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Andra Påsksöndagen - år B 

Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 

 

Ingångsantifon (1 Pet 2:2) 
 

Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, 

andliga mjölken, för att växa genom den och bli 

räddade. Halleluja. 
 

Inledning  
 

Vi församlas till firandet av den heliga Eukaristin i 

påskens glädje. Död och begraven har Kristus uppstått 

från de döda. Han lever och för vår talan inför Fadern. 

Dagens söndag närvarandegör denna glädje på ett 

alldeles särskilt sätt. Den gudomliga barmhärtigheten 

flödar över oss genom Jesu öppnade sida, som han 

visar för den tvivlande Tomas. Samtidigt är Jesu sår 

också tecknen på priset för vår återlösning. Låt oss be 

att vetskapen om Guds oändliga barmhärtighets 

överflödande nåd skall tända kärlekens eld i våra 

hjärtan och uppväcka en uppriktig ånger över våra 

synder.  

 

Låt oss be Gud om förlåtelse för alla våra synder, för 

att vi på ett värdigt skall kunna delta i firandet av 

denna heliga eukaristi.  

 

HERRE - du är ljuset som lyser i mörkret och källan 

till vårt liv och helgelse. Herre, förbarma dig. 

KRISTUS - du gick lidandets och korset väg, för att 

frälsa oss. Kristus, förbarma dig.  

HERRE - du som ärans konung och som sitter på 

Fadern högra sida. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  

 

Barmhärtige, evige Gud, du som gjort oss till ditt eget 

folk och varje påsk förnyar vår tro, låt nådens gåvor 

växa till i oss, så att vi allt djupare fattar påskens 

hemlighet: vår helighet som döpta, vårt nya liv i 

Anden, vår värdighet som vunnits med Kristi dyrbara 

blod. Genom honom, Jesus Kristus... 

 

Första läsningen - Apg 4:32-35 (Ett hjärta och en själ)  

 

Läsning ur Apostlagärningarna. 

Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta 

och en själ, och ingen betraktade något av det han ägde 

som sitt; de hade allt gemensamt. Med stor kraft 

frambar apostlarna vittnesbördet om att herren Jesus 

hade uppstått, och de fick alla riklig del av Guds nåd. 

Ingen av dem led någon nöd. De som ägde jord eller 

hus sålde sin egendom och kom med köpesumman och 

lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut 

åt var och en efter hans behov.  

Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 118:2-4, 22-24, 25-27a  

 

R:    Detta är den dag som Herren har gjort.  

Halleluja, halleluja (677)  

 

Så må Israel säga, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må Arons hus säga, * 

evigt varar hans nåd. 

Så må de som fruktar Herren säga, * 

evigt varar hans nåd. 

 

Stenen som husbyggarna rátade * 

har blivit en hörnsten. 

Herren har gjort den till détta, * 

underbar är den i våra ögon. 

Detta är den dag som Herren har gjórt, * 

låt oss nu jubla och vara gláda! 

 

Herre, hjälp oss, * 

Herre, låt det gå oss väl. 

Välsignad han som kommer i Herrens námn. * 

Vi välsignar er från Herrens hús. 

Herren är Gud, han gav oss ljus.  

 

Andra läsningen - 1 Joh 5:1-6 (Alla som är födda av 

Gud besegrar världen)  

 

Läsning ur första Johannes brev. 

Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av 

Gud, och den som älskar fadern älskar också hans 

barn. Att vi älskar Guds barn ser vi därav att vi älskar 

Gud och håller hans bud. Ty detta är kärleken till Gud: 
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att vi håller hans bud. Hans bud är inte tunga, eftersom 

alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta 

är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem 

kan besegra världen utom den som tror att Jesus är 

Guds son? Han är den som kom genom vatten och 

blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med 

både vattnet och blodet. Och Anden är den som 

vittnar, ty Anden är sanningen.  

Så lyder Herrens ord.  

 

Halleluja 

 

Saliga de som inte har sett men ändå tror,  

säger Herren.  

 

Evangelium - Joh 20:19-31 (Jesus visar sig på åttonde 

dagen. Tomas tvivlaren)  

 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 

På kvällen den första dagen i veckan satt lärjungarna 

bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom 

Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid 

åt er alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin 

sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus 

sade till dem igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har 

sänt mig sänder jag er.« Sedan andades han på dem 

och sade: »Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon 

hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon 

i hans synder, så är han bunden.« 

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade 

inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna 

sade nu till honom: »Vi har sett Herren«, men han 

sade: »Om jag inte får se spikhålen i hans händer och 
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sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida 

tror jag det inte.« En vecka senare var lärjungarna 

samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots 

att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och 

sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han till Tomas: 

»Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din 

hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« 

Då svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus 

sade till honom: »Du tror därför att du har sett mig. 

Saliga de som inte har sett men ändå tror.« 

Också många tecken som inte har tagits med i denna 

bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har 

upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, 

Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i 

hans namn.  

Så lyder Herrens evangelium.  

 

Förbön  
 

Kristus säger: Saliga de som inte har sett men ändå 

tror. Med djup tro och i förtröstan till hans oändliga 

barmhärtighet ber vi nu till Herren vår Gud.  

 

1. För Guds heliga kyrka, att hon liksom de första 

kristna, lever i fullkomlig enhet och förtröstan till Gud, 

ber vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 

2. För kyrkans alla herdar, att de med sin egen djupa 

och levande tro på den Uppståndne, stärker alla som 

döpts i Kristus och att deras förkunnelse skall ingjuta 

förtröstan till Guds barmhärtighet i de troendes hjärtan, 

ber vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 
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3. För de nyligen döpta, att de under hela sitt liv förblir 

Gud trogna, och att de genom sina liv vittnar om Guds 

barmhärtighet genom att själva visa barmhärtighet, ber 

vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 

4. För dem som hör bikt, att de med iver tjänar Guds 

folk genom att förmedla botens och försoningens 

sakrament, som är en frukt av Guds barmhärtighet, ber 

vi till Herren:  

Herre, hör vår bön. 

5. För oss som är samlade här, att vi växer till i tro och 

förtröstan på Jesus Kristus, Guds son, ber vi till 

Herren:  

Herre, hör vår bön. 

 

Gud vår Fader, stärk vår tro på din enfödde son och lär 

oss ta emot din barmhärtighet. Genom Kristus, vår 

Herre. Amen. 

 

 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, genom tron och dopet blir vi dina barn. Ta emot 

vårt offer i dag, gör oss alla trogna sanningen och 

dopets nåd, och led oss fram till evighetens härlighet. 

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 (Joh 20:27) 

 

Herren säger: Räck ut din hand och stick den i min 

sida. Tvivla inte, utan tro! Halleluja. 

 

Bön efter kommunionen  

 

Allsmäktige Gud, låt påskens gäva, Kristi kropp och 

blod, för alltid bära frukt i våra tankar, ord och 

handlingar. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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