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Femte söndagen i fastan - år A
Ingångsantifon (Ps 43:1-2)
Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk
utan fromhet, rädda mig från falska och orättfärdiga
människor. Ty du är den Gud som är mitt värn.
Inledning
På den femte söndagen under denna fyrtio dagar långa
förberedelsetid inför påsken, står Jesus Kristus mitt
ibland oss - Härskaren över liv och död. Guds son blev
människa och dog på korset för vår frälsnings skull,
och genom sin uppståndelse gav han oss nytt liv. Han
för oss ut ur våra synders gravar och ger oss den
livgivande Anden. Församlade till firandet av
Eukaristin, vill vi erfara Guds barmhärtighet och ösa
frälsningens nåd.
HERRE - som människa grät du vid Lasaros grav och
som sann Gud uppväckte du honom till livet. Herre,
förbarma dig.
KRISTUS - du dog på korset, för att lyfta oss ur våra
synders gravar. Kristus, förbarma dig.
HERRE - på den sista dagen kommer du att öppna
våra gravar och förvandla våra förgängliga kroppar så
att de blir lika din förklarade kropp. Herre, förbarma
dig.
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Kollektbön
Ge oss, Herre, kärlekens gåva och glädje, sä att vi
lever av den hängivenhet i vilken Kristus gick sitt
lidande till mötes och frälste världen. Genom honom,
Jesus Kristus...
Första läsningen - Hes 37:12-14 (Jag skall fylla er med
min ande och ge er liv)
Läsning ur Hesekielboken.
Så säger Herren Gud: Jag skall öppna era gravar och
hämta upp er ur dem, mitt folk, och föra er hem till
Israels land. När jag öppnar era gravar och hämtar upp
er ur dem, mitt folk, då skall ni inse att jag är Herren.
Jag skall fylla er med min ande och
ge er liv och låta er bo i ert eget land. Då skall ni inse
att jag är Herren. Jag har talat, och jag skall göra som
jag har sagt, säger Herren.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm Ps 130
R.

Hos Herren finns nåd. (684)
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min röst, *
låt dina öron akta på mina böner.
Om du, Herre, vill tillräkna synd, *
Herre, vem kan då bestå?
Dock, hos dig finns förlåtelse, *
för att man må frúkta dig.
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Jag väntar efter Herren, min själ väntar, *
och jag hoppas på hans órd.
Min själ väntar efter Hérren †
mer än väktarna efter mórgonen, *
ja, mer än väktarna efter mórgonen.
Hoppas på Herren, Ísrael, †
ty hos Herren finns nåd, *
väldig är den frälsning som finns hos hónom.
Han skall frälsa Ísrael *
från alla deras synder.
Andra läsningen - Rom 8:8-11 (Guds Ande bor i er)
Läsning ur Paulus brev till Romarna.
De som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga
Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt,
när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi
ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är
visserligen kroppen död på grund av synden, men
anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden
från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i
er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda
göra också era dödliga kroppar levande genom att hans
ande bor i er.
Så lyder Herrens ord.

