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Andra söndagen i fastan - år A 
 
Ingångsantifon (Ps 27:8-9) 
 

Mitt hjärta tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, 
ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för 
mig. 
 

Inledning 
  

Under denna heliga fastetid vill vi genom bot och 
återhållsamhet närma oss Korsets mysterium. I texten 
till en polsk fastepsalm står det att i korset finns 
lidandet, frälsningen och kärlekens skola. Låt oss 
försöka lista ut korsets hemlighet, för att kunna ha del i 
uppståndelsens glädje. När vi deltar i eukaristin närmar 
vi oss själva källan - Herrens lidande, död och 
uppståndelse.  
 
HERRE - Du som är fri från synd, tog på dig våra 
svagheter och synder. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - Du besegrade döden och kastade ljus över 
livet genom evangeliet. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - Du den förste att uppstå från döden och som 
har gått före oss till Faderns hus. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Gud, du som bjuder oss att lyssna till din älskade Son, 
låt ditt ord vara vår andliga föda, så att vi för vårt inre 
kan se den härlighet till vilken Kristus har gått före. 
Genom honom, Jesus Kristus... 
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Första läsningen - 1 Mos 12:l-4a (Abrams kallelse) 
 

Läsning ur första Moseboken. 
Herren sade till Abram: »Lämna ditt land, din släkt 
och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa 
dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall 
välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall 
brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem 
som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag 
förbanna. Och alla folk på jorden skall önska  
Så lyder Herrens ord. 

 
Responsoriepsalm -  Ps 33:4-5, 18-20, 22 
 
 R.     Herre, låt din nåd vila över oss,  

ty vi hoppas på dig. (630)  
 

Herrens ord är rätt, * 
och allt vad han gör är gjort i trófasthet. 
Han älskar rättfärdighet och rätt, * 
jorden är full av Herrens nåd. 
 
Herrens öga är vänt till dem som frúktar honom, * 
till dem som hoppas på hans nåd. 
Han vill rädda dem från döden * 
och behålla dem vid liv i húngertid. 
 
Vår själ väntar efter Hérren, * 
han är vår hjälp och vår sköld. 
Må din nåd, Herre, vara över óss, * 
såsom vi hoppas på díg. 
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Andra läsningen - 2 Tim l:8b-10 (Gud kallar och 
upplyser oss) 
 

Läsning ur Paulus andra brev till Timotheus. 
Lid för evangeliet du också, med kraften från Gud. 
Han har räddat oss och kallat oss med en helig 
kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom 
sitt beslut och sin nåd, som han skänkte oss i Kristus 
Jesus redan före tidens början men som har blivit 
uppenbar nu när vår frälsare Kristus Jesus trätt fram. 
Han har utplånat döden och dragit liv och 
oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. 
Så lyder Herrens ord. 
 

Lovsång 
 

Ur det lysande molnet hördes Faderns röst:  
»Detta är min älskade Son. Lyssna till honom.« 

 
Evangelium - Matt 17:1-9 (Kristi förklaring) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus.  
Vid den tiden tog Jesus med sig Petrus, Jakob och 
hans bror Johannes och gick med dem upp på ett 
högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades 
han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och 
hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose 
och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus 
till Jesus: »Herre, det är bra att vi är med. Om du vill 
skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose 
och en för Elia.«  
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Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln 
över dem, och ur molnet kom en röst som sade: 
»Detta är min älskade son, han är min utvalde. 
Lyssna till honom.« När lärjungarna hörde detta 
kastade de sig ner med ansiktet mot marken och 
greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid 
dem och sade: »Stig upp och var inte rädda.« De 
lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.  
När de gick ner från berget sade Jesus åt dem: 
»Berätta inte för någon om det ni har sett, förrän 
Människosonen har uppstått från de döda.«  
Så lyder Herrens evangelium. 

 
 
Förbön  

Fulla av tro och hopp ber vi för Guds kyrka till vilken 
vi hör genom det heliga dopet.  
 
1. Herre, du kallade Abraham, var också idag ett ljus 
för alla dem som ännu inte har fått kunskap om dig. Vi 
ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Herre, du tänder kärlekens eld i människornas 
hjärtan, skänk trofasthetens nåd åt alla dem som 
förbereder sig till att tjäna dig som präster. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Du är en barmhärtig Fader, villig att förlåta, förlåt 
alla syndare deras skulder, särskilt de kristna, som 
ringaktar botens sakrament. Led dem in på 
omvändelsens väg. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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4. Du är de döendes hopp, var nådig mot alla våra 
bröder och systrar, som du idag har kallat till dig. Vi 
ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Du har sänt oss din son, för att han skulle undervisa 
oss. Hjälp oss att under denna heliga fastetid förstå vad 
du uppenbarat och lära känna Kristus alltmer. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, vår Fader, tag i din godhet emot våra böner. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 
Bön över offergåvorna  
 

Herre, hela våra brister genom detta offer, och bered 
oss till ande och kropp, så att vi rätt kan fira påskens 
högtid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
 
 

Prefation: Om Kristi förklaring 
 
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. 
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Ja, sannerligen är det tillbörligt och rätt att vi tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
När han hade förutsagt sin död för sina lärjungar 
förde han dem upp på det heliga berget. 
Han uppenbarade sin gudomliga härlighet för att de 
skulle förstå, 
att vägen till härligheten går genom lidande och död, 
så som det var sagt genom lagen och profeterna. 
Därför vill vi, med hela den himmelska härskaran, 
lovprisa ditt namn här på jorden, förkunna din ära, 
tillbedja dig och sjunga: 

 
 
Kommunionantifon (Matt 17:5)  
 

Detta är min älskade Son, han är min utvalde. 
Lyssna till honom. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Vi tackar dig, Herre, för den ära du visar oss, när vi 
redan här på jorden i Kristi kropp och blod får en 
försmak av himlens härlighet. Genom honom, Jesus 
Kristus, vår Herre. 

 
 
 
 
 
 


