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Att leva är för Gud

inte annat än att älska.

S:t François de Sales
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Jesus Kristus är mittpunkten i världens historia och i varje männi
skas liv. När han uppstod från de döda bröt han det eviga krets
loppet av födelse och förgängelse som varit människornas och
kulturernas förbannelse (jfr 1 Mos 3:19; Pred 1:1–14). Han öpp
nade vägen till Faderns eviga rike, där vår strävan, vår kärlek
och våra lidanden skall bära bestående frukt (jfr Rom 8:18–23). Så
länge vi lever här i tiden har han lovat att vara med oss, varje dag
(jfr Matt 28:20). Våra dagar och år är inte en hopplös upprepning
av ständigt samma händelser; de öppnar framtiden för oss. I vårt
livs händelser, i bönen och i sakramenten kommer Gud till oss,
han som är den ständigt Nye, den alltid Större, den Ende vi aldrig
tröttnar på.
Varje söndag firar Kyrkan Kristi uppståndelse. Vi samlas för
att höra Guds ord, för att be för världen och oss själva, för att fram
bära lovets offer till åminnelse av Kristi lidande och förhärligande,
och för att så få ny kraft för vår uppgift i världen. Alltsedan den
första påskdagsmorgonen i Jerusalem är söndagen Kyrkans fest
dag. Mycket tidigt började man fira en av årets söndagar som en
särskild åminnelsedag av uppståndelsen — Påsksöndagen. Den
är kyrkoårets höjdpunkt. Den föregås av den fyrtio dagar långa
Fastetiden och den följs av den femtio dagar långa Påsktiden, som
slutar på Pingstdagen.
På ett liknande sätt firar vi den 25 december, under årets mör
kaste tid, Jesu ankomst till världen. Denna dag, Juldagen, föregås
av Adventstiden och följs av Jultiden, som slutar söndagen efter
Trettondedagen, då vi firar Jesu dop.
Tiden utanför dessa båda festkretsar (tiden »under året«, då
den liturgiska färgen är grön) har ingen särskild karaktär utan vill
påminna om allt som Jesus sade och gjorde under sitt jordiska liv
och lära oss att hålla alla de bud som han har gett oss (jfr Matt
28:20).
Kyrkoårets sista söndag firas som Kristus konungens fest. I
Kristus skall allt i himmel och på jord sammanfattas, ja han är den
na sammanfattning. Under kyrkoåret betraktar vi och deltar själva
i denna sammanfattning i alla dess aspekter. Med honom lever vi
alla våra år, med alla dess dagar och nätter (jfr 1 Thess 5:10).

Vår historia är Kristi historia
Kristi mysterier är ännu inte helt och hållet fullbordade och full
ändade. I Jesu egen person är de avslutade, men inte i oss, som är
hans lemmar, eller i Kyrkan, som är hans mystiska kropp. Guds
Son vill ge oss del av sina mysterier och på något sätt förlänga
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och fortsätta dem i oss och i hela sin Kyrka, genom de gåvor han
vill ge oss och de verkningar han så vill åstadkomma i oss. I oss
vill han förverkliga sitt människoblivandes, sin födelses och sitt
fördolda livs mysterium när han tar gestalt i oss och på nytt föds
i våra själar genom dopets och den gudomliga eukaristins sakra
ment. Så låter han oss leva vårt andliga, inre liv i det fördolda med
honom i Gud. Han har för avsikt att i oss fullborda sitt lidandes,
sin döds och sin uppståndelses mysterium, ty han låter oss lida,
dö och uppstå med honom och i honom. Slutligen vill han låta sitt
förhärligade, odödliga liv bli verklighet i oss.
Därför förblir Kristi mysterier ofullbordade intill den tid han
har bestämt för fulländningen av sina mysterier i oss och i Kyrkan,
det vill säga intill världens slut.
Jean Eudes

ADVENT
Meningen med mörkret är ljuset, meningen med oron är friden, meningen
med frånvaron är närvaron. Vi vet inte varför Gud dröjer med att förkorta
folkens lidanden och plågor (jfr Matt 24:3–14) och beröva Kristi fiender de
ras makt (jfr 1 Kor 15:24–28). Men när natten är som mörkast börjar dagen.
I denna mörka tid lyser Kristi ljus. Vår tro, vår bön och våra liv är
de ljuslågor som skingrar världens mörker medan vi vakar och väntar på
Brudgummen (jfr Rom 13:12; Matt 25:1–13).
Adventstiden har en trefaldig prägel: den vill rikta vår blick mot Kristi
ankomst (latin adventus) vid tidens slut, den påminner om hans första an
komst till världen genom jungfrun Maria, den vill bereda vägen för hans
ständiga ankomst i våra hjärtan.

Adventslitania
189

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Helige Gud, du som skapat människan till din avbild
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Rättfärdige Gud, som förutsett hennes fall
Barmhärtige Gud, som givit våra fäder löftet om Frälsaren
Jesus, förutsagd av profeterna
Jesus, förebildad i det gamla förbundet
Jesus, efterlängtad av fäderna
Jesus, du som kom för att frälsa ditt folk från dess synder
Jesus, du som kom för att söka upp och rädda det förlorade
Jesus, du som kommer i makt och härlighet
för att döma levande och döda
Jesus, du som ger segerkransen
åt dem som älskar din ankomst
Var oss nådig: skona oss, o Herre
Var oss nådig: bönhör oss, o Herre
Från allt ont: fräls oss, milde Herre Gud
Från otro och förtvivlan
Från ljumhet och tröghet i din tjänst
Från mörkrets gärningar
Från missbruk av skapelsen
Från beroende av de ting som förgår
Från farlig syndasömn
Från den eviga döden
Genom din eviga födelse av Fadern
Genom din födelse i tiden av jungfrun Maria
Genom din andliga födelse i våra hjärtan
Vi arma syndare: vi ber dig, hör vår bön
Att du ville föra oss från mörkret till ditt underbara ljus
Att du ville bevara våra kroppar och själar rena
till din ankomst
Att du ville lära oss att leva besinningsfullt, rättrådigt
och fromt i väntan på vårt saliga hopps fullbordan
Att du ville sänka högmodets höjder
och höja missmodets dalar
Att du ville låta oss bereda väg för dig med goda gärningar
Att du ville ge oss nåden att bära botens frukt
Att du ville förhindra
att vi går vilse i njutningar eller bekymmer
Att du ville väcka i oss en helig längtan efter din ankomst
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Att du ville göra våra hjärtan till en värdig boning åt dig
Att du ville göra oss ständigt beredda att möta din dom
Att du ville rädda oss undan den eviga domen
och räkna oss bland dina utvalda
Att du ville bortse från våra synder
och klä oss i din rättfärdighet
Att du ville ställa oss på din högra sida i himlen
Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.
V. Vår själ väntar efter Herren.
R. Han är vår hjälp och sköld.
Låt oss bedja. Allsmäktige evige Gud, håll oss vakna och
väntande, så att vi bereder vägen för din Son och med
glädje kan möta honom när han kommer. Genom samme
Jesus Kristus, vår Herre.

Rorate
190

Roráte cæli, désuper,
et nubes pluant Iustum.

Dugga, ni himlar, från ovan;
låt den Rättfärdige strömma ned.

Jes 45:8 (Vulg)

Adventsbön till Maria, Kyrkans förebild
191

Du har hört, o Jungfru, att du skall bli havande och föda
en son, inte av någon mans vilja, utan genom helig Ande.
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Ängeln väntar på ditt svar. Också vi väntar, du vår härs
karinna, på ett ord av förbarmande, vi som lever i elände
under förbannelsens dom. Se, här erbjuds du priset för
vår räddning: vi befrias genast om du samtycker. Genom
Guds eviga Ord har vi alla blivit till, men se, vi håller på att
dö. Genom ett ord från dig blir vi botade och återkallade
till livet. Kärleksfulla Jungfru, denna bön kommer från en
sörjande Adam och hans olyckliga barn, som drivits ut ur
paradiset, från Abraham, från David, från de andra heliga
fäderna, dina egna fäder, som bor i dödsskuggans land.
Hela världen faller på knä för dig och väntar. Skynda dig,
o Jungfru, att svara. Säg ett ord, och ta emot Ordet. Säg ditt
ord, och bli havande med Guds Ord. Säg ett flyktigt ord,
och ta emot det eviga Ordet. Varför dröjer du, varför tvekar
du? Saliga Jungfru, öppna ditt hjärta för tron, öppna dina
läppar för lovprisningen, öppna ditt innersta för Skaparen.
Se, han som hela världen längtar efter står utanför din dörr
och knackar på. Tänk om han går förbi när du dröjer, tänk
om du på nytt med smärta måste börja söka efter honom
som din själ har kär! Stå upp, gå emot honom, öppna! Stå
upp i tron, gå emot honom i hängivenheten, öppna dörren
för honom i lovprisningen: Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig som du har sagt!

Psalm i Advent
Psalm 85 — Vår räddning är nära
Gläd er. Herren är nära. Gör er inga bekymmer (Fil 4:4–6).

Herre, förr var du god mot ditt land, *
du vände Jakobs öde.
Du tog bort ditt folks skuld *
och förlät all deras synd.
Du drog tillbaka din vrede, *
lät den glödande harmen slockna.
Upprätta oss, Gud, vår räddare, *
låt din ovilja mot oss fara!
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Skall du vredgas på oss för alltid, *
skall din vrede vara från släkte till släkte?
Vill du inte ge oss liv igen, *
så att ditt folk kan glädjas över dig?
Herre, visa oss din godhet, *
och ge oss din hjälp!
Jag vill höra vad Gud säger. *
Herren förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna, *
och för de redbara.
De som fruktar honom har nära till hans hjälp, *
härlighet bor i vårt land.
Godhet och trofasthet möts, *
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden, *
rättvisa blickar ned från himlen.
Herren själv ger allt gott, *
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom, *
fred och välgång i hans spår.
DE STORA O-ANTIFONERNA
De sju dagarna före Jul präglas i kyrkans liturgi av det Gamla förbundets
väntan på Messias. De stora O-antifonerna, som inramar Marias lovsång i
vespern den 17 till den 23 december, anropar Jesus med ord som hämtats
från gammaltestamentliga profetior. Man kan använda dem i följande ut
vidgade form som en förberedelse inför Jul. Varje dags andakt avslutas med
Angelus (s. 26), slutbönen (s. 157) och välsignelsen (s. 157).

17 december
193

O eviga Vishet,
du som har utgått från den Högstes mun
du når från världens ena ända till den andra,
och styr allting med ditt blotta ord.
Kom för att lära oss vishetens väg.
Visheten är ett återsken av det eviga ljuset, en klar speg
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ling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet.
Hon är en, men förmår allt, hon förblir vad hon är men
gör allting nytt. I släkte efter släkte finner hon rum i heliga
själar och frambringar profeter och vänner till Gud, ty Gud
älskar bara den som lever med visheten. Hon är härligare
än solen och förmer än alla stjärnbilder.
Vish 7:26–29a

En paus för tyst bön.

Jesus, du är vår Mästare. Du är Ordet som utgått från Fa
dern. Allting är skapat med dig som mål. Hjälp oss att för
stå dig, så att vi kan förstå världen. Utan dig är vi blinda.
R. Kom, Herre, och lär oss vishetens väg.
Upplys lärare, författare, journalister och alla som står i det
skrivna eller talade ordets tjänst. Låt dem inse sitt ansvar
att bygga upp och inte riva ner. Låt dem inte missbruka
sin makt, lär dem att bli de andras tjänare. Hjälp dem att
sprida kärlek och nytt hopp. R.
Hjälp dem som skingrar okunnighetens mörker. Låt oss
inte gå vilse. Hjälp oss att känna igen de falska frälsnings
lärorna. Ge oss urskillningens gåva. R.
Herrens ängel … (s. 26).

18 december
O Adonai, Gud som leder Israel,
du uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg.
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.
Mose sade till hela Israel: Du skall lyssna till Herren, din
Gud, och följa hans bud och stadgar. Denna lag som jag i
dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Nej,
dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och
därför kan du följa den.
5 Mos 30:10a, 11, 14

En paus för tyst bön.
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Jesus, vår Gud, i dig har hela Moses lag fullkomnats. Ditt
nya bud, kärlekens bud, leder oss in i frihetens land.
R. Kom, Herre, och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.
Ditt ord vill befria oss från hat och splittring. Din lag
uppenbarar kärleken i djupet av Guds hjärta. R.
Låt folken överge våldets väg och gör alla dina skingrade
barn på hela jorden till det nya Israel, som lyssnar till din
röst. R.
Herrens ängel … (s. 26).

19 december
195

O Jesse telning, du står som ett baner för folken,
inför dig tiger konungar i förundran,
dig tillhör alla jordens folk.
Kom till vår frälsning, träd fram i glans,
o Herre, dröj icke.
Den dagen skall folken söka sig till Jishajs rot. Han skall
höja ett fälttecken för folken, förena de skingrade av Israel
och samla de kringspridda av Juda från jordens fyra hörn.
Jes 11:10a, 12

En paus för tyst bön.

Herre Jesus, vi är det nya Israel, Guds folk, som du har för
samlat. Men vi är delade genom splittring och strid.
R. Kom, Herre, till vår frälsning, dröj inte.
Din kristenhet är delad, och vi kan inte själva ena oss. R.
Din Kyrka är frälsningens tecken för alla folk på jorden. Gör
henne trogen ditt ord, fast i tron och enig i kärleken. R.
Herrens ängel … (s. 26).

20 december
196

O Davids nyckel, du spiran i Israels hus,
du öppnar, och ingen kan tillsluta,
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du tillsluter, och ingen kan öppna.
Kom och led ut de fångna ur fängelset,
dem som sitter i mörker och i dödens skugga.
I hans vård skall jag lämna nyckeln till Davids kungahus.
Där han öppnar skall ingen stänga, där han stänger skall
ingen öppna. Jag skall driva in honom som en spik som
sitter stadigt på sin plats. Genom dig ingår jag ett förbund
med mitt folk. Till de fångna säger jag: »Gå ut!« och till
dem som sitter i mörkret: »Kom fram!«
Jes 22:22–23; 49:8–9

En paus för tyst bön.

Herre Jesus, genom din död öppnade du dörren till livet,
och ingen kan stänga den.
R. Kom, Herre, och befria oss från mörker och dödsskugga.
Du kan lösa oss från skuldens kedjor, du är vårt ljus i van
makten och frestelsen. R.
Du förbarmar dig över dem som lever i skuggan, du är på
de förtrycktas sida. R.
Herrens ängel … (s. 26).

21 december
O Soluppgång, du avglans av Guds härlighet,
du rättfärdighetens Sol:
kom för att lysa över dem som sitter i mörkret
och i dödens skugga.

197

Jag, Herren, har i min trohet kallat dig, jag tar dig vid han
den och skyddar dig. Genom dig ingår jag ett förbund med
mitt folk till ett ljus för de andra folken. Du skall öppna de
blindas ögon och befria de fångna ur fängelset, ur fängel
sehålan dem som sitter i mörkret.
Jes 42:6–7

En paus för tyst bön.
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Herre Jesus, i dig har den nya dagen brutit fram. Den jagar
ångesten på flykten och låter oss se allt i ett nytt ljus.
R. Kom, Herre, för att lysa över oss.
Du är rättfärdighetens sol, som avslöjar allt som är orätt.
Också våra onda handlingar drar du fram i ljuset. R.
Du som är livets ljus, gör oss till ljusets barn. R.
Herrens ängel … (s. 26).

22 december
198

O jordens Konung, du folkens längtan,
du hörnsten som bryter ned skiljemurarna
och gör allt till ett: kom och rädda människan,
som du danat av jorden.
Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en
människa kom med himlens skyar; han nalkades den ur
åldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt,
ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer
och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall
aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.
Dan 7:13–14

En paus för tyst bön.

Herre Jesus, människorna har glömt sin kallelse och liknar
vilsna får utan herde. Du har kommit för att samla ihop
dem och ge dem nytt hopp.
R. Kom, Herre, för att frälsa människan som du danat av
jorden.
Du kallar folken till enhet och erbjuder dem din frid. Du
helar mänskligheten som sårats av splittring och synd. R.
Du kommer till oss, du som har besegrat döden. Du gör
oss till medborgare i ditt rike, sanningens och livets rike,
helgelsens och nådens rike, rättvisans, kärlekens och fri
dens rike. R.
Herrens ängel … (s. 26).
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23 december
O Immanuel, vår Konung med den nya lagen,
du Frälsare som folken längtat efter:
kom och fräls oss, Herre vår Gud.

199

Folk, slut er samman — ni skall ändå krossas. Lyssna, alla
länder i fjärran! Rusta er — ni skall krossas. Smid planer —
de skall slå fel. Ge order — de skall inte utföras. Ty Gud är
med oss. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus.
Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet skall bli
stort, fredens välsignelser utan gräns.
Jes 8:9–10; 9:2, 5–7

En paus för tyst bön.

Herre Jesus, Gud är inte långt borta. I dig är han hos oss.
Du är Immanuel, du är »Gud med oss«, världens efterläng
tade frälsare.
R. Kom, Herre, du vår tillflykt och starkhet.
När Gud är med oss, vem kan då vara mot oss? Därför fat
tar vi mod och lyfter upp våra huvuden. R.
Guds rike är mitt ibland oss. Låt oss ta emot det i tro för att
en gång kunna erfara det i härlighet. R.
Herrens ängel … (s. 26).

Slutbön
Låt oss bedja.
Herre, vår Gud, se till oss människor
som är hemfallna åt döden
och skynda till vår räddning,
genom vår Herre Jesus Kristus,
som med dig lever och råder i evighet. Amen.
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Välsignelse
Herren är mitt ibland oss,
han stannar hos oss
och går med oss på alla våra vägar.
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Må hans rike komma och rädda oss.
Herren välsigne oss + och bevare oss för allt ont
och före oss till det eviga livet.
Högsta beredskap
Kristus har inte kallat oss att dra oss undan denna tiden för att drömma om
en strålande framtid. Han har befallt oss att vara vakna, att arbeta på att
nuet skall bli ljusare, på samma gång mera mänskligt och mera gudomligt.
Han ger oss befallning om högsta beredskap för sin ankomst.

JUL
Gud kunde fritt välja det sätt på vilket han ville frälsa världen. Att han val
de att inte demonstrera sin allmakt, oändlighet, frihet och självtillräcklighet,
att han i Kristus Jesus i stället utlämnade sig åt människors godtycke, levde
som okänd i en bortglömd by i ett krigshärjat land, tvingades att arbeta och
oroas för uppehället, intog den nedersta platsen för att slutligen bli avrät
tad — det är en svindlande tanke. »Ingen har någonsin sett Gud. Den ende
sonen, själv Gud och alltid nära Fadern, han har förklarat honom för oss«
(Joh 1:18).

Det som var till från början, det vi har hört, det vi har sett
med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra
händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt,
vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er
det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss.
Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också
ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap
med Fadern och hans son Jesus Kristus.
1 Joh 1:1–3

Jul
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O Gud, du som är före all tid,
du som i begynnelsen skapat himmel och jord,
vi faller ner och tillber dig,
du som utblottade dig själv
och antog en tjänares gestalt
då du i midnattens mörka timme
föddes till världen av Jungfru Maria
och lades i en krubba.
Du som för vår skull
tog på dig den mänskliga svagheten
för att upphöja människan
och göra henne delaktig i ditt eget gudomliga liv,
hjälp oss genom detta mysterium
att inse människans ofattbara värdighet
så att vi tillsammans med våra bröder och systrar
också i evighet kan falla ner och tillbe dig.

202

Julandakt
Jag bär bud till er om en stor glädje: i dag har en frälsare
fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
R. Kristus har blivit född för oss: kom, låt oss tillbedja.
I dag har den efterlängtade dagen grytt. Frälsningen och
återlösningen har börjat. I dag sjunger änglarna och jublar
de rättfärdiga. R.
Ordet har blivit kött och tagit sin boning mitt ibland oss. Gud,
den Evige och Allsmäktige, umgås med människorna. R.
Vilken stor gåva, vilket underbart och saligt utbyte: Gud
blir människa för att vi skall bli gudomliga. Kristus är vår
broder, vi är verkligen Guds barn. R.
Ordet har blivit kött, en människa på denna jord. Kristus
har blivit oss lik i allt utom i synd. R.
Kristus har inte slagit vakt om sin makt och gudomliga här
lighet utan antagit en tjänares gestalt för att bli en av oss. R.
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Maria och Josef lade honom i en krubba, eftersom det inte
fanns plats för dem i härbärget. Vår Herre var hemlös, en
gäst bland andra främlingar. R.
Herodes ville ta barnets liv, Jesus blev den förföljde. I allt
gjorde han Faderns vilja och blev lydig intill döden på ett
kors. R.
Vi hälsar dig, Maria, Frälsarens moder. Du har fått bära ho
nom som jord och himmel inte kan rymma eller begripa. R.
Från begynnelsen, innan jorden ännu fanns, före all tid blev
du, Maria utvald. Inget skapat har fått större värdighet än
du, ty ditt barn är Guds Son. R.
Du, Maria, är Kyrkans moder. Bär vår bön till honom som
blev människa för oss. Tala väl för oss hos din Son. R.
Josef, Davids son, du som skyddade den nyfödde Frälsa
ren i dödsfaran, håll din hand över oss, hans bröder och
systrar, på vår väg till Fadern. R.
Herrens ängel … (s. 26).
Rosenkransbönen, Glädjens mysterier (s. 53).

»Maria tog allt detta till sitt hjärta
och begrundade det.«
Luk 2:19
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Korta böner för jultiden
Dessa korta böner kan användas i urval för att ge kyrkoårsvariation åt för
bönerna i laudes och vesper (s. 75, 85 och 93), vid andakter eller som under
lag för den enskilda meditationen. Vid gemensamma gudstjänster tar man
lämpligen med inledningen och avslutningen, och Herre, förbarma dig upp
repas efter varje bön.

Låt oss ropa till vår Herre Jesus Kristus, Gud av Gud, ljus
av ljus, Faderns eviga Ord som i tiden föddes av jungfru
Maria, och säga:
R. Herre, förbarma dig.
Eviga Ord, när du steg ner till jorden bestänktes den med
glädjens dagg: besök oss alltid med din nåd så att vårt hjär
ta får glädjas. R.
Du vår Frälsare, när du föddes visade Gud sin trohet mot
oss: låt oss nu i fullkomlig tro och trohet hålla våra dop
löften. R.
Himlens och jordens Konung, som lät änglarna förkunna
din fred: gör oss nu till redskap för den frid och fred som
världen inte kan ge. R.
Herre, du kom som den sanna vinstocken: låt oss förbli
grenar i dig och bära riklig frukt. R.
Evighetens Konung, som ville begränsas av ett kort jorde
liv och erfara människans vanmakt inför livets skiftningar:
ge oss dödliga ditt eviga liv. R.
Du, som människorna väntat på i århundraden, föddes när
tiden var mogen: visa dig också för dem som ännu inte vet
att du har kommit. R.
Du som kom för att förkunna glädje för de fattiga, frihet för
de fångna och ett nådens år för alla: öppna våra ögon för
människans höga värdighet. R.
Du som tog emot de vise männens hyllning och gåvor: för
små inte vår svaga tro, vår bön och vår tillbedjan. R.
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Kristus, du folkens efterlängtade Frälsare, som gjort Kyr
kan till din härlighets tabernakel: vidga hennes gränser så
att hon omsluter alla folk, språk och kulturer. R.
Kristus, av samma väsen som Fadern, du föddes före mor
gonstjärnan men blev människa i Betlehem: låt din heliga
fattigdom stråla i din Kyrka. R.
Kristus, konungarnas Konung, styr de styrandes hjärtan,
så att de verkar för rättvisa, fred och frihet. R.
Du Herre över levande och döda, som underordnade dig Josef
och Maria: lär oss den äkta lydnaden och ödmjukheten. R.
Du vår Mästare, vars gärningar och ord Maria gömde och
begrundade i sitt hjärta: ge oss rena och goda hjärtan som
lyssnar till ditt ord och bevarar det. R.
Kristus, du genom vilken allt har blivit till, men som ville kallas
snickarens son: lär oss noggrannhet och trohet i vårt arbete. R.
Jesus, Marias son, som i Nasaret växte till i ålder, nåd och
visdom inför Gud och människor: låt oss växa till mognad
och fullkomning i dig. R.
Jesus, du som i din barndom främst av allt sökte din him
melske Fader: gör våra hem till tempel åt Gud. R.
Jesus, du som återfanns av dina oroliga föräldrar i Faderns
hus: lär oss att först söka Guds rike och dess rättfärdighet. R.
Jesus, genom ditt människoblivande, genom din födelse
och barndom, genom hela ditt liv i hängivelse mot Fadern:
bevara oss från allt ont. R.
Jesus, genom ditt arbete och din oro, genom din förkunnel
se och dina vandringar, genom ditt umgänge med syndare:
bevara oss från allt ont. R.
Jesus, genom din dödsångest och ditt lidande, genom ditt
kors och din övergivenhet, genom din dödskamp, din död
och begravning: bevara oss från allt ont. R.
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Jesus, genom din uppståndelse och din upphöjelse, genom den
helige Andes utgjutande, genom din glädje och din härlighet:
befria våra bröder och systrar som gått före oss till dig. R.
Låt oss bedja. Allsmäktige Gud, du som underbart har ska
pat människan och ännu underbarare har återställt din bild
i henne, låt oss få del av hans gudomliga natur som för
vår skull har blivit sann och verklig människa, din Son Je
sus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och
den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Guds hemlighet
I århundraden av nåd och tålamod har du, o Gud, uppen
barat dig genom profeterna: som den levande, den helige,
Skaparen och Herren, som hemlighetsfullt länkar männi
skornas historia och kallar var och en att förverkliga dina
planer. Men hjärtats hemlighet i ditt liv förblev dold. Först
när tiden var inne fick vi skåda Herrens härlighet. Fader,
ingen har någonsin sett dig. Din ende Son, själv Gud och
alltid nära dig, han har förklarat dig för oss. Den som har
sett honom har sett dig.
Var prisad, o Gud, du som är den levande, högt över
allt mänskligt liv. Du har uppenbarat dig för oss. Jag tror
på ditt ord. Jag vill inte göra mig en gud efter min egen
bild, en gud som låser in mig i världen. Jag längtar efter
den heliga verkligheten, och så som den möter mig, så skall
den tas emot.
Så tillber jag hemligheten i ditt fördolda liv. Jag tillber
gemenskapen mellan dig, Fader, och dig, Son, i evighetens
otillgängliga stillhet, där Sonen alltid är nära Fadern. Där är
också min plats. Dess ljus har aldrig något öga sett, dess frid
har aldrig någon kunnat ana. Dit längtar mitt innersta.
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Barnens julbön
206

Gud bor i ett ljus
dit ingen kan gå.
Gud kan vi ej se
och inte förstå.
Men Gud kommer hit,
han vill vara här.
Så blir han ett barn
som Maria bär.
		

Ära vare dig
o Gud som är så stor
att du kommer hit
som vår lille bror.
Ja, du kommer hit
du vill vara här.
Så blir du ett barn
som Maria bär.

Söndagen efter jul — Den heliga familjen
»Sedan följde han med dem ner till Nasaret och lydde dem i allt« (Luk 2:51).

Bön till Jesus, Maria och Josef
207

Heliga familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den
yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvän
diga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Höga rös
ter, buller och rop omger oss. Heliga tystnad i Nasaret, lär
oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår upp
märksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd
och beredda att lyssna till de äkta läromästarna. Lär oss
inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett
ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda
som endast Gud kan höra.
Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är,
visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess
upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara
egenart, dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i sam
hällslivet. Lär oss att arbeta på rätt sätt. Du snickare i Na
saret, låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger var
dagen mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som för
ädlar och berikar. Låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget
ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar
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på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst
dig, du som genom att bli människa har frälst människans
arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i din
frälsningsplan för världen.

Bön för den egna familjen

208

I
Fader, du har kallat oss att tillsammans bilda en familj.
Ge oss nåden att hålla din kärlek i oss levande,
att respektera varandra och ha fördrag med varandra.
Hjälp oss att visa varandra uppskattning,
att inte förstora varandras svagheter,
att alltid vårda vår gemenskap.
Låt vår familj bli en plats där var och en får mogna i frihet,
öppna för varandra, öppna för andra.
Med din hjälp vill vi leva tillsammans varje dag.
Välsigna oss och fyll oss med din helige Ande.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

II
Gud, vår Fader, gemenskapen i familjen har sin grund i din
vilja. Förbarma dig över oss, låt vårt liv tillsammans efter
den heliga familjens föredöme mogna i kärlek och renhet,
och låt oss en gång med glädje få bo i ditt hus. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
Jesu fördolda liv i Nasaret, ovan (s. 137–140).
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Psalm under Jultiden
Psalm 45 — Bröllopssång för konungen
Brudgummen är här, kom ut och möt honom! (Matt 25:6).
209

Mitt hjärta brusar av härliga ord,
jag sjunger en sång till kungens ära, *
min tunga är en snabb skrivares penna.
Skönast är du bland människor, †
ur din mun flödar ljuvligt tal. *
Därför har Gud välsignat dig för evigt.
Fäst svärdet vid din sida, o hjälte, *
i höghet och majestät!
Vinn seger! †
Dra ut för sanning och rätt! *
Din starka hand skall utföra bragder.
Folken stupar för dig, *
dina vässade pilar
sitter i hjärtat på dina fiender, konung.
Din tron, gudomlige, består i tid och evighet, *
din kungaspira är rättens spira.
Du älskar det rätta, du hatar orätt. †
Därför har Gud, din Gud, smort dig *
med glädjens olja mer än dina likar.
Av myrra, aloe och kassia doftar dina kläder, *
du gläds åt strängars klang från elfenbensgemaken.
Kungadottern står bland dina skatter, *
i Ofir-guld står bruden på din högra sida.
Hör, min dotter, lyssna och lär! *
Glöm ditt folk och din släkt!
Kungen åtrår din skönhet, *
han är din herre, böj dig för honom!
Dotter av Tyros, de rika bland folket *
skall söka din gunst med gåvor.
I all sin prakt träder kungadottern in, *
av guldbrokad är hennes klänning.
I lysande färger förs hon fram till kungen, *
fram till dig, följd av tärnor, hennes väninnor.
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De förs fram under glädje och jubel, *
de tågar in i kungens palats.
Dina söner skall träda i dina fäders ställe, *
du gör dem till furstar i hela världen.
Jag vill föra ditt rykte till kommande släkten. *
Ja, folken skall prisa dig nu och för evigt.

NYÅR

I Jesu namn
Att bli en erfarenhet rikare, det innebär oftast att man erfar sin begränsning.
Någonting blev annorlunda än man tänkt sig. Detta annorlunda kanske
förde oss dit vi själva inte ville (jfr Joh 21:18). Men efteråt inser vi att den
erfarenheten, just där den smärtar som mest, har vidgat våra horisonter,
gjort oss mognare, mindre själviska, mera mänskliga. — Det gångna året
har lärt oss hur litet vi förfogar över vår tid, vår lycka och olycka. Vi inser
det provisoriska i alla våra planer och företag. Men om vi alltid lever i Guds
nu förs vi med tiden närmare den mognad som Gud har avsett för varje
människa.

På tröskeln till det nya året
Välsignad är du Herre, vår tillflykt från släkte till släkte.  
Hos dig finns ingen växling mellan ljus och mörker. Du
är i din trefaldiga enhet oföränderligt densamme, den som
var, den som är och som skall komma. Du är den enda
fasta grunden när folkens och människornas öden skiftar.
Vi tackar dig för det år som gått, vi bär fram det som en
gåva till dig. Vi tackar dig för det goda vi fått ta emot och
det goda vi fått göra. Vi ber om din förlåtelse för det goda
som vi inte gjort och det onda vi gjort. Vi tackar dig för allt
som hänt oss. Ingen, Herre, inte ens du, kan göra det gjorda
ogjort, men du och endast du kan vända också det mörka
och onda till något gott. Endast du kan fylla gudsfrånvaron
med din närvaro.
Om framtiden vet vi ingenting och vill ingenting veta.
Vi lägger vårt hopp, vår oro och våra planer i din hand,

210

168

Kyrkoåret

som håller världen uppe. Gör med var och en av oss som
du vill och inte som vi själva vill. Sänd i vår väg de män
niskor och händelser som säkrast leder oss närmare dig.
Detta vill vi be om, inte om något annat. Vår tid vilar i dina
händer och vi hoppas på dig. Vi vet att du på allt sätt hjäl
per dem som älskar dig att nå det goda, och för dem som
tror på dig har du osedda och oanade gåvor i beredskap.
Litania till Guds försyn, ovan (s. 113).

Psalm vid Nyår
Psalm 90 — Guds evighet, människans förgänglighet
Jesus Kristus är densamme, i går, i dag och i evighet (Heb 13:8).
211

Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.
Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.
Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.
Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Din harm förtär oss, *
vi slås av skräck, när du vredgas.
Du granskar våra synder, *
allt vi dolt ligger öppet för din blick.
Våra dagar rinner bort under din vrede, *
våra år försvinner som en suck.
Sjuttio år varar vårt liv, *
åttio, om krafterna står bi.
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De flyende åren är möda och slit, *
snart är allt förbi, och vi är borta.
Vem känner styrkan i din vrede, *
vem inser hur tungt den drabbar?
Lär oss hur få våra dagar är, *
då vinner vårt hjärta vishet.
Kom tillbaka, Herre!
Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.
Visa din makt för oss som tjänar dig, *
visa din härlighet för våra barn.
Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. *
Låt allt vi gör krönas med framgång!

TRETTONDEDAG JUL
EPIFANIA — HERRENS UPPENBARELSE

Söndagen efter Trettondagen — Herrens dop
Okänd kom Gud till världen, utanför politikers och åsiktsbildares intresses
fär. Långsamt, stegvis blev han igenkänd, ofta från oväntat håll. Jesus från
Nasaret motsvarade inte den vedertagna bilden av Messias, folkets frälsare.
Skulle jag känna igen honom om han kom nu? Han finns mitt ibland oss!
Han uppenbarar sin fördolda härlighet i församlingens mitt, i Ordet och bö
nen, under bröds och vins gestalter, i den minste av sina bröder och systrar.
Är han fortfarande okänd för mig?

