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Mässa i påsknatten (B)
����������������������� �!� ��������������"������!����#���!����!""������$�%��%&�%��'
	��������($��"����(����!����#���!����'
�� �"��%�������!�(��%�)!���������*�+,-�%"�)��!��!� .��""���)!���������/�+�"��!�.'

I Inledning
1. Inledande välsignelse och växelhälsning

LLLLL I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.
FFFFF Amen.
LLLLL Herren vare med er.
FFFFF Herren välsigne dig.

2. Inledningsord
��"���!� �������%������������""���0�!��'

LLLLL Kära kristna!
Liksom Maria Magdalena har vi kommit till Jesu grav i den nya skapel-
sens natt. Endast Gud kan göra de döda levande, skapa ordning i kaos
och skänka ljus i mörkret.

II Ordet
3. Lästexter ur Gamla testamentet

Lästext, svar och bön
SSSSS Låt oss höra budskapet om den första skapelsen.

1�"���!� 2�3�4��'�3231/5�67168�+691:;.�:31623

Svar
,��"�5��-� 5�!����������"���!%��""�����!""�����!���!��'
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Bön
LLLLL Låt oss be.

Allsmäktige, evige Gud,
i allt vad du har skapat ser vi skönhet och ordning.
Men hur mycket underbarare är inte den nya skapelsen
som gav ditt folk frälsningen.
Detta gjorde du när tiden var fullbordad
genom Jesus Kristus,
vårt offrade påsklamm.

FFFFF Amen.

Lästext, svar och bön
1�"���!� 2�3�4��'�8231365�+38166.

Svar
,��"�5��-� 5�!����������"���!%��""�����!""�����!���!��'

Bön
LLLLL Låt oss be.

Gud, du lämnade inte Noa bland syndaflodens böljor
utan lät vindarna blåsa och torka upp jorden.
Snart kom duvan med det friska olivlövet
som var ett hoppets budskap.
Tack för att du har gett din församling frälsningens ark.
Tack för det heliga dopet
som är nådens välsignade flod.
Tack för den heliga Anden
som kommer med hopp och liv
och visar oss ett land och en plats där vi kan leva.
Prisad vare du, vår Gud,
för alla dina underbara gärningar.

FFFFF Amen.

eller

Lästext, svar och bön

1�"���!� 2����'�//231>
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Svar
,��"�5��-� 5�!����������"���!%��""�����!""�����!���!��'

Bön
LLLLL Låt oss be.

Gud, du som är världens enda hopp,
du för den törstige till vatten
och låter dig finnas av dem som söker dig.
Ge livets vatten åt dem som törstar efter dig,
så att de bär riklig frukt.
Detta ber vi om i vår Herres, Jesu Kristi namn.

FFFFF Amen.

eller

Lästext, svar och bön

1�"���!� 2�?��'�:726*168

Svar
,��"�5��-� 5�!����������"���!%��""�����!""�����!���!��'

Bön
LLLLL Låt oss be.

Gud, du renar oss i dopets vatten
och gör oss till dina barn genom din Ande.
Ge oss en ny ande och ett nytt hjärta,
så att vi kan följa dig och fråga efter din vilja.
Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

FFFFF Amen.
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Lästext, svar och bön

SSSSS Endast Gud kan befria oss ur ondskans våld. Låt oss höra berättelsen
om det gamla förbundets påsk, när Israel befriades ur Egyptens slaveri.

1�"����@�2�6�4��'�3*285�3;1375�63166

Svar
,��"�5��-� 5�!����������"���!%��""�����!""�����!���!��'��������������������%��
�"������%"��'

Bön
LLLLL Låt oss be.

Gud, du ledde ditt folk Israel
ut ur slaveriet i Egypten
och räddade det ur faraos hand.
Befria ditt folk från syndens slaveri.
Led det genom världens öken
till det himmelska hemmet.
För Jesu Kristi, vår Herres, skull.

FFFFF Amen.

4. Påskens ljus

*Påskljuset tänds
,-�%"�������������#���������-�%"�)��!��!� ������!����"����0�-��($��"�����!""�($��A
"���'

SSSSS Jesus Kristus är världens ljus.
[FFFFF Lov vare dig, Kristus.]

*Påsklovprisning
����"������""������� ��'
SSSSS O jubla nu, alla himmelens änglar!

