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4:e söndagen efter trettondedagen 2023 samtliga texter. 

Gammaltestamentlig text 

1 Kung 17:1-6 Elia, en man från Tishbe i Gilead, sade till Achav: »Så sant Herren lever, Israels 
Gud som jag tjänar, under de närmaste åren skall det varken falla dagg eller regn annat än 
på min befallning.« Herrens ord kom till Elia: »Bryt upp, ta vägen österut och göm dig i Kerits 
bäckravin, öster om Jordan. Där kan du dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att 
förse dig med mat.« Elia gjorde som Herren hade sagt, han gick till Kerits bäckravin öster om 
Jordan och slog sig ner där. Korparna kom med bröd och kött till honom både morgon och 
kväll, och han drack ur bäcken. 

Episteltext 

2 Tim 1:7-10 Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och 
självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig 
som är fånge för hans skull, utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. Han har 
räddat oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom 
sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus Jesus redan före tidens början men som 
har blivit uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och 
dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet, 

Evangelietext 

Matt 14:22-33 Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg till andra 
sidan sjön medan han skickade hem folket. Så snart han hade gjort det gick han upp på 
berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då 
redan långt från land och kämpade mot vågorna, eftersom det var motvind. Strax före 
gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev 
de förskräckta och trodde att det var en vålnad, och de skrek av rädsla. Men genast talade 
Jesus till dem och sade: »Lugn, det är jag. Var inte rädda.« Petrus svarade: »Herre, om det är 
du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet.« Han sade: »Kom!« och Petrus steg ur båten 
och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han 
började sjunka och ropade: »Herre, hjälp mig!« Jesus sträckte genast ut handen och grep tag 
i honom. »Du trossvage«, sade han. »Varför tvivlade du?« De steg i båten, och vinden lade 
sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sade: »Du måste vara Guds son.« 

Psaltarpsalm  

Ps 107:28-32 Då ropade de till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. 
Han stillade stormen, och vågorna tystnade. 
De gladdes när det blev lugnt, han lät dem nå hamnen de ville till 
De skall tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor, 
de skall lovsjunga honom i tempelskaran och prisa honom i de äldstes krets. 


