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Tredje söndagen i advent – år A 
 
Ingångsantifon - Fil 4:4,5b 
 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd 
er. Herren är nära. 

 
Inledning 
 

I Kyrkans tradition har tredje söndagen i advent fått 
namnet „Gaudete ”- gläd er - efter ingångsantifonen 
till dagens mässa. Glädje tränger sig också in i oss, 
som är samlade här i dag, för att lyssna till Guds ord 
och fira Eukaristi. Gud kommer, för att frälsa oss och 
hans ankomst är nära. 
 
HERRE – Messias, som profeterna bebådade.  

Herre, förbarma dig.  
KRISTUS – Läkare för vår själ och kropp.  

Kristus, förbarma dig.  
HERRE - Domare, som står inför dörren.  

Herre, förbarma dig.  
 

 
Kollektbön 
 

Allsmäktige Gud, vi väntar i tro på Kristi födelses fest. 
Håll vår bön och vår längtan brinnande, så att vi tar 
emot den glädje du bereder oss och ser hur Kristus tar 
gestalt i våra hjärtan. Genom honom, Jesus Kristus... 
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Första läsningen - Jes 35:l-6a, 10 (Gud själv kommer 
för att rädda er) 
 

 Läsning ur Jesaja bok. 
Öknen och ödemarken skall jubla,  
det förtorkade landet glädjas och blomma.  
Som en äng med liljor skall öknen blomma,  
den skall glädjas och fröjda sig.  
Libanons glans skall skänkas den,  
Karmels och Sharons härlighet,  
och folket får skåda Herrens glans,  
vår Guds härlighet.  
Ge styrka åt kraftlösa armar,  
stadga åt skälvande knän!  
Säg till de förskrämda:  
»Fatta mod, var inte rädda!  
Se, er Gud är här,  
hämnden kommer,  
Guds vedergällning.  
Han kommer själv för att rädda er.«  
Då skall de blindas ögon öppnas  
och de dövas öron höra.  
Då skall den lame hoppa som en hjort  
och den stumme brista ut i jubel.  
De som Herren friköpt vänder åter.  
De kommer till Sion med jubel,  
krönta med evig glädje.  
Fröjd och glädje följer dem,  
sorg och suckan flyr.  
 Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm   Ps 146 
 

R:  Herre, kom och rädda oss (692) 
 

Herren skaffar rätt åt de förtryckta, * 
han ger bröd åt de húngrande. 
Herren löser de fångna, * 
Herren öppnar de blindas ögon, 
 
Herren upprättar de förnédrade, * 
Herren älskar de rättfärdiga, 
Herren bevarar främlingar, † 
faderlösa och änkor tar han sig án, * 
men de gudlösa för han på víllospår. 
 
Herren är konung för évigt, * 
din Gud, Sion, från släkte till släkte. 
 

Andra läsningen - Jak 5:7-10 (Visa fasthet, ty Herrens 
ankomst är nära) 
 

Läsning ur Jakobs brev.  
Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram 
mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar 
tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, 
och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga 
inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. 
Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i 
Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa 
tålamod.  Så lyder Herrens ord. 

 

Halleluja   
    

 Herrens Ande är över mig,  
 han har sänt mig att frambära ett glädjebud. 
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Evangelium - Matt 11:2-11 (Är du den som skall 
komma, eller skall vi vänta på någon annan?) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, 
och han skickade några av sina lärjungar för att fråga 
honom: »Är du den som skall komma, eller skall vi 
vänta på någon annan?« Jesus svarade dem: »Gå och 
berätta för Johannes vad ni hör och ser: att blinda ser 
och lama går, spetälska blir rena och döva hör, döda 
står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som 
inte kommer på fall för min skull.«  
När de hade gått började Jesus tala till folket om 
Johannes: »Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå 
som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? 
En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder 
finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En 
profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. 
Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min 
budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. 
Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som 
är större än Johannes döparen, men den minste i 
himmelriket är större än han.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön 
 

Medvetna om vår egen svaghet ber vi med tillit till 
Gud, som är alla goda gåvors givare. 
 
1. För den heliga kyrkan på jorden, att hon med glädje 
 förkunnar för  människorna att Gud finns mitt ibland  
 dem, ber vi till Herren:  
 Herre, hör vår bön. 
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2. För kyrkans själasörjare, att den helige Ande  
upplyser deras  hjärtan och  sinnen, så att de genom 
 att förkunna Guds ord når  människornas själar,  
 ber vi till Herren:  
 Herre, hör vår bön. 
3. För alla världens nationer att Gud bevarar dem för  
olyckor och krig, ber vi till Herren:  
 Herre, hör vår bön. 
4. För våra hemländer, att rättvisa och fred alltid skall  
råda i dem, ber vi till Herren:  
 Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi lever värdigt under denna   
 adventstid och på så  sätt förbereder oss på det     
 glädjefulla mötet med Herren, ber vi till Herren:  
 Herre, hör vår bön. 
 

Herre, hör våra böner och led oss till din härlighet.  
Genom Kristus, vår Herre. Amen. 

 
Bön över offergåvorna 
 

Herre, låt ditt namn förhärligas från solens uppgång till 
dess nedgång, och låt oss se din nåd och makt i detta 
offer som vi frambär på din Sons befallning, han som 
lever och råder i evighet. 

 
Prefation II för advent 
 

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,  
helige Fader, allsmäktige, evige Gud,  
genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Han är den som profeterna bebådade,  
som Jungfrun väntade i outsäglig kärlek  
och som Johannes döparen vittnade om:  
han är den som skulle komma  
och den som levde mitt ibland oss. 
Redan nu ger han oss en försmak  
av sin födelses mysterium,  
för att han skall finna oss vakande och bedjande  
och uppfyllda av jubel när han kommer. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga,  
med hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 

 
Kommunionantifon   Jfr Jes 35:4 
 

Säg till de modfällda: var frimodiga frukta inte. Se, vår 
Gud kommer och frälser er. 
 

Bön efter kommunionen 
 

Barmhärtige Herre, skänk oss din hjälp 
i denna himmelska måltid, så att vi, renade från våra 
brister, blir väl beredda att fira Kristi födelse, han som 
lever och råder i evighet. 
 
 
 
 


