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Fjärde Påsksöndagen - år A 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) 
 

Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad 
genom hans ord, halleluja. 
 

Inledning  
 

Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står 
mitt i de troendes gemenskap, för att förkunna 
evangeliet och för att mätta den med sin kropp och sitt 
blod. Låt därför inte våra hjärtan bli hårda och 
likgiltiga för Guds röst, utan låt oss - när vi sedan skall 
återvända hem - bli äkta förkunnare av det glada 
budskapet om dödens Besegrare.  
 
HERRE - av kärlek gav du ditt liv för dina får. Herre, 
förbarma dig.  
KRISTUS - med omsorg söker du efter dina 
borttappade får. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - genom din uppståndelse öppnar du för oss, 
vägen till livets fullhet. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, du som genom jordisk nöd 
leder oss till himmelsk glädje och gemenskap, låt hela 
kyrkan nå det mål till vilket hennes Herre och Herde 
har gått före. Genom honom, Jesus Kristus... 
 
 



610 
 

 

Första läsningen - Apg 2:14a, 36-41 (Petrus 
vittnesbörd om den uppståndne)  
 

Läsning ur Apostlagärningarna. 
Petrus tog till orda och talade till dem som var i 
Jerusalem: »Hela Israels folk skall vara fast förvissat 
om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, 
denne Jesus som ni har korsfäst.« 
Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och 
de andra apostlarna: »Bröder, vad skall vi göra?« 
Petrus svarade: »Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu 
Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då 
får ni den helige Ande som gåva. Ty löftet gäller för er 
och era barn och alla dem långt borta som Herren, vår 
Gud, vill kalla.« Petrus vädjade till dem med många 
andra ord också, och han uppmanade dem: »Se till att 
ni blir räddade undan detta onda släkte.« 
De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den 
dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 23  
 
R:     Herren är min herde,  
         ingenting skall fattas mig.   (621)  
 

Han för mig i vall på gröna ängar, * 
han leder mig till vilans vátten. 
Han ger mig ny kraft, 
han leder mig på rätta vägar, * 
sitt namn till ära. 
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Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 
fruktar jag inget ónt, 
ty du är méd mig, * 
din käpp och stav är min tröst. 
 
Du dukar ett bórd för mig * 
i mina ovänners åsyn, 
du smörjer mitt huvud med ólja * 
och låter min bägare flöda över. 
 
Din godhet och nåd skall följa mig så länge jag 
léver, * 
och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
 

Andra läsningen 
1 Pet 2:20b-25 (Era själars herde)  
 

Läsning ur Petrus första brev. 
Om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, 
då är det något stort i Guds ögon. Det är vad ni har 
kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er 
ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han 
begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans 
mun. Han svarade inte med skymford när han 
skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick 
lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. 
Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, 
för att vi skulle dö bort från synden och leva för 
rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. 
Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka 
till era själars herde och vårdare.  
Så lyder Herrens ord. 
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Halleluja 

Jag är den gode herden, säger Herren;  
jag känner mina får, och de känner mig. 

 
Evangelium Joh 10:1-10 (Jag är dörren)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: 
den som inte går in i fårfållan genom grinden utan 
klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en 
rövare. Men den som går in genom grinden är fårens 
herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör 
hans röst, och han ropar på sina får med deras namn 
och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han 
före dem, och fåren följer honom därför att de känner 
igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan 
springer ifrån honom, därför att de inte känner igen 
främmande röster. « Denna bild använde Jesus när han 
talade till dem, men de förstod inte vad han menade. 
Sedan sade Jesus: »Sannerligen, jag säger er: jag är 
grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är 
tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 
Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli 
räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han 
skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, 
slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, 
och liv i överflöd.«  
Så lyder Herrens evangelium. 

 

Förbön 
 

Genom Jesus Kristus, den gode Herden, som har 
återköpt oss med sitt blod, ber vi till vår Fader i 
himlen.  
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1. För kyrkans alla herdar, att de liksom Kristus, den 
gode Herden, har omsorg om dem som anförtrotts åt 
dem, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För dem som styr länder och stater, att de för sina 
länders väl bemödar sig om fred i hela världen, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som blivit kallade till präster eller till 
ordensliv, att de villigt följer den ende Läromästaren 
och är lydiga mot hans ord, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För våra bröder och systrar, som gått före oss på 
vägen till evigheten, att de må glädja sig över att leva i 
Guds hus, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi tillsammans med Kristus, den 
gode Herden, övervinner det onda och tillsammans 
med honom når livets fullhet, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, vår Fader, du har återköpt världen genom din 
Sons lydnad. Hör våra ödmjuka böner, som vi bär fram 
till dig genom honom, som med dig lever och råder, 
från evighet till evighet. Amen. 
 

Bön över offergåvorna 
 

Herre, må påskens mysterium vara källan till glädje, så 
att din Ande, som uppväckte Kristus frän de döda, bor 
i oss och gör oss levande i honom, Jesus Kristus, vår 
Herre.  
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Prefation III 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. 
Ty såsom offrad lever han evigt: han frambär alltid sig 
själv för oss, och ständigt för han vår talan inför dig. 
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför 
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din 
ära och förkunnar ditt lov utan ände: 

 
Kommunionantifon 
 

Den gode herden är uppstånden, han som gav sitt liv 
för sina får och gick i döden för sin hjord.  

 
Bön efter kommunionen  
 

Gode Herde, vårda din hjord, som du har köpt fri med 
Kristi blod, och led den fram till evig vederkvickelse 
och vila. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 
 
 