I dag förenas Kyrkan med sin himmelske Brudgum:
i Jordanfloden avtvår Kristus hennes synder,
de vise männen skyndar med gåvor till Konungens bröllop
och gästerna gläds när vattnet förvandlas till vin, halleluja.
Vattenkällorna helgades
då Kristus trädde fram i härlighet inför världen.
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Kom och ös vatten ur Frälsarens källor,
ty Kristus, vår Gud, har helgat hela skapelsen.

Korta böner för Trettondagstiden
213

(Se s. 161)

Låt oss med stor glädje hylla Jesus Kristus som framträtt i
världen som syndarnas vän och allas broder och säga till
honom:
R. Herre, förbarma dig.
Du folkens Konung, som kallade till dig de vise männen att
vara ställföreträdare för alla jordens folk: låt världen se din
härlighet och erkänna ditt herravälde. R.
Du ärans Konung, som dömer ditt folk med rättvisa: kom
till oss med fredens gåva. R.
Du evige Konung, som är densamme från släkte till släkte:
sänd din Ande som uppfriskande dagg i våra förtorkade
sinnen. R.
Du rättvisans Konung, som räddar den fattige och för
tryckte som ingen hjälpare har: skynda till de olyckligas
och övergivnas hjälp. R.
Du världens Frälsare, som kom för att riva ner skiljemuren
mellan judar och hedningar: låt allt som kränker mänsklig
värdighet försvinna ur världen. R.
Du som är Immanuel, Gud med oss: lär oss känna igen din
mångfaldiga närvaro i Kyrkan och i världen. R.
Du Guds ende Son, som visat oss vem Gud är: lär oss hur
vi utan förbehåll kan svara på din kallelse. R.
Kristus, vår Herre, din ankomst till världen var Kyrkans
födelsestund: låt henne växa och byggas upp i kärleken. R.
Du världsalltets Konung, som håller himmel och jord i din
hand: låt folken och deras ledare erkänna dina anspråk. R.
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Du himmelske Brudgum, som gav livet för din brud: ge
trohetens gåva åt dem som Gud förenat. R.
Du fullkomliga avglans av Faderns härlighet: ge ditt ljus åt
dem som i skuggor och bilder söker en okänd Gud. R.
Du evige Överstepräst, som låter oss tillbe Fadern med ett
hjärta och en själ: församla i din Kyrka alla jordens folk till
en gudstjänst i anda och sanning. R.
Du Herre över levande och döda, som antog vår dödlighet för
att övervinna döden: förvandla vår död till ditt eviga liv. R.
Låt oss bedja. Herre, vår Gud, du har uppenbarat din här
lighet för alla jordens folk i din ende Son, han som är ljus
av ljus. Möt dem som söker sig fram i mörkret, förbarma
dig över de bedrövade och övergivna och låt oss alla få
se honom, ljuset som tröstar våra ögon, han som med dig
och den helige Ande är en Gud från evighet till evighet.
Amen.

Psalm under Trettondagstiden
Psalm 72 — Messias konungsliga makt
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra (Matt 2:11).

Gud, ge kungen dina lagar, *
kungasonen din rättvisa ordning,
så att han rättrådigt dömer ditt folk *
och låter dina betryckta få sin rätt.
Låt berg och höjder bära fredens frukter *
åt folket genom rättfärdighet.
Må han värna de armas rätt, *
rädda de fattiga, krossa förtryckaren.
Låt honom leva så länge solen finns *
och månen lyser, släkte efter släkte.
Han skall komma som regn över grödan, *
ett stilla regn som vattnar jorden.
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Låt rättvisa grönska i alla hans dagar †
och fred och välgång råda, *
tills ingen måne lyser mer.
Må han härska från hav till hav, *
från floden till världens ände.
Hans motståndare skall böja sig för honom, *
hans fiender kräla i stoftet.
Kungar från Tarshish och fjärran kuster *
skall komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba *
skall bära fram sin tribut.
Honom skall alla kungar hylla, *
alla folk skall tjäna honom.
Han räddar den fattige som ropar, *
den arme som ingen hjälper.
Han förbarmar sig över de svaga och fattiga, *
räddar de fattigas liv.
Han befriar dem från våld och förtryck, *
deras liv är dyrbart i hans ögon.
Må han leva och hyllas med guld från Saba. †
Må man ständigt be för honom *
och välsigna honom dagen lång.
Må säden växa rikligt i landet, *
vaja på bergens toppar.
Må landet bli fruktbart som Libanon, *
åkerns kärvar stå tätt som gräs.
Må hans namn leva för alltid, *
föras vidare så länge solen lyser.
Den som välsignar skall nämna hans namn, *
alla folk skall prisa honom lycklig.
KYNDELSMÄSSODAGEN
HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET
Kristus är världens ljus, de kristna är världens ljus. Kristus är tecknet som
väcker strid (jfr Luk 2:34), och samma öde väntar den som går i hans spår.
Att vara ett ljus, det är ingenting oförargligt, det kräver offer och riskta
gande. Det levande ljuset, som lyser och värmer bara om det själv förtärs, är
i liturgin en symbol för Kristi och den kristnes självutgivelse.

Kyndelsmässodagen
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I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset
lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det
sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle nu komma
in i världen. Han kom till det som var hans, och hans egna
tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom
gav han rätten att bli Guds barn.
Joh 1:4–5, 9, 11–12

Ett ljus som skall upplysa hedningarna
och skänka härlighet åt ditt folk Israel.

Luk 2:32

Lumen ad revelatiónem géntium
et glóriam plebis tuæ Israel.

Ljusets barn
Jesus, du har sagt: Den som följer mig skall inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus.
R. Gör oss till ljusets barn.
Du ropar till oss: Ni är världens ljus. Ert ljus skall lysa för
människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er
Fader i himlen. R.
Jesus, du dömer oss när du säger: Den som handlar ef
ter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli
uppenbart att Gud är med i hans gärningar. R.
Jesus, du som är satt till fall och upprättelse för många, du
som är det tecken som väcker strid och blir motsagt. R.
Jesus, du befaller oss att älska varandra för att så förbli i
ljuset. R.
Låt oss bedja. Allsmäktige Gud, ditt eviga Ord blev männi
ska för att upplysa vår väg genom världen. Låt vår tros
låga stråla klart i handling. Genom samme Jesus Kristus,
vår Herre.
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FASTETIDEN
Fastans fyrtio dagar är en bild av jordelivets villkor: ingenting kan vinnas
utan förberedelse och kamp. I fyrtio år vandrade Guds folk genom faror och
frestelser i öknen innan det nådde löftets land (jfr 5 Mos 8:2). I fyrtio dagar
fastade Mose på berget för att kunna ta emot Guds bud (jfr 2 Mos 34:28). I
fyrtio dagar fastade och bad Elia på väg till berget Horeb där han fick möta
Gud (jfr 1 Kung 19:8, 13). I fyrtio dagar fastade Jesus och frestades i öknen
innan han började förkunna att Guds rike kommit nära (jfr Matt 4:1–17).
Under fastans fyrtio dagar bereder vi oss för Påskens glädje genom att
erinra oss, om vårt dop till Kristus och dess förpliktelser. Vi avstår från det
som drar vår uppmärksamhet bort från Guds röst i bönen och bibelordet.
Vi avhåller oss från nöjen och njutningar för att ge av vårt överflöd till dem
som bättre behöver. I försoningens sakrament vänder vi oss från vårt eget
själviska jag till honom som har dött och uppstått för oss (jfr 2 Kor 5:15). Så
kan vi med himmelsk glädje fira medelpunkten i vårt och världens liv: Her
rens uppståndelse.

Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Nu är
den rätta stunden, nu är frälsningens dag.

2 Kor 5:20; 6:2

Den som vill ställa upp i en tävling måste försaka allt — löparen
gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. Jag
har målet i sikte när jag löper.
1 Kor 9:25–26

Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor,
sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok.
Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare hus
rum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna
ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår
skall genast läkas. Din rättfärdighet skall gå framför dig och
Herrens härlighet gå sist i ditt tåg. Då skall Herren svara när
du kallar, när du ropar säger han: »Här är jag.«
Jes 58:6–9

Fasta och abstinens
Under Fastetiden försöker vi kristna att besinna oss på vår livsstil och åter
vinna vår inre frihet från de otaliga vanor som dikterar vårt liv. Alla var
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dagar i Fastetiden skall präglas av en medveten återhållsamhet i fråga om
mat och dryck, tobak och alkohol, TV–tittande och nöjesliv. Askonsdagen
(onsdagen före första söndagen i Fastan) och Långfredagen är förpliktande
fastedagar: då skall man nöja sig med ett fullständigt mål mat, samt avhålla
sig från kött. Fastebudet gäller dem som fyllt 21 men ännu inte 60 år. Absti
nensbudet (att avstå från kött) gäller alla som fyllt 14 år.

Fasteoffret
Återhållsamheten är inget självändamål. Det vi avstår från skall komma
andra till godo. Varje katolik skall i förhållande till sin ekonomiska situa
tion göra ett kännbart offer för människor i nöd. Ett sådant fasteoffer upptas
varje år på Palmsöndagen för ett ändamål som fastställs av den nordiska
biskopskonferensen. Men vi skall också ge av oss själva och av vår tid till
människor i kroppslig och andlig nöd: ensamma, sjuka, besvärliga, mod
lösa, rådlösa och förtvivlade medmänniskor (Barmhärtighetsverken, ovan
s. 24–25). Kristus själv möter oss i dem.

Bön och besinning
I Jesu ande och enligt Kyrkans önskan skall vi under fastetiden förnya vårt
böneliv (morgon- och aftonbön, bordsbön, bön med familjen, osv). Vi bör
söka gemenskap med Gud i bibelordet (t ex läsningarna i söndagens mässa,
i slutet av denna bok), genom att delta i mässan också på en vardag, ge
nom korsvägsandakten (s. 186–218), genom en väl förberedd påskbikt. Men
framför allt bör vi tänka på att tjäna Gud i vardagens vanliga sysslor och
de människor som kommer i vår väg. Det är lätt att tro att vårt religiösa
liv skulle kunna vara bättre bara vår situation vore annorlunda. Men vår
situation är inte annorlunda. Gud har kallat dig att leva i hans gemenskap i
just dina omständigheter och inte i någon annans.

Påskkommunionen
Varje katolik skall åtminstone en gång om året (mellan Askonsdag och
Pingst) ta emot Kristus i den heliga kommunionen. Men den som insett vil
ken oerhörd gåva kommunionen är nöjer sig inte med detta minimum. För
glädjande många har den söndagliga kommunionen blivit en självklarhet.
Den som medvetet har vänt sig bort från Gud genom svår synd är skyl
dig att i botens sakrament (bikten) försona sig med Gud och med Kyrkan
innan han eller hon går till Herrens bord. Men den korsfäste och uppstånd
ne Herren inbjuder alla att möta honom på det personliga planet i bikten
och avlösningen.

Askonsdagen
Ett grässtrå måste böja sig för vinden. Ett djur kan inte låta bli att handla
som dess natur befaller. Men människan har ett område av frihet där hon
själv får välja hur hon skall handla. Lika stor som friheten är ansvaret. As
kan som idag läggs på våra huvuden påminner om människans missbruk
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av sin frihet: kunskapen på gott och ont har hon alltför ofta använt för att
sprida död och förstörelse, alltsedan den gången då hon ville sätta sig i
Guds ställe. Hon förvisades ur paradiset och måste vända tillbaka till stoftet
(jfr 1 Mos 3). Men Gud gav henne samtidigt ett hopp om en fullkomlig frihet
utan tragik (jfr Rom 8:20–21), om hon bara vänder om och vänder tillbaka
till honom. I dopet öppnades åter porten till det förlorade paradiset.

Av jord är du tagen, jord är du och jord skall du åter bli.

1 Mos 3:19

Omvänd dig, och tro evangelium.
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Öppnade är ångerns heliga portar,
låt oss med fröjd gå in genom dem
i avhållsamhet från mat och från syndiga begär.
Nu är Fastans heliga tid,
som låter ångerns strålar lysa;
låt oss då i gemensam iver ta emot dessa strålar,
låt oss frigjorda från ljumhet och lättja jubla i glädje.
Ja, med glädje går vi in i Fastans heliga tid
för att börja den andliga kampen
så att själen blir renad och kroppen luttrad.
Låt oss i kärlek hålla ut,
så att vi blir värdiga
att skåda Kristi allraheligaste lidande
och Påskens heliga högtid.

Attende Domine — Herre, förbarma dig
217

Jfr Mark 1:15

R. Herre, förbarma dig och var oss nådig,
ty inför dig har vi syndat.
Atténde, Dómine, et miserére,
quia peccávimus tibi.

Till dig, vår konung, ropar vi i ånger,
hör våra böner, du som är barmhärtig,
Kristus, vår tillflykt, Frälsare och Herre. R.
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Till världens frälsning sändes du av Fadern.
Du är vår sanning, du är vägen, livet.
Led oss mot målet, låt oss ej gå vilse. R.
Hör oss, o Herre, böj till oss ditt öra,
se till vår svaghet, se vår skam och ånger.
Rena vårt hjärta, hör oss och förlåt oss. R.
Du har förlossat det som var förtappat.
Läkedom ger du, frihet och försoning.
Du är vår räddning, Herre Jesu Kriste. R.

Psalm i Fastetiden — Miserere
Psalm 51:3–19 – Den botfärdiges bön
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan (Ef 4:23–24).

Förbarma dig, Gud, i din nåd, *
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld *
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit, *
min synd står alltid inför mig.
Mot dig, bara mot dig har jag syndat, *
jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Du har rätt när du ställer mig till svars, *
den dom du fäller är rättvis.
I skuld är jag född, *
i synd blev jag till i min moders liv.
Du som älskar ett uppriktigt hjärta, *
ge mig vishet i mitt innersta.
Rena mig med isop från min synd, *
tvätta mig vit som snö.
Låt mig få höra glädjerop och lovsång, *
låt den du har krossat få jubla.
Vänd bort din blick från mina synder, *
stryk ut all min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
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Driv inte bort mig från din närhet, *
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar, *
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Jag skall visa syndarna dina vägar, *
så att de vänder åter till dig.
Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare. *
Då skall jag jubla över din trofasthet.
Herre, öppna min mun, *
jag vill sjunga ditt lov.
Slaktoffer vill du inte ta emot, *
och ger jag dig brännoffer, försmår du det.
Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, *
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.

Andakt i Fastetiden
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Kyrkan inbjuder oss varje år att under Fastetiden bereda oss att fira Herrens
död och uppståndelse. Hon kallar oss till omvändelse och förnyelse av vårt
kristna liv genom Guds ord, hon uppmanar oss till bön och kärleksgärning
ar, hon inbjuder oss till sakramenten som förnyar nådens liv i oss. Så leder
oss Gud genom bot och självtukt till Påskens glädje.

Låt oss bedja. Må all vår gärning vara ingiven av dig, o
Gud, och alla våra verk bli gjorda med ditt bistånd, så att
allt vad vi gör har sitt ursprung i dig och fulländas av dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Kallelsen att vända om
220

[Första Fasteveckan]

Profeten säger: Sluta upp med alla era brott mot mig. Ska
pa er ett nytt hjärta och en ny ande. Inte vill ni väl dö, isra
eliter? Jag önskar ingens död, säger Herren Gud. Vänd om,
så får ni leva.
Hes 18:31–32

Aposteln säger: Ni skall lägga av er den gamla människan,
som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas
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i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan,
som har skapats till att likna Gud i den rättfärdighet och
den helighet som hör sanningen till.

Ef 4:22–24

Jesus säger: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er
och tro på budskapet.
Mark 1:15

En paus för tyst bön.

R. I dag, när vi får höra hans röst, må vi inte förhärda våra hjärtan.
Vi vandrar många vägar som för vilse. Herren kallar oss
idag tillbaka till den väg som leder till livet. R.
Vi hör många röster som lockar och bedrar oss. Herren sä
ger idag sanningens ord, det ord på vilket vi skall leva. R.
Vi ser många ljus som förleder och förvillar oss. Herren
kallar oss idag att följa honom som är det sanna Ljuset. Den
som följer honom skall ha livets ljus. R.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du har sagt: Jag är vägen,
sanningen och livet; den som följer mig skall inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus. Hjälp oss nu att vända om till
dig och bli nya människor. Du är vår Herre och Mästare.
Dig prisar vi i evighet. Amen.

Kampen mot det onda

[Andra Fasteveckan]

Den som är döpt, han har begravt sina onda begär för att
leva ett nytt liv. Därför får det onda inte lämna oss likgilti
ga eller obeslutsamma. I den strid, där frontlinjen går tvärs
igenom alla tider, länder och grupper, ja mitt i varje män
niskas hjärta, måste vi ställa oss på Kristi sida.
Aposteln säger: Löna inte ont med ont. Låt dig inte bese
gras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
R. Herren vår Gud vill vi tillbe, endast honom vill vi tjäna.
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Vi har i konfirmationens sakrament utrustats med Guds kraft.
Kristi Ande gör oss stridsdugliga i kampen mot det onda. R.
Den heliga kommunionen förenar oss med Kristus och
med varandra. Den gemenskapen stärker de goda kraf
terna i oss, om vi bara inte tar emot Guds nåd på ett sådant
sätt att den blir förspilld. R.
I botens sakrament skänker Gud sin förlåtelse och frid. Vi
får kraft att börja om på nytt. Stunden har nu kommit för
oss att vakna upp ur sömnen. Nu är vår räddning närmare
än när vi kom till tro. R.
En paus för tyst bön.

Aposteln uppmanar oss att bruka Guds gåvor i kampen
mot det onda: Hämta nu styrka hos Herren, av hans oer
hörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla
stånd mot djävulens lömska angrepp. Håll ständigt trons
sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brin
nande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och
Andens svärd, som är Guds ord.
Ef 6:10–11, 16–17

V. Vi ber om gåvan att kunna skilja mellan gott och ont,
mellan sant och falskt, mellan verklighet och sken.
R. Herre, sänd oss urskillningens Ande.
V. Vi ber om kraft att kunna stå emot det onda.
R. Herre, sänd oss starkhetens Ande.
V. Vi ber om gåvan att kunna återspegla något av din godhet.
R. Herre, sänd oss helighetens och kärlekens Ande.

Förnyelse av dopets nåd
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[Tredje Fasteveckan]

Profeten säger: Herren förde mig i en syn till templets in
gång. Då såg jag vatten tränga fram under tröskeln och rin
na österut. Templets framsida vette åt öster. Han sade till
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mig: »Detta vatten flyter genom landet österut och rinner
sedan ut i havet. Där floden rinner ut kan allt leva.«

Jfr Hes 47:1, 8–9

V. Välsignad är du, Gud, evige Fader, som har skapat vatt	net för att det skall rena oss och ge oss liv. I dopet skapar du det nya livet, ett liv i renhet och helgelse.
R. Välsignad är Gud.
»Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags
fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt
aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vat
ten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras
blad läkedom.«
Hes 47:12

V. Välsignad är du, Gud, evige Fader, ty i dopet har du
öppnat frälsningens källor för oss, för att vi skall bära
frukt för ditt eviga rike.
R. Välsignad är Gud.
Herrens ord kom till mig: Jag skall hämta er hos de främ
mande folken, samla in er från alla länder. Jag skall bestän
ka er med rent vatten och göra er rena. Jag skall ge er ett
nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Så skall ni vara mitt
folk, och jag skall vara er Gud.
Jfr Hes 36:24–28

V. Välsignad är du, Gud, evige Fader, ty du har i din älskade Son förenat oss till ditt folk. Ur din sida flöt blod
och vatten fram, för att Kyrkan skulle födas genom din
död och uppståndelse.
R. Välsignad är Gud.
En paus för tyst bön.

Herre, genom dopet har du skänkt oss kärlekens Ande och
befriat oss från dödens makt. Du sänder nu ut oss i världen
som vittnen om Kristi seger på korset.
R. En är Herren, en är tron, ett är dopet.
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Förnya i oss glädjen över att vi är döpta i din Sons, Jesu
Kristi, namn. R.
Förnya i oss hoppet om att du skall fullborda frälsningen
i oss. R.
Ty vi har blivit döpta in i Kristi död för att vi med honom
också skall leva ett nytt liv och förenas med honom i upp
ståndelsen. R.
Herren vår Gud, har låtit oss födas på nytt till evigt liv. Må
han välsigna oss, så att vi alltid och överallt är levande lem
mar i hans Kyrka. Amen.
Glädjen över Kyrkan
223

[Fjärde Fasteveckan]

R. Vi är Guds folk, utvalt genom hans nåd.
Gläd dig, Jerusalem, församlas till fest, alla ni som älskar
henne, jubla och var glada, alla ni som var bedrövade, jubla
och drick er otörstiga i hennes tröstande famn. R.
Vår framtid har Johannes sett i bilden av den heliga sta
den: En av de sju änglarna talade till mig och sade: »Kom,
jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.« Och han förde
mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig
den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från
Gud, full av Guds härlighet. Stadsmuren hade tolv grund
stenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, ty
Guds härlighet lyser över den, och Lammet är dess lampa,
och folken skall leva i detta ljus.
Jfr Upp 21:9–11, 14, 23–24

En paus för tyst bön.

Herre Jesus Kristus, din Kyrka är ett folk på väg till det
himmelska Jerusalem.
R. Gör oss till ett, så att världen kan tro.
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Din Kyrka är för alla folk på jorden en hänvisning till det
himmelska Jerusalem. R.
Din Kyrka skall bereda vägen för din ankomst bland alla
folk på jorden. R.
Din Kyrka är byggd på apostlarnas grund. R.
Herre, du älskar din Kyrka och har givit henne ett yttersta
bevis på din kärlek. R.
Vi tror på en enda, helig, katolsk och apostolisk Kyrka. R.

Ansvaret för nästan

[Femte Fasteveckan]

Så säger Herren: Detta är den fasta jag vill se: att du lossar
orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de för
tryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige,
ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä ho
nom, vänd inte dina egna ryggen!
Jes 58:6–7

Jag var hungrig och ni gav mig att äta.
Jag var törstig och ni gav mig att dricka.
R. Detta är den fasta Herren vill se.
Jag var hemlös och ni tog hand om mig.
Jag var naken och ni gav mig kläder. R.
Jag var sjuk och ni såg till mig.
Jag satt i fängelse och ni besökte mig. R.
Aposteln säger: Mina bröder, vad hjälper det om någon sä
ger sig ha tro men inte har gärningar? Om en broder eller
syster är utan kläder och saknar mat för dagen, vad hjälper
det då om någon av er säger: »Gå i frid, håll er varma och
ät er mätta«, men inte ger dem vad kroppen behöver? Så är
det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död.
Jak 2:14a, 15–17
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Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta.
Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka.
R. Förlåt oss, o Herre.
Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig.
Jag var naken och ni gav mig inga kläder. R.
Jag var sjuk och ni såg inte efter mig.
Jag satt i fängelse och ni besökte mig inte. R.
Profeten säger: Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och
mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i
mörkret, din natt bli strålande dag. Herren skall alltid leda
dig, han mättar dig i ödemarken och ger styrka åt benen i
din kropp. Du skall bli som en vattenrik trädgård, en oas
där vattnet aldrig sinar.
Jes 58:10–11

När vi inte vänder bort vårt ansikte från någon som be
höver oss, så skall du, o Gud, inte heller vända bort ditt
ansikte från oss.
En paus för tyst bön.

Vi låter våra gåvor denna Fastetid åtföljas av förbön för de
människor som lever i kroppslig eller själslig utarmning:
För de fattiga och förtryckta över hela jorden: Herre, befria
dem från hungerns, sjukdomens och krigets gissel.
R. Herre, hör vår bön.
För de mäktiga och rika: Herre, lär dem att de måste av
lägga räkenskap inför dig. R.
För de eftersatta och utslagna i vårt eget folk: Herre, låt
dem se en mening och ett mål med sina liv. R.
För oss själva: Herre, lär oss att bära varandras bördor och
så uppfylla din lag. R.
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V. Fader i himlen, välsigna hela din mänsklighet, som du
så underbart har skapat och ännu underbarare återlöst, och led oss alla genom prövningar och kors till Kristi
härlighet.
R. Amen.
Beredvillighet för korset

[Stilla veckan]

Korset är tecknet för vår återlösning. Med korset är våra
pannor tecknade, och korsets tecken skall visa sig på him
lens skyar när Människosonen kommer med stor makt och
härlighet.
R. O helga kors, var hälsat.
Guds Son blev förhärligad på korset, och genom sin död
befriade han oss från döden. Besegrad av döden besegrade
han döden. Johannes säger: Liksom Mose hängde upp or
men i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var
och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade
Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som
tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
Joh 3:14–16

V. Heliga kors, kärlekens tecken:
R. O helga kors, var hälsat.
Ormens bett var dödligt. Herrens död ger liv. Låt oss där
för se upp till Kristus på korset, så att vi blir räddade från
syndens gift. Den Onde som segrade på kunskapens träd
blev besegrad av Kristus på Livets träd.
V. Heliga kors, Livets träd:
R. O helga kors, var hälsat.
Jesus säger: Om någon vill gå i mina spår, måste han för
neka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den
som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister
sitt liv för min skull, han skall rädda det.
Luk 9:23–24
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En paus för tyst bön.

Låt oss se upp till honom som vår kärlekslöshet har genom
borrat. — Jesus Kristus, förbarma dig över oss genom det
heliga såret i din högra hand.
R. Förbarma dig över oss.
När vi gör korstecknet välsignar vi oss själva och andra.
Må Herren ge oss ett villigt hjärta så att vi inte tar emot
hans välsignelse förgäves. — Jesus Kristus, förbarma dig
över oss genom det heliga såret i din vänstra hand. R.
Korsets tecken möter vår blick i Kyrkan, i hemmet och på
många andra platser. Må Herren hjälpa oss att i vardagen
aldrig vika från hans kors. — Jesus Kristus, förbarma dig
över oss genom det heliga såret i din högra fot. R.
Korset hånas, föraktas och missbrukas. Må Herren ge oss
kraft att till vår sista stund bekänna honom och hans kors
inför människorna. — Jesus Kristus, förbarma dig över oss
genom det heliga såret i din vänstra fot. R.
Korsets tecken säger oss att vi är indragna i Kristi lidandes
hemlighet. Må Herren hjälpa oss att ta vårt eget kors på oss
och så följa honom varje dag. — Jesus Kristus, förbarma
dig över oss genom det heliga såret i din sida. R.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du den levande Gudens
Son, enligt Faderns vilja och i Andens kraft har du genom
din död givit världen liv. Fräls oss genom ditt bittra lidan
de från synd och allt ont, låt oss troget hålla dina bud och
aldrig någonsin skiljas från dig. Du som lever och råder
från evighet till evighet. Amen.

Korsvägsandakten
Från Jerusalem kommer seden att i andakt följa Jesus på hans lidandes väg.
Nedanstående korsvägsandakter — det finns många andra — vill vara en
hjälp vid meditationen över Kristi lidande, att åskådliggöra vad det vill
säga att ta Jesu kors på sig. Den andra av dem lämpar sig särskilt för ge
mensam andakt. De är båda korta för att var och en skall kunna tänka och
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be vidare i tystnad. Vid gemensam korsvägsandakt är det därför lämpligt
att förebedjaren här och var gör pauser för tyst bön eller eventuellt gör egna,
kortare tillägg.

KORSVÄGSANDAKT 1

1. Jesus blir dömd av Pilatus
Vi som har så många fel och brister urskuldar oss och skyl
ler på omständigheterna eller på andra. Men Jesus teg.
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Denna växelbön upprepas vid varje station.

2. Jesus tar korset på sig
Den som vill vara min lärjunge, säger Jesus, måste varje
dag ta sitt kors på sig.
3. Jesus faller
Gud kräver inte övermänsklighet utan ödmjukhet.
4. Jesus möter sin moder
Vi ber om att få vara förenade med Jesus när svärdet går
genom den egna själen (jfr Luk 2:35).
5. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset
Gör vi livet tyngre eller lättare för vår omgivning?
6. Veronika räcker Jesus svetteduken
När vi gör vad vi kan för någon annan, då är det för Jesus vi
gör det. Han lönar oss genom att prägla sin egen bild i oss.
7. Jesus faller på nytt
Vi också. Vi får inte resignera inför vår egen svaghet utan
resa oss på nytt och fortsätta vid Jesu sida.
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8. Jesus möter Jerusalems kvinnor
»Gråt hellre över er själva.« Förfasar vi oss bara över värl
dens elände, eller är vi villiga att göra något åt det genom
att börja med oss själva?
9. Jesus faller för tredje gången
Förstår vi nu att vi aldrig får förtvivla?
10. Jesus blir avklädd
Total fattigdom. I döden blir också vi utblottade på allt —
för att helt tillhöra Gud.
11. Jesus korsfästes
Vill vi bara välja ut trons ljusa sidor åt oss — trygghet, ge
menskap, förlåtelse — när Jesus blev spikad fast vid kor
set? Lärjungaskapet kräver också kamp, offer, oro och mod
att stå ensam.
12. Jesus dör på korset
Jesus var lydig, ända till döden på ett kors. Han var trogen
sin kallelse vad det än kostade. Gud kräver inte framgång
utan trohet mot det rätta. Resten är hans sak.
13. Jesus tas ner från korset
Alla hade övergivit honom utom några få. Ingen tackade
dem för denna kärlekstjänst. De slog vakt om mänsklig
värdighet i en förtvivlad situation. Men de fick inga svar
på sina frågor då.
14. Gravläggningen
Makten har fått rätt, ännu en gång. Men Jesus är nu utom
räckhåll för de mäktiga. Hans liv — och vårt — är fördolt
för världen i Gud, i väntan på uppståndelsens morgon.
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Förberedelsebön
Herre Jesus Kristus, för mina och världens synder tog du
korset på dig för att gå den tunga vägen från Pilatus domstol
upp till Kalvarieberget. Du var ljuset som hade kommit till
världen, men människorna hatade ljuset, och därför måste
du dö.
Du drog dig inte undan. Så uppenbarade du Guds kär
lek till oss. Min Herre Jesus Kristus, också jag hör till dem
som ofta har valt mörkret framför ljuset. Förlåt mig alla
mina synder och se i nåd till alla dem som lever i synd.
Överge mig inte, väck mig till liv.
Herre Jesus Kristus, jag vill följa dig. Jag vill inte överge
dig, vad det än kostar mig. Låt mig få vara din lärjunge och
hjälp mig att bära ditt kors. Låt mig nu i anden följa dig på
ditt lidandes väg på rätt sätt så att jag blir stärkt i tron och
kärleken och alltmera villig att offra mig närhelst du kallar
mig. Amen.
1. Jesus blir dömd av Pilatus
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»När han anklagades av översteprästerna och de äldste
svarade han inte« (Matt 27:12). Pilatus frigav Barabbas,
»men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till
att korsfästas« (Matt 27:26). Jesus var helt utan skuld men
han försvarade sig inte. Tyst lät han sig gisslas och hånas,
tyst lät han sig krönas med törnekronan. Pilatus insåg att
han var oskyldig men vågade inte stå för sin åsikt av fruk
tan för att förlora kejsarens förtroende och av fruktan för
den upphetsade folkmassan.
Låt oss bedja. Jesus vår Frälsare, du har utstått hån och li
dande av kärlek till oss. Du som var utan skuld teg inför
anklagelserna, men vi som har så många synder på vårt
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samvete urskuldar oss och vill undvika ditt kors. Förlåt
oss, du kärleksfulle Herre, och omvänd oss till dig.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
Efter varje station kan man be en stund i tystnad, läsa Herrens bön eller
sjunga en lämplig psalmvers.

