himmelsfärden i Luk 24:49–53 … 

ALTERNATIV TEXT: I Efesierbrevet tackar Paulus Gud för församlingens tro och kärlek. Sedan ber han för dem med följande ord i Ef 1:17–23 … 

Söndagen före pingst 
Hjälparen kommer 
GT: Efter fyrtio års vandring i öknen kom Israels folk äntligen fram till det förlovade landet. Men Mose hade blivit gammal och Gud hade berättat för honom att han inte skulle leva länge till. En ny ledare utses därför i 5 Mos 31:6–8 … 

EPISTEL: Finns det något som kan skilja oss från Guds kärlek? Paulus besvarar frågan i Rom 8:31–39 … 

EVANGELIUM: Vid den sista måltiden berättade Jesus för lärjungarna om sin död, men förklarade också att det bara är under en kort tid han ska vara ifrån dem. Hur det blir när de återses berättar han i Joh 16:23–33 … 

Pingstdagen 
Den heliga anden 
GT: När Petrus talar till folket i Jerusalem på pingstdagen citerar han bland annat den här texten från Joel 2:28–29 … 

EPISTEL: Efter att Jesus hade återvänt till himlen stannade lärjungarna kvar i Jerusalem. Vi läser vad som hände tio dagar efter himmelsfärden i Apg 2:1–11 … 

EVANGELIUM: Redan vid den sista måltiden berättade Jesus för lärjungarna att han skulle sända dem en annan hjälpare. Så här säger han i Joh 14:15–21 … 

ALTERNATIV TEXT: Nu ska vi få lyssna till hur Petrus använder sig av profetian i Joels bok i sitt pingsttal, hämtat från Apg 2:14–21 … 

Annandag pingst 
Andens vind över världen 
GT: Hesekiel befann sig under en lång period tillsammans med många andra israeliter i fångenskap i Babylonien. I dagens gammaltestamentliga text framför Hesekiel en hälsning ifrån Gud till de tillfångatagna israeliterna. Vi läser från Hes 11:17–20 … 

EPISTEL: En fråga som skapade oenighet bland de första kristna var om evangeliet skulle förkunnas bara för judar eller även för hedningar. Vad som hände i praktiken får vi i dag läsa i Apg 11:19–26 … 

EVANGELIUM: Vid ett tillfälle stannade Jesus och hans lärjungar i Judeen och döpte människor. Några av Johannes döparens lärjungar fick veta detta och frågade Johannes vad han ansåg om att Jesus nu själv döper. Vi läser en del av Johannes döparens svar i Joh 3:31–36 … 

Heliga trefaldighets dag eller Missionsdagen 
Gud – Fader, Son och Ande 
GT: Efter att Mose slagit ihjäl en egyptisk slavdrivare tvingades han fly till midjaniternas land. Han gifte sig där med dottern till prästen i Midjan. När han vid ett tillfälle vaktade sin svärfars får fick han vara med om något märkligt. Vi läser vad som hände i 2 Mos 3:1–15 … 

EPISTEL: En mänsklig erfarenhet är att vi inte alltid förstår Guds vägar. Trots detta jublar Paulus över vilken stor och mäktig Gud han tjänar. Vi läser vad Paulus säger i Rom 11:33–36 … 

EVANGELIUM: Kvinnorna som gick till graven för att smörja Jesu kropp fick i stället möta den uppståndne Jesus, som bad dem hälsa till lärjungarna att de skulle bege sig till Galileen. Kvinnorna framförde hälsningen, och vi läser vad som hände sedan i Matt 28:16–20 … 

Midsommardagen 
Skapelsen 
GT: Job brottas med sin utsatthet som människa och det oförutsägbara i naturen. I en ordväxling med vännen Sofar säger Job så här i Job 12:7–13 … 

EPISTEL: I den text vi nu ska läsa stiger Paulus fram inför areopagen och förklarar sin tro. Areopagen var Athens domstol, och förmodligen blev Paulus här ställd till svars för att han försökt »predika främmande gudar«. Vi läser hans tal i Apg 17:22–31 … 

EVANGELIUM: Ni kan inte tjäna både Gud och mammon, säger Jesus i sin bergspredikan och fortsätter sedan med denna utläggning i Matt 6:25–30 … 

Den helige Johannes döparens dag 
Den Högstes profet 
GT: Efter kung Salomos tid delades Israels stammar upp i två olika riken. Nordriket kallades Israel och Sydriket för Juda. Till kungen i Juda skriver Jeremia följande i Jer 22:1–4 … 

