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4 söndagen 'under året' - år B 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) 
 

Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från 
folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och 
berömma oss av ditt lov. 
 

Inledning  
 

Vi står inför den högsta Gudens ansikte, församlade av 
hans son, Jesus Kristus. Vi skall få lyssna till Kristi 
ord, vilka är fulla av styrka från höjden, vi skall få 
mätta oss av Livets Bröd, och få del av Frälsningens 
Kalk. Låt oss öppna våra hjärtan för vår tros stora och 
rika mysterium. Låt oss göra det med glädje och 
tillbedjan.  
 
HERRE - du förutsades av profeterna och i dig 
uppfylldes Skrifterna. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - kraften i ditt ord förvandlar våra hjärtan 
och befriar oss - syndare - från det onda. Kristus, 
förbarma dig.  
HERRE - du utgav ditt liv för oss, för att vi skulle ha 
liv i överflöd. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Herre, vår Gud, lär oss att älska dig av hela vårt hjärta 
och tjäna vår nästa med den kärlek som utgår från dig. 
Genom din Son... 
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Första läsningen - 5 Mos 18:15-20 (Jag skall lägga 
mina ord i hans mun) 
 

Läsning ur femte Moseboken. 
Mose talade till folket och sade: »Herren, din Gud, 
skall låta en profet lik mig träda fram hos dig ur dina 
bröders led. Honom skall ni lyssna till. Det var om 
detta du bad Herren, din Gud, när ni var församlade 
vid Horeb. Du sade: ’Jag vill inte höra Herrens, min 
Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte 
mera se, ty då kommer jag att dö.’ Då sade Herren till 
mig: ’Vad de säger är riktigt. Jag skall låta en profet 
lik dig träda fram ur deras bröders led. Jag skall lägga 
mina ord i hans mun, och han skall förkunna för dem 
allt vad jag befaller honom. Men om någon inte 
lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt namn, skall 
jag utkräva vedergällning av den mannen. Och den 
profet som är så förmäten att han i mitt namn 
förkunnar något som jag inte har befallt honom att 
säga, eller som talar i andra gudars namn, den profeten 
skall dö.’ »  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 95:1–2, 6–9  
  
R.  Om ni hör hans röst i dag,  

så förhärda inte era hjärtan. (662) 
 

Kom, låt oss höja glädjerop till Hérren, *  
jubel till vår frälsnings klíppa.  
Låt oss träda fram för hans ansikte med tácksägelse *  
och höja jubel till honom med lóvsång.  
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Kom, låt oss tillbedja och nédfalla, *  
låt oss knäböja för Herren, vår skápare.  
Ty han är vår Gud,  
och vi är det folk som han har till sin hjórd, *  
vi är får som står under hans vård.  
 
O att ni i dag ville höra hans röst!  
Förhärda inte era hjärtan som vid Meríva, *  
såsom på Massas dag i öknen,  
där era fäder frestade mig, där de prövade mig, *  
fastän de hade sett mina vérk. 

 
Andra läsningen - 1 Kor 7:32-35 (Den ogifte tänker på 
vad som hör Herren till) 
 

Läsning Paulus första brev till korinthierna. 
Bröder, jag ser helst att ni slipper bekymra er. Den 
ogifte tänker på vad som hör Herren till, hur han skall 
vara Herren till lags. Men den gifte tänker på vad som 
hör  
världen till, hur han skall vara sin hustru till lags, och 
det gör honom kluven. En ogift kvinna eller flicka 
tänker på vad som hör Herren till, på att hon skall vara 
helig till kropp och själ. Men den gifta kvinnan tänker 
på vad som hör världen till, hur hon skall vara sin man 
till lags. Detta säger jag för ert eget bästa, inte för att 
lägga band på er utan för att hjälpa er att leva 
anständigt och troget hålla fast vid Herren.  
Så lyder Herrens ord. 
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Halleluja Matt 4:16  
 

Folket som bor i mörkret har sett ett stort ljus,  
och för dem som bor i dödens land och skugga har 
ljuset gått upp.  

 
Evangelium - Mark 1:21-28 (Jesus i Kafarnaums 
synagoga) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus. 
Jesus och hans lärjungar kom till Kafarnaum, och när 
det blev sabbat gick han till synagogan och 
undervisade. Alla överväldigades av hans 
undervisning, för han undervisade med makt och inte 
som de skriftlärda. I synagogan fanns en man som var 
besatt av en oren ande, och han började skrika: »Vad 
har du med oss att göra, Jesus från Nasaret? Har du 
kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds 
helige.« Men Jesus sade strängt åt honom: »Tig! Far ut 
ur honom!« Den orena anden ryckte och slet i mannen 
och gav till ett högt rop och for ut ur honom. Alla 
greps av bävan och började fråga varandra: »Vad är 
detta? En ny undervisning, med makt bakom orden! 
Till och med de orena andarna befaller han, och de 
lyder honom.« Ryktet om honom spred sig genast över 
hela Galileen.  
Så lyder Herrens evangelium. 
 

Förbön  
 

Till Gud, som i Kristus har uppenbarat sin kärlek till 
människorna, frambär vi nu våra böner.  
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1. För den heliga kyrkan, att hon genom sin 
förkunnelse öppnar för människorna den skatt som den 
heliga Skriften är, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För kyrkans alla herdar, att deras undervisning 
genomsyras av den helige Andes kraft, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För vår samtid, att den på rätt sätt tyder tidens 
tecken, genom vilka Kristus, vår uppståndne Herre 
ständigt talar, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För författare och journalister, att deras arbete bidrar 
till den kristna trons spridning, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som är samlade här kring altarbordet och 
den heliga eukaristin, att Guds ord väcker våra hjärtan 
till nytt liv, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, vår Fader, tag emot våra ödmjuka böner och 
skänk oss kraft, att modigt vittna om frälsningen. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, den gåva vi har lagt på ditt altare är tecknet på 
vår tro. Gör den till återlösningens och enhetens 
sakrament. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation IV för söndagar "under året" 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Genom sin födelse bland människor har han låtit oss 
födas på nytt, genom sitt lidande har han renat oss från 
våra synder genom sin uppståndelse från döden har 
han givit oss tillträde till det eviga livet, och genom sin 
himmelsfärd har han öppnat himmelens portar. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, 
sjunga den eviga lovsången till din ära: 
 

Kommunionantifon (Ps 31:17-18) 
 

Låt ditt ansikte lysa över din tjänare, fräls mig genom 
din nåd. Herre, låt mig icke komma på skam, ty jag 
åkallar dig. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, stärk i detta sakrament vår tro, och hjälp oss att 
gå vidare på vägen till vår slutliga befrielse. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. 

 