2. Jesus tar korset på sig
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»Han bar själv sitt kors« (Joh 19:17). »Det var våra sjuk
domar han bar, våra plågor han led« (Jes 53:4). Inför allas
blickar fördes han ut som en brottsling för att bära inte bara
den tunga korsbjälken utan all vår synd.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, av kärlek till oss tog du
korset på dig. Vi tackar dig för din gränslösa kärlek och
ber: lär oss att utan klagan bära vårt kors tillsammans med
dig och lär oss att med glädje bära varandras bördor, för
din skull.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
3. Jesus faller
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
I Jerusalem bevaras minnet av tre platser där Jesus stapp
lade och föll under sin tunga börda, utmattad av den tortyr
han utsatts för. Låt oss i denna stund komma ihåg Jesu fort
gående lidanden i alla offer för människans grymhet.
Låt oss bedja. Herre, förbarma dig över dem som nu plågas
i fängelserna över hela denna sargade jord, och förbarma
dig över deras plågare. Ge dina tjänare kraft och omvändel
sens nåd åt alla. Herre, ditt fall är en tröst för oss när vi

Korsvägen

191

själva inte orkar mer. Vi vet att vi inte behöver förtvivla
utan kan hämta kraft från dig.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
4. Jesus möter sin moder
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»Han skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och
ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ
skall det gå ett svärd« (Luk 2:34–35). Maria överger inte sin
son, hon följer honom ända fram. Hon är den med-lidan
de: i sin egen kropp känner hon Jesu fruktansvärda plågor.
Deras blickar möts i oändlig kärlek. — De som gör Guds
vilja, dem kallar Jesus sin moder och sina bröder (jfr Mark
3:34–35). De är hans närmaste. De kan aldrig vara likgiltiga
för de plågor som drabbar hans kropp här i världen.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, gör oss uthålliga i lidan
det som din heliga moder, tillåt aldrig att vi överger dig.
Heliga Maria, Guds moder, smärtornas moder, be för oss
syndare, nu och i vår dödsstund. Amen.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
5. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Herren orkar inte mer bära den tunga korsbjälken. Solda
terna tvingar en man, som händelsevis passerar, att bära
den åt honom. — Livets tillfälligheter tvingar oss att bära
bördor vi helst skulle vilja kasta av oss. Vi ryggar tillbaka
för korset. Men Jesus vill att vi skall bära det åt honom. »Vi
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måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds
rike« (Apg 14:22). Korsvägen är vägen till härligheten.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, motvilligt har vi tagit
ditt kors på oss. Du förvandlar det till välsignelse. Vi tackar
för din nåd och ber om större beredskap att försaka vår
egenvilja för din kärleks skull.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

6. Veronika räcker Jesus svetteduken
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Traditionen säger att en kvinna i folkmängden ingrep i det
fasansfulla skådespelet för att göra det lilla hon kunde: att
räcka fram en duk och torka Jesu misshandlade och blo
diga ansikte. Varje sådan gest har ett oändligt värde i Guds
ögon. »Den som ger er en bägare vatten att dricka därför
att ni tillhör Kristus — sannerligen, han skall inte gå miste
om sin lön« (Mark 9:41).
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du lönade Veronikas
enkla gest av barmhärtighet genom att ge henne den sanna
bilden av dig själv. Vi ber dig, låt oss aldrig försumma ett
enda tillfälle att göra gott, hur obetydligt det än är. Gör oss
så alltmer lika dig, du som är Guds sanna avbild och åter
skenet av hans härlighet.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

7. Jesus faller på nytt
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
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»Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han
tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot« (Jes
53:5). Hela världens nöd och ondska vilar på Jesu hjärta. Vi
har alla vår del i skulden. Jesus faller på nytt, inte för att vi
skall bli förkrossade och tillintetgjorda, utan för att vi skall
inse skuldens allvar och vårt ansvar och så bli upprättade.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, hjälp oss att av alla våra
krafter kämpa mot det onda och att börja i oss själva. Må
ditt lidande inte vara förgäves för någon enda av oss utan
bota oss alla och ge oss frid.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

8. Jesus möter Jerusalems kvinnor
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»En stor folkmassa följde med, också kvinnor som sörjde
och klagade för hans skull. Jesus vände sig om och sade
till dem: ’Ni Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt
över er själva och era barn. — Om man gör så med det
gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade?’«
(Luk 23:27–31). Det är en frestelse för oss att vilja dröja vid
fromma och ljuva känslor som inte får några konsekvenser
i vårt liv. Är jag villig att på allvar gå Jesu väg eller vill jag
nöja mig med att vara »sympatisör«?
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, låt bilden av ditt lidande
väcka oss till sann självkännedom. Låt det i oss väcka be
slutet att följa dig till vägens slut. Låt oss se bort från oss
själva och i stället ha blicken fäst vid dig, vår tros upphovs
man och fullkomnare.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
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9. Jesus faller för tredje gången
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»Låt oss befria oss från allt som tynger, all synd som an
sätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss« (Heb
12:1). Jesus, Guds son, faller för att vi skall bli upprättade,
han lider för att vi skall bli botade, han är svag för att vi
skall bli fria, han plågas för att vi skall få vara med i den
stora glädjen. Så stor är hans kärlek till oss, så stor hans
längtan efter vår kärlek.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, sann Gud och sann män
niska, vi tackar dig för ditt tålamod. Du blev så förnedrad
för vår skull, hjälp oss nu att inte mer förnedra oss själva
utan ta emot den kraft som du ger oss till att resa oss och
gå vidare med dig.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.

10. Jesus blir avklädd
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder
genom att kasta lott om dem« (Matt 27:35). Jesus levde fat
tig och dog fattigare än de fattigaste. I sin dödsstund fick
han inte ens behålla kläderna på kroppen. Kan vi kalla oss
hans lärjungar, vi som så krampaktigt håller fast vid allt
det som vi, med eller mot vår vilja, måste lämna ifrån oss?
»Tomhänta kom vi till världen, tomhänta skall vi gå ur
den. Har vi mat och kläder, skall detta vara nog för oss«
(1 Tim 6:7–8).
Låt oss bedja. Gode Frälsare Jesus Kristus, ingen av oss är
värdig att kallas din lärjunge. Men vi vill åtminstone göra
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oss fria från ägandets tyranni och bli mera villiga att avstå
från det vi inte behöver. Stärk vår goda vilja, gör oss mera
generösa, och låt oss åtminstone för vår längtans skull få
kallas dina.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
11. Jesus korsfästes
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»När de kom till den plats som kallas Skallen, korsfäste de
honom och förbrytarna, den ene till höger och den andre
till vänster« (Luk 23:33). Jesus har nu intagit den nedersta
platsen. Han är totalt utlämnad och utblottad, helt i sina
bödlars våld, helt förenad med alla hjälplösa, övergivna
och förnedrade människor. Han är Immanuel, Gud med
oss, mitt i vår syndiga och tragiska mänsklighet. Mitt i den,
för att rädda den. »När jag blir upphöjd från jorden, skall
jag dra alla till mig« (Joh 12:32).
Låt oss bedja. Korsfäste Herre och Konung, du är i denna
stund mänsklighetens enda hopp. Du är övergiven, för att
vara hos oss för alltid. Låt oss med Maria och Johannes stå
kvar hos dig, tätt intill korset, för att där hämta hopp för
oss själva och för världen.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
12. Jesus dör på korset
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»Och Jesus ropade med hög röst: ’Fader, i dina händer
lämnar jag min ande’« (Luk 23:46). »Det är fullbordat« (Joh
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19:30). Han som är Livet dör för att vi skall leva. Han som
är arvinge till allt ger upp allt för att vi skall få alla hans
rikedomar. Han lämnar sin ande i Faderns händer för att
vi skall fyllas av hans Ande. Genom korset kom glädjen till
hela världen, genom döden kom livet.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, vi tillber dig i detta stora
mysterium, vår tros hemlighet och vårt livs mittpunkt. Den
som tror på dig skall inte dö utan ha evigt liv. Vi tackar
dig, vår Frälsare, av hela vårt hjärta, du Guds Lamm som
tar bort världens synd, och vi ber om nåden att vara trogna
din stora kärlek intill slutet.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
13. Jesus tas ner från korset
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Herrens lidande är slut. Josef från Arimataia och Nikode
mos tog ner Jesus från korset. Maria håller hans misshand
lade kropp i sitt sköte. De sveper den i linne. Den som de
älskade högst är död. Det är nu natt, trons mörka natt.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, vi vill hålla oss till dig
också när vi ingenting förstår. Till vem skulle vi annars gå?
I himlen och på jorden finns ingen annan än du som kan
lindra vår brännande saknad av tröst och ge svar på våra
frågor. Vi vill vara dina vänner, som med Maria följer dig
till slutet, när alla ord och känslor är döda.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
14. Gravläggningen
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
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»Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst låg en trädgård,
och i den fanns det en ny grav där ännu ingen hade blivit
lagd. Där lade de Jesus« (Joh 19:41–42). Han delar gravens
öde med oss. Vetekornet faller i jorden och dör. »Det som
sås är förgängligt men uppstår oförgängligt. Det som sås är
föraktat men uppstår i härlighet. Det som sås är svagt men
uppstår fullt av kraft« (1 Kor 15:42–43).
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du vägvisare till livet,
låt oss aldrig sörja döden som om vi inte hade något hopp.
Åt dig anförtror vi våra döda. Lär oss att med förtröstan
och lugn se fram emot vår egen död i tron på din seger.
Låt oss vid varje grav kunna se fram emot uppståndelsens
morgon.
V. Korsfäste Herre Jesus Kristus,
R. tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike.
V. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige Odödlige,
R. förbarma dig över oss.
Slutbön
Herre, vår Gud, i Jesu, vår broders, brutna kropp
ser vi vem du är för denna värld.
I det brutna Brödet tar vi emot ditt löfte
att han är förlåtelsen för våra synder.
Vi ber dig — eftersom han har fullbordat allt —
ta upp oss i din frid, vilka vi än är,
och sänd din Ande över oss,
så att vi, öppna och mottagliga,
kan komma till dig och be till dig med dessa ord:
Fader vår …
Välsignelse
V. Gud välsigne oss och bevare oss för allt ont
och före oss till det eviga livet.
R. Amen.
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Denna korsvägsandakt, författad av kardinal Miloslav Vlk, hölls av påven
Johannes Paulus II på Colosseum Långfredagens kväll 1992. Den avviker
något från den traditionella korsvägen genom att börja redan i Getsemane
och endast omfatta mysterier som nämns i evangelierna.

Inledning
I Faderns, + och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
I evangeliet om Jesu passionshistoria inbjuder Gud oss att
ta del av sin Sons lidandesväg, så att vi tillsammans med
honom kan nå fram till påskens glädje.
När vi i kväll går korsvägen vill vi inte nöja oss med
att vara åskådare; vi vill vara följeslagare på vägen. Varje
person i passionshistorien är en spegel och en påminnelse
för oss, som tvingar oss att tänka efter hur vårt eget förhål
lande till Gud är. Men framför allt möter vi här Jesus, smär
tornas man, som inbjuder oss att förena våra egna lidanden
och hela mänsklighetens med hans. Vi ser här Kristi kärlek
och dess rikedom. Vi ser frukterna av hans offer på korset:
den helige Andes gåva, som förenar alla människor till en
enhet och förnyar världsalltet.
Låt oss bedja.
En paus för tyst bön.

Fader, upplys oss, dina barn, med ljuset från din Son, så att
vi genom att vandra korsets väg kan avgöra oss helt för dig
och leva vår egen smärtas mysterium i förening med din
Son, som korsfästes och uppstod för oss och för vår fräls
nings skull. Han som lever och råder i evighet. Amen.
Vid den inledande dialogen (»Vi tillber dig…«) faller ledaren på knä vid re
spektive korsvägsstation. Efter Herrens bön sjunger man lämpligen en vers
av en passionspsalm i psalmboken.

1. Jesus i Getsemane
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
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+ Ur Markus evangelium

Mark 14:32–36

Så kom de till ett ställe som heter Getsemane. Jesus tog med
sig Petrus, Jakob och Johannes och sade till dem: »Min själ
är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka.« Han gick
litet längre bort, föll ner på marken och bad: »Abba! Fader!
För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men
inte som jag vill, utan som du vill.«
Abba! Fader! Ord av överlåtelse och tillförsikt, som uppen
barar det bråddjup av kärlek där Jesus lever som Son till
Fadern. Han kan anförtro allt åt sin Fader, sin rädsla, sina
behov, sin längtan. För Fadern är allt möjligt. Men Jesus
tvingar sig inte på sin Fader. »Min mat är att göra hans vilja
som har sänt mig« (Joh 4:34).
Han upprepar det nu, överväldigad av yttersta ångest.
Det bästa är alltid det som Fadern vill. Jesus är nu utblot
tad, han äger inte ens sig själv, han är helt och hållet en
gåva, ett svar utan förbehåll på Faderns bråddjupa kärlek.
Här ligger också nyckeln till vårt öde som människor:
att leva som barn, helt överlämnade till Fadern i fullkom
ligt förtroende. Så skulle vi låta Sonen leva i oss och styra
alla våra handlingar, så att vi i världen blir försynens hän
der, redskap för fred och enhet.
Fader vår …
2. Jesus blir förrådd av Judas och arresteras
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium		

Mark 14:43, 45–46

Medan Jesus talade kom Judas och med honom en folkhop
med svärd och påkar, utsänd från översteprästerna och de
skriftlärda och de äldste. Han gick fram till Jesus. »Rabbi«,
sade han och kysste honom. Då grep de Jesus och höll fast
honom.
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En folkhop med svärd och påkar. De kommer som en på
minnelse om otaliga scener i historien när människa har
gått ut för att angripa människa. Förrädarens kyss: sym
bol för lögnen, som alltid fördärvar förhållandet mellan
människa och människa. Så går det med friheten, när den
inte öppnar sig för gåvan. Så går det med människan, när
hon förblir fånge i sig själv. Och ändå hade Jesus alltifrån
början betraktat Judas med oändlig kärlek. Han hade själv
valt ut honom med en kärlek utan beräkning.
Judas, vilken tragisk gestalt! Han förstår inte Guds plan
att frälsa människan. Den är en stötesten för honom. Han
är instängd i sig själv, arrogant, säker på sina egna uträk
ningar, han perverterar friheten och går därför miste om
den, för alltid.
Men Jesu frihet, hur annorlunda är den inte! Av kärlek
till Fadern och människorna överlämnar han sig. Han tar
inte till svärdet. Han ljuger inte. Han ger sig. Och genom
att ge sig, överlämna sig, besegrar han ondskan och befriar
människan, för alltid.
Fader vår …
3. Jesus blir dömd av Stora rådet
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium

Mark 14:55, 60–62, 64

Översteprästerna och Stora rådet försökte att få fram
vittnesmål mot Jesus för att kunna döma Jesus till döden,
men de lyckades inte. Översteprästen frågade Jesus: »Är
du Messias, den Välsignades son?« Jesus svarade: »Det är
jag!« Alla fann att han förtjänade döden.
Översteprästerna och Stora rådet: en dyster bild av männi
skor som lever instängda i sina egna åsikter, fångna i sin
politik och sina system. En obarmhärtig avbild av alla de
människor som inte kan se hur Gud uppenbarar sig, därför
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att de är fastkedjade i sin egen säkerhet. En våldsam bild
av alla dem som saknar förmåga att inse och tjäna Sanning
en, därför att de klamrar sig fast vid makten.
Jesus hade sagt: »Ingen kan tjäna två herrar« (Matt
6:24). Här riktas en utmaning mot människan i alla tider:
att gå ut ur sig själv, att släppa sina beräkningar och sin sä
kerhet, att öppna sig villkorslöst för Sanningen, som ensam
kan befria.
Den som gör sig en avgud av sina egna vanor och in
stitutioner upplever Sanningen som ett hot och kan inte ta
emot den, utan offrar den. Människor och folk: öppna dör
rarna för Kristus! Öppna sinnena för Sanningen som räd
dar! Öppna era hjärtan för Sanningen som är kärlek!
Fader vår …
4. Jesus förnekas av Petrus
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Lukas evangelium		

Luk 22:59–62

En timme senare var det en av översteprästens tjänare som
försäkrade: »Visst var den där också med honom, och han
är ju från Galileen.« Men Petrus sade: »Jag förstår inte vad
du menar.« Då vände sig Herren om och såg på Petrus, och
Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom:
»Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig tre gånger.«
Och han gick ut och grät bittert.
Det räcker inte att ha lärt känna Jesus och ha hört livets ord
från honom: det räcker inte att ha tagit emot ofattbara löf
ten och ha bevittnat storslagna underverk. Det räcker inte
ens att man har sett Jesus förklarad på berget för att förbli
trogen och bli räddad.
Efter att ha blivit upphöjd till den högsta tänkbara vär
dighet faller Petrus ömkligt. Han som hade förklarat sig
beredd att gå i döden för Jesus! När han gråter bittert, kän
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ner han hur säkerheten försvinner. Men Petrus faller inte
ner i ett tomrum. Han blir återfödd ur Guds kärleks och
barmhärtighets bråddjup: »Herre, du vet allt, du vet att jag
älskar dig!« (Joh 21:17). Han blir skapad på nytt av honom
som utvalde det som är svagt i världen (jfr 1 Kor 1:27). Han
blir ledare för det nya gudsfolket. Med ett hjärta som blivit
fritt kommer han en gång att följa Herren ända till slutet,
ända till offret av sitt eget liv.
Fader vår …
5. Jesus blir dömd av Pilatus
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Lukas evangelium		

Luk 23:13, 20–25

Rådsmedlemmarna och folket ropade: »Korsfäst, korsfäst
honom!« För tredje gången sade Pilatus: »Vad har han gjort
för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som
förtjänar döden. Jag skall ge honom en läxa, sedan släpper
jag honom.« Men de skrek hela tiden och krävde att han
skulle korsfästas. Deras ropande gjorde verkan, och Pilatus
beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav Barabbas,
mannen som satt i fängelse för upplopp och mord, men
Jesus utlämnade han, så att de fick göra som de ville.
Pilatus: ännu en människa som blivit slav under falska vär
deringar. Han är satt som garant för rätt och rättvisa och
han vill inte utlämna Jesus, men hans svaga vilja smulas
sönder under trycket från pöbeln. Hans hjärta har ännu
inte funnit fäste i honom som ensam kan rädda. Han vack
lar mellan plikten att fria den Oskyldige och lusten att
rädda sig själv. Till slut tar rädslan övertaget, hänsynen till
den allmänna meningen. Hans egen uträkning, den poli
tiska kompromissen, segrar.
De hade kunnat mötas, de var ju så nära varandra: Pi
latus, politikern, och Jesus, Sanningen. Men Guds erbju
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dande förkvävs av törnena, rädslan för världen, rikedo
mens lockelser (jfr Matt 13:22). Det krävs stor inre frihet
för att kunna möta Jesus, för att upptäcka hans kärlek och
besvara den. Frihet från mänskliga band och ingrodda va
nor, frihet från kompromisser, frihet från sig själv!
Fader vår …
6. Jesus pryglas och krönes med törnen
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium		

Mark 15:17–19

Soldaterna klädde honom i en purpurröd mantel och vred
ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan häl
sade de honom: »Leve judarnas konung!« De slog honom i
huvudet med en käpp och spottade på honom.
Förnedrad, hånad, slagen: Människosonen börjar vandring
en på smärtans väg. Nu går Jesajas profetia i uppfyllelse:
»En smärtornas man … det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led« (Jes 53:3–4).
Jesus, smärtornas man, tar på sig hela mänsklighetens
smärta. Han är förrådd med de förrådda, förföljd med de
förföljda, sviken, förnekad, jagad, torterad, utväxlad mot en
mördare, dömd till döden, förvandlad till förbannelse, be
handlad som synd, identifierad med alla för att kunna rädda
alla. Det finns ingen smärta som han inte har gjort till sin.
För vår skull. För att bära den tillsammans med oss.
Jesus, smärtornas man, du vill vara nära oss, också i
den grymmaste smärta. I din oändliga kärlek har du velat
förena dig med varje människa i varje ögonblick. Låt oss då
känna igen ditt ansikte i varje människa som lider. Lär oss
att ta emot dig, när du kommer oss till mötes för att tillsam
mans med oss fullborda ditt lidande.
Fader vår …
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7. Jesus tar korset på sig
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium		

Mark 15:20

Och när de hade hånat honom, tog de av honom den röda
manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut
honom för att korsfästa honom.
Korsvägen går motströms. Vi vill fly svårigheter, faror,
smärtor. Jesus tar dem på sig av kärlek till Fadern, av kär
lek till oss: »Fader, ske inte min vilja, utan din« (Luk 22:42).
Han valde fritt. Han överlämnade sig helt i Faderns hän
der. Korsvägen är Guds Vishets väg. Hur olika väljer inte
Gud och människor! Gud sänder sin Son till världen. Där
med har han valt smärtans väg åt honom. Han har utmanat
människan, som föredrar att ställa sig bredvid vägen som
betraktare. Han vill befria oss från vårt jags trånga gränser.
Ur smärta och misslyckande växer hans frihet. Ur lidan
dets natt växer hans gåva, den förbehållslösa gåvan av sig
själv, där människan finner liv i överflöd: »Den som vill
rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv
skall rädda det« (Luk 17:33).
Korsvägen är kärlekens väg. En ny livsstil, ett nytt sätt
att söka räddningen, framgången, lyckan. Ett nytt sätt att
radikalt lösa mänsklighetens stora problem.
Fader vår …
8. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Lukas evangelium		

Luk 23:26

När de förde bort honom, hejdade de en man från Kyrene

205

Korsvägen

som hette Simon och som var på väg in från landet och lät
honom ta korset på sig och bära det efter Jesus.
Kristi kors, våra egna kors. Utan Kristi kors skulle det
lidande som miljontals människor bär sakna mening. Men
genom Kristi kors blir varje lidande en inbjudan till fören
ing med honom. Varje smärta blir ett tillfälle att säga: »Se
här är jag, Herre, jag har valt dig, jag vill följa dig.«
Simon från Kyrene och Jesus. På vägen till Huvudskalle
platsen bär de samma kors. En härskara av martyrer har gjort
detsamma, inte av tvång utan i full frihet. Vilket mysterium!
Jesus delar sitt kors med oss. Hur kan vi då låta bli att varje
dag omfamna vårt kors i våra smärtor och i tyngden av våra
dagliga förpliktelser? Så kan vi säga med Paulus: »Vad som
ännu fattas i Kristi lidanden, det lider jag i mitt eget kött för
hans kropp, som är kyrkan« (Kol 1:24).
Jesus, du har inte sparat något för egen del. Du delar
allt med oss, och du upphöjer oss till samma värdighet, du
låter oss medverka i ditt frälsningsverk. Hjälp var och en
av oss att bära ditt kors genom att bära sin nästas kors.
Fader vår …

9. Jesus möter Jerusalems kvinnor
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Lukas evangelium		

Luk 23:27–28

En stor folkmassa följde med, och kvinnor som sörjde och
klagade över honom. Jesus vände sig om och sade till dem:
»Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva
och era barn.«
Här ser vi än en gång Jesu fullkomliga frihet. På vägen
till avrättningsplatsen möter han Jerusalems döttrar, som
beklagar honom. »Gråt inte över mig, gråt över er själva
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och era barn.« Jesus tänker inte på sig själv, han är inte in
stängd i sitt eget personliga drama. Han gråter över det
som väntar hans folk.
Jesus, för att vi skulle ha liv har du gett ditt eget liv.
Vilken utblottelse, vilket bråddjup av kärlek! Jesus, befria
våra hjärtan från egoismen, från arrogansen, från självtill
räckligheten. Öppna alla, enskilda människor och hela
folk, för kärleken och solidariteten med sina syskon. Bered
dem att möta dig och Fadern och den helige Ande. Ge oss
ett hjärta som liknar ditt hjärta, ett hjärta som inte stänger
någon ute.
Fader vår …

10. Jesus korsfästes
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium		

Mark 15:24

De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig
genom att kasta lott om dem.
Han som är både Gud och människa är nu döende. Solda
terna delar hans kläder och kastar lott om vem som skall
ta livklädnaden. Logiken är: det gäller att ta för sig. Som
om ett plagg vore viktigare än en levande människas vär
dighet. Mot den ödsliga bakgrunden av grym mänsklig
egoism bryter ljuset fram av Guds kärlek, kärleken som
ger allt: kläderna och alla materiella gåvor, friheten och
alla andliga gåvor. Jesus behåller inget för egen del. På kor
set är hans famn vidöppen för att ta emot, hans händer är
öppna för att ge. Kroppen är fastspikad vid korset, anden
är fastspikad vid Faderns vilja. Allt frambär han för vår
skull, för att försona oss med Gud. Människan tar för sig
och delar upp. Gud ger och förenar himmel och jord.
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Jesus, bara din kärlek kan bota vår girighet, bara din
nåd kan utrota impulsen i våra hjärtan att ta för sig, att
lägga beslag på, denna onda anda som splittrar människor
och folk.
Herre, förnya på denna vår jord den goda anda som vill
ge och dela med sig. Låt vår tid bli en ny början, där soli
dariteten kan blomma upp mellan människorna i en kär
lekens civilisation.
Fader vår …

11. Jesus lovar sitt rike till den botfärdige rövaren
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Lukas evangelium		

Luk 23:39–40, 42

Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom.
Men den andre tillrättavisade honom: »Är du inte ens rädd
för Gud?« Och han sade: »Jesus, tänk på mig, när du kom
mer med ditt rike.«
Jesus ger varje människa anledning till hopp, i vilka om
ständigheter hon än lever. Hans gränslösa kärlek lovar
frälsningen till var och en. Men hur svårt kan det inte vara
att tro på Guds löfte, när det uppenbarar sig vapenlöst,
korsfäst mellan två förbrytare! Hur svårt är det inte att ta
emot hans kärlek. Vem av oss har inte, som den obotfärdi
ge rövaren, hårdnackat velat stänga in sig i sin egen synd?
Vem har inte i motgångens stund reagerat med instinktiv
vägran att öppna sig för Gud?
Salig är du, du gode rövare! Du har alls inget att skryta med
när du träffas av Jesu kärlek och plötsligt känner igen Gud,
som vill rädda varje människa. Som publikanen i templet har
du ingenting att komma med inför Jesus utom ditt hjärta, ditt
ångerfulla hjärta och en ödmjuk bön om vänskap: »Jesus, tänk
på mig när du kommer med ditt rike« (Luk 23:42).
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Guds kärleks under: den som öppnar sig för gåvan, får den
genast: »I dag skall du vara med mig i paradiset« (Luk 23:43).
Jesus, ge oss modet att kasta vårt förflutna i din barm
härtighets famn! Lär oss att bli enkla, befria oss från ideolo
giernas och de tyngande tankevanornas tvång. Och led oss
alla in i ditt rike, den oförskyllda kärlekens rike.
Fader vår …

12. Jesus på korset, hans mor och hans lärjunge
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Johannes evangelium		

Joh 19:26–27

När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge
som han älskade, sade han till sin mor: »Kvinna, där är din
son.« Sedan sade han till lärjungen: »Där är din mor.« Från
den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen.
»Stunden har kommit« (Joh 12:23). Stunden för den nya
skapelsen. Stunden när Kyrkan skall födas under svåra
födslovåndor. Johannes anförtros åt Maria, Maria över
lämnas åt Johannes. Dessa två är de första i det nya folk
som föds vid Kristi kors. De står för alltid under det nya
budet: »Ni skall älska varandra, som jag har älskat er. Ing
en har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner«
(Joh 15:12–13).
Maria och Johannes: Kyrkans första begynnelse. Men
till vilket pris! Efter att ha överlämnat allt, överlämnar Je
sus också sin mor. Från den stunden är Jesus på korset helt
ensam. Också hans mor är ensam, berövad sin son. Men
Jesus vill att hans plats skall intas av en av oss. Än en gång
uttalar Maria sitt »ja«. Än en gång blir hon mor: mor inte
bara till Jesus, utan till hela hans kropp, moder till Kyrkan.
Också vi anförtros åt Maria, också åt oss anförtros Maria.
Liksom Johannes skall vi ta henne hem till oss. I hennes
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närhet skall vi lära oss ett nytt tänkesätt, ett nytt handlings
sätt: att tjäna och att älska.
Fader vår …

13. Jesus dör på korset
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium		

Mark 15:34, 36–37

Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Min
Gud, min Gud, varför har du övergett mig?« En av dem
som stod intill sprang bort och fyllde en svamp med surt
vin och gav honom att dricka. Med ett högt rop slutade
Jesus att andas.
Jesus, jorden har avvisat dig. Nu har den upphöjt dig på
korset, som om den ville återlämna dig till himlen. Du, den
tillbakavisade och fördrivne, vädjar för vår skull: »Fader,
förlåt dem, de vet inte vad de gör« (Luk 23:34). Den enda
tillflykten är Fadern. Men det oerhörda, det ofattbara är att
också himlen verkar stängd. Fadern tiger. En avgrund öpp
nar sig. Ur den stiger det ångestfyllda ropet: »Min Gud,
min Gud, varför har du övergett mig?« (Mark 15:34).
Ett rop av ångest. Nej, ett rop av kärlek, ett rop som en
barnaföderskas skri (jfr Joh 16:21). Jesus har gjort människo
hjärtats uttorkade öken till sin. Ur historiens djupa hjulspår
ropar det på Guds nåd, ofta utan att veta det.
Jesus, i prövningens djupa mörker har du erfarit Gud
som långt borta. Men i en yttersta akt av kärlek överlämnade
du dig ändå i hans händer: »Fader, i dina händer lämnar jag
min ande!« (Luk 23:46). När du slutade att andas blev din
överlåtelse en gåva till oss: den helige Andes gåva som får
oss att ropa i Guds barns frihet: »Abba, Fader!« (Rom 8:15).
Fader vår …
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14. Jesus tas ner från korset och läggs i graven
V. Vi tillber dig, Kristus, och prisar dig,
R. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
+ Ur Markus evangelium		

Mark 15:46

Josef från Arimataia köpte linnetyg, tog ner honom och
svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var
uthuggen i klippan.
Graven: slutet på varje mänsklig förhoppning. En livlös
kropp är allt som återstår av Jesus i världens ögon. Hur
trånga är inte mänskliga perspektiv! Hur oändligt myck
et större är inte Guds horisont. Jesu grav är platsen för
uppståndelsen. Hans kropp, vetekornet, har fallit i jorden
för att ge rik skörd (jfr Joh 12:24). Jesus, död på korset i
yttersta ensamhet, du har uppstått som »den förstfödde
bland många bröder« (Rom 8:29).
Du har framburit dig som ett offer för vår skull, du har gjort
oss till din kropp, kyrkan (jfr Kol 1:18). Din dödliga kropp blev
lagd i jorden. Din uppståndna kropp är den första början till
»nya himlar och en ny jord« (jfr Jes 65:17; Upp 21:1).
Din grav: ett heligt sigill på din väg. Ett sigill på den
sanna kärleken. Bara den som är beredd att älska intill dö
den kan bli bärare av liv. Ett liv som inte sviker. Ett liv som
besegrar döden.
Fader vår …
Välsignelse
V. Herren vare med er.
R. Och med din ande.
V. Må barmhärtighetens Fader, som genom Kristi lidande
har gett er ett exempel att följa, skänka er kraft att tjäna
Gud och människor, och så få del av hans outsägliga väl
signelse.
R. Amen.
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V. Må Kristus, som skänkt er löftet om seger över döden,
genom sin död ge er liv, och liv i överflöd.
R. Amen.
V. Må han, vars föredöme ni vill följa i jordelivets pröv-
ningar, en gång ge er en glädjerik uppståndelse.
R. Amen.
V. Välsigne er Gud allsmäktig, Fadern, + och Sonen och
den helige Ande.
R. Amen.
KORSVÄGSANDAKT 4
KORSVÄGSANDAKT FÖR BARN

1. Jesus blir dömd av Pilatus
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Jesus står inför Pontius Pilatus. Soldaterna slår honom. De
gör en krona av törnen och sätter den på hans huvud. Jesus
vet vad som kommer att hända honom. Han vet att solda
terna kommer att korsfästa honom. Men han är beredd att
dö för oss, så stor är hans kärlek till oss.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Jesus, du älskar oss.
Hjälp oss att älska varandra.
Jesus, du är vår broder.
Välsigna våra familjer.
Jesus, du är vår vän.
Trösta alla ensamma.

O. Gode Jesus, ibland har vi svårt
att tycka om andra människor.
Soldaterna slog dig och hånade dig.
Vi vill inte såra eller skada våra medmänniskor.
Hjälp oss att tycka om varandra
liksom du tycker om oss.
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2. Jesus tar korset på sig
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Soldaterna kommer till Jesus med ett stort kors. Jesus är
trött och svag men ändå tvingar de honom att bära det
tunga korset. Jesus tar korset på sig och sakta går han den
långa vägen upp till berget där soldaterna kommer att kors
fästa honom. Hur skall han orka? Han är mycket svag.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Jesus, du är världens liv.
Du ger oss liv i överflöd.
Jesus, du är världens ljus.
Du visar oss vägen.
Jesus, du är världens hopp.
Du hjälper dem som har det svårt.

O. Gode Jesus,
det finns många människor
som har det svårt här i världen;
i många länder lider människor av nöd och svält.
Hjälp oss att göra vårt bästa för andra människor.
3. Jesus faller
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Nej! Korset är för tungt för Jesus. Han klarar inte av att
bära det. Han faller till marken. Han ligger där, trött och
utmattad. Vad skall han göra? Jesus vill visa oss att vi mås
te bära vårt kors och därför reser han sig, tar korset på sig
och går vidare.
O.
A.
O.
A.

Herre, du ger oss tro.
Jesus, vi tackar dig.
Herre, du ger oss hopp.
Jesus, vi tackar dig.
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O. Herre, du ger oss kärlek.
A. Jesus, vi tackar dig.
O. Gode Jesus, vi har inte alltid följt dig
och lyssnat till dig.
Ofta följer vi vår egen vilja istället för din.
Hjälp oss att följa dig även när det är svårt för oss.
4. Jesus möter sin moder
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Jesus ser sin moder Maria vid vägen. Hon gråter när hon
ser Jesus. Han lider mycket och hon lider med honom. Je
sus finner tröst när han ser sin mor och när han vet att hon
förstår honom och älskar honom.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Herre, du älskar oss mycket.
Hjälp oss att älska varandra.
Herre, du lider med oss då vi har det svårt.
Hjälp oss att trösta varandra.
Herre, du ger oss kraft att gå vidare med dig.
Hjälp oss att stödja varandra.

O. Gode Jesus, hjälp oss att tänka på andra människor
och deras behov.
Hjälp oss att säga »nej« till oss själva
och »ja« till andra.
5. Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Simon har just kommit in från landet. Soldaterna tvingar
honom att bära korset tillsammans med Jesus. Jesus är glad
att Simon är där. Jesus tittar på honom och tackar honom.
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Herre, du är trött och svag.
Vi vill hjälpa dig, Herre.
Herre, du orkar inte mer.
Vi vill hjälpa dig, Herre.
Herre, du är blek och utmattad.
Vi vill hjälpa dig, Herre.

O. Gode Jesus, när vi möter någon som behöver hjälp
är det ett tillfälle för oss att visa dig
hur mycket vi älskar dig.
Hjälp oss att göra andras bördor lättare.
6. Veronika räcker Jesus svetteduken
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Ingen vågar ta parti för Jesus. De är rädda för vad andra
skall tycka. Men Veronika vågar! Hon kommer fram till
Jesus och torkar hans ansikte med en duk. När hon tittar
på duken ser hon en bild av Jesu ansikte. Så tackar Jesus
Veronika.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Herren lider för vår skull.
Jesus, vi tackar dig.
Herren bär våra synder på sina axlar.
Jesus, vi tackar dig.
Herren förlåter oss alla våra synder.
Jesus, vi tackar dig.

O. Gode Jesus, ge oss mod att hjälpa dem
som blir mobbade
och dem som ingen tycker om.
Då får vi känna att du älskar oss.
7. Jesus faller på nytt
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
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Korset är mycket tungt. Jesus orkar inte mer. Vägen är lång
och mödosam. Alla ser honom ligga där hjälplös på mar
ken. Han hjälpte andra människor, varför hjälper de inte
honom? Jesus måste resa sig än en gång och gå vidare.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Vi har inte lyssnat till dig, Herre.
Förlåt oss.
Vi har inte älskat dig, Herre.
Förlåt oss.
Vi har inte litat på dig, Herre.
Förlåt oss.

