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14 september - Det heliga korsets upphöjelse
Ingångsantifon Jfr Gal 6:14
Vi vill beröma oss av vår Herre Jesu Kristi kors, som
är vårt liv och vår uppståndelse, vår räddning och
befrielse.
Inledning
Sedan 3/400-talet visades i Jerusalem denna dag
reliker av det sanna korset. Dagen firas högtidligt i
alla orientaliska liturgier, i Rom sedan 600-talet, som
en hyllning till det som en gång var symbol för fasa
och vanära men genom Jesu död blivit vår ära och
verktyget för vår räddning.
Kollektbön
Fader, du ville att din ende Son skulle lida korsets
död och rädda världen. Låt oss, som vet att korset
leder till uppståndelsen, få del av dess frukt i himlen.
Genom din Son ...
Första läsningen - 4 Mos 21:4-9 (Kopparormen)
Läsning ur fjärde Moseboken.
Israel bröt upp från berget Hor och tog vägen åt Röda
havet till för att gå omkring Edoms land. Men under
vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud
och mot Mose och sade: »Varför har ni fört oss upp ur
Egypten, så att vi måste dö i öknen? Här finns ju
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varken bröd eller vatten, och vår själ vämjes vid den
usla föda vi får.« Då sände Herren giftiga ormar bland
folket, och dessa bet folket. Och mycket folk i Israel
blev dödat. Då kom folket till Mose och sade: »Vi har
syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig.
Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss.«
Och Mose bad för folket. Då sade Herren till Mose:
»Gör dig en orm och sätt upp den på en stång. Sedan
må var och en som har blivit ormbiten se på den, så
skall han bli vid liv.« Då gjorde Mose en orm av
koppar och satte upp den på en stång. När sedan någon
hade blivit biten av en orm, såg han upp på
kopparormen och blev så vid liv.
Så lyder Herrens ord.

Responsoriepsalm Ps 78:1-2, 34-38
R: Lyssna, och glöm inte Herrens gärningar. (651)
För kommande släkten vill vi förkunna
Herrens lóv *
och hans makt och de under han har gjórt.
När Gud hade slagit dem, sökte de honom *
och vände genast óm till honom.
De tänkte på att Gud var deras klíppa, *
att Gud den Högste var deras förlóssare,
De talade inställsamt för honom med sin mún *
och hycklade för honom med sin túnga.
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Men de höll sig inte till honom av hjärtat, *
de var inte trogna hans förbúnd.
Dock, han är barmhärtig, †
han förlät deras synd *
och ville inte förinta sitt fólk.
Därför avvände han ofta sin vréde *
och lät inte hela sin förtörnelse bryta frám.

Andra läsningen - Fil 2:6-11 (Kristus blev lydig intill
döden, döden på ett kors)
Läsning ur Paulus första brev till Filipinerna.
Kristus Jesus 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.
Så lyder Herrens ord.

Halleluja
Vi tillber dig, Kristus, vi välsignar dig,
du som genom korset återlöste världen
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Evangelium - Joh 3:13-17 (Liksom Mose hängde upp
ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Ingen har
stigit upp till himlen utom den som stigit ner från
himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp
ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för
att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så
älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för
att de som tror på honom inte skall gå under utan ha
evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att
döma världen utan för att världen skulle räddas genom
honom.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Vi tillber vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, som på
korset har återlöst oss. Vi säger i tro:
1. Kristus, du som utblottade dig själv, antog en
tjänares gestalt och blev en av oss, lär din kyrkas
lemmar att efterlikna din ödmjukhet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Du som gjorde dig ödmjuk och lydig intill döden,
döden på ett kors, ge dina tjänare lydnadens och
tålamodets ande. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Du som upphöjdes av Gud och fick namnet över alla
namn, gör oss uthålliga i tron intill vårt sista andetag.
Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
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4. Du för vars namn alla knän skall böja sig, i himlen,
på jorden och under jorden, utgjut din kärlek över
människorna, så att de söker freden och förenas i
tillbedjan av dig. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5, Kristus, alla tungor skall en gång bekänna att du är
Herren, Gud Fadern till ära, ta emot våra hädangångna
i den oförgängliga saligheten.
Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Gud, din son har genom sitt lidande på korset, utverkat
frälsning för dem som lever enligt hans förkunnelse.
Tag emot våra böner genom honom, Jesus Kristus, vår
Herre.

Bön över offergåvorna
Låt detta offer, Herre, som framburet på korsets
altare tog bort all världens synd, befria oss från det
som ännu fläckar oss. Om detta ber vi genom Jesus
Kristus, vår Herre.
Prefation om det ärorika korsets seger
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.
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Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar
och lovar dig alltid och överallt, allsmäktige, evige
Gud, barmhärtige himmelske Fader.
Du gjorde förbannelsens träd till livets träd i paradisets
mitt, för att livet skulle uppstå där döden en gång
föddes.
Så skulle Satan, som segrade över människan på
kunskapens träd, för alltid besegras på korset genom
Jesus Kristus, vår Herre.
Genom honom prisar änglarna ditt majestät, tillber
herradömena, bävar makterna och förenar sig himlarna
och himlarnas härskaror med de saliga Serafim.
Låt också våra röster stämma in i deras lovsång när vi
bekänner i bävande jubel:
Kommunionantifon (Joh 12:32)
När jag blir upphöjd från jorden,
skall jag dra alla till mig.
Bön efter kommunionen
Herre Jesus Kristus, vi har fåll äta av Livets träd med
läkedom för folken. Låt oss, som har räddats genom
korset, få sitta vid ditt bord i uppståndelsens härlighet.
Du som lever och råder i evighet.

