555

Påskdagen - Kristi Uppståndelse - år C
Ingångsantifon (jfr Ps 139:18, 5-6)
Jag är uppstånden, jag är ännu hos dig, du håller din
hand över mig. Underbart har din kunskap blivit
uppenbarad, halleluja.
Inledning
Detta är dagen som alla har längtat efter. Dagen, på
vilken Kristus har besegrat döden, helvetet och satan.
Dagen på vilken vi församlas för att genom firandet av
den heliga Eukaristin tacka Gud för frälsningens nåd.
Livet kämpade mot Döden, men trots att Livets Herre
dödades, har han genom sin uppståndelse besegrat
döden och härskar nu för evigt. Han är närvarande mitt
ibland oss för att mätta oss med sitt ord och sin kropp,
och för att säga till var och en av oss: 'Jag har uppstått
från graven och är alltid med dig'.
Låt oss bekänna våra synder inför Herren, så att vi
värdigt skall kunna delta i firandet av denna heliga
Eukaristi, som är åminnelsen av hans död och
uppståndelse.
HERRE - du har uppstått från de döda, för att vi skulle
vinna evigt liv. Herre, förbarma dig.
KRISTUS - du sitter på Faderns högra sida och för
talan för ditt folk. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du kommer igen, för att visa oss att vårt liv
är fördold i dig hos Gud. Herre, förbarma dig.
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Kollektbön
Allsmäktige Gud, du som i dag har låtit Kristus vinna
seger över döden och öppnat evighetens portar, sänd
oss din helige Ande och låt oss stå upp till det nya
livet. Genom din Son...
Första läsningen - Apg 10:34a, 37-43 (Vi åt och drack
med honom efter hans uppståndelse)
Läsning ur Apostlagärningarna.
När Petrus var i Caesarea, hos Cornelius, tog han till
orda: »Ni känner till det som har skett i hela Judeen,
med början i Galileen efter det dop som Johannes
predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud
med helig ande och kraft och hur han vandrade
omkring och gjorde gott och botade alla som var i
djävulens våld; Gud var med honom. Vi kan vittna om
allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i
Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och
dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen
och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för
vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss
som åt och drack med honom efter hans uppståndelse
från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för
folket och vittna om att han är den som Gud har
bestämt till att döma levande och döda. Om honom
vittnar alla profeterna att var och en som tror på
honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.«
Så lyder Herrens ord.
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Responsoriepsalm - Ps 118:1-2, 16-17, 22-23
R:

Detta är den dag som Herren har gjort,
låt oss jubla och vara glada.(677)
Tacka Herren, ty han är gód, *
evigt varar hans nåd.
Så må Israel säga, *
evigt varar hans nåd.
Herrens högra hand är úpplyft, *
Herrens högra hand gör mäktiga tíng.
Jag skall inte dö utan léva *
och berätta om Herrens gärningar.
Stenen som husbyggarna rátade *
har blivit en hörnsten.
Herren har gjort den till détta, *
underbar är den i våra ögon.

Andra läsningen - Kol 3:1-4 (Ni har uppstått med
Kristus)
Läsning ur Paulus brev till kolosserna.
Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det
som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra
sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som
finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt
liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus
träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda
fram i härlighet tillsammans med honom.
Så lyder Herrens ord.
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Påsksekvensen
Lovets offer alla trogna
ger åt det Lamm som offrats.
Kristus som själv var skuldlös
gav sitt liv för oss alla,
återlöste oss från våra synder.
Död och liv gick i närkamp.
Allt i häpnad höll andan.
I sin död förintade Gud döden.
Vad såg du, Maria,
när du kommit till graven?
— Jag såg den plats där han lades.
Men han var ej där, han hade uppstått.
Hans huvudduk såg jag
och bindlarna som låg där.
Guds ängel sade: »Han lever,
han väntar på er i Galileen.«
Han har uppstått. Han oss leder
från döden till livet,
och hans är makten, äran och riket.
Halleluja
Vårt påskalamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira
högtid med renhetens och sanningens osyrade bröd.
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Evangelium - Joh 20:1-9 (Den tomma graven)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes.
Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu
var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och
fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang
genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och
den andre lärjungen, den som Jesus älskade: »De har
flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har
lagt honom.« Petrus och den andre lärjungen begav sig
då ut till graven. De sprang båda två, men den andre
lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram
till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna
ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax
efter, och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga
där, liksom duken som hade täckt huvudet, men den
låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på
ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen in,
han som hade kommit först till graven. Och han såg
och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått
skriftens ord att han måste uppstå från de döda.
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
På denna dag, då vår Herre Jesus Kristus segrade över
döden, frambär vi våra böner till Gud vår Fader.
1. För den heliga kyrkan, att hon med sitt liv vittnar för
världen om tron på den uppståndne Kristus, ber vi till
Herren:
Herre, hör vår bön.
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2. För vår splittrade kristenhet, att vår gemensamma
tro på Kristi seger över döden, gör våra hjärtan öppna
för den frid och enhet som endast han kan skänka oss,
ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
3. För dem som ännu inte har nåtts av det Glada
budskapet om frälsningen, att de tack vare de kristnas
ansträngningar får del i den Uppståndnes ljus, ber vi
till Herren:
Herre, hör vår bön.
4. För alla våra avlidna som har lämnat oss för att få
glädjas över att se Guds ansikte, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
5. För oss själva, att vi genom att deltaga i denna
eukaristi, ständigt förändrar vårt liv och vänder oss till
det himmelska, där Kristus sitter på Faderns högra
sida, ber vi till Herren:
Herre, hör vår bön.
Gud, vår Fader, hör våra böner, som vi frambär till dig
på denna glädjerika dag, då din son uppstod från de
döda, och hjälp alla människor på deras väg hem till
dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen.

Bön över offergåvorna
Herre, i jublande glädje frambär vi påskens offer. Låt
din kyrka här födas på nytt och fä näring för det eviga
livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Prefation I för påsktiden
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 prisar
dig, Herre, varje dag och varje stund och särskilt denna
dag (denna natt, denna tid) då vårt påskalamm,
Kristus, blivit slaktat.
Ty han är det sanna Lammet som borttager världens
synder.
Med sin död gör han döden om intet, och med sin
uppståndelse förnyar han livet.
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din
ära och förkunnar ditt lov utan ände:
Kommunionantifon (1 Kor 5:7-8)
Vårt påskalamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira
högtid med renhetens och sanningens osyrade bröd.
Halleluja.
Bön efter kommunionen
Allsmäktige Gud, var oss alltid nära i påskens
mysterier, och stärk oss genom dem på vår väg till
uppståndelsens härlighet. Genom Jesus Kristus, vår
Herre.
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