O jubla nu, alla Guds tjänare!
Förkunna Konungens seger,
ni frälsningens basuner!
Gläd dig även du jord
över honom som är världens ljus!
I glansen av den evige Konungens härlighet
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må hela världen förnimma
att allt dess mörker har skingrats.
Nu glädje sig även kyrkan, vår moder,
smyckad av ljusets strålar,
och må detta tempel nu fyllas
av de trognas glädje och jubel.

[FFFFF Psb 98:1]

SSSSS Den heliga påskens tid är inne.
Natten har kommit då ditt folk befriades från Egypten
och leddes genom havet till den andra stranden.
Detta är den natt då din härlighet förjagar syndens mörker.
Detta är den natt då du befriar dina trogna
från världens slaveri, rycker dem ur syndens våld
och för in dem i nådens rike.
Detta är den natt då Kristus bröt sönder dödens bojor
och uppstod segrande ur graven.
Förgäves hade vi fötts,
om inte Frälsaren hade räddat oss.

[FFFFF Psb 98:2]

SSSSS O hur underbar är inte din omsorg om oss,
o Fader, hur ofattbar är inte din kärlek:
för att friköpa den fångne utgav du Sonen!
Dödens förbannelse blev vår välsignelse,
när Kristi död gjorde den om intet.
Saliga natt, som ensam lärde känna tiden och stunden,
då Kristus uppstod från de döda.
Detta är den natt då du fördriver allt ont,
förlåter våra synder,
ger nåd åt dem som fallit
och glädje åt de bedrövade.

[FFFFF Psb 98:3]

SSSSS Herre, helige Fader,
tag därför emot vår lovsång och vår bön
som vi frambär till dig i denna nådens natt.
Liksom skenet från detta ljus fördriver mörkret,
låt också det sanna ljuset, Jesus Kristus,
lysa över alla människor.
Han har uppstått från de döda.
Han lever och regerar
med dig och den heliga Anden
i evighet.

FFFFF Amen.
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*5. Gloria och lovsång till den heliga Treenigheten
��%&�%���������0�""�(�"&��!� '

Gloria
<"������!)����@�����!""� "��!��-� ����'�699'
SSSSS Ära vare Gud i höjden
FFFFF och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Lovpsalm
4���%����#%�-����� ���'�@'���(�3**��""����- ���������"���"! ����"�'
1. Vi prisar, tillber, Fader, dig,

som lade jordens grunder.
Till dig i himlen höjer sig
vårt tack för dina under.
Nu över allt är härlighet,
när Faderns nåd och helighet
omsluter hela världen.

2. Vi prisar Jesus, korsets man,
hans offer himlen ärar.
Han segrade och övervann
allt ont som oss förfärar.
Nu över allt är härlighet,
när Sonen liv och salighet
har lovat ge åt världen.

3. Vi prisar dig, Guds Ande god,
som Fadern till oss sänder.
Med ordet ger du tröst och mod
och död i liv du vänder.
Nu över allt är härlighet,
när Anden Kristi hemlighet
gör känd i hela världen.

4�"'���(�:;>

6. Bön
	���)��� ����($����!��)�� �"!�(�%���%�����)�����'
	0����������!� ����!""�($��%�������!�%���������������&������0$��������"! �($�'
������!� ��5�($�����#��0$����"!� ���������%���"������""������� ��'�
�#!���!���A
0����"��'�**8'
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LLLLL Låt oss be.
1�($�
FFFFF Amen.

7. Textläsning ur Nya testamentet
     och evangelieläsning

Lästext
1�"���!� 2�
��'�72:133��""�����"'�:231*

Svar
,��"�5����"������"�5��-� 5�!����������"���!%��""�����!""�����!���!��'

*Evangelium
	)�� �"!�"���!� ���!�"�����'�@'����������2�B-����������������#��"&������!""�������A
"! ���)�� �"!������?������������-���"��'
�$����#���0�����)�� �"!�"���!� ���%����������� ����""�"���'�	�����"��%����������
��""�"����-� ��'
	)�� �"!����""�����"����)�����%������� ��'�	)�� �"!�"���!� ����)�"��������������2
�-�"&����������"! ���)�� �"!��'��)�����%���"������""������� ��'

1��)�� �"!��2�4��%'�372318
[FFFFF Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:

Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]

8. Predikan

9. Bekräftelse av doplöftena
=�%��0��"�����)����"$0�����"����0�-�����0������!�%����'

Inledningsord
LLLLL Vi har hört om Guds stora frälsningsgärningar med sitt folk.