Lovsång
Jag är uppståndelsen och livet, säger Herren. Den som
lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö
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Evangelium - Joh 11:3-7, 17, 20-27, 33b-45 (Lasaros
uppväckelse)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden skickade Lasaros systrar bud till Jesus
och lät säga: »Herre, din vän är sjuk.« När Jesus hörde
det sade han: »Den sjukdomen leder inte till döden
utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir
förhärligad genom den.« Jesus var mycket fäst vid
Marta och hennes syster och Lasaros. När han nu
hörde att Lasaros var sjuk stannade han först kvar två
dagar där han befann sig, men sedan sade han till
lärjungarna: »Låt oss gå tillbaka till Judeen.«
När Jesus kom dit fann han att Lasaros redan hade
legat fyra dagar i graven. När Marta hörde att Jesus var
på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt
kvar hemma. Marta sade till Jesus: »Herre, om du hade
varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att
Gud skall ge dig vad du än ber honom om.« Jesus
sade: »Din bror kommer att uppstå.« Marta svarade:
»Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den
sista dagen.« Då sade Jesus till henne: »Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall
leva om han än dör, och den som lever och tror på mig
skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?« Hon svarade:
»Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han
som skulle komma hit till världen.«
När också Maria kom dit där Jesus var och Jesus såg
hur hon grät blev han upprörd och skakad i sitt
innersta, och han frågade: »Var har ni lagt honom?«
De sade: »Herre, kom och se.« Jesus föll i gråt. Då
sade judarna: »Se, hur mycket han höll av honom.«
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Men några av dem sade: »Kunde inte han som
öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lasaros
inte behövt dö?« Jesus blev åter upprörd och gick till
graven. Det var en klipphåla med en sten för
öppningen. Jesus sade: »Ta bort stenen.« Den dödes
syster Marta sade då: »Herre, han luktar redan, det har
ju gått fyra dagar.« Jesus sade till henne: »Har jag inte
sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?«
De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen
och sade: »Fader, jag tackar dig för att du har hört mig.
Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger
detta med tanke på alla dem som står här, för att de
skall tro på att du har sänt mig.« Sedan ropade han
med hög röst: »Lasaros, kom ut.« Och den döde kom
ut med armar och ben inlindade i bindlar och med
ansiktet täckt av en duk. Jesus sade åt dem: »Gör
honom fri och låt honom gå.« Många av judarna, de
som hade gått ut till Maria och sett vad Jesus gjorde,
kom till tro på honom. Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Fulla av förtröstan åkallar vi vår Fader i himlen. Vi
frambär våra böner genom Jesus Kristus, som har sagt
att Fadern alltid uppfyller vad Sonen ber honom om.
1. Ge omvändelsens nåd åt alla Kristi lärjungar, så att
de genom att fira den heliga eukaristin till minnet av
Kristi lidande, död och uppståndelse, når det eviga
livet. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.

372

2. Ge frihet åt de folk som blir förtryckta av denna
världens makthavare, och skänk fred åt alla som
längtar efter den. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Skänk vishetens gåva och Andens ljus åt alla dem
som leder fastereträtter, att deras ord stärker de
kristnas tro. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Skänk evig lycka åt våra avlidna, så att de kan ta del
av det liv som Jesus Kristus har utlovat. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Ge oss alla nåden att på ett värdigt sätt delta i de
sista dagarna av denna fastetid, och må vi genom en
god bikt och firandet av den heliga eukaristin bli väl
beredda att fira Påskens mysterium. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
Herre, tag emot de böner som vi, ditt folk bär fram till
dig. Skänk oss dina gåvor, ge oss en botfärdig ande
och led oss på frälsningens väg. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.

Bön över offergåvorna
Allsmäktige Gud, vi tackar för att vi allt närmare får
lära känna dig och leva av ditt liv. Hör vår bön och ge
oss genom detta offer det som ännu fattas oss. Genom
Jesus Kristus, vår Herre.
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Prefation om Lasaros
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 han är sann människa, Jesus, som sörjde Lasaros,
sin vän, och han är sann Gud, den Evige, som
uppväckte honom ur graven.
Han förbarmar sig över oss människor och leder oss
genom lidandets och uppståndelsens mysterium till det
nya livet i sitt rike.
Genom honom förkunnar änglarna din ära och gläder
sig inför ditt ansikte i evighet.
Låt även oss få stämma in i deras lovsång när vi faller
ned inför din härlighet, tillber dig och sjunger:
Kommunionantifon (Joh 11:26)
Den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin
dö, säger Herren.
Bön efter kommunionen
Allsmäktige Gud, låt oss i tid och evighet förbli
levande lemmar i honom vars kropp och blod vi här
fått ta emot, Jesus Kristus, vår Herre.
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