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7 söndagen ‘under året’– år A 
 
Ingångsantifon (Ps 13:6) 

 
Herre, jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjdar sig 
över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty 
han har gjort väl mot mig. 

 
Inledning 
 

Vi lovprisar Gud i dag för att han har sänt oss sin Son, 
för att genom hans död och uppståndelse skänka oss 
frälsning. „Lova Herren, min själ, och allt det i mig är 
hans heliga namn”. Låt vårt deltagande i denna 
Eukaristi till åminnelse av vår frälsning bli en lovsång 
till vår Guds ära. 
 
HERRE – du är Guds Son, av kärlek till oss antog du 
vår dödliga kropp. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - du försonade oss med Fadern och med  
varandra genom blodet på ditt kors.  
Kristus, förbarma dig.  
HERRE - du skall döma oss efter den kärlek som vi 
har visat våra bröder och systrar. Herre, förbarma dig.  

 
 
Kollektbön 
 

Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och 
dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid 
kan behaga dig. Genom din Son ... 
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Första läsningen - 3 Mos 19:1-2,17-18 (Ni skall vara 
heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig) 
 

Läsning ur tredje Moseboken. 
Herren talade till Mose: Säg till Israels hela menighet: 
Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig. 
Du skall inte bära agg mot din landsman utan 
tillrättavisa honom, så att du inte för hans skull drar 
skuld över dig. Du skall inte ta hämnd och inte hysa 
vrede mot någon i ditt folk, utan du skall älska din 
nästa som dig själv. Jag är Herren. 
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm   Ps 103:1-4, 8, 10,12-13 
 
R.   Nådig och barmhärtig är Herren. (667) 
 

Lova Herren, min själ, * 
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn. 
Lova Herren, min själ, * 
och glöm inte vad gott han har gjórt, 
 
han som förlåter dig alla dina míssgärningar * 
och helar alla dina bríster, 
han som räddar ditt liv från gráven * 
och kröner dig med nåd och barmhärtighet, 
 
Barmhärtig och nådig är Hérren, * 
sen till vrede och rik på kärlek. 
Han handlar inte med oss efter våra synder * 
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar. 
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Så långt som öster är från väster * 
låter han våra överträdelser vara från oss. 
Som en fader förbarmar sig över bárnen, * 
så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. 

 
 
Andra läsningen - 1 Kor 3:16-23 (Ni är Guds tempel)  
 

Läsning ur Paulus första brev till Korinthierna. 
Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande 
bor i er? Om någon förstör Guds tempel skall Gud 
förgöra honom. Ty Guds tempel är heligt, och ni är det 
templet.  
Bedra inte er själva. Den av er som tycker sig vara vis 
i världslig mening måste först bli en dåre för att bli vis. 
Ty denna världens vishet är dårskap i Guds ögon. Det 
står skrivet: Han snärjer de visa i deras slughet, och 
vidare: Herren vet att de visas tankar är tomhet. 
Därför skall ingen grunda sin stolthet på människor. 
Allt tillhör er — Paulus, Apollos och Kefas, hela 
världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men 
ni tillhör Kristus, och Kristus tillhör Gud. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
Halleluja 
 

Hos den som bevarar Guds ord 
har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet 
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Evangelium - Matt 5:38-48 (Älska era fiender) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Ni har 
hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. 
Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om 
någon slår dig på högra kinden, så vänd också den 
andra mot honom. Om någon vill processa med dig för 
att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om 
någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, 
så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och 
vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.  
Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa 
och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender 
och be för dem som förföljer er; då blir ni er 
himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp 
över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga 
och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall 
ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? 
Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på 
dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte 
hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader 
i himlen är fullkomlig.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
Förbön 

Medvetna om vår kallelse till helighet och till att leva 
enligt kärleksbudet, ber vi nu gemensamt till vår 
himmelske Fader.  
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1. För alla kristna att de må utgöra en helig gemenskap 
som outtröttligt följer budet om kärleken till Gud och 
till nästan, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För nationer som splittras av hat och krig, att de 
slutar att döda, och börjar leva i broderskap med 
varandra, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de barn som saknar ett hem, för ungdomar som 
saknar tillsyn och ett gott exempel, att medmänniskor 
hjälper dem med sitt hjärta och sin välvilja, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För dem som förföljer kyrkan, att de skall förstå, att 
det är bättre att lyda Gud än människor, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi alltid skall vara medvetna om 
att vi är Guds tempel, som inte får vanhelgas av svåra 
synder, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du låter solen gå upp över onda och goda. Vi är 
medvetna om vår otillräcklighet och att vi saknar egna 
förtjänster. Må vår bön nå fram till dig och utbedja oss 
den nåd vi behöver. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 
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Bön över offergåvorna 
 

I djupaste vördnad fullgör vi denna heliga tjänst och 
ber dig, Herre, att offret till din ära länder oss till 
välgång i tid och evighet. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 

 
Prefation VII 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 så älskade du världen 
att du sände din ende Son till att frälsa oss; 
han blev oss människor lik i allt, utom i synd, 
för att vi skulle bli honom lika. 
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, 
men genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig 
och kan tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du 
älska hos oss vad du älskade hos honom. 
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga, 
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel: 
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Kommnnionantifon (Ps 9:2-3) 
 
Jag vill förkunna alla dina under, jag vill glädja mig 
och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den 
Högste.  

 
Bön efter kommunionen  

 
Allsmäktige Gud, ge oss en gång härlighetens arv, vars 
borgen vi har fått i detta sakrament. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
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