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Femte Påsksöndagen - år A 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) 
 

Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har 
gjort under. Han har låtit folken få se hans 
rättfärdighet, halleluja. 
 

Inledning 
  

Jesus Kristus är Kyrkans hörnsten. Kyrkan består av 
levande stenar, det vill säga alla vi, döpta kristna. Han 
har också gjort oss till präster som skall frambära ett 
andligt offer som behagar Gud. Församlade i dag för 
att fira åminnelsen av hans lidande, död och 
uppståndelse, låt oss tacka honom för att han har gjort 
oss till ett heligt, kungligt och prästerligt folk.  
 
HERRE - du är vägen, som genom livets möda leder 
oss till Faderns hus. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - du är sanningen, genom vilken Fadern har 
uppenbarat sin stora kärlek till oss. Kristus, förbarma 
dig.  
HERRE - du är livet för alla som troget följer dig. 
Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, låt påskens mysterium 
fullbordas i oss, så att alla de som i dopet blivit födda 
till det nya livet under din skyddande hand bär 
bestående frukt och uppnår evighetens glädje. Genom 
din... 
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Första läsningen - Apg 6:1-7 (De sju diakonerna 
insätts)  
 

Läsning ur Apostlagärningarna.  
Då lärjungarnas antal ständigt växte, började de 
grekisktalande judarna klaga över att de infödda 
judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga 
utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna 
och sade: »Det är inte riktigt att vi skall försumma 
Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj 
ut sju män bland er som har gott anseende och är 
fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana 
uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt 
ordets tjänst.« Alla de församlade gillade förslaget, 
och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig 
ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas 
och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, och förde 
dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina 
händer på dem. 
Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i 
Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster 
började omfatta tron.  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm Ps 33:1-2, 4-5, 18-19  
 
R:  Herre, låt din nåd vila över oss, 
       ty vi hoppas på dig.   (677)  
 

Jubla i Herren, ni rättfärdiga, * 
lovsång anstår hans trógna. 
Tacka Herren till lyrans klang, * 
lovsjung honom till tiosträngad hárpa. 
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Herrens ord är rätt, * 
och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 
Han älskar rättfärdighet och rätt, * 
jorden är full av Herrens nåd. 
 
Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom,  
till dem som hoppas på hans nåd. 
Han vill rädda dem från döden * 
och behålla dem vid liv i húngertid.  

 
Andra läsningen - 1 Pet 2:4-9 (Den levande stenen)  
 

Läsning ur Petrus första brev. 
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad 
av människor men utvald av Gud och ärad av honom, 
då blir också ni till levande stenar i ett andligt 
husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan 
frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare 
Jesus Kristus. Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger 
jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den 
skall inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er 
som tror. Men för dem som inte tror har stenen som 
husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de 
snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter 
emot därför att de inte lyder ordet. Så är det 
förutbestämt för dem. 
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett 
heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans 
storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt 
underbara ljus.  
Så lyder Herrens ord. 
 



630 
 

 

Halleluja 
 
Jag är vägen, sanningen och livet.  
Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 

 
Evangelium Joh 14:1-12 (Vägen, sanningen och livet)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Känn 
ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders 
hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går 
bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort 
och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka 
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag 
är. Och vägen dit jag går, den känner ni.« Tomas sade: 
»Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna 
vägen?« Jesus svarade: »Jag är vägen, sanningen och 
livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om 
ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min 
fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett 
honom.« Filippos sade: »Herre, visa oss Fadern, det är 
nog för oss.« Jesus svarade: »Så länge har jag varit 
tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, 
Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur 
kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är 
i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem 
talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför 
sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern 
och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas 
skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, 
han skall utföra gärningar som jag, och ännu större.«  
Så lyder Herrens evangelium. 
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Förbön 
Vi är Guds folk i det Nya förbundet. Låt oss därför be 
till Gud för kyrkan och för hela världen.  
1. För världens alla nationer, att de – såsom en enda 
mänsklig familj - må leva tillsammans i fred och 
endräkt, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de i kraft 
av sin vigning, må vara goda föredömen i tron, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de ungdomar, som avslutar sina studier, att de 
väljer den rätta vägen och tjänar Gud på bästa sätt, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som har villat sig bort från den rätta vägen, 
att Kristi evangelium hjälper dem att återfinna den, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här kring altaret, att vi genom 
bön och goda gärningar fullgör vårt kall som Guds 
folk, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
Herre, genom din sons frälsande död har du förenat 
mänskligheten med dig. Lyssna till våra böner, som vi 
här frambär till dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna 
Gud, i detta outsägliga mysterium får vi del av ditt 
eget liv. Låt oss inte bara bekänna dig som den ende 
och sanne Guden utan också älska dig och tjäna dig 
med ett liv som är värdigt vår kallelse. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre.  
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Prefation IV 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 det gamla är förgånget, den fallna skapelsen 
återlöst, och livet har trätt fram på nytt genom honom. 
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 15:1, 5)  
 

Jag är den sanna vinstocken, och ni är grenarna säger 
Herren. Om någon förblir i mig och jag i honom, så 
bär han rik frukt. Halleluja.  

 
Bön efter kommunionen  
 

Herre, vänd blicken mot ditt folk, som du har låtit 
uppstå till det nya livet, och skänk oss genom påskens 
mysterium nåden att stå upp i härligheten med en 
oförgänglig kropp. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 


