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32 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) 

Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt 
öra till mitt rop. 
 

Inledning  
Långsamt närmar vi oss slutet av det liturgiska året. 
Och allt oftare riktas vår uppmärksamhet mot världens, 
men även människolivets slut: förgängligheten, döden 
men också uppståndelsen. Under denna Eukaristi står 
Kristus mitt ibland oss och vill påminna oss om att vårt 
liv vid vår död inte tar slut, utan att det bara 
förvandlas, och att vi, liksom han, också kommer få 
uppstå från de döda. Vi förenar oss med Kristi 
påskmysterium, stärkta i hoppet, fortsätter vi vår 
jordevandring mot uppståndelsen.  
 
När vi påbörjar firandet av detta stora trosmysterium, 
låt oss bekänna våra synder inför Herren.  
 

HERRE - du återuppväckte döda Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du uppstod från de döda för att skänka oss 
livet. Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du bereder en boning för oss i Faderns hus. 
Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
Allsmäktige och barmhärtige Gud, driv bort ifrån oss 
allt som skadar oss, och låt oss, utan hinder till kropp 
eller själ, i frihet göra det goda som du har berett åt 
oss. Genom din Son... 
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Första läsningen  2 Mack 7:1-2, 9-14 (Världens ko-
nung skall låta oss uppstå igen) 

 
Läsning ur andra Mackabeerboken. 
Det inträffade att sju bröder blev gripna tillsammans 
med sin mor. Kung Antiochos försökte tvinga dem att 
äta av det förbjudna svinköttet genom att låta 
misshandla dem med spö och piska. En av dem talade 
för dem alla och sade: »Vad skall du förhöra oss om? 
Vad vill du ha reda på? Vi är ju beredda att dö hellre 
än bryta mot våra fäders lagar.« Och i dödsögonblicket 
sade den andre brodern: »Du, din usling, skiljer oss 
från detta livet, men världens konung skall låta oss 
uppstå igen till evigt liv, ty vi dör för hans lag.« 
Därefter blev den tredje utsatt för deras behandling. 
När de ville skära av honom tungan, räckte han genast 
ut den, sträckte oförfärat fram händerna och yttrade 
dessa tappra ord: »Detta har jag fått som gåva av 
himlen; för hans lagars skull avstår jag det gärna, och 
av honom hoppas jag få det tillbaka igen.« Både 
kungen själv och hans män måste häpna över den unge 
mannens själsstyrka och likgiltighet för plågorna. 
Sedan han hade lämnat livet, torterade och 
misshandlade de den fjärde på samma vis. Då slutet 
närmade sig, sade han: »När man skiljs från livet bland 
människorna, är det gott att kunna sätta sitt hopp till 
Guds löften om att han skall låta oss uppstå igen. Men 
för dig blir det ingen uppståndelse till liv.« 
Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm   Ps 17:1, 5-6, 8, 15 
 

R:   Jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar. (616) 
 

Hör, o Herre, en rättfärdig sak, 
ge akt på mitt rop, lyssna till min bön, * 
den kommer inte från falska läppar. 
Mina steg går på dina budords stígar, * 
mina fötter håller sig stadigt på dina vägar. 
 
Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svára mig. * 
Vänd ditt öra till mig, hör mina órd. 
Bevara mig som en ögonsten, * 
skydda mig i dina vingars skúgga. 
 
I rättfärdighet skall jag skåda ditt ánsikte, * 
jag skall mättas av din åsyn när jag váknar.  

 

Andra läsningen - 2 Thess 2:16-3:5 (Må Herren leda er 
fram till Guds kärlek och Kristi uthållighet) 
 

Läsning ur Paulus andra brev till thessalonikerna. 
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, 
som älskar oss och i sin nåd har gett oss evig tröst och 
säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt gott i 
gärning och ord.  
Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner 
spridning och anseende, så som har skett hos er, och 
att vi förskonas från brottsliga och onda människor — 
alla har ju inte tron. Men Herren är trofast, han skall 
styrka er och skydda er för det onda. I vår tro på 
Herren litar vi på att ni gör och kommer att göra vad vi 
här föreskriver. Må Herren leda er fram till Guds 
kärlek och Kristi uthållighet. Så lyder Herrens ord. 
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Halleluja   Upp 1:5a, 6b 
 
   Jesus Kristus är den förstfödde från de döda.  
   Honom tillhör äran i evigheters evighet. 

 
Evangelium - Luk 20:27-38 (Gud är en Gud för 
levande, för honom är alla levande) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden kom några saddukeer — de förnekar att 
det finns en uppståndelse — till Jesus och frågade: 
»Mästare, Mose lär oss ju i skriften att om någon har 
en gift bror som dör barnlös, så skall han gifta sig med 
änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Nu fanns 
det sju bröder. Den förste gifte sig och dog barnlös. 
Den andre och den tredje gifte sig med änkan, likaså 
de återstående, och alla sju dog utan att lämna barn 
efter sig. Slutligen dog också kvinnan. Hur blir det 
med henne vid uppståndelsen, vems hustru blir hon? 
Alla sju hade ju haft henne som hustru.« Jesus svarade: 
»Denna världens människor gifter sig och blir 
bortgifta, men de som befinns värdiga att komma till 
den andra världen och uppstå från de döda, de gifter 
sig inte och blir inte bortgifta. De kan ju inte mera dö, 
de är som änglar, och de är Guds söner, eftersom de 
har fått uppstå. Att de döda uppstår har också Mose 
visat i stället om törnbusken, där han kallar Herren för 
Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är 
inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är 
alla levande.« 
Så lyder Herrens evangelium. 
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Förbön  
 

Jesus Kristus dog och uppstod från de döda. Han är vår 
förespråkare inför Fadern och därför vågar vi be:  
 
1. För alla människor, att en längtan efter det eviga 
livet uppväcks i dem, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla biskopar, präster och diakoner, att de genom 
sin tro visar människorna vägen till det eviga livet, ber 
vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som lider förföljelse för Kristi skull, att 
vittnesbördet om deras levande tro drar andra närmare 
Gud, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de avlidna i vår församling, att de liksom 
Kristus, må uppstå till ett nytt liv, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här i Kristi namn, att vi aldrig 
glömmer att vi är skapade för evigheten, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 

Herre, hör ditt folks böner och stärk oss i hoppet, att 
vi, som tror på uppståndelsen, utan fruktan kan vänta 
på mötet med dig. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, se i nåd till detta offer, och hjälp oss att med 
tanke och känsla leva med i Kristi lidande, som här 
blir närvarande. Genom honom, Jesus Kristus, vår 
Herre. 
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Prefation VIII för söndagar "under året" 
 

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 frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty genom Sonens blod och genom Andens kraft har 
du samlat dina genom synden skingrade barn och 
förenat dem till ett. 
Liksom du är ett med Sonen och den helige Ande, så 
gör du din kyrka till ett i dig, till Kristi kropp och till 
Andens tempel, och ger så kunskap om din vishet i 
hela dess mångfald. 
Därför stämmer vi in i änglarnas lovsång inför din 
tron, vi prisar ditt namn, tillber dig och sjunger: 
 

Kommunionantifon (Ps 23:12) 
 

Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han 
låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten 
där jag finner ro. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Vi tackar dig, Herre, för den gåva som mättar oss och 
ber att Andens kraft, som tagit vårt innersta i 
besittning, gör oss uppriktiga och uthålliga i din tjänst. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 