EPISTEL: I Antiochias synagoga fick Paulus möjlighet att tala till de utvandrade judarna. Vi läser inledningen till hans tal i Apg 13:16–25 … 

EVANGELIUM: Sakarias fick i en uppenbarelse veta av ängeln Gabriel att han och hans fru skulle få en son på äldre dagar, men att han själv skulle bli stum tills pojken var född. När vi kommer in i berättelsen är det dags för Elisabet att föda. Vi läser från Luk 1:57–66 … 

Andra söndagen efter trefaldighet 
Kallelsen till Guds rike 
GT: När israeliterna nådde fram till det förlovade landet var Mose gammal och visste att han snart skulle dö. När han nu inte längre skulle vara folkets ledare ville han uppmana israeliterna att fortsätta hålla det förbund de hade slutit med Gud. Vi läser vad Mose sa i 5 Mos 7:6–9 … 

EPISTEL: Varför tar inte alla människor emot evangeliet om Kristus? Paulus menar att det är förutbestämt. Vi läser hans resonemang i Rom 8:28–30 … 

EVANGELIUM: Johannes döparen och Jesus möttes för första gången vid Jordanfloden där Johannes predikade och döpte. Nu möts de igen och vi får läsa om hur Jesus kallar sina första lärjungar i Joh 1:35–46 … 

Tredje söndagen efter trefaldighet 
Förlorad och återfunnen 
GT: I dag får vi läsa trösterika ord från profeten Jesaja till det israelitiska folket som befann sig i fångenskap i Babylonien. Vi läser från Jes 51:1–3 … 

EPISTEL: I dagens episteltext förklarar Paulus för församlingen i Efesos hur han föreställer sig frälsningen. Vi läser från Ef 2:1–10 … 

EVANGELIUM: I sitt femtonde kapitel återger evangelisten Lukas tre av Jesu liknelser om hur det som varit förlorat blir återfunnet. Jesus berättar om ett bortsprunget får, ett borttappat mynt och en förlorad son. I dag läser vi om det borttappade myntet från Luk 15:8–10 … 

Fjärde söndagen efter trefaldighet 
Att inte döma 
GT: Sakarja var profet i Jerusalem under den period då många av dess invånare fick komma tillbaka efter fångenskapen i Babylonien. Nu ska templet byggas upp igen och Gud påminner folket om vad som förväntas av dem. Vi läser från Sak 7:8–10 … 

EPISTEL: Paulus skriver till de kristna i Rom och undervisar dem om hur vi som kristna ska förhålla oss till varandra. Han säger bland annat att ingen av oss ska döma sin broder, för alla ska vi en gång stå inför Guds domstol. Vi läser från Rom 14:11–14 … 

EVANGELIUM: Jesus och lärjungarna hade kommit till Jerusalem för att fira en av de stora högtiderna. Han har undervisat på ett sätt som gör att många undrar om han kan vara Messias. Men fariseerna och de skriftlärda är upprörda. Vi läser från Joh 8:1–11 … 

Apostladagen 
Sänd mig 
GT: I dagens gammaltestamentliga läsning får vi veta hur det gick till när Jesaja fick sin profetkallelse. Jesaja berättar själv för oss i Jes 6:1–8 … 

EPISTEL: Första Petrusbrevet vill uppmana församlingarna att stå fasta i sin tro trots att de upplever tider av förtryck och förföljelse. Vi läser från 1 Pet 2:4–10 … 

EVANGELIUM: Varför kallade Jesus Petrus för klippan? Förklaringen hittar vi i dagens evangelietext som är hämtad från Matt 16:13–20 … 

Sjätte söndagen efter trefaldighet 
Efterföljelse 
GT: Amos var inte profet till yrket. Ändå fick han budskap ifrån Gud att framföra till Israels folk. Det gjorde att han hamnade i konflikt med översteprästen Amasja. Vi läser om vad som hände i Amos 7:10–15 … 

EPISTEL: Församlingen i Thessalonike har tidigare fått besök av Paulus, Silvanus och Timotheos. Nu skriver dessa tre ett brev till församlingen. Vi läser en del av det brevet i 1 Thess 2:1–8… 

EVANGELIUM: Efter att Jesus första gången förutsagt sin egen död, talar han också med lärjungarna om lärjungaskapets krav. Vi läser från Matt 16:24–27… 