O. Gode Jesus, ibland gör vi fel
och känner att vi vill ge upp.
Hjälp oss att alltid finna kraft att börja om på nytt.
8. Jesus möter Jerusalems kvinnor
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Jesus går långsamt på vägen. Alla skriker och hånar ho
nom. Många kvinnor och barn står också vid vägen. De ser
hur Jesus lider när han bär det tunga korset. De gråter när
de ser honom lida. Jesus talar till dem och välsignar dem.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Herre, du är vägen till livet.
Herre, förbarma dig.
Jesus, du är ljuset som lyser i mörkret.
Kristus, förbarma dig.
Herre, du är brödet som ger oss ny kraft.
Herre, förbarma dig.

O. Gode Jesus, hjälp oss att trösta dem som har det svårt.
Hjälp oss att göra vad vi kan
för att andra människor inte skall behöva lida.
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9. Jesus faller för tredje gången
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Jesus kan nu se berget som heter Golgota. Han börjar gå
upp för sluttningen men han orkar inte. Soldaterna slår ho
nom och vill att han skall gå vidare, men han orkar inte.
Jesus är helt utmattad och trött. Det är våra synder han
bär med korset. Han faller igen till marken. Vi har syndat
mycket mot honom.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Jesus faller till marken.
Han bär våra synder.
Jesus orkar inte mer.
Han bär våra synder.
Jesus är utmattad och trött.
Han bär våra synder.

O. Gode Jesus, ibland är det svårt att följa dig.
Vi går vår egen väg — vi syndar.
Kom till vår hjälp och res oss upp.
Ge oss en chans till, vi vill följa dig.

10. Jesus blir avklädd
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Soldaterna river kläderna från Jesu kropp. Han har många
sår på kroppen. Han står där inför folket och har ingenting
kvar. Han har förlorat precis allting.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Jesus, du gav upp allt för oss.
Jesus, vi älskar dig.
Jesus, du tog våra synder på dig.
Jesus, vi älskar dig.
Jesus, du har visat oss hur mycket du älskar oss.
Jesus, vi älskar dig.
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11. Jesus korsfästes
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Människor kan vara mycket grymma mot varandra. Solda
terna spikar fast Jesus genom händerna och fötterna på
korset. Varför gör de så? Varför vill de döda vår broder?
O.
A.
O.
A.
O.
A.

De spikar fast Jesu händer på korset.
Jesus, vi ger dig våra händer.
De spikar fast Jesu fötter på korset.
Jesus, vi ger dig våra fötter.
De spikar fast vår broder på korset.
Jesus, vi ger dig vårt liv.

O. Gode Jesus, du blev korsfäst för våra synders skull.
Varje gång vi syndar blir du korsfäst på nytt.
Hjälp oss att göra vårt bästa att inte synda mera.

12. Jesus dör på korset
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
I tre timmar hänger Jesus på korset. Solen försvinner och
mörkret täcker folket. Detta är mörkrets timme, detta är
syndens mörker. Det är för våra synders skull Jesus dör.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Jesus, i syndens mörker
är du vårt ljus.
Jesus, i syndens mörker
är du vår tröst.
Jesus, i syndens mörker
är du vårt hopp.

O. Gode Jesus, vi vill inte synda mot dig.
Vi vill göra allt för dig.
Vi ångrar uppriktigt allt ont vi har gjort.
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13. Jesus tas ner från korset
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Jesus är nu död. Några vänner tar ner hans kropp från
korset och lägger den omsorgsfullt i Marias knä. Med stor
kärlek hade Maria gett sin Son till världen men världen
misshandlade honom och dödade honom.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

Jesus, ge alla avlidna
evigt liv i ditt rike.
Jesus, ge alla avlidna
evig glädje i ditt rike.
Jesus, ge alla avlidna
evig frid i ditt rike.

14. Gravläggningen
O. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
A. ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
Alla tror att det är slut. Jesus finns inte mer. De tror att det
onda har segrat över det goda. Men i gravens mörker vän
tar ljuset. På påskmorgonen kommer Jesus ut ur graven
och förnyar världen.
O.
A.
O.
A.
O.
A.

I gravens mörker
väntar ljuset.
I gravens mörker
väntar dagen
I gravens mörker
väntar livet.

219

Stabat Mater

Stabat Mater
Sekvens före evangeliet i mässan den 15 september,
Jungfru Marias Smärtor.

Stabat Mater dolorósa
iuxta Crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.

Modern stod med krossat hjärta
vid det kors, där gränslös smärta
Sonen led för syndig värld.

Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.		

Gruvlig ångest henne brände,
och hon modershjärtat kände
genomborrat av ett svärd.

O quam tristis et afflícta
fuit illa benedícta		
Mater Unigéniti!		

Huru sorgsen, hur bedrövad,
övergiven, tröst berövad,
var Guds moder i sin nöd!

Quæ mærébat, et dolébat,
pia Mater, dum vidébat
Nati poenas íncliti.		

Vem kan fatta vad hon lidit,
huru hennes hjärta svidit
under Sonens bittra död?

Quis est homo, qui non fleret
Matrem Christi si vidéret
in tanto supplício?		

Kan du stå vid hennes sida
utan att med henne lida
under folkets spe och hån?

Quis non posset contristári,
Christi Matrem contemplári
dolentem cum Filio?

Kan du tårlös se den smärta,
vilken sargar moderns hjärta,
lidande med älskad Son?

Pro peccátis suæ gentis
vidit lesum in torméntis
et flagéllis súbditum.

För oss fallna mänskor plågad,
smärtans kalk, till brädden rågad
hon nu Sonen tömma ser

Vidit suum dulcem Natum
moriéndo desolátum,
dum emísit spíritum.

Och hon hör emellan ropen
av den grymma pöbelhopen,
huru han till Fadern ber.

Eia, Mater, fons amóris,
me sentire vim dolóris
fac, ut tecum lúgeam.

Jesu moder, kärleks källa,
då jag ser dig tårar fälla,
vill jag gråta ock med dig.

Fac, ut árdeat cor meum
in amándo Christum Deum,
ut sibi compláceam.		

Dina kval må mig förtära!
Honom älska, honom ära,
o Maria, lär du mig.
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Sancta Mater, istud agas,
Crucifíxi fige plagas
cordi meo válide.		

Helga moder, lär mig känna
Jesu kval, att de må bränna
djupt sig in uti min själ.

Tui Nati vulneráti,		
tam dignáti pro me pati,
poenas mecum dívide.

Han i smärta har sig vridit,
han för mig har döden lidit.
Låt mig i hans kval få del.

Fac me tecum pie flere,
Crucifíxo condolére,
donec ego vixero.		

Moder, låt med dig mig gråta,
ty att Gud mig må förlåta,
syndens straff din Son nu bär.

Iuxta Crucem tecum stare
et me tecum sociáre		
in planctu desídero.		

Låt vid korset mig få dröja.
Ödmjukt där jag knä vill böja
vid din sida, moder kär.

Virgo vírginum præclára,
mihi iam non sis amára:
fac me tecum plángere.

Helga jungfru, ärorika,
skulle mina krafter svika,
hjälp mig du att härda ut.

Fac, ut portem Christi mortem, Dina kval må mig förtära,
passiónis fac consórtem,
ödmjukt vill jag korset bära,
et plagas recólere.		
tåligt intill livets slut.
Fac me plagis vulnerári,
fac me Cruce inebriári
et cruóre Filii.		

Låt mig känna Jesu smärta,
kärlek brinne i mitt hjärta
för hans kors och för hans blod.

Flammis ne urar succénsus,
per te, Virgo, sim defénsus
in die iudícii.		

Var mig när i varje fara,
mig från evig död bevara,
helga moder, huld och god.

Christe, cum sit hinc exíre,
da per Matrem me veníre
ad palmam victóriæ.

Låt mig korset trofast bliva,
det allena kan mig giva
hjälp uti min sista nöd:

Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimæ donétur
paradísi glória.		

så att, fri från stoftet, anden
svävar till de sälla landen,
där ej finnes någon död.
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Korta böner för Fastetiden
Låt oss tacka Gud, vår himmelske Fader, som ger oss Faste
tidens gåva för att stärka vår kärlek och ingjuta sin Ande i
våra hjärtan. Låt oss innerligt be till honom:
R. Herre, förbarma dig.
Låt oss i denna heliga tid dämpa de inre rösternas larm så
att vi kan höra varje ord som går ut ur din mun. R.
Lär oss avstå från allt överflöd för att hjälpa dem som lider brist. R.
Låt oss sträva efter kärleken, inte blott i stora ting, utan
främst i vardagens enkla uppgifter. R.
Lär oss att så bygga upp vårt jordiska samhälle att vi i allt
söker ditt rike och din rättfärdighet. R.
Lär oss söka din närvaro i nuet för att där börja det eviga
livet. Lär oss att vända oss bort från vårt själviska jag och
leva för varandra. R.
Låt oss idag få göra något vackert till din ära. Låt oss idag
finna dig i våra bröder och systrar. R.
Bevara oss rena till kropp och själ, så att din helige Ande
kan bo i våra hjärtan. R.
Lär oss att villigt och värdigt ta emot livets ord och Kristi
sanna kropp, så att vårt liv blir en tacksägelse för trons och
sakramentets gåva. R.
Lär oss att akta på varje människas värdighet, som vunnits
genom Kristi blod. R.
Tillåt aldrig att vi kränker någons frihet eller samvete, som
är dina gåvor till varje människa. R.
Låt dem som glidit in i synd och falsk säkerhet vända åter
till livet i tro och bot. R.
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Håll din hand över alla som skall födas till nytt liv i dopet,
så att de blir levande lemmar i din Kyrka. R.
Lys de unga på deras väg, så att de finner honom som är
vägen, sanningen och livet. R.
Lär oss inse vilken värdighet vi mottagit i dopet, så att vi le
ver endast för honom, som har dött och uppstått för oss. R.
Lär oss att tukta vår lättja och tröghet, så att vi väcks till
längtan efter dina gåvor och din glädje. R.
Fräls oss från allt ont, och bryt det ondas tjusning som lock
ar oss bort från dig. R.
Lär oss att älska våra ovänner och önska gott åt dem som
motarbetar oss, så att vi blir lika din Son. R.
Lär oss att i livets motgångar förena oss med den Kors
fäste, så att hans kraft fullkomnas i vår svaghet. R.
Fader, ge oss bönens och botens Ande, så att vi brinner av
kärlek till dig och till varandra. R.
Öppna våra ögon för skapelsens värde och skönhet och låt
oss så förena oss med den i lovsång till dig. R.
Förlåt oss, Fader, förlåt oss, ty vi har förbisett Kristi när
varo i behövande och besvärliga människor. R.
Fader, du har fullkomnat lagen från Sinai genom Kristi
kärleksbud: skriv den i våra hjärtan och bevara vår trohet
mot ditt förbund. R.
Skänk ditt ljus åt forskare och konstnärer, så att de gör oss
bättre beredda för ditt rike. R.
Uppsök och återför alla vilsna till din vänskap och gemen
skap, så att de finner mål och mening med sitt liv. R.
Låt de döda gå över från död till liv och alltid leva hos dig. R.
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Låt oss bedja. Upplys oss, Herre, med ditt ansiktes ljus så
att din bild i oss på nytt blir synlig, och skänk oss i denna
heliga Fastetid rätt insikt i Kristi hemligheter. Genom sam
me Jesus Kristus, vår Herre.

Efrem Syrierns bön för Fastetiden
Herre och härskare över mitt liv! Ge mig inte lättjans, få
fängans, maktlystnadens eller de tomma ordens ande.
djup bugning

Utan ge mig, din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens, tåla
modets och kärlekens Ande.

djup bugning

O Herre och konung! Låt mig se mina egna synder och inte
döma min nästa. Ty du är välsignad i evigheternas evighet.
Amen.

djup bugning

I botens anda (s. 371–373).
Kristi efterföljelse (s. 120–140).
Rosenkransbönen, smärtans mysterier (s. 57).

STILLA VECKAN

Palmsöndagen — Passionssöndagen
Idag börjar Stilla veckan, som också kallas den Heliga veckan eller den
Stora veckan. Idag höll vår Konung sitt intåg i den heliga staden för att
gå sitt frälsande lidande och sitt förhärligande till mötes. Låt oss nu gå ut
för att möta honom och tillsammans med honom gå upp till Jerusalem och
där dricka smärtans och glädjens kalk. — Idag välsignas de kvistar som
skall påminna om hur folkmassan hyllade Jesus med palmkvistar. När vi
bär dem i kyrkan och tar dem med oss hem, då är de ett uttryck för vår
offentliga bekännelse till Människosonen (jfr Luk 12:8). Vi kommer ihåg de
entusiastiska Hosianna-ropen från folket. Kanske var det samma personer
som några dagar senare skulle skrika »Korsfäst!« Vi hör i dagens evang
elium — passionshistorien enligt Matteus, Markus eller Lukas — om hur
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Petrus, han som hade förklarat att han ville ge sitt liv för Jesus, i det kritiska
ögonblicket tar avstånd från honom. Låt oss därför i full medvetenhet om
vår egen svaghet be om trohetens nåd. »Vaka, och be att ni inte utsätts för
prövning« (Mark 14:38).

Korta böner för Stilla veckan
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Låt oss be till människornas Frälsare, till honom som gick
upp till Jerusalem för att där utstå sitt lidande och så gå in i
sin härlighet. Låt oss ropa till honom och säga:
R. Herre, förbarma dig.
Hosianna, Davids son och evighetens Konung, hosianna,
du dödens och dödsrikets besegrare. R.
Du som gick upp till Jerusalem för att lida mycket, bli
dödad och på tredje dagen bli uppväckt till livet, led din
Kyrka till den eviga Påsken. R.
Du som gjort ditt kors till Livets träd, låt alla döpta bära
frukt som består till det eviga livet. R.
Du som kom för att söka efter och rädda det som var för
lorat, slut oss till ditt hjärta och bär oss hem till Fadern. R.
Du som på korset förlät den botfärdige rövaren, förlåt ock
så oss våra många synder. R.
Du som upphöjdes på korset och genomborrades av solda
tens lans, läk våra sår och stilla vår oro. R.
Du vår Herre och Mästare, som förnedrades för vår skull
och visade lydnad ända in i döden, lär oss lydnad mot Fa
derns vilja. R.
Du, vårt Liv, som i din död krossade döden och dödsriket,
låt oss dö med dig och uppväckas med dig i härligheten. R.
Du vår Konung, som blev hånad av människorna och
trampad som en mask, lär oss att efterlikna din frälsande
ödmjukhet. R.
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Du vårt föredöme, som gav ditt liv för dina älskade bröder
och systrar, lär oss att älska varandra med den kärlek som
är starkare än döden. R.
Du vår Frälsare, som räckte ut dina händer på korset för att
dra hela världsalltet till dig, samla Guds skingrade barn i
din Faders rike. R.
Du som lät din moder vara dig nära vid din död och din
begravning, låt oss komma närmare dig i våra lidanden. R.
Herre, du föll som vetekornet i jorden för att kunna bära
frukt och ge oss nytt liv, låt oss dö från synden och leva
för Gud. R.
Du vår Herde, som vilade i graven dold för världen, lär oss
älska vårt fördolda liv med dig hos Gud. R.
Du den nye Adam, som steg ner i dödsriket för att befria dem
som hållits fångna sedan världens början, låt alla som ligger i
dödssyndens grav höra din röst och uppväckas till livet. R.
Kristus, den levande Gudens Son, som begravt oss med
dig i dopet, res oss upp till det nya livet i dig. R.
Herre Jesus, du som ur din öppnade sida lät blod och
vatten strömma fram, öppna våra ögon för livets källor i
sakramenten. R.
Herre, du som ville församla Jerusalems barn under ditt
beskydd, lär oss förstå när räkenskapens tid är inne. R.
Överge inte oss som övergivit dig, utan omvänd oss, så
skall vi omvända oss till dig. R.
Låt oss i boten ställa oss under korset och så finna tröst och
förlåtelse hos dig. R.
Ställ oss under Marias moderliga beskydd, så att vi kan
trösta andra med den tröst vi själva får av dig. R.
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Låt oss uppfylla vad som ännu fattas i våra Kristuslidan
den, så att ditt liv blir synligt i oss. R.
Kristus, det nya och eviga förbundets Överstepräst, som på
korsets altare frambar det fullkomliga offret till Fadern, lär
oss att rätt fira åminnelsen av ditt lidande. R.
Du världens Herre, som omsluter allt och som omslöts av
graven, bevara alla människor från evig död och ge dem
odödlighetens krona. R.
Kristus, Herre över liv och död, som öppnade paradiset
för rövaren, förena alla döda med din död, begravning och
uppståndelse. R.
Låt oss bedja. Herre, se till denna din familj, för vilken vår
Herre Jesus Kristus icke tvekade att överlämna sig i syn
dares händer och lida korsets död. Han som nu lever och
råder från evighet till evighet.

DE HELIGA TRE PÅSKDAGARNA
HERRENS DÖD, BEGRAVNING
OCH UPPSTÅNDELSE
Tiden från Skärtorsdagens kväll till och med Påskdagens kväll, »de heliga
tre påskdagarna«, Tríduum paschále, är kyrkoårets höjdpunkt och bränn
punkt. De firas till åminnelse av historiens viktigaste händelse, Jesu Kristi
Påsk. När Guds folk skulle fira Påsk — ett ord som betyder »övergång«
— och slakta påskalammet till minnet av hur Gud hade befriat Israels barn
ur fångenskapen i Egypten och låtit dem börja sitt långa återtåg till det ut
lovade landet, då började Jesus sin övergång från denna världen till Fadern
(jfr Joh 13:1): han frambar sig själv som det sanna Påskalammet i fullkomlig
lydnad för Faderns vilja och gick så in i sin härlighet. Denna händelse är så
oerhörd att den förvandlar historiens samlade ondska och lidande till en
»lyckobringande skuld« (felix culpa, ur Påsknattens lovsång till påskljuset).
Vi deltar själva i detta drama. Tillsammans med Jesus har vi övergått från
döden till livet (jfr 1 Joh 3:14). I Påsken anar vi något av Guds mysterium:
Gud är mycket större än våra föreställningar liksom världsalltet är större
än vår horisont.
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Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?

Luk 24:26

Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i
Guds rike.
Apg 14:22

Skärtorsdagens kväll
Vid sin sista måltid tillsammans med de tolv instiftar Jesus det nya förbun
det i sitt blod (jfr Matt 26:28; jfr 2 Mos 24:8) med dess offermåltid och dess
prästämbete. Det gamla förbundets förebilder ger nu vika för verkligheten
själv. Samtidigt förtydligar han budet om nästankärleken: han utför en slav
syssla då han tvättar sina apostlars fötter. Så visar han vilken rangordning
som skall gälla i det nya Gudsfolket. »Den störste bland er skall vara som
den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren« (Luk 22:26).
Denna kväll firas en enda, högtidlig mässa, i vilken alla församlingens
präster koncelebrerar. Det är sed att den främste — påven, biskopen, abbo
ten, kyrkoherden — tvättar någras fötter. Under Gloria ringer klockorna för
att sedan vara tysta till Gloria under Påsknatten. Efter mässan kläds altaret
av, och tabernaklet står tomt. Det heliga Sakramentet förs i en enkel pro
cession till ett sidoaltare. Där hålls tyst tillbedjan under några timmar till
åminnelse av Jesu dödsångest i Getsemane. »Stanna här och vaka med mig«
(Matt 26:38).

Ubi caritas — Där barmhärtighet och kärlek råder
Där barmhärtighet och kärlek råder, där är Gud.
Kristi kärlek har oss kallat till gemenskap.
Låt oss fröjdas och i honom ha vår glädje.
Låt oss frukta, låt oss älska Livets Herre
och i sanning visa kärlek mot varandra.
Där barmhärtighet och kärlek råder, där är Gud.
Vi i ett förbund har blivit sammanslutna.
Låt oss bedja att vårt hjärta måtte renas
från all splittring och all avund, från all tvedräkt
så att Jesus Kristus, Guds Son må bo ibland oss.
Där barmhärtighet och kärlek råder, där är Gud.
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Med de saliga i himlen låt oss se dig
i din gudoms ljus och klarhet, Kristus, Herre,
i en fröjd som är oändlig och som varar
genom alla omätbara evigheter.
Där barmhärtighet och kärlek råder, där är Gud.

Jesu översteprästerliga förbön
235

Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: »Fader, stunden
har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga
dig; du har gett honom makt över alla människor för att
han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.
Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende
sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda
det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig
hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan
världen var till.
Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du
tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav
dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att
allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav
mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkli
gen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att
du har sänt mig.
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem
som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt
och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem. Jag
är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och
jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn,
det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.
Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn,
som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen
av dem gick under utom undergångens man, ty skriften
skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger
jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt
och fullt.
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Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem
därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag till
hör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen
utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte
världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem
genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt
mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras
skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall hel
gas genom sanningen.
Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som
genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli
ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de
skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att
de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i
mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå
att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat
mig.
Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara
med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den
som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före
världens skapelse. Rättfärdige fader, världen känner dig
inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt
mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det
känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall
Joh 17
vara i dem, och jag i dem.«

Psalm på Skärtorsdagen
Psalm 116 A — Lovets offer
Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den.
Han sade: »Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många« (Mark
14:23–24).

Jag älskar Herren, †
ty han har hört min bön om förskoning. *
Han lyssnade till mig när jag ropade.
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Dödens snaror omgav mig, †
dödsrikets fasor nådde mig, *
jag var i nöd och förtvivlan.
Jag åkallade Herren: *
Herre, rädda mitt liv!
Herren är nådig och rättfärdig, *
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga, *
jag var hjälplös, och han räddade.
Kom till ro, min själ, *
Herren har varit god mot mig.
Han räddade mig från döden, *
mitt öga från tårar, min fot från att snava.
Jag får vandra inför Herren *
i de levandes länder.
Jag trodde att jag skulle gå under, *
jag plågades svårt
och tänkte i min oro: *
Alla människor sviker.
Hur skall jag återgälda Herren *
alla hans välgärningar mot mig?
Jag lyfter räddningens bägare *
och åkallar Herren.
Jag vill infria mina löften till Herren *
inför hela hans folk.
De trognas liv *
är dyrbart i Herrens ögon.
Herre, jag är din tjänare, †
bara din tjänare, din tjänarinnas son, *
du har lossat mina bojor.
Jag vill frambära tackoffer åt dig, *
jag vill åkalla Herren.
Jag vill infria mina löften till Herren *
inför hela hans folk
på förgårdarna till Herrens tempel, *
inne i Jerusalem.
Andakt till det heliga Sakramentet (s. 298–309). Kommunionen (s. 373–380).
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Långfredagen — Herrens död
Stark som döden är kärleken (jfr Höga V 8:6). Ja, starkare än döden. När
människorna går vilse i sitt mörker, i sitt hat och sin gudsfrånvändhet, när
de oskyldigas blod ropar till Gud från jorden (jfr 1 Mos 4:10), då ingriper
Gud på ett oväntat sätt. Inte med vrede och straff, utan genom att visa sin
barmhärtighet och sin stora kärlek (jfr Ef 2:4). Jesus Kristus, Guds Son, tar
själv på sig förbannelsen, han stiger längst ner i gudsfrånvarons helvete och
drabbas av alla dess fasor (jfr Jes 53). I sin egen död bryter han dödens udd,
i sin uppståndelse öppnar han vägen ut ur ondskans slutna cirkel. »Så älska
de Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen
för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den
som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd,
eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen,
att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än
ljuset« (Joh 3:16–19). Gud respekterar människans frihet. Han tvingar ingen,
han tvingar sig inte på någon. Genom sitt förhållningssätt till Guds kärlek
som visat sig i Kristi kors avkunnar varje människa en dom över sig själv.
Den som ställer sig intill korset inser sanningen om sig själv. Sanningen
kan tystas ner, förnekas eller ignoreras, men den förlorar ingenting av sin
giltighet.
Idag avstår Kyrkan från att fira mässan. I stället hålls en eftermiddags
gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död. Den har tre delar: en
ordgudstjänst (vars tyngdpunkter är passionshistorien enligt Johannes och
de »stora förbönerna« för Kyrkan och världen), hyllningen av korset samt
kommunionen med de hostior som konsekrerats på Skärtorsdagen. Lång
fredagen är faste- och abstinensdag. »Det kommer en tid när brudgummen
tas ifrån dem, och när den dagen är inne kommer de att fasta« (Mark 2:20).

Guds lidande Tjänare
Se, min tjänare skall ha framgång.
Som en späd planta växte han upp inför oss,
som ett rotskott ur torr mark.
Han hade inget ståtligt yttre
som drog våra blickar till sig,
inget utseende som tilltalade oss.
Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
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Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
Han fann sig i lidandet,
han öppnade inte sin mun.
Han var som lammet som leds till slakt
eller tackan som är tyst när hon klipps,
han öppnade inte sin mun.
Han blev fängslad och dömd och fördes bort,
men vem ägnade hans öde en tanke?
Han blev utestängd från de levandes land,
straffad för sitt folks brott.
Han fick sin grav bland de gudlösa,
fick vila bland ogärningsmän,
fastän han aldrig hade gjort något orätt,
aldrig tagit en lögn i sin mun.
Men Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.
Jag skall ge honom hans andel bland de stora,
låta honom dela byte med de mäktiga,
för att han var beredd att dö
och blev räknad som syndare,
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Psalm på Långfredagen
Psalm 22 — Den rättfärdiges lidande
Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: »Eloi, Eloi, lema sabachtani?«
(Mark 15:34).

Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? *
Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta.
Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, *
jag ropar om natten men finner ingen ro.
På dig förtröstade våra fäder, *
de litade på dig, och du kom dem till hjälp.
Men jag är en mask, inte en människa, *
hånad och föraktad av envar.
Alla som ser mig gör narr av mig, *
de hånler och skakar på huvudet:
»Han har överlämnat sig åt Herren, †
nu får Herren gripa in och rädda honom *
– han är ju älskad av Herren.«
Jag rinner bort likt vatten som slås ut, *
benen lossnar i min kropp,
mitt hjärta är som vax, *
det smälter i mitt bröst.
Min mun är torr som en lerskärva, †
tungan klibbar vid gommen. *
Du lägger mig i gravens mull.
Hundar samlas runt mig, *
jag omringas av en hord av våldsmän.
Händer och fötter är genomborrade, *
jag kan räkna varje ben i min kropp.
De står där och stirrar på mig, †
de delar mina plagg emellan sig, *
de kastar lott om mina kläder.
Men du, Herre, dröj inte långt borta, *
du min styrka, skynda till min hjälp!
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Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder, *
i tempelskaran skall jag prisa dig.
Ni som fruktar Herren, prisa honom, †
ära honom, Jakobs ätt, *
bäva för honom, Israels folk!
Ty han föraktade inte den svage *
och vände inte ryggen åt hans nöd,
han dolde inte sitt ansikte *
utan hörde hans rop om hjälp.
Du är källan till min lovsång *
i den stora tempelskaran.
Inför dem som fruktar Herren *
får jag frambära de offer jag lovat.
De betryckta får äta och bli mätta, *
de som sökt sig till Herren får prisa honom.
Hela jorden skall minnas vad som skett
och vända om till Herren, *
alla folk och stammar skall tillbe inför honom.
Men jag lever för Herren, *
och mina barn skall tjäna honom.
De skall vittna för nya släktled om Herren, †
förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten, *
ty han grep in.

Ps 22:2–3, 5, 7–9, 15–20, 23–27a, 28, 30b–32

Improperierna: Kristus förebrår sitt folk
Om ändå mitt folk ville höra mig, om Israel ville följa min väg! (Ps 81:14).
239

Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag förde dig ut ur Egyptens land,
och du har berett ett kors åt din Frälsare.
Hágios ho theós.
Helige Herre Gud.
Hágios ischyrós.
Helige starke Gud.
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Hágios athánatos, eléison himás.
Helige odödlige, förbarma dig över oss.
Jag förde dig genom öknen i fyrtio år
och mättade dig med manna.
Jag förde dig in i det bördiga landet,
och du har berett ett kors åt din Frälsare.
Hágios ho theós.
Helige Herre Gud.
Hágios ischyrós.
Helige starke Gud.
Hágios athánatos, eléison himás.
Helige odödlige, förbarma dig över oss.
Vad mera borde jag ha gjort för dig
och gjorde det icke?
Jag planterade dig som den skönaste vingård,
och du har blivit mig alltför bitter.
Med ättika ville du släcka min törst,
och med spjutet har du stuckit upp din Frälsares sida.
Hágios ho theós.
Helige Herre Gud.
Hágios ischyrós.
Helige starke Gud.
Hágios athánatos, eléison himás.
Helige odödlige, förbarma dig över oss.
För din skull gisslade jag Egypten och alla dess förstfödda,
och du har överlämnat mig åt gisselslag.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag förde dig ut ur Egypten
och lät farao sjunka i Röda havet,
och du har givit mig i översteprästernas händer.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag öppnade havet framför dig,
och du har med spjutet öppnat min sida.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag gick före dig såsom en molnstod,
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och du har fört mig in i Pilatus palats.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag gav dig manna att äta i öknen,
och du har med slag och gissel bragt mig att falla.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag gav dig frälsningens vatten att dricka ur klippan,
och du har givit mig galla och ättika.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
För din skull slog jag kanaaneernas kungar,
och du har med röret slagit mitt huvud.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag gav dig konungaspira,
och du har krönt mitt huvud med törnekrona.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!
Jag upphöjde dig med min väldiga kraft,
och du har upphängt mig på korset.
Mitt folk, mitt folk, vad har jag gjort mot dig,
och varmed har jag bedrövat dig? Svara mig!

Crux fidelis — Höga kors
240

Höga kors, du enda ädla bland de träd som vuxit här.
Fast du ej bär blad och blommor, intet träd din like är.
Ljuva stam med ljuva grenar, som den ljuva bördan bär.
Sjung, min tunga! Sjung den hårda, höga, ärofyllda strid
som på korset Herren kämpat till triumf och evig frid,
stark som lejonet i öknen och som offerlammet blid!
All den dom som genom fallet över världen kommen var
och från det förbjudna trädet låg på syndigt släkte kvar
ville han på trädet sona, på det kors som honom bar.
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Honom plågar spö och gissel, spott och hån och övermod;
törnets krans och korsets spikar pressar fram hans dyra blod
för att världen skall bli renad i den helga, djupa flod.
Kristi kors! Blott du är värdigt att dig hela världen ser.
Du för Israel och folken är det rätta Guds baner,
och den dig i tron har skådat dom och död ej rädes mer.

Jesu sju ord på korset

241

Det tröstar mig i mitt elände att ditt löfte skänker liv (Ps 119:50).

Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.

Luk 23:34

Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.
Kvinna, där är din son. — Där är din mor.
Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?

Luk 23:43

Joh 19:26f
Mark 15:34

Jag är törstig.

Joh 19:28

Det är fullbordat.

Joh 19:30

Fader, i dina händer lämnar jag min ande.

Luk 23:46

Det heliga ansiktet
Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig
(Ps 27:8b–9a).

Se, gode och mildaste Jesus, inför ditt ansikte faller jag på
knä. Jag ber och bönfaller dig med brinnande andakt att du
ville inprägla i mitt hjärta en levande känsla av tro, hopp
och kärlek, sann ånger över mina synder och en fast be
sluten vilja att göra bot och bättring, när jag nu med djup
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innerlighet och smärta i mitt inre betänker och betraktar
dina fem sår. Jag ser för mina ögon det som redan profeten
David sade om dig, gode Jesus: »Mina händer och fötter
har de genomborrat, jag kan räkna alla mina ben.«
243

Din rena bild, du Gode, vördar vi
och bönfaller om förlåtelse för våra synder,
Kristus vår Gud.
Av fri vilja lät du korsfästa din kropp
för att befria din avbild från ofriheten under fienden.
I tacksamhet ropar vi till dig:
Allt har du fyllt med glädje,
du vår återlösare,
när du kom för att rädda världen.

244

Se ansiktet! Se hur allt förvandlas!
Det finns i den blå himlen och i Dachaus gyttja.
Jag skymtar det i historiens hjulspår.
Regnet strömmar nerför kinderna. I grönskan.
Det finns kvar när allt annat har förflyktigats.
Hos den bedrövade, den stumme, den spetälske.
I det fjärran berget. I det unga gräset.
Bland orörliga masker en levande blick.
Det finns även i ödemarken. I larmande städer.
I en hop skrämda människor som flyr åt alla håll.
Det finns i stormen och i källan av kristall.
Bland fruktträden som skummar av ljus.
Jag kan inte längre vända mig bort.
I stundens galler och i evighetens stjärnbild.
På negrernas mur. I Veronikas grova duk.
Jag ser det misshandlat, förödmjukat, utplånat.
En skugga i gruset. Även jag trampar på den.
Det finns i fågeldun. I ett barns lykta.
Det åldras inte. O stränghet! O mildhet!
Ansiktet i mörkret, eldslågan i mörkret.
Inför dess blick finns jag till.
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Påskafton
Påskafton är en dag av tystnad och väntan på Guds ingripande. Den är hop
pets dag. Altaret är avklätt, tabernaklet tomt. Endast tidebönerna får firas.

Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.

Ps 4:9

Ni har dött, och ni lever med Kristus i det fördolda hos Gud.

Kol 3:3

Vår herde har lämnat oss,
källan med det levande vattnet,
han vid vars bortgång solen förmörkades.
Den som höll Adam fången blev tillfångatagen
när Frälsaren krossade dödens portar och lås.
Dödsrikets murar störtade samman,
djävulens makt blev bruten
när Frälsaren krossade dödens portar och lås.
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Psalm på Påskafton
Psalm 16:8–10 — Den rättfärdiges förhoppning
Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå (Apg 2:24).

