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Femte Påsksöndagen - år B 
 
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  
 

På söndagarna under Påsktiden framställs Jesu Kristi, 
vår Frälsares mysterium på olika sätt för oss. I dagens 
evangelium kallar sig Jesus för den sanna vinstocken, 
och vi - hans lärjungar - är grenarna på den. Genom 
dopet blir vi förenade med Honom, Eukaristin stärker 
och fördjupar detta band. Vi har församlats här idag, 
för att som grenar ta emot den livgivande saven från 
den sanna Vinstocken. Låt oss tacka Gud för detta 
underbara påsksakrament.  
 

HERRE - du är vinstocken för alla som tror på dig. 
Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - med ditt ord renar du oss från våra synder. 
Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du kommer för att döma oss efter vår kärlek 
till vår nästa. 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 9:26-31 (Paulus omvändelse)  
 

Läsning ur Apostlagärningarna. 
När Saul hade kommit till Jerusalem försökte han 
ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för 
honom eftersom de inte litade på att han var en 
lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till 
apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen 
hade sett Herren, som talat till honom, och hur han 
frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. 
Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem 
i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Han 
predikade också för de grekisktalande judarna och 
disputerade med dem. De bestämde sig för att röja 
honom ur vägen, men när bröderna fick reda på detta 
tog de honom ner till Caesarea och skickade honom 
därifrån vidare till Tarsos. 
Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och 
Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan, 
och den växte genom den heliga andens tröst och stöd.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 22:26b-28, 30-32  
 
R:   Du är källan till min lovsång. Halleluja. (620)  
 

Mina löften får jag infria inför dem som frúktar 
honom, * 
de ödmjuka skall äta och bli mätta. 
De som söker Herren skall få lóva honom, * 
ja, era hjärtan skall leva för évigt. 
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Alla jordens ändar skall betänka vad Herren gjort 
och omvända sig till hónom, * 
alla folk och stammar skall tillbe inför díg. 
Alla härskare på jorden skall böja knä inför hónom,  
de som vilar i graven skall falla ned inför hónom. 
 
Jag skall leva inför hónom, * 
och mina ättlingar skall tjäna honom. 
De skall berätta för kommande släktled om Hérren,† 
och förkunna om hans hjälp för ofödda släkten, * 
de skall vittna om vad Herren har gjórt.  
 

Andra läsningen - 1 Joh 3:18-24 (Detta är hans bud)  
 

Läsning ur första Johannes brev. 
Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med 
handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens 
barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom 
övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och 
förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi 
stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi 
av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som 
behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro 
på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så 
som han har befallt oss. Den som håller Guds bud 
förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i 
oss vet vi av anden som han har gett oss.  
Så lyder Herrens ord.  
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Halleluja 
 

Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren. Om 
någon är kvar i mig, bär han rik frukt.  
 

Evangelium - Joh 15:1-8 (Vinstocken och grenarna)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag är den 
sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje 
gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje 
gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. 
Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat 
för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom 
grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte 
sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om 
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. 
Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik 
frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är 
kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och 
vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns 
upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, 
så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader 
förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina 
lärjungar.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 

Förbön  
 

Genom Jesus Kristus frambär vi nu våra böner till Gud 
vår Fader, fulla av tillit att han skänker oss sin nåd.  
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1. För den heliga kyrkan, att hon oavbrutet förkunnar 
det Glada budskapet om Herrens uppståndelse för 
världen, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För våra hemländer, att de aldrig skall sakna fred, 
frihet och respekt för alla sina invånare, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För alla ungdomar, att den helige Ande upplyser 
dem när de väljer sin framtidsväg, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som offrat sina liv för sin tros skull, att 
Gud belönar dem med evigt liv, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som är samlade här, att vi - i likhet med 
Kristi lärjungar - modigt vittnar om honom i ord och i 
handling, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, din son sade att om vi håller oss till honom, 
kommer våra böner att uppfyllas. Hör därför dessa 
böner, som vi bär fram inför 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. 

 
 