Kristi förklarings dag 
Jesus förhärligad 
GT: Mose fick ta emot budorden på två stentavlor, men slog sönder dem i vredesmod efter att ha upptäckt att folket gjort en guldkalv och tillbett den som en gud. Men Gud gav folket en ny chans, och Mose fick på nytt hugga ut två stentavlor. Vi läser vad som hände därnäst i 2 Mos 34:27–35 … 

EPISTEL: Där Herrens Ande är, är frihet, säger Paulus. Därför kan han förhålla sig på ett annat sätt till Gud än vad Mose gjorde. Vi läser från 2 Kor 3:9–18 … 

EVANGELIUM: Vid ett tillfälle talade Jesus till folket och lärjungarna om svårigheterna med att vara en lärjunge men också om den härlighet som väntar. Vi läser vad han sa därefter i Mark 9:1–13 … 

Åttonde söndagen efter trefaldighet 
Andlig klarsyn 
GT: Dagens ordspråk är hämtat från Ordspråksboken och ger oss vägledning om hur vi ska förhålla oss till Guds bud. Vi läser från Ords 7:1–3 … 

EPISTEL: Andlig klarsyn handlar bland annat om att bygga sitt liv på rätt grund. Paulus använder bilden av husbygget i 1 Kor 3:10–15 … 

EVANGELIUM: I Bergspredikan tar Jesus bland annat upp falska profeter och varnar för vad som händer dem på domens dag. Vi läser från Matt 7:22–29 … 

Nionde söndagen efter trefaldighet 
Goda förvaltare 
GT: I dagens gammaltestamentliga text får vi råd om hur vi ska göra för att hålla fred med våra grannar. Råden är hämtade från Ords 3:27–32 … 

EPISTEL: Kunskap medför ofta ansvar. Detta gäller även kunskapen om Kristus. Paulus undervisar om just detta i Ef 4:20–28 … 

EVANGELIUM: Vid ett tillfälle talade Jesus med lärjungarna om människosonens återkomst och gjorde liknelsen med en tjänare som alltid är beredd på sin herres hemkomst. Petrus frågade om liknelsen gäller lärjungarna eller alla människor. Vi läser Jesu svar i Luk 12:42–48 … 

Tionde söndagen efter trefaldighet 
Nådens gåvor 
GT: Vid tredje nymånen efter att Israels folk lämnat Egypten kommer de fram till Sinaiöknen och slår läger vid foten av berget. Uppe på berget får Mose ett budskap till folket ifrån Gud. Vi läser från 2 Mos 19:3–8 … 

EPISTEL: I dagens episteltext berättar Paulus för församlingen i Rom om Andens gåvor. Vi läser från Rom 12:3–8 … 

EVANGELIUM: Nådens gåva handlar både om att få ta emot nåd och om att ge den vidare. Vi läser vad Jesus säger om detta i Matt 18:18–22 … 

Elfte söndagen efter trefaldighet 
Tro och liv 
GT: Ingen annan profet går som Amos till storms mot både sociala orättvisor och tomma religiösa riter. Vi hör honom bära fram Guds budskap till Israels folk i Amos 5:21–24 … 

EPISTEL: I dagens episteltext brottas Paulus med glappet mellan viljan och förmågan att göra det rätta. Vi följer hans resonemang i Rom 7:14–25 … 

EVANGELIUM: När Jesus undervisar i templet kommer översteprästerna och de äldste fram och frågar vem som gett honom fullmakt att undervisa. Jesus svarar med en motfråga. Han undrar om de vet om Johannes dop kom från himlen eller från människor. När de inte vill svara ger han dem följande liknelse i Matt 21:28–31 … 

Tolfte söndagen efter trefaldighet 
Friheten i Kristus 
GT: Hiskia var kung i Juda rike ungefär 700 år f Kr. Han rensade bland annat bort avgudarna hans företrädare dyrkat och öppnade templet för gudstjänst igen. När vi kommer in i texten har Hiskia blivit gammal och sjuk. Vi läser från Jes 38:1–6 … 

EPISTEL: Gud har gjort oss fria från synden och lagen. Nu väntar Paulus på att även skapelsen ska befrias. Vi läser från Rom 8:18–23 … 

EVANGELIUM: Förbudet mot att arbeta på sabbaten är en av de regler som judarna följt sedan Mose fick ta emot lagen. Jesus väckte ilska när han utmanade uppfattningen om innebörden av detta förbud. Vi läser från Luk 13:10–17 … 