Jag har alltid haft Herren för mina ögon,
han står vid min sida för att jag inte skall vackla.
Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min tunga,
ja, än mer, min kropp skall få vila med förtröstan.
Ty du skall inte lämna min själ i dödsriket
eller låta din helige möta förgängelsen.
Du har visat mig livets vägar.
Du skall fylla mig med glädje
när jag får se ditt ansikte.
Apg 2:25–28
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Allsmäktige Gud, låt oss vara så förenade med din Son i
hans död och begravning att vi kan stå upp med honom till
det nya livet. Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.
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Påskvakan — Herrens uppståndelse
I nattens mörker och tystnad sker det hemlighetsfulla som endast Gud ser.
Jesus övergår från fasorna och döden till sin härlighet. I dopet är vi förenade
med honom. Hans uppståndelse är källan till den hemliga glädje som ingen
och inget kan ta ifrån oss (jfr Joh 16:22). Lidandets och dödens ofrånkomliga
natt är en Guds barmhärtiga modersfamn. Med Jesus kan vi säga till ond
skans makter: Ni har tänkt ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo
(jfr 1 Mos 50:20).
Påskvakan är kyrkoårets mest meningsladdade gudstjänst. Den har fyra
huvuddelar: välsignelsen av och lovsången till påskljuset, ordgudstjänsten
med bibelläsningar om hur Gud räddar sitt folk i Gamla och Nya förbundet,
doplöftenas förnyelse och, om möjligt, dop, samt eukaristin. I vissa försam
lingar är det sed att efter gudstjänsten välsigna påskmaten (s. 558–560) och
samlas till en agapemåltid. Gud, alltings Skapare, har i Kristi uppståndelse
visat att han bestämt människan till evig glädje och gemenskap.

Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som
lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och
jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Upp 1:17–18

Det var den natt då Herren vakade för att föra dem ut ur
Egypten. Den natten är Herrens, den natten skall alla isra
eliter vaka, släkte efter släkte.

2 Mos 12:42

Fadern har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin
älskade sons rike.
Kol 1:13

Exsultet — Påskbudskapet
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Höj jubelrop, ni alla himmelens änglar!
Sjung lovsång, ni alla Herrens tjänare!
Förkunna Konungens seger,
ni frälsningens basuner!
Jubla av glädje, du jord,
över honom som träder fram i ära!
I glansen av den evige Konungens härlighet
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må hela världen förnimma
att mörkret har skingrats.
Nu glädje sig även vår moder Kyrkan,
smyckad av det eviga ljusets strålar.
Och må denna boning fyllas
av de trognas glädje och jubel.
Jag ber er, mina älskade bröder,
som med mig får skåda ljuset som lyser i mörkret:
bed med mig om Guds barmhärtighet.
Må han, som i nåd har upptagit mig bland sina leviter,
upplysa mitt hjärta och sinne,
så att jag värdigt kan sjunga till hans ära.
V.
R.
V.
R.
V.
R.

(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 av allt vårt hjärta och all vår själ
lovsjunger den osynlige, evige Fadern
och hans enfödde Son, Jesus Kristus, vår Herre,
som för oss har betalat Adams skuld
och med sitt blod berett förlåtelse för våra synder.
Detta är påskens högtid,
då det sanna Lammet slaktas,
med vars blod de troendes dörrposter helgas.
Denna natt förde du våra fäder, Israels barn,
ut ur Egypten
och lät dem gå torrskodda genom Röda havet.
Denna natt skingrar mörkret som syndarna vandrar i,
och eldstoden lyser dem på vägen.
Denna natt skiljer alla dem som tror på Kristus
från världens onda gärningar,
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befriar oss ur syndens mörker,
för oss in i nådens rike
och förenar oss med alla heliga.
Denna natt bröt Kristus sönder dödens bojor
och steg upp ur dödsriket som segrare.
Förgäves vore vi födda,
om inte Frälsaren hade fött oss till det nya livet.
O, hur underbar är icke din omsorg om oss,
o, hur ofattbar är icke din kärlek:
för att friköpa tjänaren utgav du Sonen!
O, hur nödvändig var icke Adams synd,
som Kristi död har överskylt!
O, du saliga skuld,
som förtjänade en sådan Frälsare!
O, du heliga natt,
som ensam vet tiden och stunden
då Kristus uppstod från de döda!
Detta är den natt om vilken det står skrivet:
»Natten skall lysa såsom dagen,
ja, mörkret skall vara såsom ljuset.«
Denna heliga natt fördriver all ondska
och avtvår alla synder,
den återupprättar dem som fallit
och skänker de bedrövade glädje.
Den driver hatet på flykten
och skapar fred och endräkt,
den lägger jordens alla folk under Kristi välde.
I denna nådens natt ber vi dig, helige Fader:
ta emot det lovets offer
som din Kyrka frambär genom sina tjänare
i detta (vax)ljus som helgas till din ära.
O, du saliga natt,

Kyrkoåret

Påsktiden

243

då jord och himmel möts,
då Gud och människa förenas!
Vi ber dig, Herre:
må denna låga lysa med oförminskad glans
och förjaga nattens mörker.
Ta emot den som ett välluktande offer,
och låt den förena sina strålar med himmelens stjärnor.
Må den klara Morgonstjärnan få skåda dess låga,
den morgonstjärna som aldrig går ned,
din Son, vår Herre Jesus Kristus,
han som har återvänt från döden till livet
och upplyser hela världen med sitt milda sken
och som lever och råder från evighet till evighet.
R. Amen, amen, amen.

Påsknattens Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja.
Sjunges tre gånger, varje gång på en högre ton, först av präst eller kantor,
sedan av alla.

Påsktroparion
Kristus är uppstånden från de döda,
med döden förtrampade han döden,
och åt dem som var i gravarna gav han liv.
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Påskdagen
Påskdagen är kyrkoårets förnämsta söndag
och festernas fest.

Påsksekvensen
Sjunges före evangeliet i Påskdagens mässa.

Lovets offer alla trogna
ger åt det Lamm som offrats.
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Kristus som själv var skuldlös
gav sitt liv för oss alla,
återlöste oss från våra synder.
Död och liv gick i närkamp.
Allt i häpnad höll andan.
I sin död förintade Gud döden.
Vad såg du, Maria,
när du kommit till graven?
– Jag såg den plats där han lades.
Men han var ej där, han hade uppstått.
Hans huvudduk såg jag
och bindlarna som låg där.
Guds ängel sade: »Han lever,
han väntar på er i Galileen.«
Om han låg i graven kvar,
all världen då förgången var.
Då han är uppstånden visst,
lovar vi vår Herre Krist. Kyrieleis.
Han har uppstått. Han oss leder
från döden till livet,
och hans är makten, äran och riket.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Så må all sorg nu fara.
Krist vår tröst vill vara. Kyrieleis.

PÅSKTIDEN
Påsktiden räknas från Påskvakan till Pingstdagens afton. Under hela denna
tid brinner påskljuset i gudstjänsterna. Liksom Fastetidens fyrtio dagar be
tecknade jordelivet med dess kamp och möda, så är Påsktidens femtio da
gar en symbol för himlens salighet. Påsktiden är sakramentens tid framför
andra. I Påskvakan förnyar vi våra doplöften om trohet mot honom som
har dött och uppstått för oss. I fornkyrkan ägde normalt alla dop rum under

Påsktiden

245

påsknatten. Det är Kyrkans bud att vi kring Påsk tar emot den uppståndne
Herren i kommunionen. Det är Kyrkans önskan att vi tar emot Jesu frid i
botens sakrament, som instiftades på Påskdagens kväll och blev den upp
ståndnes första gåva till sin Kyrka. Den som bär på allvarlig synd är förplik
tad att bikta sig.

Tacksägelse för sakramentens nåd
Herre Jesus Kristus, jag tackar dig
som genom dopet har gjort mig till medlem i din Kyrka.
Gör mig till en levande lem i din kropp!
Du är Vinstocken, vi är grenarna.
Låt mig bära frukt!
Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för förlåtelsens nåd,
för botens och försoningens sakrament, där du ger mig frid
och låter mig börja ständigt på nytt
i förnyad kärlek till mina medmänniskor.
Herre Jesus Kristus, jag tackar dig
för din kropps och ditt blods sakrament
där du gör oss alla till ett med dig
och fyller oss med ditt eget livs rikedomar
för att vi skall fylla vår uppgift i världen,
i gemenskap med dig och med alla människor av god vilja.
Herre Jesus Kristus,
jag tackar dig för den helige Andes gåva,
för kärleken, glädjen och friden,
för helgonens föredöme och gemenskap,
för din Kyrkas gemenskap, där vi samlas till ett,
och för mångfalden av gåvor som blommar i Kyrkan
till hjälp och till tröst för oss alla.
Herre Jesus Kristus, gör mig trogen.
Du ger mig levande vatten ur nådens brunnar.
Du ger mig en framtid och ett hopp.
Du ger mig löftet om evigt liv.
Herre Jesus Kristus, jag tackar dig!

251

246
252

Kyrkoåret

Andakt under Påsktiden
En kort tid var lärjungarna skilda från Jesus. Före sin död tröstade han dem:
»En kort tid, och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid, och ni skall se mig
igen. Nu har också ni det svårt. Men jag skall komma tillbaka till er, och då
skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er« (Joh 16:16, 22). Hans
död på korset betydde inte slutet. Hans död var början till det nya livet. Se
dan dess finns Påskens Herre mitt ibland oss alla dagar intill världens slut.

V.
R.
V.
R.
V.
R.

Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!
Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Jag skall inte dö, jag skall leva,
och vittna om Herrens gärningar.

Låt oss bedja. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du
har dött och uppstått för vår skull. Genom din död har
du gjort dödens makt om intet, genom din uppståndelse
har du återfört oss till livet. Föröka vår tro och öppna våra
ögon, så att vi blir varse din härlighet mitt ibland oss. Du
som lever och råder i evighet. Amen.
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1. Saliga de som inte har sett men ändå tror
Jesus säger till Tomas: Räck hit ditt finger, här är mina hän
der. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte,
utan tro! Tomas svarar: Min Herre och min Gud! Jesus sä
ger till honom: Du tror, därför att du har sett mig. Saliga är
de som inte har sett men ändå tror. Jfr Joh 20:27–29
En paus för tyst bön.

V. Sjung till Herrens ära en ny sång; han har stått upp ur graven.
R. Sjung till Herrens ära en ny sång; han har stått upp ur graven.
V. Herren är mitt ljus och min räddning, vem skulle jag frukta?
R. Herren är ett värn för mitt liv, vem skulle jag bäva för?
V. »Sök Herren«, manar mitt hjärta.
R. Dig, o Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig.
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V. Jag förtröstar på dig, Herre.
R. Jag säger: Du är min Gud.
V. Låt ditt ansikte lysa över mig.
R. Hjälp din tjänare i din godhet!
V. Jag sökte mig till Herren och han svarade mig,
R. han befriade mig från all fruktan.
V. Se mot honom och stråla av glädje.
R. Sänk inte blicken i skam.
V. Sjung till Herrens ära en ny sång: han har stått upp ur graven.
R. Sjung till Herrens ära en ny sång: han har stått upp ur graven.
Att vilja se Jesus och att möta honom, det är en naturlig
önskan. Herren tillbakavisar inte Tomas. Han ser den upp
riktiga viljan, han förstår hans längtan efter visshet och
säkerhet, efter vila och trygghet. Men Jesus leder honom
vidare med varsam hand. Först går han Tomas till mötes:
Stick din hand i min sida. Sedan visar han den största gå
van: att tro på den Uppståndne.
En paus för tyst bön.

Folket frågar Jesus: Vad skall vi göra för att utföra Guds
verk? Jesus svarar: Detta är Guds verk, att ni tror på honom
som han har sänt.
R. Herre, jag tror; hjälp mig i min otro.
Jesus säger till Marta: Jag är uppståndelsen och livet. Den
som tror på mig skall leva även om han dör, och den som
lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. R.
På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ro
pade: Om någon är törstig skall han komma till mig och
dricka. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta ström
mar av levande vatten. R.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, led oss från tvekan och
tvivel till tro och trygghet, så att vi alltid bekänner dig som
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vår Herre och vår Gud. Dig tillhör äran och lovet i evighet.
Amen.
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2. Herren är mitt ibland oss
I Emmaus höll de två lärjungarna kvar Jesus och sade:
Stanna hos oss. Det börjar bli kväll, och dagen är snart slut.
Då följde han med in och stannade hos dem. När han se
dan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen,
bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon, och de
kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och
de sade till varandra: Brann inte våra hjärtan när han ta
lade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?
Luk 24:29–32

En paus för tyst bön.

V. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag, halleluja.
R. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag, halleluja.
V. Kristus är uppstånden från de döda.
R. Han går före de sina till Galileen.
V. Sök Herren, medan han låter sig finnas.
R. Åkalla honom, medan han är nära.
V. Jag ligger nedtryckt i stoftet.
R. Skänk mig liv, som du har sagt.
V. Ditt ord är en lykta för min fot,
R. och ett ljus på min stig.
V. Full av ljus och härlighet går du fram ifrån segerbytenas berg,
R. då när Gud stod upp till dom, för att frälsa alla ödmjuka på jorden.
V. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag, halleluja.
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R. Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag, halleluja.
De kände inte igen honom. Ändå var han hos dem. Han
stannade hos dem också när de inte längre såg honom.
Den Uppståndne lever i de människor som blivit träffade
av hans ord. Han finns mitt ibland dem som samlas i hans
namn. Därför kunde han försvinna för deras blick, här i
Emmaus och på himmelsfärdsberget.
R. Stanna hos oss, Herre, ty dagen är snart slut.
Var finns en Gud som är sitt folk så nära som vår Gud är
nära oss? R.
Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland
dem. R.
De ord som jag har talat till er är ande och liv. R.
Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig
och jag i honom. R.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, med tacksamhet bekän
ner vi: Du är mitt ibland oss. Dröj kvar hos oss med din nåd
och kärlek, med din tröst och välsignelse. Dröj kvar hos oss
vid livets afton. Var vårt ljus och vårt bröd på vägen till
vårt hemland. Du som lever och råder i evighet. Amen.

3. Vi har stått upp tillsammans med honom
Vet ni då inte att alla som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså
dött och blivit begravda med honom för att också vi skall
leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom
genom att dö som han, skall vi också bli förenade med ho
Rom 6:3–5
nom genom att uppstå som han.
En paus för tyst bön.
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V. Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
R. Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
V. Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig.
R. Jag var i nöd och förtvivlan.
V. Jag åkallade Herren:
R. Herre, rädda mitt liv!
V. Kom till ro, min själ.
R. Herren har varit god mot mig.
V. Han räddade mig från döden,
R. mitt öga från tårar, min fot från att snava.
V. Kom och se Guds gärningar,
R. hans väldiga verk bland människor.
V. Du visar mig vägen till liv.
R. Hos dig finns glädjens fullhet.
V. Jag skall få vandra inför Herren,
R. i de levandes land.
V. Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
R. Herren är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
Kristus är uppstånden. Hans död och hans uppståndelse
skedde för mycket länge sedan, men de tillhör inte det
förgångna. Genom sin död har Kristus övervunnit döden
och vunnit livet, för sig och för oss. Han lever och kan inte
mera dö. Han är oss nära i alla tider, också just nu. Han är
närvarande som den Korsfäste och den Uppståndne. Död
och uppståndelse hör oskiljaktigt ihop. Den som vill leva
måste dö. Att dö i Kristus är att leva för evigt.
En paus för tyst bön.
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V. Vi tror att om vi dör med Kristus, så skall vi också leva
med honom,
R. ty vi är förenade med honom i död och uppståndelse.
V. Gud har uppväckt oss tillsammans med Kristus.
R. I honom har vi uppstått till det nya livet.
V. Om någon är i Kristus har det skett en ny skapelse.
R. Det gamla är förbi, något nytt har kommit.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, låt oss erfara kraften i
din uppståndelse och gemenskapen med dina lidanden.
Din död skall prägla oss, så att vi når fram till uppståndel
sen från de döda. Ty du lever och råder i evighet. Amen.

4. Det nya livet
Om ni har uppstått tillsammans med Kristus, sträva då ef
ter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra
sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som är
på jorden. Ty ni har dött, och ni lever med Kristus i det för
dolda hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är
ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans
Kol 3:1–4
med honom.
V. Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så länge
jag lever, halleluja.
R. Prisa Herren, min själ! Jag vill prisa honom så länge
jag lever, halleluja.
V. Jag vill lovsjunga dig, Herre, ty du drog mig upp
ur djupet.
R. Du lät inte mina fiender triumfera.
V. Herre, min Gud, jag ropade till dig,
R. och du gjorde mig frisk.
V. Du vände min dödsklagan i dans,
du tog av mig sorgens dräkt,
R. och klädde mig i glädje.
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V. Jag skall inte dö, jag skall leva,
R. och vittna om Herrens gärningar.
V. Hårt har Herren tuktat mig,
R. men han gav mig inte i dödens våld.
V. Prisa Herren, min själ!
Jag vill prisa honom så länge jag lever, halleluja.
R. Prisa Herren, min själ!
Jag vill prisa honom så länge jag lever, halleluja.
En paus för tyst bön.

V. När vi döptes in i Kristus Jesus, blev vi också döpta in
i hans död. Med Kristus har vi dött från synden.
R. Med Kristus lever vi för Gud.
V. En gång var vi mörker,
R. men i Herren har vi nu blivit ljus.
V. Vi vill leva i kärlek som Guds älskade barn,
R. så som Kristus har älskat oss.
V. Vi vill frambära oss själva,
R. som ett levande och heligt offer som behagar Gud.
V. Vi vill vara glada i hoppet, tåliga i lidandet,
R. och uthålliga i bönen.
V. Vi vill inte låta oss besegras av det onda,
R. men besegra det onda med det goda.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, hjälp oss att lägga av den
gamla människan med hennes vanor. Väck till liv den nåd
du givit oss i dopet. Låt oss mer och mer bli det vi är: en ny
skapelse och lemmar i din kropp. Ty du är den förste och
den siste, den som lever från evighet till evighet. Amen.
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Korta böner under Påsktiden
Låt oss bedja till Kristus, livets Herre, som uppväcktes av
Gud och som skall uppväcka oss; låt oss ropa till honom:
R. Herre, förbarma dig.
Herre, du som vandrade lidandets och korsets väg, låt oss i
lidandet och döden aldrig skiljas från dig utan genom dem
nå fram till uppståndelsen. R.
Faderns Son, vår Mästare och broder, du har gjort oss till
kungar och präster åt vår Gud. Lär oss att med glädje fram
bära lovets offer. R.
Kristus, du som har krossat dödsrikets portar, låt oss den
na dag segra över synden. R.
Du som gjorde dödens makt om intet, låt oss idag leva i det
nya livets ljus. R.
Du som gav de döda liv, skänk det eviga livet åt alla som
vi möter idag. R.
Du som visade dig för kvinnorna vid graven, gör oss alla
till vittnen om din uppståndelse. R.
Du som visade dig för apostlarna och blåste in din Ande i
dem, förnya din skapande Ande i oss. R.
Du som lovade att vara oss nära alla dagar intill tidens slut,
stanna kvar hos oss, idag och alltid. R.
Du som förhärligas av änglar och tillbeds av människor,
mottag i denna Påsktid vår tillbedjan i ande och sanning. R.
Du som ensam kan förnya och försona människorna, hjälp
vår värld att undgå självförvållad förintelse. R.
Du som gav apostlarna den frid som världen inte kan ge,
skänk din frid åt oss och alla människor på jorden. R.
Du som måste lida mycket för att gå in i din härlighet, vänd
de sörjandes tårar i glädje. R.
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Du som övergick från dödens mörker till härlighetens ljus,
låt oss idag övergå från syndens leda till helgelsens stän
digt nya glädje. R.
Du som vill att vi skall ha vårt hjärtas skatt i himlen, där
du sitter på Faderns högra sida, bevara oss från det ondas
lockelse. R.
Du som låter oss leva vårt liv med dig i det fördolda hos
Gud, låt oss i vårt dagliga liv förebåda en ny himmel och
en ny jord. R.
Du som öppnade evighetens portar, låt vårt arbete idag
bära frukt i ditt eviga rike. R.
Du som gav upp din ande på korset för att kunna utgjuta An
den över Kyrkan, upptänd i oss din kärleks heliga eld. R.
Du som är vårt sanna Påskalamm, rensa ut ondskans och
fördärvets surdeg i oss, så att vi kan hålla påskmåltid med
renhetens och sanningens osyrade bröd. R.
Du klara Morgonstjärna, som gör allting nytt, segra över
all småskurenhet och avund i oss så att vi befrias från oss
själva. R.
Du gode Herde som gav ditt liv för oss, lär oss att främst
tänka på andras bästa. R.
Du som givit oss ett föredöme, rena och stärk med din Ande allt
arbete på att göra denna värld mer mänsklig och beboelig. R.
Du som sträckte ut dina händer för att frambära ett rent of
fer till Fadern, gör oss idag till en välbehaglig offergåva. R.
Du vår Herre och Herde, som stillar vår längtan, mätta oss
idag med ditt ord och ditt bröd. R.
Du som aldrig sviker oss, lär oss att känna igen din röst
tvärs igenom världens tomma löften. R.
Du som själv är den glädje som ingen kan ta ifrån oss, lär
oss att inte fästa oss vid någonting mindre än dig. R.
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Du som lovade att dra alla till dig, tillåt inte att någon av
oss skiljs från din kropp. R.
Du som gått före oss genom ångesten till härligheten, låt
alla våra vägar leda dit där du är. R.
Du som upphöjt vår mänskliga kropp till härligheten på
Guds högra sida, skänk oss åter vår ursprungliga och fulla
värdighet. R.
Du som visade dig för dina lärjungar, stärk idag vår bräck
liga tro. R.
Du som sitter på Faderns högra sida, sänd oss Faderns ut
lovade gåva så att vi kläds med kraft från höjden. R.
Du som skall döma var och en efter hans gärningar, låt oss ald
rig döma eller förakta någon enda av våra medmänniskor. R.
Du som är Guds kraft och vishet, ge oss vishetens Ande så
att vi gör allt till Guds ära. R.
Du som gav Petrus uppdraget att vara en herde för fåren,
skänk vår påve N. kärlek och vishet. R.
Du som lät lärjungarnas nät fyllas till bristningsgränsen,
sänd nya arbetare att fullfölja apostlarnas uppdrag. R.
Du som gör allting nytt, låt oss, ju mer vi väntar på ditt
Rike, med desto större kraft gestalta denna värld. R.
Du som vid Pingsten övervann världens babyloniska för
bistring, samla i din Kyrka alla jordens folk och språk. R.
Du vars kropp bröts ner för att på tredje dagen få liv igen, visa
dina sår i förklaringens glans för de sjuka och döende. R.
Du Herre över levande och döda, härska över allting till
dess du lagt döden under dina fötter. R.
Låt oss bedja. Allsmäktige Gud, låt oss med förstånd, vilja
och känsla fira denna glädjetid till den Uppståndnes ära,
så att vår tro och insikt visar sig i handling. Genom samme
Jesus Kristus, vår Herre.
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Psalm i Påsktiden
Psalm 118 — Jubelsång om frälsningen
Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten (jfr Apg
4:11).

Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
Jag ropade till Herren i mitt trångmål. *
Herren svarade, han förde mig ut i frihet.
Herren är med mig — jag har ingenting att frukta: *
vad kan människor göra mig?
Det är bättre att ty sig till Herren *
än att lita på människors hjälp.
Det är bättre att ty sig till Herren *
än att lita på mäktiga män.
De trängde mig hårt, jag var nära att falla, *
men Herren kom mig till hjälp.
Herren är min kraft och mitt värn, *
han blev min räddning.
Hör, hur segerropen skallar, †
jubel stiger från de trognas läger: *
Herrens hand har visat sin kraft.
Herrens hand är höjd till seger, *
Herrens hand har visat sin kraft.
Jag skall inte dö, jag skall leva *
och vittna om Herrens gärningar.
Hårt har Herren tuktat mig, *
men han gav mig inte i dödens våld.
Öppna för mig rättfärdighetens portar! *
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port, *
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön *
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk, *
det står för våra ögon som ett under.
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Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!
Välsignad den som kommer *
i Herrens namn!
Du är min Gud, jag vill tacka dig. *
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
Tacka Herren, ty han är god, *
Ps 118:1, 5–6, 8–9, 13–24, 26a, 28–29
evigt varar hans nåd.

Via Lucis — Ljusets väg
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1. Jesus uppstår från de döda
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Matteus.

Matt 28:1–7

Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, kom
Maria från Magdala och den andra Maria för att se på gra
ven. Då blev det ett kraftigt jordskalv, ty Herrens ängel
steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen
och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och
hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för
honom och blev liggande som döda. Men ängeln sade till
kvinnorna: »Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus,
som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som
han sade. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans
lärjungar och säg till dem: ’Han har uppstått från de döda,
och nu går han före er till Galileen. Där skall ni få se ho
nom.’ Nu har jag sagt er detta.«
Meditation
Efter sabbaten börjar festen. Efter den långa väntan i dunk
let, ur mörkrets djup bryter gryningen fram, en soluppgång
olik alla andra, den största av dem alla: påskens gryning.
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Den föder en dag som aldrig skall ta slut. Den för med sig
den nya människan som var korsfäst men som idag har
uppstått för att leva i evighet. Jordbävningen, klädernas
bländande klarhet, ljuset som liknar ljuset på förklarings
berget — allt detta är tecken på att Gud uppenbarar sig.
Han förnyar allt. Han rullar undan stenen från graven:
»Se jag gör allting nytt« (Upp 21:5). Gud är det nya, han
är skönhet. En skönhet som alltid är gammal och alltid ny
— han är för evigt ung och vill att vi skall vara unga i all
evighet. I dopet sådde han utsädet till denna ungdom för
att vi skulle bli sändebud för hans nyhet. Kvinnorna går
till graven för att smörja den döde med välluktande sal
vor. Men ängeln förkunnar ett nytt liv för dem: »Var inte
rädda«, döden är död. Livet börjar sin bana.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Uppståndne Herre, världen måste på nytt höra det glada
budskapet. Endast detta kan ge våra hjärtan frid, ty vi för
virras av så många motstridiga budskap. Låt din förkun
nelse ringa ut med klar och tydlig klang. Låt kvinnor över
allt ivrigt bära bud om ursprunget till nytt liv: din uppstån
delse. Förnya oss, låt ett nytt sinne, ett nytt hjärta, ett nytt
liv spira fram i oss, så att vi tänker som du, älskar som du
och bygger en framtid som motsvarar dina planer. Låt oss
tjäna varandra som du tjänar oss.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
2. Lärjungarna finner den tomma graven
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
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+ Det heliga evangeliet enligt Johannes.
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Joh 20:1–9

Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var
mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se
att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast däri
från och kom och sade till Simon Petrus och den andre lär
jungen, den som Jesus älskade: »De har flyttat bort Herren
ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom.« Petrus
och den andre lärjungen begav sig då ut till graven. De
sprang båda två, men den andre lärjungen sprang fortare
än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in
och såg linnebindlarna ligga där men gick inte in. Simon
Petrus kom strax efter, och han gick in i graven. Han såg
bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet,
men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprul
lad på ett ställe för sig. Då gick också den andre lärjungen
in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och
trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord
att han måste uppstå från de döda.
Meditation
Maria från Magdala rusar i väg till staden när hon sett att
stenen framför graven har rullats undan — Petrus och Jo
hannes skyndar till graven och där ser de något som inte
stämmer för en ny grav: linnebindlarna hoprullade på ett
ställe och huvudduken på ett annat. De försöker förstå vad
som har hänt. I Johannes slår tron ner som en blixt: Gud
kan göra detta — och han vill göra det. Ty han är allsmäk
tig — och han är Fadern.
Människor i våra dagar fruktar döden — de försöker
rulla bort den så gott de kan; men trots alla framsteg och all
teknik segrar döden ändå. Även om människan har tagit
sina första steg på månen, så slukas hennes förhoppningar
ändå av döden. Om graven i Jerusalem hade kunnat be
hålla den Rättfärdige skulle det onda och inte det goda ha
segrat, mörkret och inte ljuset skulle ha vunnit; hela histo
rien skulle ha blivit meningslös.
Frågan om de oskyldigas, de förtrycktas och de glöm
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das lidanden skulle ha lämnats utan svar, de skulle slut
giltigt ha begravts i historiens källarvalv. Om vi förlorar
denna nyckel till historien, slår vi in på den väg som leder
till meningslöshet. Men nu är graven tom och Kristus san
nerligen uppstånden — allt är fyllt av mening, av ljus, av
glädje.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Endast du, uppståndne Herre, kan leda oss tillbaka till
sann livsglädje. Endast du kan visa oss en grav som har
tömts inifrån. Utan dig är vi maktlösa inför döden. Ge oss
nåd att helt och fullt lita på kärlekens allmakt, den kärlek
som övervinner döden.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.

3. Den Uppståndne visar sig för Maria från Magdala
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Johannes.

Joh 20:11–18

Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon
sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu
kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och
de sade till henne: »Varför gråter du, kvinna?« Hon sva
rade: »De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var
de har lagt honom.« När hon hade sagt det vände hon sig
om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var
han. Jesus sade till henne: »Varför gråter du, kvinna? Vem
letar du efter?« Hon trodde att det var trädgårdsvakten och
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svarade: »Om det är du som har burit bort honom, herre,
så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta
honom.« Jesus sade till henne: »Maria.« Hon vände sig om
och sade till honom: »Rabbouni!« (det är hebreiska och be
tyder mästare). Jesus sade: »Rör inte vid mig, jag har ännu
inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg
dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud
och er Gud.« Maria från Magdala gick då till lärjungarna
och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han
hade sagt detta till henne.
Meditation
Johannes och Petrus väntar på nyheter i Jerusalem. Maria
från Magdala stannar kvar vid graven — till ängeln säger
hon, förlamad av smärta: »De har tagit bort honom.« Och
så talar Jesus själv till henne, till en början utan att bli igen
känd. Men så kallar han henne vid namn — med en röst
fylld av mildhet och oefterhärmlig kraft: »Maria.« Då får
hennes ande nytt liv, hon fylls av outsäglig glädje, hennes
hjärta brinner. Hon svarar med ett annat namn, hon utta
lar det med sin djupaste känsla och sin djupaste vördnad:
»Mästare.«
En kvinna, som inte är kvalificerad att vittna offentligt,
utväljs att vara det första vittnet om uppståndelsen. Den
uppståndne Herren anförtror en kvinna denna oerhörda
uppgift: att för förkunnarna förkunna uppståndelsen. Hon
blir den nya tidsålderns nya Eva.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Uppståndne Herre, du kallar mig därför att du älskar mig.
I mitt dagliga liv kan jag känna igen dig liksom Maria från
Magdala kände igen dig. Du säger till mig: »Gå och tala
om för mina bröder…« Hjälp mig att gå på denna världens
vägar och fullgöra min sändning som är att förkunna livet,
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i min familj, i skolan, på kontoret, i fabriken, under min
fritid.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
4. Den Uppståndne visar sig
för två lärjungar på väg till Emmaus
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Lukas.

Luk 24:13–19, 25–27

Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en
mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med
varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och
samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe
med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände
inte igen honom. Han frågade: »Vad är det ni går här och
talar med varandra om?« De stannade och såg sorgsna ut,
och den ene, som hette Kleopas, svarade: »Du måste vara
den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som
har hänt där under dessa dagar.« — »Vad har hänt?« frå
gade han. De svarade: »Detta med Jesus från Nasaret, han
som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och
hela folket.« Då sade han: »Förstår ni så lite, är ni så tröga
till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Mes
sias lida detta och gå in i sin härlighet?« Och med början
hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad
som står om honom överallt i skrifterna.
Meditation
»Jag är vägen« sade Jesus. Han är Guds väg till människan.
Mötet mellan Kristi klara och säkra steg och människans
osäkra steg äger rum på vägen till Emmaus, på uppstån
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delsens morgon. Den uppståndne Herren, Guds väg till
människan, börjar bli människans väg till Gud. Ljusets dag
hade kommit — men lärjungarna var kvar i sin blindhet.
Det var glädjens dag — men de var kvar i sin sorg. Det
var uppståndelsens dag — men lärjungarna var som döda.
Gud söker människan då hon vandrar på sin livsväg —
ty människan är föremål för hans största omsorg. Jesus
är Gud som döljer sig vid Emmaus. På vägen blir han vår
färdkamrat. Han tvingar sig inte in till oss. Han knackar
på, väntar, lyssnar och frågar. Sedan undervisar han oss
tålmodigt om sig själv. Gud följer oss på vår väg: han le
der oss, han utmanar oss, han överraskar oss, han känner
med oss — och ändå klarar vi inte av att lita på honom. Låt
oss, som vet att Kristus sannerligen är uppstånden från de
döda, våga förtrösta på honom, lyssna till honom, låta våra
hjärtan brinna av glädje, tro, hopp och kärlek genom vår
ständiga samvaro med honom.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Bli kvar hos oss, Herre, för det blir kväll. Vi vill ge dig ett
hem. Vi vill erbjuda dig en plats vid vårt bord. Vi vill ge
dig värme. Vi vill ge dig vår kärlek. Stanna hos oss, Herre,
för tvivlets mörka natt och oro griper tag i varje människas
hjärta. Stanna hos oss, Herre — vi vill vara nära dig. Detta
är nog för oss. Stanna hos oss, Herre, det skymmer redan
och natten är nära. Låt oss vittna om din uppståndelse.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
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5. Den Uppståndne uppenbarar sig
när han bryter brödet
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Lukas.

Luk 24:28–35

De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg
ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sade:
»Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart
slut.« Då följde han med in och stannade hos dem. När han
sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbö
nen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och
de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn.
Och de sade till varandra: »Brann inte våra hjärtan när han
talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?«
De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de
fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sade:
»Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat
sig för Simon.« Själva berättade de då vad som hade hänt
dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem
genom att bryta brödet.
Meditation
När Jesus sätter sig till bords med lärjungarna i Emmaus
är det första gången han gör det efter uppståndelsen. Det
är den första måltid den himmelske Jesus deltar i — en för
smak av himmelrikets stora festmåltid i evigheten. Vårt
mål är just denna festmåltid, gemenskap med Gud och
med Guds barn. På vägen dit inbjuds vi till den måltid där
den uppståndne Herren själv är både värd och gäst, mat
och dryck: den heliga eukaristin. Här känner vi igen ho
nom som utgav sig själv på korset för oss, helt och hållet,
utan några som helst inskränkningar. Här ger han sig själv
helt och fullt under brödets och vinets gestalter. Våra inre
ögon öppnas, ty här ser vi verkligen Gud som den han är:
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den som älskar ända till fullständig utblottelse. Här öpp
nas våra ögon, så att vi kan se honom också i de minsta, de
marginaliserade, de utblottade.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Herre, vi prisar, tackar och tillber dig, du som har lämnat
dig själv åt oss som säker pant på den uppståndelse vi vet
skall bli vår. Vi ber dig, hjälp oss att alltid värdigt fira trons
mysterium, så att vi med hjärta, själ och tunga deltar i den
heliga mässan, vårt Emmaus, och just därför tjänar dig i
våra minsta bröder och systrar på den plats du har ställt
oss. Ty du lärde dina apostlar att detta konkreta tjänande
måste vara den tydliga fortsättningen på den kärleksge
menskap med dig som vi erfar då du blir ett med oss i den
heliga kommunionen.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
6. Den Uppståndne visar sig för lärjungarna
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Lukas.

