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Tredje Påsksöndagen - år B 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 66:1-2) 
 

Höj jubel till Herren, alla länder. Lovsjung hans namn, 
ge honom ära och pris. Halleluja. 
 

Inledning  
 

Vi har församlats här idag till firandet av Eukaristin, 
till minne av Kristi påsk, hans övergång från döden till 
livet. Den Uppståndne kommer i denna stund till sitt 
folk. Han låter sig kännas igen i Skriftens ord och i 
brödsbrytelsen. När vi deltar i firandet av detta 
mysterium blir vi hans vittnen inför våra bröder och 
systrar, för vilka vi skall förkunna hans död och 
bekänna hans uppståndelse tills han återkommer i 
härlighet.  
 

HERRE - Tjänaren, dig förhärligade Fadern, som 
uppväckte dig från de döda. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS , Livets givare, du skänker oss dig själv i 
Eukaristin, vilket är förskottet av den eviga 
härligheten. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - Vår förespråkare inför Fadern, du är 
försoningsoffret för hela världens synd. Herre, 
förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Helige Gud, genom påskens mysterium blir din kyrka 
ständigt ung på nytt. Låt vår härlighet som dina barn 
ge oss osvikligt hopp i väntan pä uppståndelsens dag, 
då allt förvandlas och förnyas. Genom din Son... 
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Första läsningen - Apg 3:13-15, 17-19 (Vägvisaren till 
livet dödade ni, men Gud har uppväckt honom)  
 

Läsning ur Apostlagärningarna. 
Petrus sade till folket: »Abrahams, Isaks och Jakobs 
Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, 
honom som ni utlämnade och som ni förnekade inför 
Pilatus när han hade beslutat sig för att frige honom. 
Ni förnekade honom som var helig och rättfärdig och 
begärde att få en mördare frigiven, och vägvisaren till 
livet dödade ni. Men Gud har uppväckt honom från de 
döda, det kan vi vittna om. 
Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, 
ni liksom era ledare. Men på så sätt har Gud låtit det 
gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina 
profeter: att hans Messias skulle lida. Ångra er därför 
och vänd om, så att era synder blir utplånade.«  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Responsoriepsalm - Ps 4:2, 4, 7, 9  
 
R:  Herre, lät ditt ansikte lysa över oss. (612)  
 

När jag ropar, så svára mig, * 
du min rättfärdighets Gúd, 
du som i trångmål skaffar mig rúm, * 
var mig nådig och hör min bön. 
 
Besinna att Herren har utvalt den frómme, * 
Herren hör när jag ropar till hónom. 
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Många säger: ”Vem ger oss lycka?” * 
Herre, låt ditt ansikte lysa över óss. 
I frid vill jag lägga mig ner, 
och i frid skall jag somna ín, * 
ty du, Herre, låter mig bo i trygghet.  
 

Andra läsningen - 1 Joh 2:l-5a (Kristus är det offer 
som sonar våra synder) 
  

Läsning ur första Johannes brev. 
Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall 
synda. Men om någon syndar har vi en som för vår 
talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han 
är det offer som sonar våra synder och inte bara våra 
utan hela världens. 
Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller 
hans bud. Den som säger: »Jag känner honom« men 
inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns 
inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har 
Guds kärlek i sanning nått sin fullhet.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Han som skapat allt har uppstått från de döda, han har 
förbarmat sig över hela sin skapelse.  
 

Evangelium - Luk 24:35-48 (Uppenbarelsen för de elva 
i Jerusalem)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden berättade de två lärjungarna vad som 
hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till 
känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu 



598 
 

 

talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade 
dem: »Frid över er!« De blev rädda, och i sin 
förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då 
sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av 
tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag 
och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande 
har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.« 
Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av 
idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade 
han dem: »Finns det något att äta här?« De räckte 
honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och 
åt. 
Han sade till dem: »Detta är vad jag sade till er när jag 
ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står 
skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i 
psalmerna.« Sedan öppnade han deras sinnen så att de 
kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: »Detta 
är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och 
uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas 
förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans 
namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall 
vittna om allt detta.  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
Vi tror att Jesus är vår förespråkare och vår Frälsare. 
Därför vågar vi be till Gud, vår Fader.  
 
1. För alla biskopar, präster och diakoner, att de troget 
förkunnar Messias lära, han som led, dog och uppstod 
från de döda, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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2. För dem som har makt över oss, att de med rättvisa 
leder oss till fred och endräkt, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som gått vilse på livets väg, att de åter 
finner Gud och kan glädjas åt ett nytt liv, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För våra avlidna, att han till vilken de hade satt sitt 
hopp, låter dem få del i sin seger över döden, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här, att vi känner igen Kristus 
när han talar till oss och bryter brödet åt oss, och att vi 
kan vittna om honom inför våra medmänniskor, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud vår Fader, din son är vårt ljus. Han förklarar 
skriftens ord för oss och samlar oss vid den heliga 
Måltiden. Vi ber dig, se med mildhet på våra böner, 
som vi bär fram i Jesu namn. Han som med dig lever 
och råder, Gud från evighet till evighet. Amen. 
 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, ta emot din kyrkas gåvor, och låt hennes jubel 
över Kristi uppståndelse, källa till all glädje, fortsätta 
och fullbordas i evigheten. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
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Prefation II 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 tid) då vårt påskalamm, Kristus, blivit 
slaktat. 
Genom honom föds vi som ljusets barn till det eviga 
livet, för den som tror på honom öppnas himmelrikets 
portar. 
Ty med hans död har vi blivit friköpta från döden, och 
i hans uppståndelse har liv beretts åt hela världen. 
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför 
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din 
ära och förkunnar ditt lov utan ände: 
 

Kommunionantifon (jfr Luk 24:46-47) 
 

Messias skulle lida och uppstå från de döda på tredje 
dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse 
skall förkunnas i hans namn för alla folk. Halleluja. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Herre, skydda ditt folk, som har uppstått till det nya 
livet, och låt oss genom Jesu seger över döden stå upp 
till härligheten i en oförgänglig kropp. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 