Trettonde söndagen efter trefaldighet 
Medmänniskan 
GT: I Femte Mosebok presenteras tanken att man vart sjunde år ska avskriva skulder och befria slavar. Dagens text bygger vidare på denna tanke och är hämtad från 5 Mos 15:7–11 … 

EPISTEL: Vad är andemeningen i Guds lag? Vi läser Paulus svar i Rom 13:8–10 … 

EVANGELIUM: På Jesu tid var Palestina ockuperat av romarna. Hur folket skulle förhålla sig till sina förtryckare beskriver Jesus i Matt 5:38–48 … 

Fjortonde söndagen efter trefaldighet 
Enheten i Kristus 
GT: Som ett resultat av flera militära nederlag spreds judarna ut över många länder. Men Gud hade lovat att en ättling till kung David en dag skulle återupprätta folket, och till det löftet satte folket sitt hopp. Vi läser från Jes 11:10–13 … 

EPISTEL: Paulus skrev till församlingen i Filippi ifrån fängelset. Trots de svårigheter han själv gick igenom ville han inte förbittras eller ta till våld. Kristus är den bästa förebilden för honom själv och församlingen i Filippi. Vi läser från Fil 2:1–5 … 

EVANGELIUM: I dagens evangelietext är vi mitt i Lukas skildring av den sista måltiden. Vi läser från Luk 22:24–27 … 

Den helige Mikaels dag 
Änglarna 
GT: Daniel i Gamla testamentet är mest känd för berättelsen om hur Guds änglar beskyddar honom när han kastas i lejongropen. Men Daniels bok handlar också om de syner han såg och de profetior han frambar. En av synerna återges i Dan 10:15–19 … 

EPISTEL: I Uppenbarelseboken berättar Johannes om den syn han fick se på ön Patmos. Han fick bland annat se en stor eldröd drake med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. I Upp 12:7–12 beskriver Johannes vad som hände därnäst … 

EVANGELIUM: När lärjungarna frågar Jesus vem som är störst i himmelriket tar han fram ett barn och säger att de som gör sig själva små som det här barnet är störst i himlen. För den som däremot förleder ett barn vore det bättre att kastas i havets djup med en kvarnsten om halsen. Jesus fortsätter i Matt 18:7–10 … 

ALTERNATIV TEXT: Kung Herodes hade agerat hårdhänt mot den kristna församlingen och bland annat låtit halshugga Jakob, Johannes bror. Petrus hade blivit arresterad och i dagens episteltext befinner han sig i fängelset. Vi läser från Apg 12:6–17 … 

Sextonde söndagen efter trefaldighet 
Döden och livet 
GT: När Elia var på flykt från kung Achav ledde Gud honom till en änka som tog in honom och försåg honom med mat. Vi läser vad som hände i änkans hus i 1 Kung 17:17–24 … 

EPISTEL: I början av Uppenbarelseboken blir Johannes uppmanad av en vitklädd Kristus att skriva brev till sju församlingar. I dag läser vi brevet till församlingen i Smyrna ur Upp 2:8–11 … 

EVANGELIUM: Att Jesus har makt över både liv och död får vi ett exempel på i dagens evangelietext, hämtad från Luk 7:11–17 … 

Tacksägelsedagen 
Lovsång 
GT: I kapitel 30 och 31 i Jeremias bok finner vi en samling dikter som handlar om hur Gud befriar, läker och räddar sitt folk. Vi läser en av dikterna i Jer 31:3–6 … 

EPISTEL: I en av sina syner får Johannes se hur Gud äras av sina änglar i himlen. Den himmelska gudstjänsten återges i Upp 4:8–11 … 

EVANGELIUM: Bilden av Jesus som den store helaren framträder i Matt 15:29–31 … 

Artonde söndagen efter trefaldighet 
Att lyssna i tro 
GT: Femte Moseboken skildrar Moses tal till Israels folk vid slutet av ökenvandringen. Mose vet att han snart ska dö, och att det blir Josua som ska leda folket in i det förlovade landet. Nu påminner Mose om vad Gud har gjort för dem, om de lagar och löften Gud har gett. Vi läser från 5 Mos 30:11–16 … 

EPISTEL: Jakobsbrevets författare tillrättavisar sina läsare och menar att de föraktar de fattiga. Den rike ska inte behandlas bättre för sina pengars skull. Vi läser hur vi i stället ska behandla varandra i Jak 2:8–13… 