Luk 24:36–43

Medan de elva ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland
dem och hälsade dem: »Frid över er!« De blev rädda, och i
sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då
sade han: »Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel?
Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen
annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött
och ben, och det kan ni se att jag har.« Och han visade dem
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sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning
ännu inte kunde tro, frågade han dem: »Finns det något att
äta här?« De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur
han tog den och åt.
Meditation
Jesus ber om något att äta även om han inte behöver något.
Han vill visa att hans förhärligade kropp ändå är just kropp,
samma kropp som har levt ett verkligt liv här på jorden
och dött korsets död. Han undervisar sina lärjungar, han
leder dem fram till att tro på uppståndelsens verklighet.
De får rent av röra vid honom. Johannes säger att de har
fått röra vid, med sina händer ta, på Ordet som är Liv. Den
uppståndne Jesus är ingen vålnad, ingen skugga. Uppstån
delsen är ingen saga, påsken ingen myt. Den uppståndne
Herren är levande och verklig, han är i sig själv tecknet
på Guds kärlek och allmakt — och han är den förstfödde
bland många bröder. Han representerar mänsklighetens
seger över döden, den seger som människan alltid drömt
om och som Kristus har kunnat förverkliga. Han står fram
för oss som Livet i dess fullhet och fullständiga skönhet,
som vi får röra vid.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Uppståndne Herre Kristus, vi vördar dig för ditt tålamod
och din tystnad, både i döden och i uppståndelsen. Lång
samt och omsorgsfullt leder du dina lärjungar på trons och
hoppets väg. Ge oss jäktade nutidsmänniskor tålamod,
även lugn och tålamod i bönen, tålamod att invänta din
stund. Ge oss nåden att lära känna dig som den Levande,
befria oss från de falska bilder vi gör oss av dig. Gör oss till
människor som är beredda att förvandlas till tecken på din
sanna och verkliga uppståndelse, tecken som människor
väntar på för att kunna komma till tro.
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A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
7. Den Uppståndne ger lärjungarna makten
att förlåta synder
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Johannes.

Joh 20:19–23

På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungar
na bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Je
sus och stod mitt ibland dem och sade till dem: »Frid åt er
alla.« Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lär
jungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem
igen: »Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag
er.« Sedan andades han på dem och sade: »Ta emot helig
ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna,
och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.«
Meditation
Den helige Ande är den uppståndne Herrens första gåva.
Tillsammans erbjuder Fadern och hans ende, uppståndne
Son vid hans högra sida sin allra största gåva: det eviga
kärleksbandet mellan dem — Anden. Anden symboliseras
av andedräkten, livets andning som kommer från vårt in
nersta, så som Anden strömmar fram ur hjärtat av det liv
som Fadern och Sonen delar med varandra. Därför förkun
nar den uppståndne Herren sin »frid« , sin »shalôm« —
den är syndernas förlåtelse. Fadern och den uppståndne
Sonen älskade världen så att de gav denna värld den helige
Ande. Här möter vi kärlekens hjärta som ger och förlåter.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
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Bön
Kom, helige Ande, du den uppståndne Herrens första
gåva! Fyll oss med Faderns och Sonens livsglöd så att vi
inte sjunker ner i trötthet, mörker och leda. Faderns och
Sonens harmoni, befria oss från dödens band. Faderns och
Sonens eviga liv, andas på dessa torra ben och låt oss gå
från synd till nåd. Faderns och Sonens ungdom, gör oss
evigt unga, gör oss till villiga och kunniga förkunnare av
din uppståndelse.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
8. Herren bekräftar Tomas tro
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Johannes.

Joh 20:24–29

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte
varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till
honom: »Vi har sett Herren«, men han sade: »Om jag inte
får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen
och sticka handen i hans sida tror jag det inte.« En vecka
senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med.
Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt
ibland dem och sade: »Frid åt er alla.« Därefter sade han
till Tomas: »Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut
din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!« Då
svarade Tomas: »Min Herre och min Gud.« Jesus sade till
honom: »Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som
inte har sett men ändå tror.«
Meditation
Kristi sårmärken som Tomas ser och rör vid, är Guds sig
natur i Jesu liv. De är inseglet på allt han har sagt: »Jag är
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vägen, sanningen och livet. Fadern och jag är ett« (Joh 14:6;
Joh 10:30). Med Tomas rör hela världen vid Kristi sår — vår
otro helas, tron föds på nytt. Människor i dag är så vana
vid att tro bara det de ser att de behöver Tomas erfarenhet.
Kristus säger också till oss »Rör vid mig« — i dag sker det
i Kyrkan, i helgonen. Uppgiften att sprida uppståndelsens
tecken är anförtrodd åt oss, de troende. Kyrkan kan bara
bli trovärdig i dag om hon kan ge världen martyrer och
tjänare, »sårmärken« som man kan röra vid. Bara då blir
hon trodd.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Uppståndne Herre, i tro säger vi till dig varje dag: »Min
Herre och min Gud.« Att tro är att förtrösta på dig även om
vi befinner oss i mörker. Att tro är att anförtro oss åt dig i
prövningar och plågor. Livets Herre, gör vår tro större. Ge
oss den tro som har sin rot i ditt lidande. Ge oss den för
tröstan som är påskens blomning. Ge oss den trohet som är
påskens frukt.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
9. Den Uppståndne möter lärjungarna vid Tiberiassjön
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Johannes.

Joh 21:1–9, 13

Jesus visade sig igen för lärjungarna vid Tiberiassjön. Det
gick till så: Simon Petrus och Tomas, som kallades Tvil
lingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och
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två andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sade till
de andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« De sade: »Vi följer
med dig.« De gick ut och steg i båten, men den natten fick
de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden,
men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frå
gade: »Mina barn, har ni ingen fisk?« De svarade nej, och
han sade: »Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får
ni.« De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra in det
för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade sade då till
Petrus: »Det är Herren!« När Simon Petrus hörde att det
var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte
klädd, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom
efter i båten med fångsten på släp; de hade inte långt till
land, bara ett hundratal meter. Då de steg i land fick de se
en glödhög och fisk som låg på den och bröd. Jesus gick
fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken.
Meditation
Jesus ber om mat eftersom han vill dela människors dag
liga liv — han gör det först och främst genom att ge sig
själv till oss i den heliga eukaristin. Och därför sänder han
oss vid slutet av mässan ut i denna värld. Han begär av oss
att åter »kasta ut våra nät« som trots alla ansträngningar
förblivit tomma. Han går in i vår värld så att vår tomhet,
som trots alla våra framgångar på det tekniska och veten
skapliga området är betecknande just för vår tid, denna
tomhet skall fyllas av hans gudomliga närvaro — genom
oss, hans lärjungar.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Uppståndne Herre, under de fyrtio dagarna efter påsk
stannade du hos oss inte som en triumferande Gud med
blixt och dunder som på Sinai, utan som en »enkel« Gud
som firar uppståndelsen vid sjöstranden, vid en måltid
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med oss. Gör oss till vittnen om din uppståndelse, i den
grå vardagen: landet Galileen som gränsar till evigheten.
På denna strand ger du oss dig själv, Guds Son, Frälsare,
i den måltid som ger oss kraft för vardagen att vara dina
vittnen och förbereder oss för evigheten, där du själv vill
gå omkring och betjäna oss.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
10. Den Uppståndne ger Petrus primatet
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Johannes.

Joh 21:15–17

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: »Simon, Jo
hannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon
svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade:
»För mina lamm på bete.« Och han frågade honom för
andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Si
mon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus
sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade honom
för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?«
Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade:
»Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du
vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete.«
Meditation
Tre gånger ber den uppståndne Herren Petrus om att för
klara honom sin kärlek — för tre gånger hade ju Petrus
förnekat honom. Med varje försäkran om kärlek som Pet
rus ger får han också dessa fullmakter som står i kärlekens
tjänst: »För mina lamm, för mina får på bete.« — Männis
kor i våra dagar behöver mer än någonsin en fast och säker
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utgångspunkt. Petrus är en »påskgåva« , han är en av oss,
en broder, som inte fick ta emot herdeuppdraget i kraft av
sina storartade mänskliga egenskaper — han är lika bräck
lig som var och en av oss. Han blev herde genom Kristi ord
— och det är detta ord som stöder honom. I Kristi namn
leder han oss.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Uppståndne Herre, vi tackar dig för Petrus av i dag, vår
påve, som gör sin apostoliska tjänst för denna värld genom
att outtröttligt förkunna Kristus, i tid och otid, och göra
honom närvarande alltid och överallt på denna världens
gator och torg. Också till oss ställer du frågan: »Älskar du
mig mer än dessa andra?« Tillsammans med Petrus och
under hans ledning ger du oss en del av din hjord att sköta,
och vi vänder oss i förtröstan till dig för att du skall ge oss
något av din egen herdeomsorg, din sanning och din frid,
som vi kan ge vidare åt de människor vi möter på vår väg.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
11. Den Uppståndne sänder ut lärjungarna
att förkunna evangeliet för hela världen
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
+ Det heliga evangeliet enligt Matteus.

Matt 28:16–20

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit
Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll
de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick
Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts all
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makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk
till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige
Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«
Meditation
Den uppståndne Herren är historiens Herre. Den makt han
har fått av sin Fader ger han vidare till sina egna. På berget
i Galileen börjar han ett nytt kapitel i denna historia, så som
han gjorde på saligprisningarnas berg. Den nya mänsklig
heten är fortfarande av kött och blod men har fått Anden
som arv och är sänd att förnya världens ansikte — män
skligheten skall döpas och därmed helgas, ja, gudomlig
göras. Detta är vår uppgift. Vi kan känna vår maktlöshet
inför detta oerhörda uppdrag som kräver fullständig hän
givenhet av oss. Hur skall vi kunna förkunna det glada
budskapet? Hur skall vi kunna åstadkomma förändring av
jordens ansikte? Hur skall vi kunna vara trofasta mot histo
riens Herre och frälsningens historia, som tog sin början
vid påsken, då, för så många år sedan? Vi kan det, därför
att den uppståndne Herren är med oss — till tidens slut.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Herre, vi hör ditt löfte: »Jag är med er alla dagar till tidens
slut« (Matt 28:20). I detta löfte finner vi styrka och tröst. För
vi kan inte under lång tid bära ens de lättaste bördor, och
ännu mindre kan vi på våra axlar bära världens börda. Vi
är svaga — men du är stark. Vi vacklar, men du står stadigt.
Vi är rädda, men du, Herre, ger oss kraft. I dig kan vi, som
är natt och mörker, se dag och ljus. I dig kan vi, som inte
kan röra oss, stå upp och gå i kraft av din uppståndelse.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
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12. Den Uppståndne återvänder till Fadern i himlen
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
Läsning ur Apostlagärningarna.

Apg 1:6–11

De som hade samlats frågade Herren »Herre, är tiden nu
inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?« Han
svarade: »Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder
Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den
helige Ande kommer över er, och ni skall vittna om mig i
Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jor
dens yttersta gräns.« När han hade sagt detta såg de hur han
lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två
män i vita kläder bredvid dem. »Galileer « , sade de, »varför
står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upp
tagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni
har sett honom fara upp till himlen.«
Meditation
Den uppståndne Herren har besegrat döden, han har gått
in i det eviga livet. Hans kropp bär ärans och härlighetens
segertecken, sårmärkena, ända in i evigheten. Den upp
ståndne Herren som under fyrtio dagar har låtit sig ses,
höras och beröras drar sig nu undan våra ögon. »Allt är
verkligen fullbordat« . Han sitter vid Faderns högra sida
och med honom går mänskligheten in på Guds område.
Ingen ateist skulle kunna lyfta upp materian till en sådan
höjd. Aldrig har kroppen, materian, förhärligats så som det
skedde med den i himmelsfärdens mysterium.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
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Bön
Uppståndne Herre, du gick bort för att bereda plats för oss.
Människornas rätta plats som Guds söner och döttrar är på
Faderns högra sida. Denna plats har du förvärvat åt oss —
och det är vår sak att inte låta den gå förlorad. Låt vår blick
vara fäst vid den eviga glädjen. En försmak av paradiset
kan förändra allt. Vi förpliktar oss att i väntan på påskens
fulländning i evigheten göra uppståndelsen närvarande
för varje person och för alla människor.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.

13. Lärjungar väntar på den helige Andes ankomst
tillsammans med Maria, Jesu moder
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
Läsning ur Apostlagärningarna.

Apg 1:12–14

De elva återvände till Jerusalem från det berg som kallas
Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från
staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i över
våningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och An
dreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Ja
kob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla
dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några
kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.
Meditation
Den uppståndne Herren som inte längre är synlig för våra
mänskliga ögon kan bara ses med trons ögon. Nu väntar
påskens folk i bön på Andens sändning. Hans ankomst
är ivrigt efterlängtad, ty med hela fullheten av sina gåvor
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skall han låta Kyrkan födas och leda hennes första steg
så att hon kan bli sändebud för uppståndelsen. Med den
uppståndne Herren i vår mitt — han är här, även om han
är osynlig — bönfaller vi den himmelske Fadern om den
helige Ande, som förnyar jordens ansikte. Till slut kom
mer den eviga pingsten. Påskens bön präglas av Jesu mo
der Marias närvaro: hon var närvarande från början i Kana,
där människor började tro på Jesu tecken; hon stod under
korset på Golgota där Kyrkan tog form, och nu är hon i
salen på den övre våningen, där Kyrkan föds.
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Herre Jesus Kristus, du har uppstått från de döda och är
alltid närvarande i din påsk-gemenskap. Utgjut över oss
den helige Ande genom din Moders förmedling, som fort
farande är med oss — din Ande, din Faders Ande, han som
alltid älskar; livets Ande, glädjens, kraftens och kärlekens
Ande, uppståndelsens Ande.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.

14. Den Uppståndne sänder den utlovade Anden
över lärjungarna
V. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig,
R. ty genom din död och uppståndelse
har du skänkt världen liv.
Läsning ur Apostlagärningarna.

Apg 2:1–6

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes
plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det
fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld
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fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fyll
des av helig ande och började tala andra tungomål, med de
ord som Anden ingav dem.
I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under
himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvir
ringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas.
Meditation
Pingst är ett uppfyllt löfte — den uppståndne Herren hål
ler vad han lovar: »Hjälparen, den helige Ande som Fadern
skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna
er om allt som jag har sagt er« (Joh 14:26). Gud är trofast.
Han håller sina löften. Han sade att Människosonen skall
ge sitt liv som lösen för många — och hans ord blev mänsk
lig verklighet på Långfredagen. Han sade att detta tempel,
hans kropps tempel, skulle brytas ner men på tredje dagen
resas upp igen — och detta förverkligades på Påskdagen,
när Guds Ord besegrade döden. Han sade att lärjungarna
skulle få kraft från himlen när den helige Ande kom över
dem — och när de sju påskveckorna avslutades kom An
den med all sin kraft. Kyrkan föddes. En ny epok tog sin
början. Gud fullbordar alltid vad han säger. Gud genomför
hela sin plan med världen, trots vår trötta skepsis och trots
allt yttre och inre motstånd mot honom. Låt oss jubla och
vara glada!
V. Gläd dig, o Jungfru och Moder,
R. ty Kristus är uppstånden. Halleluja!
Bön
Helige Ande, outsägliga band mellan Fadern och Sonen,
du förenar oss med den uppståndne Kristus. Du är vårt
livs andedräkt. Du förenar oss med Kyrkan, vars själ du
är och vars kropp vi bildar. Låt oss säga med den helige
Augustinus:
Andas i mig, helige Ande,
så att alla mina tankar helgas.
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Handla i mig, helige Ande,
så att också min gärning helgas.
Fatta tag i mitt hjärta, helige Ande,
så att jag älskar det som är heligt.
Styrk mig, helige Ande,
så att jag värnar allt som är heligt.
Beskydda mig, helige Ande,
så att jag alltid är helig. Amen.
A. O Maria, du den helige Andes tempel,
led oss på ljusets väg
som vittnen för den uppståndne Herren.
Officianten uppmanar alla deltagare att tända ett ljus på påskljuset. Han
säger därvid till var och en eller till hela församlingen:

V. Gå och bär den uppståndne Herrens ljus
till alla ni möter på er väg!
R. Amen.

Doplöftena förnyas
O. Dopet innebär att vi får del av Kristi uppståndelse. Låt
oss fullborda vår färd genom att förnya våra doplöften
i tacksamhet mot vår Fader som fortsätter att kalla oss
från mörkret till sitt rikes klara ljus.
Bröder och systrar, om ni vill följa den uppståndne Herren
mitt i denna värld frågar jag er:
O. Tar ni avstånd från synden för att leva i Guds barns frihet?
A. Ja.
O. Tar ni avstånd från det ondas lockelse, så att synden inte
kan behärska er?
A. Ja.
O. Tar ni avstånd från djävulen, som är syndens upphovsman
och furste?
A. Ja.

Kristi himmelsfärds dag
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O. Tror ni på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare?
A. Ja.
O. Tror ni på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
som föddes av jungfrun Maria, led, dog och blev begraven,
som uppstod från de döda och nu sitter på Faderns
högra sida?
A. Ja.
O. Tror ni på den helige Ande, den heliga katolska kyrkan,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv?
A. Ja.
Officianten avslutar:

O. Gud, den allsmäktige, vår Herres Jesu Kristi Fader, som
fött oss på nytt av vatten och helig Ande och förlåtit
våra synder, må han genom sin nåd bevara oss till det
eviga livet i Jesus Kristus, vår Herre.
A. Amen.
Gudstjänsten kan avslutas med en psalm eller hymn.

KRISTI HIMMELSFÄRDSDAG
Kristus vår Herre har dragit sig undan våra blickar. »Det är för ert bästa som
jag lämnar er« (Joh 16:7). Genom sin Ande är han närvarande i sin Kyrka
och genom den i världen, Han, som blivit verklig människa och korsfäst,
har återvänt till sin härlighet, och därigenom har vår mänskliga natur med
ande och kropp dragits in i Treenighetens inre liv. Kristus är nu vår präst
och förebedjare, den upphöjde Kyrios, Herren. Till honom ropar vi Kyrie
eleison, Herre, förbarma dig.

Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor
kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har
han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd
är ni frälsta — och uppväckt oss med honom och gett oss
en plats i himlen genom Kristus Jesus.
Ef 2:4–6
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Gud har upphöjt honom över allt annat och gett honom
det namn som står över alla andra namn, för att alla knän
skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under
jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre,
Gud Fadern till ära.
Fil 2:9–11

Psalm på Kristi Himmelsfärdsdag
Psalm 24 — Herrens ankomst till sitt tempel
Om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta
er till mig (Joh 14:3).
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Jorden är Herrens med allt den rymmer, *
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet *
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg, *
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, †
som inte håller sig till falska gudar *
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren *
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren, *
som träder fram inför ditt ansikte,
du Jakobs Gud.
Portar, öppna er vida! †
Höj er, uråldriga dörrar! *
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung? †
Det är Herren, den väldige hjälten, *
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida! †
Höj er, uråldriga dörrar! *
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung? †
Det är Herren Sebaot, *
han är ärans konung.

Pingstnovenan
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Pingstnovenan
Under de nio dagarna mellan Kristi Himmelsfärd och Pingst brukar man
hålla särskilda böner till den helige Ande. Förebilden till denna sed är
apostlarnas och Jesu moders uthålliga bön i Jerusalem i väntan på Anden,
Faderns utlovade gåva (jfr Apg 1:4–14). En sådan novena eller niodagars
bön är också en lämplig förberedelse när man skall ta emot konfirmationens
sakrament. Bibelläsningen inleds med Bön före bibelläsning (47–48) och ut
mynnar i en valfri bön till den helige Ande (140–144 eller 282–290).

Första dagen (fredag)
Vänta på det som Fadern har utlovat (Apg 1:1–14).
En Hjälpare som skall vara hos er för alltid (Joh 14:15–26).
Andra dagen (lördag)
De lade händerna på dem,
och de fick helig Ande (Apg 8:14–17).
Anden kom ner över Jesus (Mark 1:9–11).
Tredje dagen (söndag)
Den helige Ande
föll över alla som hörde Petrus ord (Apg 10:34–44).
Herrens Ande är över mig (Luk 4:16–22).
Fjärde dagen (måndag)
Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan
genom Anden (Rom 5:1–8).
Ur hans inre skall flyta strömmar
av levande vatten (Joh 7:37–40).
Femte dagen (tisdag)
Anden som ger söners rätt (Rom 8:14–17).
Jag prisar dig, fader, för att du har uppenbarat detta för
dem som har ett barns sinne (Luk 10:21–24).
Sjätte dagen (onsdag)
Anden vädjar för oss med rop utan ord (Rom 8:26–27).
Det är för ert bästa som jag lämnar er (Joh 16:5–7).
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Sjunde dagen (torsdag)
En och samme Ande fördelar sina gåvor (1 Kor 12:4–13).
Hjälparen skall påminna er om allt (Joh 14:23–26).
Åttonde dagen (fredag)
Andens frukter (Gal 5:22–26).
Sanningens Ande
skall leda er fram till hela sanningen (Joh 16:12–13).
Nionde dagen (lördag)
Guds Andes kännemärke (Ef 4:30–5:2).
Han andades på dem och sade:
Ta emot helig Ande (Joh 20:19–23).

Kollektböner till den helige Ande
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Kom vår bön till mötes i din milda kärlek, Gud,
och lys med Andens nåd i hjärtats mörker,
så att vi värdigt kan förvalta dina gåvor
och älska dig med alla krafter som du givit oss.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Gud, du läser vårt innersta,
du ser vår minsta önskan och vet vad ingen annan vet:
rena våra avsikter i den helige Andes eld
så att vi utan förbehåll kan älska dig
och prisa dig av hela vårt hjärta.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Bränn oss med din Andes glöd, o Gud,
och rena hjärta och njurar,
så att vi, fria från varje orent begär,
kan tjäna och behaga dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Herre, sänd Tröstaren att lysa upp vårt mörker
och enligt Jesu stora löfte leda oss
till hela sanningen.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Må Andens kraft, o Herre,
bli en verklighet i våra liv,
så att vi vill det du vill
och undgår allt som skiljer oss från dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Gud, du låter Pingstens Ande lysa i våra hjärtan:
skänk oss genom honom visshet om vår väg
och glädje i all oro.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Kom, Herre Jesus, gör vårt samvete rent
och bered våra hjärtan och kroppar
till värdiga boningar åt dig.
Du som lever och råder från evighet till evighet.
Amen.
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PINGSTDAGEN
Utan den helige Ande är Gud långt borta, stannar Kristus i det förflutna,
är evangeliet död bokstav, är Kyrkan bara en organisation, är auktoriteten
dominans, är missionen propaganda, är liturgin en besvärjelse, är kristet
handlande en slavmoral.
Men i den helige Ande har kosmos uppstått och jämrar sig i Rikets
födslovåndor, är den uppståndne Kristus närvarande, är evangeliet en kraft
till liv, återspeglar Kyrkan Treenighetens liv, är auktoriteten en tjänst som
befriar, är missionen en Pingst, är liturgin både åminnelse och föregripande,
är det mänskliga handlandet gudomliggjort.
Pingst är från början ett grekiskt ord som betyder »den femtionde
dagen«. De femtio dagarna mellan Påsk och Pingst har firats som en enda
festdag. Påsken fulländas och beseglas på Pingstdagen. Andens utgjutande
är ett verk av den upphöjde Herren Kristus, som förblir oss nära alla dagar
intill tidens slut. I Kyrkan samlar och förenar han alla Guds skingrade barn
(jfr Joh 11:52).
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Pingstsekvensen
Pingstsekvensen sjungs före evangeliet i mässan på Pingstdagen.
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Veni, Sancte Spiritus
et emítte clitus		
lucis tuæ rádium.		

Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Consolátor óptime,		
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.		

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

In labóre réquies,		
in æstu tempéries,		
in fletu solácium.

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

O lux beatíssima,		
reple cordis íntima		
tuorum fidélium.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Sine tuo númine
nihil est in hómine,		
nihil est innóxium.		

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Tvätta rent det fläckade
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Da tuis fidélibus
in te confidéntibus
sacrum septenárium.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen. Alleluia.		

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.
Amen. Halleluja.
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Andakt till den helige Ande
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Allsmäktige Gud, vår Herres Jesu Kristi Fader, din Kyrka
lever i och av den helige Ande, som utgår från dig. Vi ber
dig att mer fylla oss med Andens kraft. Ge oss vishetens
och förståndets Ande, rådets, kunskapens och starkhetens
Ande, barnaskapets och gudsfruktans Ande. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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1. Starkhetens Ande
Jesus säger: Johannes döpte med vatten, men ni skall bli
döpta med helig Ande. Ni skall få kraft när den helige
Ande kommer över er, och ni skall vittna om mig ända till
jordens yttersta gräns.
Apg 1:5, 8

Starkhetens Ande är verksam i världen. Han gjorde de
rädda apostlarna till modiga vittnen om Herrens uppstån
delse. Han har gett otaliga människor mod att följa Her
ren och bekänna honom, ibland ända in i en våldsam död.
Vi ber om starkhetens Ande och hans kraft att övervinna
missmod och rädsla att bekänna Kristus vår Herre i en lik
giltig eller fientlig värld.
En paus för tyst bön.

Kom, starkhetens Ande, och ge oss mod att bekänna vår
Herre Jesus Kristus.
R. Kom, helige Ande, och hjälp oss i vår svaghet.
Kom, starkhetens Ande, ty vi har ofta svikit Herren och
inte gjort det goda som vi borde göra. R.
Kom, starkhetens Ande, ty vi har ofta tvivlat på vår Herres
stora löften. R.
2. Sanningens Ande
Jesus säger: När han kommer, sanningens Ande, skall han
vägleda er med hela sanningen. Han skall inte tala av sig
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själv utan förkunna vad han hör och låta er veta vad som
kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall
han ta emot det han låter er veta.
Joh 16:13–14

Människans egen ande kan inte fatta hela Guds sanning.
Den tar miste gång på gång om den inte får hjälp. Ständigt
på nytt behöver Kyrkan och var och en av oss den helige
Andes upplysning, så att vi kan gå vidare på sanningens
väg.
En paus för tyst bön.

Jesu budskap kommer till oss i mänskliga ord. Utan An
dens hjälp kan vi inte helt förstå dem. Därför ber vi om
sanningens Ande.
R. Kom, helige Ande, och led oss in i sanningen.
Mänskligheten är splittrad, kristenheten är splittrad och
människorna är ovissa om sin väg. Därför ber vi om san
ningens Ande. R.
Ständigt faller människor offer för falska läror som lovar
att förklara tillvarons gåtor och ge livet ett innehåll. Därför
ber vi om sanningens Ande. R.
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3. Hjälparen i bönen
Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön
egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop
utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad An
den menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som
Gud vill.

Rom 8:26–27

Kristi Ande lever i Kyrkans bön, ja han lever i alla männi
skors djupaste längtan. Av oss själva vet vi inte vad Gud är
eller vad vi skall säga när vi talar med honom. Men Anden
talar ordlöst i oss. I Anden vågar vi säga: Du vår Fader i
himlen!
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En paus för tyst bön.

Du har gett oss psalmer, hymner och andlig sång, ja en hel
skatt av böner. Ändå vet vi ofta inte hur vi skall be. Därför
ropar vi om Andens hjälp.
R. Kom, helige Ande, lär oss att be.
Många har aldrig fått lära sig att be, andra har gett upp.
Därför ropar vi om Andens hjälp. R.
Ofta är vi stumma när vi borde brista ut i lovsång till Gud
för hans underbara gåvor i skapelsen och återlösningen. R.

4. Tröstaren
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Jesus säger: Jag skall be Fadern, och han skall ge er en an
nan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens
Ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte
ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom
den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag skall inte
lämna er ensamma, jag skall komma till er. Den dagen skall
ni förstå att jag är i min Fader och ni i mig och jag i er.
Joh 14:16–18, 20

Den som är ensam och övergiven söker tröst. Vi kan inte
se Jesus eller Fadern. Ofta känner vi oss övergivna. Anden
som bor i oss tröstar oss. Han påminner oss om att Jesus
och Fadern är hos oss.
En paus för tyst bön.

Där barmhärtighet och kärlek finnes, där är Gud. I kär
leken erfar vi Guds närhet. I kärleken visar sig Gud. Därför
ber vi om tröstens Ande.
R. Kom, helige Ande, och bo i våra hjärtan.
Jesus är där två eller tre samlas i hans namn. Anden upp
häver avståndet i tid och rum, Anden förenar människa
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med människa. Anden förenar de levande med de döda i
de heligas gemenskap. Därför ber vi om tröstens Ande. R.
Vi vet att Anden som uppväckte Jesus också skall upp
väcka våra dödliga kroppar. Vi skall få se Gud sådan han
är. Detta löfte fyller oss med stor glädje. R.
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5. Frihetens Ande
Aposteln säger: När tiden var inne sände Gud sin son,
född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han
skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners
rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt sin sons Ande
in i vårt hjärta, och den ropar: »Abba! Fader!« Alltså är du
inte längre slav, utan son. — Där Herrens Ande är, där är
frihet.
Gal 4:4–7a; 2 Kor 3:17

Guds Son har gjort oss fria. I öknen klagade Guds folk mot
Mose, som hade befriat det ur fångenskapen i Egypten. Fri
heten var för betungande. Också vi, som är det nya Guds
folket, känner frestelsen att ge upp vår dyrt förvärvade fri
het och underkasta oss nya former av ofrihet. Men Anden
påminner oss om att vi är Guds fria barn.
En paus för tyst bön.

Vi är Guds barn när vi gör hans vilja, inte av nödtvång eller
fruktan, utan därför att vi älskar honom. Därför ber vi om
frihetens Ande.
R. Kom, helige Ande, och gör oss till fria människor.
All frihet kan missbrukas och leda till ny ofrihet. Men den
sanna friheten känns igen på den sanna glädjen, som är
dess frukt. Därför ber vi om frihetens Ande. R.
Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, saktmod och självbehärskning. Därför
ber vi om frihetens Ande. R.
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6. Helighetens Ande
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På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ro
pade: »Om någon är törstig skall han komma till mig och
dricka. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta ström
mar av levande vatten, som skriften säger.« Detta sade han
om Anden, som de som trodde på honom skulle få.
Joh 7:37–39a

Helighet är inte bara att man bär Guds liv inom sig. Detta
liv måste också bli synligt och gripbart för andra. Den he
lige Ande har fört en stor skara, som ingen kan räkna, till
sådan helighet. Så gör han också idag.
En paus för tyst bön.

I dopet och konfirmationen har vi mottagit den helige
Ande. Han vill prägla alla våra handlingar. Han vill gripa
hela vår person. Därför ber vi om helighetens Ande.
R. Kom, helige Ande, och fyll de troendes hjärtan.
Ingen människa är någon annan lik. Varje människa är
unik och har fått sin egen, oersättliga gåva och uppgift. An
den är en brokig mångfald av gåvor för var och en. Därför
ber vi om helighetens Ande. R.
Anden verkar inte bara i den enskilde. Han driver Kyrkan
och församlingen att göra gott och leva heligt. Därför ber vi
om helighetens Ande. R.

7. Kärlekens Ande
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Aposteln säger: Vi har frid med Gud genom vår Herre Je
sus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi
nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds
härlighet. Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom
att han har gett oss den helige Ande.
Rom 5:1–2, 5
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Kärleken är ingen egenskap hos Gud, kärleken är Guds in
nersta väsen. Den helige Ande är kärleken mellan Fadern
och Sonen. I detta kärleksförhållande är Kyrkan och var
och en av oss inbegripen.
En paus för tyst bön.

Kärlek är att älska Gud av hela hjärtat och av alla krafter.
Därför ber vi om kärlekens Ande.
R. Kom, helige Ande, och upptänd i oss din kärleks eld.
Kärlek är att älska nästan så som Jesus har älskat oss. R.
Kärlek är att förbli i Jesu gemenskap, som är Kyrkan, där
hans härlighet bor. R.
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8. Slutbön och välsignelse
Den helige Ande driver oss att ropa: »Abba! Fader!« Låt oss
därför be den bön som Herren Kristus själv har lärt oss:
Fader vår …
V. Må han, som utgöt sin Ande över sina lärjungar,
välsigna er (oss).
R. Amen.
V. Må han skänka er (oss) den helige Andes glädje
och hans gåvors rikedom.
R. Amen.
V. Må Andens eld rena er (oss), hans sanning leda er (oss),
hans kraft föra er (oss) från tro till skådande.
R. Amen.
V. Må Gud treenig, Fadern, + Sonen och den helige Ande,
välsigna er (oss) och ta sin boning i er (oss).
R. Amen.
Böner till den helige Ande, s. 140–144.
Rosenkransbönen, härlighetens mysterier, s. 60.

291

Heliga Trefaldighets dag

HELIGA TREFALDIGHETS DAG
SÖNDAG EFTER PINGST
Gud är en. Denna enhet är inte statisk, den är Tre-enighet, en oupplöslig en
het mellan tre Personer. Deras förhållande till varandra är en ständig dyna
misk rörelse: Fadern skänker Sonen, Sonen skänker sig till Fadern, deras
ömsesidiga kärlek är den helige Ande. I denna rörelse, i denna den djupaste
av alla hemligheter, är vi genom sakramenten indragna. Guds väsen är att
ge: han ger existens och liv, han gör människan till sin avbild, till en person,
för att människan i sin tur skall ge sig själv till honom. Den heliga Treenig
heten är världsalltets medelpunkt, lika nära allting i tid och rum. När vi har
vår egen medelpunkt i Gud, som uppehåller allt, då är vi förenade med allt
och alla, genom alla tider.

