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Första söndagen i fastan - år B
Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16)
När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med
honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom
bli ärad. Jag skall mätta honom med långt liv och låta
honom se min frälsning.
Inledning
Vi har precis påbörjat Fastetiden. Det är en helig tid,
under vilken vi på ett djupare sätt görs medvetna om
vår synd, men också om Guds oändliga barmhärtighet.
Jesu Kristi kors är tecknet på människans ömklighet
och syndens skam, men framförallt på Guds förlåtande
kärlek. Här i denna stund kommer Kristi korsoffer att
närvarandegöras. Må vi på ett värdigt sätt kunna delta i
denna heliga liturgi.
Låt oss bekänna våra synder, så att vi värdigt skall
kunna delta i firandet av vår frälsnings mysterium.
HERRE - du gick upp till Jerusalem, för att ta på dig
korsets lidande. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - från korsets träd förlät du den botfärdige
rövaren. Kristus, förbarma dig.
HERRE - ditt kors är livets träd för alla som tror på
dig. Herre, förbarma dig.
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Kollektbön
Allsmäktige Gud, låt oss under fastans fyrtio dagar
alltmer tränga in i kunskapen om Kristus, din
hemlighet, och helgas genom kraften i hans lidande
och seger. Genom honom, Jesus Kristus...
Första läsningen - 1 Mos 9:8-15 (Guds förbund med
Noa; syndafloden)
Läsning ur första Moseboken.
Efter syndafloden sade Gud till Noa och till hans
söner: »Jag upprättar nu ett förbund med er och era
efterkommande och med alla levande varelser som
finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla
som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla mitt
förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla
varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en
flod ödelägga jorden.«
Gud sade: »Detta är tecknet för det förbund jag
instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni
har med er, för alla kommande släktled: min båge
ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för
förbundet mellan mig och jorden. När jag hopar moln
över jorden och bågen blir synlig bland molnen, då
skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig
och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig
mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla
varelser.«
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm Ps 25:4-9
R:

Visa mig, Herre, din väg,
jag vill vandra i din sanning. (624)
Herre, visa mig dina vägar, *
lär mig dina stígar.
Led mig i din sanning, och lär mig, †
ty du är min frälsnings Gúd, *
jag hoppas alltid på díg.
Tänk, Herre, på din barmhärtighet och din nåd, *
ty de är av évighet.
Tänk inte på mina överträdelser *
och på min ungdoms synder.
Herre, tänk på mig i din nåd, *
för din gódhets skull.
Herren är god och rättfärdig, *
därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, *
de ödmjuka lär han sin väg.

Andra läsningen - 1 Pet 3:18-22 (Ni räddas nu genom
vattnet)
Läsning ur Petrus första brev
Kristus själv dog för era synder, en gång för alla.
Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till
Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i
anden, och så kunde han stiga ner och predika för
andarna i deras fängelse.
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De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt
väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken
några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet.
På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan
att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni
räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som
har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida,
sedan änglar, makter och krafter har lagts under
honom.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång
Människan skall inte leva bara av bröd utan av varje
ord som utgår ur Guds mun.

Evangelium - Mark 1:12-15 (Jesus frestas i öknen)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus.
Vid den tiden drev Anden Jesus ut i öknen, och han
var i öknen fyrtio dagar och sattes på prov av Satan.
Han levde bland de vilda djuren, och änglarna
betjänade honom.
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till
Galileen och förkunnade Guds budskap och sade:
»Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro
på budskapet.«
Så lyder Herrens evangelium.
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Förbön
Låt oss i början av denna fyrtio dagar långa fastetid,
upplyfta våra hjärtan till Gud och be för alla
människor.
1. Att alla människor i Jesu Kristi kors ser sin
räddning, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
2. Att den heliga kyrkan ständigt predikar bot och
omvändelse för världen, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. Att de som leder fastereträtter får kraft och nåd från
vår Frälsare, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. Att de som är fångar under droger under denna
fastetid finner kraft och mod att resa sig och återvända
till Faderns hus, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. Att vi själva genom bön, fasta och allmosor får
erfara omvändelse och frid, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Herre, du önskar inte syndarens död, utan att han
omvänder sig och får leva. Hör våra ödmjuka böner,
förlåt oss våra synder och led oss in på omvändelsens
väg. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, helga våra gåvor, när vi nu går in i denna heliga
fasta, och gör vår handling till ett med Kristi offer,
som här blir närvarande. Genom honom, Jesus,
Kristus, vår Herre.
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Prefation om Jesu frestelse
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.
Ty när han under fyrtio dagar fastade i öknen helgade
han denna fastetid, och när han besegrade Frestaren
lärde han oss att övervinna synden, så att vi kan hålla
högtid i renhet och sanning och en gång fira evig påsk
i ditt rike.
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med
hela den himmelska härskaran, förkunna din ära,
tillbedja dig och sjunga:
Kommunionantifon (Matt 4:4)
Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje
ord som utgår ur Guds mun.
Bön efter kommunionen
Herre, du har givit oss brödet från himlen till näring
för tron, hoppet och kärleken. Låt oss alltid hungra
efter detta levande och sanna bröd och leva av varje
ord ur din mun. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