EVANGELIUM: Markus har precis berättat om hur Jesus välsignar barnen och förklarat att den som inte tar emot Guds rike som ett barn aldrig kommer dit in. Markus fortsätter med att beskriva ett annat möte, där Jesus lär oss ytterligare något om Guds rike. Vi läser från Mark 10:17–27 … 

Nittonde söndagen efter trefaldighet 
Trons kraft 
GT: När Abram lämnade sitt land lovade Gud honom både land och många ättlingar. Men Abram och Sara förblev barnlösa och Abram frågade Gud hur han har tänkt sig detta. Herren förnyade då sitt löfte till Abram på följande sätt i 1 Mos 15:5–6 … 

EPISTEL: Timoteos var ledare för församlingen i Efesos. Till honom skrev Paulus brev fyllda av uppmuntran och ledarskapsråd. Vi läser i dag från 1 Tim 6:11–12 … 

EVANGELIUM: I Gamla testamentet kopplas ofta synd och sjukdom samman. I dagens evangelietext gör Jesus upp med detta tänkande. Vi läser från Joh 9:1–7, samt 24–39 … 

Alla helgons dag 
Helgonen 
GT: Jesaja berättar om den Gud som ska trösta och upprätta sitt folk i Jes 60:18–22 … 

EPISTEL: Livet som kristen är inte alltid enkelt, men en större glädje väntar oss. Hebreerbrevets författare manar oss därför till uthållighet i Heb 12:1–3 … 

EVANGELIUM: I Bergspredikan ger Jesus två bilder för vad ett liv i efterföljelse innebär. Vi tar del av dessa bilder i Matt 5:13–16 … 

Söndagen efter Alla helgons dag eller Alla själars dag 
Vårt evighetshopp 
GT: När sorgen och olyckan drabbar oss finns det inga svar som räcker till. Job uttrycker detta i Job 17:15–16 … 

EPISTEL: Vad händer med kroppen efter döden? Paulus besvarar korinthiernas fråga i 1 Kor 15:35–49 … 

EVANGELIUM: I dagens evangelietext befinner vi oss mitt i ett långt samtal mellan Jesus och hans lärjungar. Jesus har precis sagt att han är livets bröd. Den som kommer till honom ska aldrig hungra och den som tror på honom ska aldrig törsta. Vi läser vidare i Joh 6:37–40 … 

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet 
Samhällsansvar 
GT: På många sätt saknades sociala skyddsnät för utsatta grupper i Israel. Därför ger Gud följande lagar i 5 Mos 24:17–22 … 

EPISTEL: »Bli ordets görare, inte bara dess hörare«, skriver Jakob i sitt brev. Därefter ger han flera exempel på vad det kan innebära. Ett sådant exempel läser vi i Jak 2:1–8 … 

EVANGELIUM: Tulltjänstemän beskrivs ofta i dålig dager i Nya testamentet. Orsaken var att de arbetade för den romerska ockupationsmakten. Mötet med Jesus blir därför omvälvande för Sackaios. Vi läser från Luk 19:1–10 … 

Söndagen före domssöndagen 
Vaksamhet och väntan 
GT: I Gamla testamentet talas det ofta om att Gud är Israels Gud. I slutet av Jesajas bok väcker Jesaja tanken att Gud kanske talar till alla folk. Hör honom i Jes 51:4–6 … 

EPISTEL: I församlingen i Korinth fanns människor som ifrågasatte Paulus som apostel. Därför bad Paulus församlingen att rannsaka både sig själva och honom. Vi läser från 2 Kor 13:5–9 … 

EVANGELIUM: Människosonen ska en dag komma tillbaka. Hur ska vi agera fram till dess? Jesus ger oss följande liknelse i Luk 12:35–40 … 

Domssöndagen 
Kristi återkomst 
GT: Daniel i Gamla testamentet var känd för att kunna tyda drömmar, och för att han själv fick många drömmar och syner. Vi läser om en sådan syn i Dan 7:9–10 … 

EPISTEL: I Daniels syn fanns en domare. Johannes fick en liknande uppenbarelse på ön Patmos. Vi läser från Upp 20:11–21:5 … 

EVANGELIUM: När Jesus undervisade om Gud som sin far retade det upp många som ansåg det vara hädelse. Ändå fortsatte Jesus och förklarade att det Fadern gör, det gör också Sonen. Jesus beskriver den nära relationen och hur den tar sig uttryck på den yttersta dagen. Vi läser från Joh 5:22–30 … 