Tacksägelse till den treenige Guden
R. Kom, låt oss falla ner och tillbe,
knäböja inför Herren, vår Skapare.
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Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta, inför änglarna sjunga
ditt lov. R.
Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall
lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna
din väldiga kraft R.
Allsmäktige Gud, ursprung, till allt gott: allt vad vi är och
har kommer från dig. Ta nu emot oss själva och vår tack
sägelse till dig. Ge oss glada hjärtan, så att vi alltid med
hela vår kraft kan tjäna dig. Genom Jesus Kristus, vår Her
re, i den helige Ande.
R. Amen.

Tacksägelse för skapelsen
Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det
blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns.
Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk, och han
vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort.

1 Mos 1:31 – 2:2
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Låt oss tacka Herren, honom som ensam gör underbara
ting, honom som har skapat världen i dess mångfald, ho
nom som har sammanfogat atomerna efter deras ordning
ar, honom som sade »Ljus, bli till«, och ljuset blev till.
R. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud.
Låt oss tacka Herren, ur vars tanke hela universum med
dess rikedom har utgått, ty han sade, och det blev till, han
bjöd, och det stod där, han uttalade sitt ord, och allt blev till
för att i sinom tid ta form och nå sin fullbordan. R.
Låt oss tacka världsalltets Gud, som skapat tid och rum,
materia och ande, ljus och liv, celler och gener, växter och
djur, allting i sin ordning. Hur mångfaldiga är icke dina
verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla. R.
Himlen är Herrens himmel, och jorden har han givit åt
människan, som han skapat till sin avbild: till man och
kvinna skapade han henne, av stoft från jorden skapade
han henne och blåste in sin Ande och gjorde henne till en
levande varelse. Han gjorde henne nästan till en gud, med
ära och härlighet krönte han henne. Han satte henne till
herre över sina händers verk. R.
En paus för tyst bön.

Vi ber dig, Herre, om tacksamma hjärtan, så att vi inser din
allmakt, godhet och kärlek.
R. Dig tillhör äran i evighet. Amen.
Vi ber dig, Herre, om glada hjärtan, så att vi inte tröttnar på
att tacka dig och tala om din nåd och barmhärtighet. R.
Vi ber dig, Herre, om villiga hjärtan, så att vi alltid är be
redda att tjäna dig och ta ansvar för din skapelse. R.
Vi ber dig, Herre, om ödmjuka hjärtan, så att vi förvaltar
jorden som ett lån från dig, ty den är din med allt vad den
rymmer. R.

Heliga Trefaldighets dag
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Ty du är den ende Guden, Fadern och Sonen och den he
lige Ande. Av dig och genom dig och med dig som mål är
allting till. R.
Låt oss bedja.
Vi tackar dig, helige Herre, barmhärtige Fader, allsmäktige
evige Gud, för att du låter din sol gå upp över onda och
goda och låter ditt regn falla över rättfärdiga och orätt
färdiga, att du styrker vårt hjärta med bröd från jorden,
att du ger oss glädjens vin och smörjer oss med kraftens
olja. Led oss i din försyn till allt större enhet med dig, med
varandra och med hela skapelsen, rädda oss undan förgän
gelsen och skänk oss dina barns fullkomliga frihet. Genom
Jesus Kristus, i den helige Ande. Amen.

Tacksägelse för återlösningen
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som har
skänkt oss all den andliga välsignelse som genom Kristus
finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt
oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek.
Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus
Kristus och förenas med honom. — Han har yppat sin vil
jas hemlighet för oss: att sammanfatta allting i Kristus, allt
i himlen och på jorden.
Ef 1:3–5, 9a, 10b

En paus för tyst bön.

V. Vi tackar dig, Fader, för livet och kunskapen som du
uppenbarat för oss genom Jesus, din Son.
R. Dig tillhör äran i evighet. Amen.
V. Vi tackar dig, Fader, för att du har yppat dina djupaste
hemligheter för oss genom Jesus, din Son.
R. Dig tillhör äran i evighet. Amen.
V. Vi tackar dig, Fader, för att du vill rädda alla människor
och ge dem insikt om sanningen genom Jesus, din Son.
R. Dig tillhör äran i evighet. Amen.
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V. Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus, för att du har älskat
oss och gett ditt liv för oss och gjort oss till en välbehag-
lig offergåva till Fadern.
R. Lovad vare Jesus Kristus i evighet. Amen.
V. Du kom till oss människor för att vi skulle ha liv, liv i
överflöd.
R. Lovad vare Jesus Kristus i evighet. Amen.
V. När du har lagt alla dina fiender och döden själv under
dina fötter, då skall du lägga allt under Fadern, så att
Gud blir allt, överallt.
R. Lovad vare Jesus Kristus i evighet. Amen.
V. Vi har fått en Ande som ger söners rätt så att vi kan
ropa: »Abba! Fader!«
R. Kom, helige Ande, och tänd i oss din kärleks eld.
V. Kom, helige Ande, kärlekens band mellan Fadern och
Sonen, barnaskapets band mellan Fadern och oss, enhetens band mellan Sonen och hans bröder och systrar.
R. Kom, helige Ande, och tänd i oss din kärleks eld.
V. Kom, helige Ande, som andas i vår andedräkt och talar
ordlöst med Fadern ur djupen av vårt innersta.
R. Kom, helige Ande, och tänd i oss din kärleks eld.
V. Kom, helige Ande, Sonens kännemärke intryckt i vår
själ, du som ger oss del av Guds väsen och räddar oss
undan förgängelsen.
R. Kom, helige Ande, och tänd i oss din kärleks eld.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
R. nu och alltid, och i evigheters evighet. Amen.
Välsignelse
V. Vår Herres Jesu Kristi nåd, + Guds kärlek
och den helige Andes gemenskap vare med er (oss) alla.
R. Amen.
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Litania till den heliga Treenigheten
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Evige Fader, himlens och jordens Skapare
Faderns enfödde Son, kärleksfulle Frälsare
Helige Ande, livgivare och tröstare
Helige Gud
Helige starke Gud
Helige odödlige Gud
Gud, av vilken, i vilken och genom vilken allt är till
Gud, i vilken vi lever, rör oss och är till
Gud, som är från evighet till evighet
Gud, som uppfyller allt och mättar allt levande med nåd
Herre, vår Herre, treenige Gud: prisad vare du.
För dina underbara gärningar
För Sonens ankomst bland oss
För Andens utgjutande över oss
För ditt ljus över våra liv, över det förgångna,
över nuet och framtiden
För din trohet mot dina löften i det gamla och nya förbundet
För ljuset som ger alla människor ljus
För gemenskapen mellan dem som bekänner ditt namn
För kärleken som uppenbarats i korset
För kärleken som genom Anden utgjutits i våra hjärtan
För att du drar in oss i din gudoms liv och kärlek
För att du samlar oss i tillbedjan här och nu
För den glädje du ger åt dem som tjänar dig
För den heder du bevisar dem som upptagits till dina barn
För den kraft du ger dem som tjänar sin nästa
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Att vi i ande och sanning må tillbe dig: vi ber dig, bönhör oss.
Att vi dag för dag må tacka dig för alla goda gåvor
Att vi alltid och överallt må ära ditt namn
och hålla dina bud
Att vi må älska dig över allting
Att vi må bli saliga i ditt eviga liv
Att vi med änglar och helgon i evighet får tillbe dig
Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.
V. Välsignat vare Herrens namn,
R. från nu och till evig tid.
V. Låt oss bedja. Treenige Gud, vi tackar dig för kunskapen om ditt mysterium och för nåden att tillbe dig i
ande och sanning: ge oss kraft att bekänna den sanna
tron och led oss genom detta livet till evig gemenskap
med dig. Du som lever och råder, Fader, Son och helig
Ande, från evighet till evighet.
R. Amen.

Gör oss till levande människor
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Vi lovsjunger dig, allsmäktige Gud,
du som fanns före all tid,
du som för varje skapad varelse
är outforskbar, outsäglig och ofattbar.
Vi lovsjunger dig,
du som gjort dig känd i din enfödde Son!
Vi lovsjunger dig, osynlige Fader.
Du är livets källa,
ljusets källa,
all nåds och sannings källa.
Vi ber dig:
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gör oss till levande mänskor!
Ge oss ljusets Ande, så att vi känner dig,
du den Sanne och den du har sänt, Jesus Kristus!
Ge oss den helige Ande,
så att vi kan uttala dina outsägliga hemligheter!
Låt Herren Jesus Kristus tala i oss
och den helige Ande lovsjunga dig genom oss.
Du är över alla makter, välden och alla namn
inte bara nu utan genom alla tider.

Psalm i Trefaldighetstiden
Psalm 33 — Lovsång till Herren, som råder över allt i sin försyn
Herrens allmakt och nåd. Genom Ordet har allt blivit till (jfr Joh 1:3).

Genom Herrens ord blev himlen till *
och rymdens här genom anden ur hans mun.
Må hela jorden bäva inför Herren, *
alla som bor där frukta honom.
Han talade och allt blev till, *
han befallde och det skedde.
Men Herrens plan står fast för evigt, *
hans avsikter från släkte till släkte.
Lyckligt det folk som har Herren till Gud, *
det folk han valt till sin egendom!
Från himlen blickar Herren ned *
och ser på alla människor.
Från sin tronsal betraktar han *
alla dem som bor på jorden,
han som ensam gett dem liv och tanke *
och som följer alla deras gärningar.
Men Herren vakar över dem som fruktar honom, *
över dem som hoppas på hans nåd,
han räddar dem från döden *
och håller dem vid liv i hungertid.
Vi sätter vårt hopp till Herren, *
han är vår hjälp och vår sköld.
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I honom har våra hjärtan sin glädje, *
vi förtröstar på hans heliga namn.
Herre, låt din nåd vila över oss, *
ty vi hoppas på dig.

Ps 33:6, 8–9, 11–15, 18–22

KRISTI KROPPS OCH BLODS HÖGTID
ANDRA SÖNDAGEN EFTER PINGST
Guds människoblivande avslutades inte med Jesu jordeliv. Det fortsätter
i hans Kyrka. I Jesu kropps och blods sakrament är denna verklighet mest
gripbar och begriplig. Jesus säger själv: »Om ni inte äter Människosonens
kött och dricker hans blod, äger ni inte livet« (Joh 6:53). Dessa ord väckte
sådan anstöt att många lärjungar lämnade honom. Kyrkan gör ingenting för
att släta över denna anstötlighet. Det är hennes erfarenhet att Jesu kropps
liga närvaro i Sakramentet är ett livsvillkor för henne. Med Petrus svarar
hon: »Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord, och vi tror och
förstår att du är Guds helige« (Joh 6:68–69).

Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte ge
menskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss
inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett
enda, är vi — fast många — en enda kropp, för alla får vi
del av ett och samma bröd.
1 Kor 10:16–17

Andakt till Jesus Kristus
Sakramentet

i det allraheligaste
284

1. Inledning
V. Lovad vare Jesus Kristus
R. i altarets allraheligaste Sakrament.
Herre Jesus Kristus, vi hälsar dig, du som är oss nära i det
heliga Sakramentet.
R. Du är livets Bröd, som har kommit ner från himlen.
Vi hälsar dig, Herre Jesus Kristus, du som är Immanuel,
Gud med oss, i det heliga Sakramentet, källa till den kärlek
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som förenar allt, till den frid som helar allt, källa till det
eviga livet. R.
Vi hälsar dig, du Herrens sanna kropp, som offrades för
oss på korsets altare. R.
Vi hälsar dig, du Herrens dyrbara blod, som utgöts för oss
och för alla och gjorde oss till kungar och präster åt vår
Gud. R.
Herre Jesus, vi hälsar dig, medlare mellan Gud och männi
ska, mötesplats mellan Gud och människa, den punkt där
jord och himmel möts. R.

2. Korsoffret, livets källa
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En av soldaterna stack sin lans i Jesu sida, och det kom ut
blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att
också ni skall tro.

Joh 19:34–35

V. Herre Jesus, du utblottade dig när du kom som männi
ska för att bli vår tjänare. Du kom för att göra Faderns
vilja och bli vår broder.
R. Lovad vare du för ditt heliga människoblivande.
V. Du tog på dig ondskans börda, lidandet och döden, för
att rädda oss och visa oss vägen. I dina sår är vi helade.
R. Lovad vare du för ditt frälsande lidande.
V. Din död blev början till det eviga livet. Du är dörren till
Fadern, ingen kommer till Fadern utom genom dig.
R. Lovad vare du för din död som skänker liv.
V. Genom din död på korset lät du Kyrkan födas och sakramentens källa flyta ur din öppnade sida.
R. Lovad vare du för din överflödande kärlek.
V. I detta heliga Sakrament förblir ditt offer ständigt närvarande mitt ibland oss.
R. Lovad vare du i altarets allraheligaste Sakrament.
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V. I detta heliga Sakrament överlåter vi oss och hela vårt
liv i Faderns händer. Vi blir förenade till ett med dig
och med varandra.
R. Lovad vare du för det nya förbundets offer.
V. I brödets gestalt är du vår mat, som mättar vår hunger,
i vinets gestalt är du vår dryck, som släcker vår törst.
R. Lovad vare du som ger mat åt dem som fruktar dig.
V. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, sann Gud och sann
människa, genom din död har du förvandlat förbannelsens träd till livets träd, vars frukt för människan
närmare Gud. Ge oss alltid detta bröd, så att vi aldrig
någonsin hungrar. Ty du lever och råder från evighet
till evighet. Amen.
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3. Helig gemenskap
Jesus säger: Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom gre
nen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte sitter kvar
i 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.
Joh 15:4–5

Vi får alla del i detta enda bröd. Därför är vi alla en enda
kropp.
R. Herre Jesus, du är vinstocken, vi är grenarna.
Gud har gjort oss som var döda genom synden till levande
människor genom Kristi lydnad. R.
Han är vår frid. Han river ner murarna. Han enar och helar
det splittrade. R.
Ingen är längre främling, ingen är fiende, ingen är utlän
ning, alla är vi »de heliga« och Guds familj. R.
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Här är inte man eller kvinna, här är inte hög eller låg, här är
inte svart eller vit. Alla är vi ett i Kristus genom den helige
Ande. R.
Som detta bröd blev ett av många korn och detta vin blev
ett av många druvor, så må Gud i sitt heliga Sakrament för
samla Kyrkan till ett från jordens alla hörn. R.
Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du är det enda brödet, vi
är din enda kropp. Din kropp bröts ner för att alla männi
skor i dig skulle bli ett enda heligt tempel åt Gud. Det enda
brödet bryts för att ge enhetens och fridens gåva åt Kyrkan,
och genom henne åt hela världen. Låt oss aldrig skiljas från
din kropp utan bli människor som försonar och enar Guds
skingrade barn på jorden. Ty du lever och råder i evighet.
Amen.

4. Livets bröd

287

Elia gick en dagsled ut i öknen, och efter vandringen satte
han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. »Det
är nog«, sade han, »ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än
mina fäder.« Han lade sig ner och somnade där under
ginstbusken. Då kom en ängel och rörde vid honom och
sade: »Stig upp och ät!« När Elia såg upp fick han se en
glödkaka och ett krus med vatten vid huvudgärden; han åt
och drack och lade sig att sova igen. Herrens ängel kom en
andra gång och rörde vid honom. »Stig upp och ät«, sade
han, »annars orkar du inte hela vägen.« Elia steg upp och
åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio
dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb.
1 Kung 19:4–8

V. Vår färdkost på vägen är Jesus Kristus. Han stärker oss
med livets Bröd.
R. Herre, ge oss alltid det Brödet!
V. Han är den gode Herden. Han leder sina får till bördiga
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betesmarker och till den klara och aldrig sinande källan.
R. Herre, led oss alltid på din väg!
V. Han är det sanna Påskalammet som slaktats för oss,
Guds rena Lamm, som borttager världens synder.
R. Herre, Guds Lamm, som borttager världens synder, ge
oss din frid!
V. Han är det sanna Brödet, som kommer ner från himlen.
Den som äter det Brödet skall aldrig någonsin dö.
R. Herre, ge oss alltid det Brödet!
V. Den som äter hans kött och dricker hans blod skall uppstå på den sista dagen.
R. Herre, ge oss alltid det Brödet!
V. Den som äter hans kött förblir i honom och lever genom
honom.
R. Herre, ge oss alltid det Brödet!
V. Den som äter hans Bröd blir styrkt och kan vandra genom
tiden ända fram till Guds heliga berg, de saligas boning.
R. Herre, ge oss alltid det Brödet!
V. Den som äter hans Bröd skall aldrig någonsin hungra.
R. Herre, ge oss alltid det Brödet!
V. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, ge oss mod och kraft
vid ditt bord, så att vi aldrig blir trötta eller uppgivna i
din tjänst. Stärk vår kärlek till dig och till varandra. Låt
alla finna vägen till ditt bord, där du räcker oss ditt heliga Bröd, som är du själv. Låt oss, styrkta av det Brödet, nå fram dit, där du med Fadern och den helige
Ande lever och råder i evighet.
R. Amen.
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5. Eukaristin, en försmak av himlens härlighet
Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig
vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och
sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla
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hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät
dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder
kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara
av bröd utan av alla ord som utgår från Herren. Besinna att
Herren, din Gud, fostrar dig som en man fostrar sin son.
Du skall hålla Herrens, din Guds, bud, så att du vandrar
hans vägar och fruktar honom. Herren, din Gud, skall föra
dig in i ett rikt land med bäckar, källor och vattenådror
som springer fram ur berg och dalar — ett land där du inte
skall behöva äta torftigt eller lida brist på någonting — där
skall du äta dig mätt.
5 Mos 8:2–3, 5–7, 9a, 10a

O heliga gästabud, där Kristus är födan, där minnet av
hans lidande firas, där själen fylls med nåd och en borgen
lämnas på vår kommande härlighet, halleluja.
R. Jesus, livets Bröd, ge oss ditt eviga liv!
Du osynlige värd vid vår måltid, låt ingen bli utestängd
från den stora festmåltiden i himlen. R.
Du kroppens och själens läkare, hela vår brustenhet, du
som har gett oss odödlighetens läkemedel. R.
Du som står vid dörren och knackar på, kom in till oss och
ät med oss. R.
Jesus har tagit bröd och vin, förgängliga ting från vår värld,
den värld vi lever i, som vi älskar men som ofta blir en bör
da för oss. Dessa förgängliga ting, bröd och vin, förvandlar
han till sin uppståndna kropp och sitt blod. Han drar dem
in i sitt eviga liv. Bara hans uppståndelse kan förvandla
världen och våra liv. Fulla av hopp kan vi säga: med detta
bröd och vin har redan en liten del av denna gamla värld
börjat förvandlas till den nya värld där Gud skall bli »allt,
överallt«. I denna måltid börjar evigheten.
En paus för tyst bön.

V. Sänd ut din Ande, Herre Gud, och gör jorden ny.
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R. Sänd ut din Ande, Herre Gud, och gör jorden ny.
V. Lova Herren, min själ!
R. Mäktig är du, Herre, min Gud.
V. Föda frambringas ur jorden
R. och vin, som gör människan glad.
V. Alla sätter sitt hopp till dig,
R. du skall ge dem föda i rätt tid.
V. Du ger dem, och de tar emot,
R. du öppnar din hand, och de äter sig mätta.
V. Du sänder din ande, då skapas liv.
R. Du gör jorden ny.
V. Sänd ut din Ande, Herre Gud, och gör jorden ny.
R. Sänd ut din Ande, Herre Gud, och gör jorden ny.
V. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, våra ögon ser ett bröd,
men vår tro bekänner: Du är här. Liksom detta bröd
skall också vi förvandlas. Som detta bröd bryts och för
tärs måste vi brytas ner och dö för att med dig kunna
uppstå i förhärligad gestalt. Låt oss då, Herre, för evigt
få njuta den förening med din gudom som redan nu,
här i tiden, skänks oss när vi tar emot din kropp och ditt
blod. Du som lever och råder, från evighet till evighet.
R. Amen.

Litania till Jesus
i det allraheligaste
289

Sakramentet

Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
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Gud, Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud Helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Jesus, i altarets Sakrament
närvarande bland oss som Gud och människa
Jesus, du levande Bröd som kommit ner från himlen
Jesus, du bröd som innehåller all ljuvlighet
Jesus, vår fördolde Gud och Frälsare
Jesus, det nya förbundets präst och offerlamm
Jesus, vårt lovprisningsoffer till Fadern
Jesus, försoningsoffer för levande och döda
Jesus, du lydiga Guds Lamm
Jesus, du änglarnas bröd
Jesus, du källa till all nåd
Jesus, du själens kraft och glädje
Jesus, du tröst för de bedrövade
Jesus, du tillflykt för syndarna
Jesus, du styrka för de svaga
Jesus, du läkedom för de sjuka
Jesus, du vederkvickelse för de döende
Jesus, du bröd för vår vandring
Jesus, du underpant på vår uppståndelse
Jesus, du vår salighet
Genom ditt heliga människoblivande: fräls oss, o Herre.
Genom ditt bittra lidande
Genom din längtan att få fira denna Påsk med oss
Genom din ödmjukhet när du tvättade lärjungarnas fötter
Genom din kärlek intill slutet
Genom din kropp som offrats för oss
Genom ditt blod som utgjutits för oss
Genom din död, som vi förkunnar
Genom din uppståndelse och himmelsfärd, som vi bekänner
Genom din återkomst i härlighet
Vi arma syndare: vi ber dig, hör vår bön.
Tänd i oss en helig längtan efter din måltid
Bevara och öka vår vördnad för din närvaro
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Ge oss en uppriktig kärlek till varandra
när vi förenas vid ditt bord
Låt ingen av oss förråda dig
Lär oss att alltmer älska dig
För oss alla till dig och gör oss till ett
Gör oss orubbliga i tron
Gör oss rena från all synd
Bevara oss från ovärdigt bruk av ditt Sakrament
Var oss nära i vår dödsstund
Låt oss få dö i din kärlek
Låt oss få uppstå med dig på den sista dagen
Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.
V. Du har givit oss bröd från himlen,
R. som innehåller all ljuvlighet.
Gud, du ger oss det sanna brödet från himlen. Låt oss ge
nom denna andliga föda leva i dig, av ditt liv, så att vi på
den sista dagen uppstår i en förhärligad kropp tillsammans
med honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Ave verum
290

Ave, verum corpus natum
ex Maria Vírgine,		
vere passum, immolátum
in cruce pro hómine,
cuius latus perforátum
fluxit aqua et sánguine.

Var hälsad, du sanna kropp som
Jungfrun bar och födde på vår jord,
som för oss blev plågad, sargad,
offrad sist på korsets bord,
ur vars sida blod och vatten
flöt från genomborrat bröst.

Esto nobis prægustátum
mortis in exámine,		
o Iesu dulcis, o Iesu pie,
o Iesu fili Maríæ.

Var för oss en himmelsk försmak,
var i dödens stund vår tröst!
O gode Jesus, o kärleksrike
o Jesus, född av Maria.
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Adoro te — Herre, dig jag tillber
Adóro te devóte, latens Déitas,
qui sub his figúris vere látitas:
tibi se cor meum totum súbicit,
quia te contémplans totum déficit.
Visus, gustus, tactus in te fállitur;
sed solus audítus tute créditur.
Credo quicquid dixit Dei Fílius:
nihil Veritátis verbo verius.
In cruce latébat sola Déitas;
sed hic latet simul et humánitas.
Ambo tamen credens atque cónfitens
peto quod petívit latro pǽnitens.
Plagas, sicut Thomas, non intúeor;
meum tamen Deum te confíteor.
Fac me tibi semper magis crédere,
in te spem habére, te dilígere.
O memoriále mortis Dómini,
Panis veram vitam præstans hómini,
præsta meæ menti de te vivere,
et te semper illi dulce sápere.
Pie pelicáne, Iesu Dómine,
me immúndum munda tuo sánguine,
cuius una stilla salvum fácere
totum mundum posset omni scélere.
Iesu, quem velátum nunc aspício,
quando fiet illud quod tam cúpio
ut, te reveláta cernens fácie,
visu sim beátus tuæ glóriæ? Amen.

Herre, dig jag tillber fast fördold du är.
Under tecknens slöja är du verkligt här.
Helt jag vill mig viga här och nu åt dig,
som i tro jag skådar. Allting tillhör dig.
Känsel, smak och ögon intet här förmår.
Men min tro bekänner det jag ej förstår.

291

308

Kyrkoåret

Vad du sagt, det tror jag helt och fullt och visst
ty ditt ord är sanning, Herre Jesus Krist.
Korset dolde för oss din gudomlighet.
Här är du ej synlig i din mänsklighet.
Ändå ser min tro dig såsom Gud och man,
och jag ber med samma bön som rövaren.
Utan att som Tomas röra dina sår
tror jag: du är nära fast jag ej förstår.
Gör min kärlek större, stärk mig i min tro,
lär mig hoppas mera på ditt löftesord.
Helga minnesmåltid! När med vin och bröd
jag här firar minnet av hans offerdöd
får jag se och smaka Herrens ljuvlighet.
Må mitt liv bli helgat av hans helighet.
Med en moders ömhet, Herre Jesus god,
renar du mitt hjärta i ditt eget blod.
Hela världens ondska kunde avtvådd bli
av en enda droppe, och var själ bli fri.
Jesus, som jag skådar fast fördold du är.
Hör min längtans böner som jag frambär här.
Låt mig en gång se dig i din härlighet
och dig saligt smaka i all evighet. Amen.

Tantum ergo
292

Tantum ergo sacraméntum
venerémur cérnui,		
et antíquum documéntum
novo cedat rítui;		
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.		

Stor är denna nådegåva,
heligt detta Sakrament.
Låt oss tillbe, ty det gamla
viker för ett nytt förbund.
Och där våra sinnen sviker
låt oss be om större tro.

Genitóri Genitóque		
laus et iubilátio,		
salus, honor, virtus quoque

Pris ske Fadern, pris ske Sonen!
Lovat vare Herrens namn!
Låt oss jubla, tacka, prisa
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sit et benedictio;		
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

för de gåvor som han ger
och för Anden, som av bägge
framgår i all evighet. Amen.

V. Du har givit oss bröd från himlen,
R. som innehåller all ljuvlighet.
V. Låt oss bedja.
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara
sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt li
dande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och
ditt blods mysterier, att vi ständigt får erfara din åter
lösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den
helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
R. Amen.
V. Panem de cælo præstitisti eis
R. Omne delectamentum in se habentem.
V. Oremus.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuæ memo
riam reliquisti, tribue, quæsumus, ita nos Corporis et Sangui
nis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuæ fructum
in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in sæcula
sæculorum.
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SAKRAMENTAL ANDAKT OCH VÄLSIGNELSE
Inledning
Under det att det allraheligaste Sakramentet bärs fram till altaret sjungs
O Salutaris hostia eller annan lämplig hymn. Officianten incenserar Sakra
mentet.
Efter hymnen läses följande psalm.
Psalm 95 — Uppmaning till lovsång

Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga »i dag« (Heb 3:13).

R. Kom, låt oss tillbe Herren, ty han är vår Gud.
Kom, låt oss jubla till Herrens ära *
och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka, *
hylla honom med sång och spel! R.
Ty en stor Gud är Herren, *
en stor konung över alla gudar.
I hans hand är jordens djup, *
och bergens toppar är hans.
Hans är havet, som han har gjort, *
och fasta landet, som hans händer format. R.
Kom, låt oss falla ned och tillbe, *
knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud *
och vi hans folk, fåren i hans hjord. R.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. R.

Ps 95:1–7

Bibelläsning
Efter psalmen läser officianten en eller flera läsningar ur den Heliga Skrift,
exempelvis:

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader, barm
härtighetens fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla
våra svårigheter, så att vi med den tröst vi själva får av
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Gud kan trösta var och en som har det svårt.
2 Kor 1:3–4
Vid den tiden sade Jesus: »Kom till mig, alla ni som är
tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt
ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så
skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min
börda är lätt.«
Matt 11:25a, 28–30

Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte
längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag
ännu lever här i världen, lever jag i tron på Guds son, som
har älskat mig och offrat sig för mig.
Gal 2:19b–20
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, för
följelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju
skrivet: För din skull lider vi dödens kval dagen lång, vi har räk
nats till slaktfåren. Nej, över allt detta triumferar vi genom
honom som har visat oss sin kärlek.
Rom 8:35–37
Även andra bibeltexter kan läsas. Officianten kan hålla en kort homilia. Ef
ter homilian hålls en stunds tyst tillbedjan.

Hyllningsbön
Officianten läser följande bön:

V. Låt oss tillbe Kristus i altarets allraheligaste Sakrament.
R. Kom, låt oss tillbe honom.
Stor är Herren, vår Gud. Genom honom är jordens grund
valar lagda, genom honom är himlarna skapade. Han är
den evige Faderns avbild och hans härlighets återsken.
Han är begynnelsen och änden, den som är och som var
och som skall komma. Honom tillhör äran och härligheten
i evigheters evighet. R.
Sedan han friköpt oss med sitt heliga blod, steg han upp till
himlen och satte sig på Faderns högra sida, medlare mellan
Gud och människor. R.
Han har räddat oss från mörkrets välde och kallat oss till
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sitt underbara ljus. R.
Han lämnade ett minne av sina under, han som är nådig och
barmhärtig. Han ger föda åt dem som älskar honom. R.
Kvällen före sitt lidande välsignade han bröd och vin då
han sade: »Detta är min kropp som blir utgiven för er, detta
är mitt blod som blir utgjutet för er och för de många till
syndernas förlåtelse«. R.
Vi tillber dig, o kärleksfulle Frälsare. I djupaste ödmjuk
het faller vi ner inför dig och tillber dig under brödets och
vinets gestalt. Med alla dina troende lovar och prisar och
tackar vi dig för all den kärlek som du visat oss genom in
stiftelsen av Altarets allraheligaste Sakrament. Hur omätlig
är inte din kärlek! Du avstod från allt och antog en tjänares
gestalt då du blev en av oss. Du tog på dig den mänskliga
svagheten och visade vägen till Fadern. Du förkunnade
frälsning för de fattiga, frihet för de fångna och glädje för
de bedrövade. Du gjorde dig ödmjuk och var lydig ända
till döden, döden på ett kors. Du ville efterlämna åt oss ett
evigt minne av din kärlek. Därför gav du oss denna under
bara gåva, medan dina fiender planerade att döda dig. Du
vill för alltid bo hos oss för att föra våra hjärtan till dig och
fylla dem med din nåd och välsignelse. Hör från ditt altare
våra böner och var vår hjälp i all nöd, var vår tillflykt i alla
faror, var vår tröst i alla bekymmer.
Efter en stunds tyst tillbedjan incenserar officianten Sakramentet medan
man sjunger Tantum ergo eller annan lämplig hymn.
Efter hymnen sjunger eller läser officianten:

V. Du har givit dem bröd från himlen,
R. som innehåller all ljuvlighet.
eller (under påsktiden):

V. Du har givit dem bröd från himlen, halleluja,
R. som innehåller all ljuvlighet, halleluja.
Därefter sjunger eller läser officianten följande bön:
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V. Låt oss bedja.
Jesus Kristus, vår Herre och Gud, i detta underbara
Sakrament har du lämnat oss en åminnelse av ditt li
dande. Låt oss med sådan vördnad fira din kropps och
ditt blods mysterier, att vi ständigt får erfara din åter
lösnings frukter i vårt liv. Du som med Fadern och den
helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
R. Amen.
Välsignelse
Efter bönen tar officianten (prästen eller diakonen) på sig velum, gör knäböjning,
tar monstransen (eller ciboriet) och gör med den (det) korstecknet över försam
lingen, utan att säga något. Församlingen böjer sig i tillbedjan och tar emot den
sakramentala välsignelsen. Efter välsignelsen kan följande lovprisning läsas:

Lovprisning
V. Prisad vare Jesus Kristus i Altarets allraheligaste sakrament. Och prisad vare Gud Fader i honom och Gud
den helige Ande, en enda Herre, tre personer i ett enda
gudomligt väsen, en enda Gud, välsignad i evighet.
R. Amen.
V. Herre, jag tror på dig, ty du är den eviga sanningen.
R. Föröka min tro.
V. Herre, jag hoppas på dig, ty du är den oändliga godheten.
R. Styrk mitt hopp.
V. Herre, jag älskar dig, ty du är min Gud och mitt allt.
R. Bevara mig i din kärlek i livet och i döden.
V. Herre, mild och ödmjuk av hjärtat,
R. dana våra hjärtan efter ditt hjärta.
V. Lovad vare Jesus Kristus i altarets allraheligaste Sakrament,
R. nu och i all evighet. Amen.
Välsignad vare Gud.
Välsignat vare hans heliga namn.
Välsignad vare Jesus Kristus,
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sann Gud och sann människa.
Välsignat vare Jesu namn.
Välsignat vare hans heliga hjärta.
Välsignat vare hans dyrbara blod.
Välsignad vare Jesus i altarets allraheligaste Sakrament.
Välsignad vare den helige Ande, Tröstaren.
Välsignad vare Guds Moder, den heliga Jungfrun Maria.
Välsignad vare hennes heliga och obefläckade avlelse.
Välsignat vare hennes ärorika upptagning i himlen.
Välsignat vare Marias namn, Jungfru och Moder.
Välsignad vare den helige Josef, hennes kyske brudgum.
Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.
Repositionen
Efter andakten återställer prästen eller diakonen som förrättat välsignelsen
(eller en annan präst eller diakon) Sakramentet till tabernaklet och gör knä
böjning. Under tiden kan församlingen läsa eller sjunga någon form av ack
lamation. Officianten återvänder till sakristian.

JESU HELIGA HJÄRTAS DAG
TREDJE FREDAGEN EFTER PINGST
Hjärtat är i bibeln symbolen för människan som person på det djupaste pla
net, djupare än förnuft, känsla och viljeakter: platsen för vår längtan. Gud
har skapat vårt hjärta oroligt av längtan efter honom. I Jesus visar Gud sitt
hjärta som från evighet längtar efter oss (jfr Jer 31:3). I Jesu öppnade hjärta,
sårat av kärlek till oss, har vägen till Fadern öppnats. Genom Jesus talar vi
med Gud »hjärta till hjärta«.

En av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans,
och då kom det ut blod och vatten.

