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6 söndagen ‘under året’-år  A 
 
Ingångsantifon (Ps 31:3-4) 
 

Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast 
klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt 
bergfäste och min borg, och du skall, för ditt namns 
skull, leda och föra mig. 

 
Inledning 
 

Vi är samlade här för att fira Eukaristi, för att på detta 
sätt uppfylla Jesu vilja när han säger: „Gör detta till 
min åminnelse”. Vi ska lyssna till Ordet som skänker 
liv, och vi skall mättas med den förhärligade Herrens 
kropp och blod. Det är försmaken av detta, som „vad 
inget öga sett och inget öra hört och vad ingen 
människa har anat, det som Gud har berett åt dem som 
älskar honom”. 
 
HERRE - du kom till jorden, för att öppna för oss 
vägen till Fadern i himlen. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du skänker oss ditt Ord, som är ande och 
liv. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du förlåter oss det onda och ger oss kraft att 
göra  det goda. Herre, förbarma dig.  

 
Kollektbön 
 

Gud, du som vill komma till dem som har ett redligt 
och uppriktigt hjärta, gör oss genom nåden sådana att 
du kan bo i oss. Genom din Son ... 
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Första läsningen - Syr 15:15-20 (Om du vill, kan du 
hålla buden) 
 

Läsning ur Syraks bok. 
Om du vill, kan du hålla buden.  
Du bestämmer själv om du skall vara trogen.  
Eld och vatten har han lagt framför dig:  
räck ut din hand efter vilket du vill.  
Framför människan ligger livet och döden,  
och hon får det hon väljer.  
Ty stor är Herrens vishet,  
väldig är hans makt, och han ser allt.  
Hans blickar följer dem som fruktar honom,  
och ingen mänsklig handling undgår honom.  
Han har inte befallt någon att leva gudlöst,  
ingen har fått hans tillåtelse att synda. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm  Ps 119:1-2, 4-5, 17-18, 33-34 
 
R.   Saliga de som följer Herrens lag. (678) 
 

Saliga de vilkas väg är óstrafflig, * 
de som vandrar efter Herrens lág. 
Saliga de som tar hans vittnesbörd i ákt, * 
de som söker honom av allt sitt hjärta. 
 
Du har givit dina befállningar, * 
för att man noga skall följa dem. 
O att mina vägar var rätta, * 
så att jag höll dina stádgar! 
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Gör väl mot din tjänare, låt mig léva, * 
då vill jag hålla ditt órd. 
Öppna mina ögon, * 
så att jag ser det underbara i din lág. 
 
Visa mig, Herre, dina stadgars väg, * 
så vill jag lyda den intill slútet. 
Ge mig förstånd, så vill jag lyda din lág * 
och hålla den av allt mitt hjärta. 

 
 

Andra läsningen - 1 Kor 2:6-10 (Guds hemlighetsfulla 
vishet) 
 

Läsning ur Paulus första brev till Korinthierna. 
Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte 
en vishet som hör till denna världen eller denna 
världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds 
hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan 
före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till 
härlighet. Den kände ingen av denna världens makter 
till — om de hade känt till den skulle de inte ha 
korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar, som det står i 
skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och 
ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem 
som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det 
genom Anden, ty det är Anden som utforskar allt, 
också djupen hos Gud. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
 



894 
 

 

Halleluja 
 

Välsignad är du, Fader, himlens och jordens Herre, 
som uppenbarat himmelrikets hemligheter för dem 
som är som barn 

 
Evangelium Matt 5:17-37 (Jesus skärper lagens bud) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tro inte 
att jag har kommit för att upphäva lagen eller 
profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan 
för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden 
förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i 
lagen förgå; inte förrän allt har skett. Den som 
upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, 
och undervisar människorna så, han skall räknas som 
den minste i himmelriket. Men den som handlar och 
undervisar efter dem skall räknas som stor i 
himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet 
överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer 
ni inte in i himmelriket.  
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte 
dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. Men jag 
säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte 
sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte 
att ställas inför rådet, och den som förbannar honom 
undgår inte helvetets eld. Om du bär fram din gåva till 
offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har 
något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför 
altaret och gå först och försona dig med honom; kom 
sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att 
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komma överens med din motpart medan ni ännu är på 
väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och 
domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. 
Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till 
sista öret.  
Ni har hört att det blev sagt: Du skall inte bryta ett 
äktenskap. Men jag säger er: den som ser på en kvinna 
med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. 
Om ditt högra öga förleder dig, så riv ut det och kasta 
det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din 
kropp går förlorad än att hela kroppen kastas i helvetet. 
Och om din högra hand förleder dig, så hugg av den 
och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del 
av din kropp går förlorad än att hela kroppen kommer 
till helvetet.  
Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru 
skall ge henne ett skilsmässobrev. Men jag säger er: 
den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl 
än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas 
genom henne, och den som gifter sig med en frånskild 
kvinna bryter hennes äktenskap.  
Ni har också hört att det blev sagt till fäderna: Du skall 
inte svära falskt och: Du skall hålla vad du har svurit 
inför Herren. Men jag säger er: ni skall inte svära 
någon ed alls. Inte vid himlen, ty den är Guds tron; 
inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter; inte 
vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte 
heller skall du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra 
ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger skall vara 
ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda.« 
Så lyder Herrens evangelium. 
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Förbön 
 

I Guds ögon är vi alltid barn, som ber om den nåd vi 
behöver. Eftersom vi inte kan göra någonting utan 
honom, ber vi nu med tillit.  
 
1. För alla människor på jorden, att de olika vägar på 
vilka de vandrar genom livet, alltid leder dem till Gud, 
som visar sig i tidens tecken, samvetets röst och i sitt 
ord, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla biskopar, präster och diakoner, att deras 
tjänande må förebåda Guds makt och vishet, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För dem som har sjunkit ner i ett liv i synd och 
drogberoende, att de med hjälp från goda 
medmänniskor återfinner den rätta vägen, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som lider nöd i Afrika och Asien, att de får 
hjälp från kristna och andra medkännande människor i 
i-länderna, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som är samlade kring det heliga altarbordet, 
att vårt möte med Herren ger oss kraft att vara trogna 
mot Guds bud, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du har gett oss din sanning. Öppna våra ögon så 
att de vägar på vilka vi vandrar, alltid leder till lydnad 
mot dina bud. Hör dina barns böner genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
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Bön över offergåvorna  
 

Må detta offer, Herre, rena och förnya oss och hjälpa 
oss att leva så att du kan ge oss evighetens lön. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. 

 
Prefation VI 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. 
I dig är det vi lever och rör oss och är till, 
din barmhärtighet mot oss är varje morgon ny. 
Men du låter också vårt eviga liv  
ta sin början här i tiden: 
du låter din helige Ande bo i oss, 
den Ande genom vilken du uppväckte  
Jesus från de döda.  
Därför ser vi med hopp och glädje fram emot den dag 
då du låter oss gå från döden till livet  
med honom, Jesus Kristus, vår Herre. 
Och därför prisar vi dig med alla änglar,  
vi tillber dig och jublar till din ära: 
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Kommunionantifon (jfr Ps 78:29-30)  
 

De åt och blev mätta, och Herren fyllde deras längtan; 
de gick inte miste om sin högsta åstundan.  

 
Bön efter kommunionen 

 
I tacksamhet för dessa ljuvliga gåvor ber vi dig, Herre, 
att hålla vår hunger levande efter det bröd som är vårt 
sanna liv, Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


