Lesninger - Den hellige Josef Håndverkeren (1. mai)
Lesning 1 Mos 1,26–2,3
Fyll jorden og legg den under dere!
Gud sa: «La oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss!
De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen,
over feet og alle villdyrene og alt krypet som det kryr av på
jorden.»
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han
det, som mann og kvinne skapte han dem.
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli
mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over
fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det
kryr av på jorden!»
Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så
mange som det finnes over hele jorden, og alle trær med frukt
som setter frø. De skal være til føde for dere. Og til alle dyr på
jorden og alle fugler under himmelen og alt som kryper på
jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til
føde.»
Og slik ble det. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det
var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette
dag.
Slik ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Den
syvende dagen hadde Gud fullført hele sitt verk. Så hvilte Gud
etter det verk han hadde utført da han skapte.
Eller:

Lesning Kol 3,14–15.17.23–24
Hva dere enn har for oppgave, så legg hele deres sjel i den,
siden det er Herren og ikke mennesker det gjelder
Brødre, over alt annet, ha kjærlighet, den som binder alt
sammen til en fullkommen helhet! Og la så Kristi fred herske i
deres hjerter – for det er meningen med det kall som har
forenet dere i ett og samme legeme. Og vær takknemlige!
Og alt hva dere sier, alt hva dere gjør, la det skje i vår Herre
Jesu navn, så takken går gjennom ham til Gud vår Far.
Hva dere enn har for oppgave, så legg hele deres sjel i den,
siden det er Herren og ikke mennesker det gjelder, – i
vissheten om at dere som lønn får del i arven fra Herren. Så la
da Kristus være deres Herre!

Responsoriesalme Sal 90,2. 3–4. 12–13. 14 og 16
Omkved: Herre, styrk våre henders gjerning.
Eller: Halleluja.
Før fjellene ble til, før jorden og jorderiket ble født,
fra evighet til evighet er du.
Du byder mennesket vende tilbake til støv og sier:
«Vend tilbake, menneskebarn.»
For tusen år er i dine øyne som en dag,
som dagen i går og som en nattevakt.

Lær oss å telle våre dager
for å vinne hjertets visdom.
Herre, kom, hvor lenge vil du drøye.
Ha medynk med ditt folk.
Mett oss med din miskunn ved daggry,
og vi skal juble alle våre dager.
La dine tjenere se din gjerning,
din herlighet stråle over våre barn.

Halleluja Sal 68,20
Halleluja.
Velsignet være Herren fra dag til dag;
han har omsorg for oss, vår frelses Gud.
Halleluja.

Evangelium Matt 13,54–58
Det er da sønnen til tømmermannen?
På den tid kom Jesus til sin hjembygd og underviste folk i
synagogen der, slik at de undret seg stort og sa: «Tro hvor han
har denne visdommen fra, og denne undergjørende kraften?
Det er da sønnen til tømmermannen? Og heter kanskje ikke
hans mor Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og
Judas? Og søstrene hans, bor de ikke her blant oss alle

sammen? Hvor kan han da ha alt dette fra?» Og de festet ingen
lit til ham.
Jesus sa da til dem: «Bare i sitt hjem og i sin hjembygd blir en
profet ringeaktet slik.»
Og på grunn av deres vantro var det ikke mange under han
gjorde der.