Joh 19:34

Över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag ut
gjuta en nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig,
och ser vem de har stungit.
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Andakt till Jesu heliga hjärta

Sak 12:10

I
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Herre Jesus Kristus, vi tillber och prisar dig, du som är
närvarande mitt ibland oss (i altarets allraheligaste Sakra
ment). När ditt hjärta genomborrades av soldatens lans, då
öppnades Guds hjärta. Då uppenbarades Guds eviga plan
att rädda den vilsegångna människan. Då föddes Kyrkan
ur den nye Adams sida. Då började frälsningens källor att
flöda av nåd för alla tider. I din död och uppståndelse visar
du oss vem Gud är. Ditt hjärta är sinnebilden för Guds kär
lek som omfattar allt. Vi prisar och lovar dig med himlens
härskaror och med dina heliga i alla tider.
V.
R.
V.
R.

Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,
för alla tider göra din trofasthet känd.
Jesu hjärta, sårat av kärlek till oss,
tänd din kärleks eld i våra hjärtan.
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Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att vi fått erfara din
kärlek. Vi tackar dig för ditt ord, som talar till vårt hjärta.
Vi tackar dig för att du har älskat de dina ända till slutet.
Vi tackar dig för din död som öppnat vägen till vår Fader
i himlen. Vi tackar dig för ditt öppnade hjärta, källan till
vårt eviga liv. Vi tackar dig för den eld du tänt i världen. Vi
tackar dig för din kärleks glöd, som är starkare än döden.
V.
R.
V.
R.

Med evig kärlek har du älskat oss.
Låt din nåd förbli i oss.
Jesu hjärta, sårat av kärlek till oss,
tänd din kärleks eld i våra hjärtan.
II

Herre Jesus Kristus, steg för steg har Fadern visat vem han
är. När världen gått vilse sände han sin ende Son för att
rädda den. Han inneslöt allt under synden för att själv för
barma sig över allting. Han älskade oss när vi var längst
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borta från honom. I dig visar han sin ofattbara enhet av det
vi uppfattar som motsatser: i din förnedring visar han sin
härlighet. I din frivilliga vanmakt visar han sin kärleks all
makt. I din oskyldiga död visar han sin omutliga rättvisa.
I din mildhet visar han sin helighets förtärande eld. I din
stränghet visar han sin oändliga barmhärtighet.

297

V.
R.
V.
R.

Ingen har någonsin sett Gud.
Den ende Sonen, själv Gud, har förklarat honom för oss.
Jesu hjärta, sårat av kärlek till oss,
tänd din kärleks eld i våra hjärtan.

Herre Jesus Kristus, du är här för att söka upp de vilse
gångna. I dig är Guds hjärta synligt. Du tar dig an alla för
aktade och utstötta. Du ger ditt bröd åt de hungriga, du
skänker de utblottade glädje och nytt hopp, du kallar till
dig de nedtyngda och oroliga och ger dem vila. Med sär
skild kärlek tar du emot syndarna som känner sin ovärdig
het inför dig, den helige, men du avvisar de självgoda, de
självtillräckliga och självrättfärdiga. Du gör de sista till de
första. De hungriga mättar du, men de rika får gå bort med
tomma händer.
V.
R.
V.
R.
298

Mitt hjärta gläder sig i Herren,
ty han upprättar den ringe ur stoftet.
Jesu hjärta, sårat av kärlek till oss,
tänd din kärleks eld i våra hjärtan.
III

Herre Jesus Kristus, när du kommer till de dina, tar de
dina inte emot dig. När din stund är inne är människorna
oförstående och likgiltiga. Dina närmaste sviker dig. En
sam och övergiven måste du gå in i den bittra döden. Du
sträcker ut dina händer mot vår dövhet och blindhet. Vi
överger dig, vi glömmer vårt dop och dess förpliktelse, vi
förnekar ditt kors inför människorna, vi vänder dig ryggen
när vi stänger vårt hjärta för dina bröder och systrar. Visa
oss att ditt ok är skonsamt och din börda lätt, blås in din
levande kärleks Ande i våra kalla hjärtan, tänd din glöd i
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oss, öppna våra ögon.
V. De har bevisat mig ont för gott,
R. och hat för min kärlek.
V. Jesu hjärta, sårat av kärlek till oss,
R. tänd din kärleks eld i våra hjärtan.
IV
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Herre Jesus Kristus, du ensam är den vän som aldrig sviker.
Vi måste själva känna på övergivenhet och ångest. Också
vårt hjärta såras, också vi blir övergivna, också vi måste
känna ensamhetens bitterhet. Ofta måste vi vara utan för
ståelse, ofta möter vi likgiltighet och kyla. Ensamma måste
vi gå de avgörande stegen. Ensamma måste vi möta döden.
I allt detta har du gått före oss. Endast du förstår oss helt.
Lär oss av ditt milda och ödmjuka hjärta. Lär oss att finna
vårt liv genom att mista det. Lär oss att glömma oss själva
och vända oss till de andra. Låt oss finna vila vid ditt hjärta.
Låt oss, när vår stund är inne och vi skall övergå från värl
den till Fadern, få höra dina ord: »Kom, ni som har fått min
Faders välsignelse.«
V.
R.
V.
R.

Jag är betryckt och fattig.
Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst.
Jesu hjärta, sårat av kärlek till oss,
tänd din kärleks eld i våra hjärtan.

V. Låt oss bedja. Allsmäktige Gud, vi tillber din kärlek och
tar emot dess överflödande rikedom i din Sons genom
borrade hjärta. Öppna också våra hjärtan för dina in
givelser och våra medmänniskors behov. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
R. Amen.

Litania till Jesu heliga hjärta
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
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Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
Jesu hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda hjärta
Jesu hjärta, danat i jungfru Marias sköte av den helige Ande
Jesu hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord
Jesu hjärta, Guds oändliga helighets hjärta
Jesu hjärta, Guds heliga tempel
Jesu hjärta, den Allrahögstes tabernakel
Jesu hjärta, Guds hus och himlens port
Jesu hjärta, kärlekens rika källa
Jesu hjärta, rättfärdighetens och kärlekens ursprung
Jesu hjärta, överflödande av godhet och kärlek
Jesu hjärta, du väldiga djup av alla dygder
Jesu hjärta, värdigt att mottaga allt lov
Jesu hjärta, alla hjärtans konung och medelpunkt
Jesu hjärta, som rymmer all vishet och kunskap
Jesu hjärta, där gudomens fullhet bor
Jesu hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag
Jesu hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del
Jesu hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen
Jesu hjärta, tåligt och fullt av medlidande
Jesu hjärta, rikt för alla som åkallar dig
Jesu hjärta, källa till liv och helighet
Jesu hjärta, försoningsoffer för våra synder
Jesu hjärta, mättat med smälek
Jesu hjärta, sargat för våra missgärningars skull
Jesu hjärta, lydigt intill döden
Jesu hjärta, genomborrat av soldatens lans
Jesu hjärta, källa till all tröst
Jesu hjärta, vårt liv och vår uppståndelse
Jesu hjärta, vår frid och vår försoning
Jesu hjärta, räddningen för dem som hoppas på dig
Jesu hjärta, hoppet för dem som dör i dig
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Jesu hjärta, alla heligas salighet
Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.
V. Jesus, mild och ödmjuk av hjärtat,
R. dana våra hjärtan efter ditt hjärta.
V. Låt oss bedja. Allsmäktige, evige Gud, i Jesu hjärta, sårat av vår synd, skänker du din kärleks och barmhärtig
hets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till honom i upprik
tig bot för vår och hela världens skuld. Genom honom,
Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen
301

I ditt tillbedjansvärda hjärta fäller jag mina tårar,
i ditt hjärta lägger jag ner min ångest,
åt ditt blödande hjärta anförtror jag all min bitterhet.
Jesus, helga allt detta genom denna heliga förening.

Bön till Jesu heliga hjärta
i altarets allraheligaste Sakrament
Jesu hjärta i altarets allraheligaste Sakrament,
ljuve följeslagare i vår landsflykt, jag tillber dig.
Jesu hjärta i altarets allraheligaste Sakrament,
ensamma och förödmjukade hjärta,
övergivna och glömda hjärta,
föraktade och skändade hjärta,
hjärta ringaktat av människor,
hjärta som söker våra hjärtans kärlek,
hjärta som vill bli älskat,
hjärta tålmodigt i väntan på oss,
hjärta ivrigt att höra oss,
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hjärta längtande efter våra böner,
hjärta, källa till ständigt nya nådegåvor,
hjärta svept i tystnad, längtande att tala till själarna,
hjärta, ljuva tillflykt för det fördolda livet,
hjärta som lär ut hemligheterna i föreningen med Gud,
hjärta i honom som sover, dock alltid vakande,
Jesu hjärta i altarets Sakrament, förbarma dig över oss.
Jesus, offergåva, jag vill trösta dig.
Jag förenar mig med dig och frambär mig som gåva.
Jag förintar mig i din närvaro.
Jag vill glömma mig själv för att tänka på dig.
Jag vill glömmas och föraktas av kärlek till dig.
Och aldrig bli förstådd eller älskad utom av dig.
Jag vill bli tyst för att höra dig.
Jag vill ge upp mig själv och gå förlorad i dig.
Låt mig få släcka din törst,
törsten efter min helgelse och frälsning,
så att jag blir renad
och kan skänka dig en ren och äkta kärlek.
Jag vill inte längre missbruka ditt tålamod.
Ta mig i besittning, jag ger mig till dig.
Jag frambär alla mina handlingar,
mitt förstånd för att upplysas av dig,
mitt hjärta för att ledas av dig,
min vilja för att stärkas,
min själ och kropp för att näras,
mitt elände för att lindras.
Min Jesus, din kropp och ditt blod är liv för min själ:
må det inte längre vara jag som lever
utan du allena som lever i mig. Amen.
KRISTI FÖRKLARINGS DAG
6 AUGUSTI
Kristi förklarings dag är något av en påsk mitt i sommaren, en samman
fattning av trons innersta hemligheter. Förklaringsundret är en avgörande
händelse i evangeliet. Jesus är på väg mot sitt lidande. Hans lärjungar, som
har svårt att fatta lidandets mening, får en kort stund se vad det skall leda
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fram till: uppståndelsen, den förvandlade tillvaro som Gud vill föra oss till.
Det är alltid svårt att fatta att nederlag kan föda nya möjligheter och att en
enda lidande människa skulle vara nyckeln till all mening. Därför bekräftas
genom rösten till lärjungarna och till oss: »Detta är min älskade son. Lyssna
till honom« (Mark 9:7).
Mässans bibelläsningar: Dan 7:9–10, 13–14; Ps 97:1–2, 5–6, 9; 2 Pet 1:16–19
[A] Matt 17:1–9 [B] Mark 9:2–10 [C] Luk 9:28b–36.

Min Herre och min Gud
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Förklaringens Kristus,
du är närvarande i materiens mitt,
strålande centrum av ljus,
i vilket mångfaldens otaliga linjer
löper samman.
Makt,
järnhård som världens lag
och ändå mjuk som livet.
Du vars panna är av snö och vars ögon av eld,
du vars fötter skimrar ljusare än smältande guld,
du vars händer omspänner stjärnorna —
du är början och slutet,
den levande, den döde, den uppståndne.
Du som är ofantlig i rikedom
omfattar varje smak, varje kraft, varje tillstånd —
hela mitt väsen ropar efter dig med en längtan
stor som universum:
Du är sannerligen min Herre och min Gud!

Psalm på Kristi Förklarings dag
Psalm 84 — Längtan till Herrens tempel
Ni bör låta ordet lysa för er som en lykta i dunklet, tills dagen gryr och morgonstjär
nan går upp i era hjärtan (2 Pet 1:19).

Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. *
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Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.
Lyckliga de som bor i ditt hus *
och alltid kan sjunga ditt lov.
Lyckliga de som har sin styrka i dig, *
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal,
blir den en flödande källa, *
höstregnet fyller den med välsignelse.
De går genom port efter port, *
tills de möter Gud på Sion.
Herre Gud Sebaot, hör min bön, *
lyssna, du Jakobs Gud!
Ge akt på vår sköld, o Gud, *
se i nåd till din smorde!
En dag på dina förgårdar är bättre *
än tusen dagar där hemma.
Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus *
än jag bor i de gudlösas tält.
Herren Gud är sol och sköld. *
Herren ger nåd och ära,
dem som lever ostraffligt *
vägrar han ingenting gott.
Herre Sebaot, *
lycklig den som förtröstar på dig.

Oremus

Ps 84:2–3, 5–13

Det heliga Korsets upphöjelse — 14 september
Se bönerna för Stilla veckan och Påsktiden, s. 223–290.
Mässans bibelläsningar: 4 Mos 21:4–9; Ps 78:1–2, 34–38; Fil 2:6–11; Joh 3:13–17.
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ALLA HELGONS DAG
1 NOVEMBER
Allhelgonadagen kallas »Pingstens skördefest«. Vi som ännu är på väg
gläder oss med alla dem som redan kommit hem. Vi tror på de heligas ge
menskap, en levande samhörighet bortom döden. Herren säger ju: »Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva även om han dör,
och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö« (Joh 11:25–26).
Gemenskapen med helgonen tar sig först och främst uttryck i att vi tillsam
mans med dem sjunger Guds lov och pris (mässans prefation), vidare i att
vi i deras liv hämtar inspiration och mod, slutligen i att vi ber dessa Guds
och våra vänner om förbön. Kyrkan har högtidligt kanoniserat några män
niskor, i vilka Guds liv varit särskilt klart framträdande, d.v.s. förklarat att
de nått fram till den fulla saligheten. Deras förbön anropas i liturgin, och
de ihågkommes på sina minnesdagar. Men Alla helgons dag påminner om
alla människor, kanoniserade eller ej, som nått fullkomningen av Andens
gåvor hos Gud.
Mässans bibelläsningar: Upp 7:2–4, 9–14; Ps 24:1–4b, 5–6; 1 Joh 3:1–3; Matt
5:1–12a.

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då,
även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansät
ter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha
blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade
han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på
högra sidan om Guds tron.
Heb 12:1–2

Allhelgonalitanian
I
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
eller:
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Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud Son, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en ende Gud
II
Heliga Maria: be för oss
Heliga Guds moder
Heliga Jungfru över alla jungfrur
Heliga Mikael, Gabriel och Rafael
Alla heliga änglar
Helige Abraham
Helige Mose
Helige Elia
Helige Josef
Helige Johannes döparen
Alla heliga patriarker och profeter
Heliga Petrus och Paulus
Helige Andreas
Heliga Johannes och Jakob
Helige Tomas
Helige Matteus
Alla heliga apostlar
Helige Lukas
Helige Markus
Helige Barnabas
Heliga Maria från Mágdala
Alla Herrens heliga lärjungar
Helige Stefanos
Helige Ignatios av Antiokia
Helige Polykarpos
Helige Iustinius
Helige Laurentius
Helige Cyprianus
Helige Bonifatius
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Helige Thomas Becket
Heliga John Fisher och Thomas More
Helige Paul Miki
Heliga Isak Jogues och Johannes de Brébeuf
Helige Petrus Chanel
Helige Karl Lwanga
Helige Erik
Heliga Agnes
Heliga Maria Goretti
Alla heliga martyrer
Heliga Leo och Gregorius
Helige Ambrosius
Helige Hieronymus
Helige Augustinus
Helige Athanásios
Heliga Basilíos och Gregórios av Nazianz
Helige Johannes Krysóstomos
Helige Martin
Helige Patrik
Heliga Kyríllos och Methódios
Helige Karl Borroméo
Helige Frans av Sales
Helige Pius den tionde
Heliga Katarina av Siena
Heliga Teresa av Avila
Helige Antonius
Helige Benedictus
Helige Bernhard
Heliga Franciskus och Dominikus
Helige Thomas av Aquino
Helige Ignatius av Loyola
Helige Franciskus Xavier
Helige Vincent de Paul
Helige Johannes Maria Vianney
Helige Johannes Bosco
Heliga Rosa av Lima
Heliga Birgitta
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Helige Ludvig
Heliga Monika
Heliga Elisabeth av Ungern
Alla Guds heliga
III
Var oss nådig: fräls oss, milde Herre Gud
Från allt vad ont är
Från allt vad synd är
Från djävulens försåt och list
Från vrede, hat och allt ont uppsåt
Från den eviga döden
Genom ditt människoblivande
Genom din födelse
Genom ditt dop och din heliga fasta
Genom ditt kors och ditt lidande
Genom din död och din begravning
Genom din heliga uppståndelse
Genom ditt förhärligande och din himmelsfärd
Genom den helige Andes utgjutande
Genom din återkomst i härlighet
eller:

Kristus, den levande Gudens Son: förbarma dig över oss.
Du som kom till denna världen
Du som hängde på korset
Du som tog på dig döden för vår skull
Du som låg i graven
Du som uppstod från de döda
Du som uppfor till himlen
Du som sände den helige Ande till apostlarna
Du som sitter på Faderns högra sida
Du som skall komma för att döma levande och döda
IV
Att du ville förbarma dig: vi ber dig, hör vår bön.
Att du ville leda oss fram till sann omvändelse
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Att du ville styrka och bevara oss i din heliga tjänst
Att du ville skänka alla våra välgörare det eviga livets lön
Att du ville föröka och bevara markens gröda
eller:

Att du ville förlåta oss: vi ber dig, hör vår bön.
Att du ville väcka vår längtan efter de himmelska tingen
Att du ville skona oss själva, våra medmänniskor,
närstående och välgörare vid den eviga domen
Att du ville ge alla som avlidit i tron på dig den eviga vilan
Att du ville bevara världen
från farsoter, svält och krigets gissel
Att du ville skänka alla folk fred och verklig endräkt
Att du ville styra och bevara din heliga Kyrka
Att du ville bevara den apostoliske överherden
och alla Kyrkans tjänare i den sanna tron på dig
Att du ville skänka alla som tror på Kristus en synlig enhet
Att du ville föra alla människor till evangeliets ljus
V
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.
eller:

Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.
Låt oss bedja. Gud, vår tillflykt och starkhet, uppfyll din
Kyrkas önskan som du själv har ingivit henne, och låt trons
bön förvandlas till erfaren verklighet. Genom Jesus Kris
tus, vår Herre.
eller:
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Gud, du ser hur vår egen kraft kommer till korta: upprätta
oss genom dina helgons föredöme, så att vi åter kan älska
dig över allt annat. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
På Påsknatten, vid kyrkliga vigningar och kyrkoinvigningar sjunges en kor
tare form av Allhelgonalitanian.
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Gud, du är alla helgons krona och källa till all helighet. I
dina heliga har du låtit dina gåvors brokiga mångfald bli
synlig. Vi prisar dina underbara gärningar med dem. Du
visar oss i helgonen människans höga bestämmelse, att
växa till full mognad i Kristus, att låta Kristusbilden fram
träda klart. Låt oss genom dem komma närmare vårt mål.
Du sporrar oss genom dem att skynda vidare på vägen till
den heliga staden, där de väntar på oss. Låt dem visa rikt
ningen. Vi prisar dig för att du redan nu i Kristi offermåltid
förenar oss med dina vänner i alla tider och låter oss få en
försmak av din stora himmelska festmåltid.

Psalm på Allhelgonadagen
Psalm 15 — Vem är värdig i Herrens ögon?
Ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad (Heb 12:22).
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Herre, vem får gästa ditt tält? *
Vem får bo på ditt heliga berg?
Den som lever oförvitligt och gör det rätta *
och är sann i tal och tanke.
Den som inte går med förtal,
inte vållar sin nästa skada *
och inte smädar sin granne.
Den som föraktar den förkastlige †
men ärar dem som fruktar Herren. *
Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.
Den som inte ger lån mot ränta †
och inte kan mutas att fälla en oskyldig. *
Den som handlar så står alltid trygg.
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ALLA SJÄLARS DAG
2 NOVEMBER
Årstiden påminner om skapelsens obeständighet och Guds evighet. Männi
skan måste obönhörligen ge upp allt som inte är evigt. Hennes tillgångar,
hennes välbefinnande och liv är inga absoluta värden. Det enda som till sist
gäller är Guds kärlek till oss och i oss. Allt i oss som inte består i den abso
luta kärlekens eldprov måste förintas. Men »kärleken upphör aldrig« (1 Kor
13:8). Vi som lever i tiden och de som gått ur tiden är med kärlekens band
förenade i de heligas gemenskap. Gud vill genom den bedjande Kyrkan i
himlen och på jorden förmedla frukterna av Kristi seger över döden. Därför
ber vi för de avlidna (jfr 2 Mack 12:43–46) och stärker så den gemenskapen.
Ljuslågorna på gravarna är symboler för samhörigheten bortom graven och
tecken på att vår mänskliga strävan skall renas i Påskens mysterium och
fullkomnas i Guds eviga Rike.
Mässans bibelläsningar: [A] Klag 3:17–26; Ps 23; Rom 8:14–23; Joh 6:37–40
[B] Job 19:1, 23–27; Ps 116:5–6, 10–11, 15, 16ac; el. Ps 42:3, 5bc; Ps 43:3–4; Fil
3:20–21; Joh 5:24–29 [C] 2 Mack 12:43–45; Ps 103:8, 10, 13–18a; 2 Kor 4:14 –
5:1; Joh 11:32–45.

Bön för de döende
V. Kom, låt oss tillbe Gud, Herren över liv och död.
R. Kom, låt oss tillbe Gud, Herren över liv och död.
Låt oss träda fram inför honom i gemenskap med alla dem
som före oss kallats från denna världen. R.
Gud är oss nära. Låt oss tänka på döden: endast en vind
fläkt skiljer tid och evighet. R.
Aposteln Paulus säger: Ni behöver inte sörja som de andra,
de som inte har något hopp (1 Thess 4:13). Men också vi
känner sorgen bränna. Vi är människor, vi känner smärtan.
Vi värjer oss mot lidandet och döden. Dödens natt är mörk
för oss alla. Också Jesus ängslades när hans stund var inne.
Korset vilar tungt på de döende på sjukhusen, på slagfäl
ten, i katastroferna, i ensamheten. Aldrig tystnar frågan:
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
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V. Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
R. Herre, hör mitt rop.
När vägen går till Golgota säger vi som Petrus: Gud skall
bevara oss, det får inte ske! (Jfr Matt 16:22). Vi räknar inte
med olyckan, vi säger: Ofattbart! Alltför tidigt! Varför just
jag? När kommer vår egen stund? Kristus vet. Mänskligt
att döma rycktes han bort i sina bästa år, utan att ha fått
fullborda sitt verk.
V. Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken.
R. Så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där
den stod är tom.
Rakels otröstliga gråt tystnar inte. Det kommer alltid att
finnas mödrar, fäder, barn och vänner som måste gråta
över sina närmastes död. Med Marta säger de: Herre, om
du hade varit här, hade min bror inte dött. — Människors
deltagande kan trösta, men till sist gäller bara Kristi tröst.
Han säger: Din bror kommer att uppstå (Joh 11:23).
V. Herre, du är uppståndelsen och livet.
R. Den som tror på dig skall leva även om han dör.
Ingen kan följa oss i döden, inte ens den vi älskar mest.
Bara Kristus kan göra det. Utan honom vore vi ensamma i
mörkret. Men han har gått före oss och vet vägen. Lever vi,
så lever vi med Kristus, dör vi, så dör vi med Kristus. Han
är med oss i dödsångesten. Han hjälper oss att säga vårt ja
till Faderns vilja.
V. Skall jag inte dricka den bägare som Fadern har räckt mig?
R. Fader, låt din vilja ske, inte min.
En paus för tyst bön.

Herre Jesus Kristus, när du gick i döden bad du till din
himmelske Fader och så helgade du lidandet och döden.
Därför ber vi dig:
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Hjälp de döende att överlämna sig helt åt Fadern.
R. Herre, förbarma dig.
Låt dem vara med dig i paradiset. R.
Var deras färdkost ända till vägens slut. R.
Stärk vår gemenskap bortom graven genom din seger över
döden. R.
V. Låt oss bedja. Herre, var nära dem som älskar dig, var
nära de döende, och följ dem genom ångest och mörker
till ditt eviga ljus. Du som lever och råder från evighet
till evighet.
R. Amen.
V. Herre, ge dem den eviga vilan,
R. och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Bön för de avlidna
Det eviga livet är ett mysterium, som bara kan antydas i
bilder. Vad inget öga sett och inget öra hört och vad ingen
människa anat, det har Gud berett åt dem som älskar ho
nom (jfr 1 Kor 2:9). Gud har inte skapat oss för döden. Han
är de levandes Gud, och för honom lever allt. Kristus har
berett plats för oss hos Fadern. Till alla dem som inte sluter
sig för hans kärlek säger han: Kom, ni som har fått min
Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er
sedan världens skapelse (Matt 25:34).
V. Vi tackar dig, Fader, som har räddat oss ur mörkrets välde,
R. och fört oss in i din älskade Sons rike.
Detta är den stund då syndaren vänder hem till sin barm
härtige Fader. Från första början har Gud sagt: jag skall
inte lämna dig eller överge dig. Trots vår bortvändhet vän
tar han på oss, han söker oss och för oss tillbaka.
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V. Vad är en människa att du tänker på henne, en dödlig
att du tar dig an honom?
R. Med ära och härlighet krönte du honom.
De orena kan inte skåda Gud. Därför renar han dem som
vänder sig till honom, han ersätter det som fattas dem.
Därför skall vi inte sörja våra döda, som om vi hade förlo
rat dem för alltid. När vi går bort i Kristi namn skall döden
rädda oss och förena oss.
En paus för tyst bön.

Vi tackar dig, evige Fader som låter oss ta emot dina väl
gärningar genom människor som du sänder i vår väg.
Många av dem har du nu hämtat hem till dig. Herre, ge
dem den eviga vilan.
R. Och låt det eviga ljuset lysa för dem.
Vi tackar dig för vår gemenskap med de avlidna och för allt
gott som du genom dem har skänkt oss. Döden har ryckt
dem undan våra blickar, men vi gläder oss i hoppet om att
de lever i dig och därför är oss närmare än förut. Herre, ge
dem den eviga vilan. R.
Ge våra föräldrar, syskon, släktingar, medarbetare, vänner
och välgörare det eviga livet i dig och löna dem för allt det
goda de har gjort mot oss. Herre, ge dem den eviga vilan. R.
Herre, tänk på alla avlidna i vår församling. Tillsammans
med oss har de mottagit Kristi kropp och blod vid samma
altare. Låt inte döden bryta utan stärka denna vår gemen
skap. Herre, ge dem den eviga vilan. R.
Hör vår bön för de präster som på Kristi uppdrag har ver
kat bland oss. Låt dem finna vila hos dig, och låt deras gär
ningar följa efter dem. Herre, ge dem den eviga vilan. R.
Skänk trons lön åt de trogna, och förbarma dig över alla
dem som ännu är långt från frälsningen. Herre, ge dem
den eviga vilan. R.
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Förbarma dig över alla offer för krig, katastrofer och ovän
tad död, och ge dem den frid som världen inte kan ge.
Herre, ge dem den eviga vilan. R.
Förbarma dig över alla människor, över dem som du ska
pat till din avbild och återlöst genom din älskade Sons
blod, och samla dina barn från jordens alla hörn till ditt
eviga rike. Herre, ge dem den eviga vilan. R.
Ty av dig och genom dig och med dig som mål är allting
till. Din är härligheten i evighet. Amen

Requiem æternam
Réquiem ætérnam		
dona eis, Dómine,		
et lux perpétua		
lúceat eis.
Requiéscant in pace. Amen.

Herre,
ge dem den eviga vilan,
och låt det eviga ljuset
lysa för dem.
Må de vila i frid. Amen.
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Psalm på Alla själars dag — De profundis
Psalm 130 — Bön ur djupen om förlåtelse och förlossning
Han skall frälsa sitt folk från deras synder (jfr Matt 1:21).

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren, jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
än väktarna efter morgonen.
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Hoppas på Herren, Israel, †
ty hos Herren finns nåd, *
och makten att befria.
Han skall befria Israel *
från alla synder.
Böner vid en dödsbädd, s. 525–527.
Begravning, s. 528.

KRISTUS KONUNGENS DAG
KYRKOÅRETS SISTA SÖNDAG
I Kristus är allt i himlen och på jorden sammanfattat (jfr Ef 1:10). I honom
har världens mening blivit synlig och dess mål blivit möjligt att nå. Han har
hämtat människorna tillbaka till Gud. När denna rörelse en gång är avslu
tad, då blir Kristi kungavälde uppenbart för alla (jfr 1 Kor 15:28).

Gud har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin
älskade Sons rike. I honom skapades allt i himlen och på
jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härs
kare och makter; allt är skapat genom honom och till ho
nom. Han finns före allting, och allting hålls samman i ho
nom.
Kol 1:13, 16–17

Christus vincit — Kristus segrar
312

Christus vincit …			

Kristus segrar, Kristus råder,
Kristus är Konungen.
Må goda tider komma,
må Kristi fred komma,
må Kristi rike komma.
Kristus segrar …

Misericórdia 			
et auxílium nostrum,		
fortitúdo et victória nostra,
lux, via et vita nostra.		

Vår hjälp och vår
barmhärtighet,
vår seger och vår styrka,
vårt ljus, vår väg och vårt liv.

Christus vincit, Christus regnat,
Christus, Christus imperat.		
Témpora bona véniant,		
pax Christi véniat,			
regnum Christi véniat.		
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Kristus Konungen
Christus vincit …		

Kristus segrar …

Ipsi soli impérium,		
laus et iubilátio 		
per infiníta scula sæculórum.
Amen.			

Honom ensam tillhör riket,
honom ensam lov och pris
i evigheters evighet.
Amen.

Korta böner till Kristus Konungen
Låt oss prisa vår Herre Jesus Kristus, världsalltets Konung, 313:1
och ropa till honom:
R. Herre, förbarma dig.
Herre Jesus Kristus, du som från begynnelsen är hos Gud,
låt oss finna vila med dig hos Gud. R.
Du Faderns eviga Ord, uttalat i evighetens tystnad, tala till
oss idag. R.
Du utstrålning av Guds härlighet och avbild av hans vä
sen, låt oss se spåren av din härlighet i skapelsen. R.
Du som är Gud av Gud och Ljus av Ljus, du som blivit
sann människa och vår broder, ge oss del av din gudom
liga natur. R.
Du Guds Son och den förstfödde av allt skapat, samla Guds
skingrade barn över hela jorden. R.
Du vår Konung och Herde, led ditt folk till det eviga livets
källor. R.
Du gode Herde, som gav ditt liv för fåren, sök upp de vils
na och för dem tillbaka till din enda hjord. R.
Du vår Frälsare, som blivit konung över hela världsalltet,
låt allt bli förnyat i dig. R.
Du som kom till världen för att vittna om sanningen, låt oss
alla erkänna ditt milda herradöme. R.
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Du vår förebild, visa oss i allt den väg som är din. R.
Du som kom till oss i en tjänares gestalt, visa oss kärlekens
allmakt. R.
Du segrare över Satan och synden, påminn oss om dopets
förpliktelse. R.
Du segrare över ondskan, rädda oss från likgiltighet inför
andras lidande. R.
Du segrare över död och grav, gör oss till förmedlare av
hopp och livsmod. R.
Du fredens Konung, befria oss från krigets gissel och tala
frid till folken. R.
Du milde och ödmjuke Konung, fräls oss från frestelsen att
ta till våld. R.
Du rättvisans och rättens Konung, lär de mäktiga på jorden
att sörja för allas bästa. R.
Du som sitter på Faderns högra sida, låt alla folk se din
härlighet. R.
Du som skall komma för att döma levande och döda, fräls
oss från att döma eller förakta någon enda människa. R.
Du som är arvinge till allt, samla mänskligheten och allt
det goda den har gjort och överlämna allt som en offergåva
till Fadern. R.
Du som är Vägen till Fadern, hjälp oss att gå denna väg
som leder till Guds rike. R.
Du som är Sanningen, fräls oss från tomma ord och falska
läror. R.
Du som är Livet, visa dig som vårt livs mening och mål. R.
Du som sammanfattar och försonar allt i himmel och på
jord, lägg alla makter under dina fötter och överlämna ditt
rike åt Fadern. R.
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Du förstfödde från de döda, förinta död och dödsrike. R.
Du historiens slutpunkt och mål, låt alla människans villo
vägar leda hem till barmhärtighetens Fader. R.
Låt oss bedja. Allsmäktige, evige Gud, du har givit all makt
i himmel och på jord åt din älskade Son: låt hela skapelsen i
honom befrias från förgängelsens band för att kunna tjäna
och förhärliga dig i Guds barns fullkomliga frihet. Genom
samme Jesus Kristus, vår Herre.

Hymn till Kristus Konungen
Dig vare pris och ära, du kung av Davids stam.
I Faderns namn du kommer, högt lovade Guds Lamm.
Dig prisar änglars skara i himlens ljusa höjd,
och allt som lever, andas skall stämma in med fröjd.

313:2

Dig mötte judafolket med palmer, där du gick.
Av gamla och av unga du lov och hyllning fick.
De sjöng sitt Hosianna, men du gick korsets stig.
Nu bär du segerkronan och vi lovsjunger dig.
De bredde sina mantlar där fram du gick din gång.
Vår frälsare och konung, tag mot vår hyllningssång:
Dig vare pris och ära, du kung av Davids stam.
I Faderns namn du kommer, högt lovade Guds Lamm.

Ett evigt och allomfattande rike
Fader, din enfödde Son,
har du smort med glädjens olja
till evig överstepräst och till världsalltets konung.
På korsets altare skulle han frambära sig själv
som ett fullkomligt offer
för att försona din mänsklighet med dig
och fullborda återlösningens mysterium.
Uppstånden från de döda

313:3
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skulle han lägga allt skapat under sina fötter
och överlämna ett evigt och allomfattande rike
till dig, helige Fader:
sanningens och livets rike,
helgelsens och nådens rike,
rättvisans, fredens och kärlekens rike.
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga,
med hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn,
tillbedja dig och sjunga:
Helig, helig, helig!

Da pacem
314

Da pacem, Domine,		
in diebus nostris,
quia non est alius
qui pugnet pro nobis
nisi tu, Deus noster.		

Giv frid, o Herre,
frid i våra dagar,
ty ingen finns här på jorden
som kan strida för oss
utom du Gud, vår Herre.

Te Deum, s. 115.

Jesus Kristus är densamme i går, idag och i evighet.

Heb 13:8