Här i vår mitt brinner påskljuset som ett tecken på den seger
som Kristus vann över ondskans makt.
I ljuset av Kristi uppståndelse gläder vi oss åt
att hans seger också är vår seger.
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Bön
LLLLL Låt oss be.

Herre, vår Gud,
denna heliga påsknatt minns vi ditt underbara skapelseverk
och din ännu underbarare frälsningsgärning.
Du skapade vattnet som låter jorden frambringa grönska
och som ger oss människor liv och kraft.
Ditt folk gick genom vatten till frihet från slaveriet i Egypten,
och med vatten släckte du folkets törst i öknen.
Din Son, Herren Jesus, blev döpt i floden Jordan
och bar all världens synd.
Vi tänker på allt detta och tackar dig för vårt eget dop
där du födde oss på nytt
och befriade oss från syndens fördärv.
Förena oss nu med varandra
och med alla bröder och systrar
som genom dopet har blivit lemmar Kristi kropp.
Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

FFFFF Amen.

Psalm
,�(�9/��""���97��""����- ���������"���"! ����"�'

* Den apostoliska trosbekännelsen
����(�%����"����%���!�"��������������2�B-�������!""��������(�%��������������!""
)!"%���)!�����$���'

FFFFF Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
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och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

FFFFF Vi vill med Guds hjälp
visa denna tro i vårt liv
och vandra enligt Kristi evangelium
i kärlek till Gud och våra medmänniskor.
Vi minns vårt eget dop och avsäger oss mörkrets makter.
Vi vill under vaka och bön leva av Guds ord
och möta vår Frälsare i hans heliga nattvard.

eller

LLLLL Till denna tro har ni döpts.
Gud, den barmhärtige,
som räddar från allt ont,
har genom sin Son, Jesus Kristus,
skänkt er del i det arv
som de heliga har i ljusets rike.
Må han ge er kraft att dö bort från synden
och följa hans vilja.

10. Kyrkans förbön
�&�%����0$�($�����������""��!��� �"�!�0$����"!� ��'����($�����!����-""5�����'�33'
�$�($�����'�:;/5�0$�($���������'�::;'
=$����%���!���"���!���%)������ ������#%"����!�����+($��0�����""���A�-� ��)�0$�A
���"!� ����""���%$���.5��'�@'���(�88�)����0$��)���'
������!� ����!""�($���#��0$����"!� ���������%���"������""������� ��'

SSSSS Låt oss be.
Himmelske Far. Du har gjort oss till försoningens och uppståndelsens
arvingar. Låt oss jubla över att Kristus uppfyllt allt för oss och vila tryg-
ga i den vissheten. Vi prisar dig.

1�($��0�����""�����(�8823

Frälsaren har gått korsets väg, lidandet har befriats från hopplösheten
och livet har fått ljus igen. Låt Kristi kyrka sprida detta ljus i världens
mörker. Välsigna alla kyrkans tjänare, så att de vittnar om Kristi seger.
Vi prisar dig.

1�($��0�����""�����(�8826
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Vår frälsnings påsk är här, dina hemligheter har uppenbarats. Rena skuld-
tyngda hjärtan, hela de sjuka, trösta de modfällda och låt påskens hopp
spridas till dem som nåtts av dödens slag. Din kärleks seger är världens
liv. Vi prisar dig.

1�($��0�����""�����(�882:

Kristus är uppstånden och porten till himlen är öppen. Ge oss mod och
tålamod att invänta fullkomningens dag. Förnya oss med din heliga An-
de och sänd oss att tjäna våra medmänniskor. Led oss på vägen mot den
dag då du gör allting nytt så som du har lovat.

FFFFF Amen.

III Nattvarden
����)������"���+�������3313>.5�����$ ���������������3916/'
�������������3*�+?�������0�!�.�%���0$����"!� ����"����������"���)�������'
B!��� ���%������������!""��������'�@'����������2����������-�����?���������� ���
�����!��0�!�'�B-���#%�-�����!��-�%���� "�����0$�"-���)���������#��$��%��)��������0�!�
�#��0$����!� '

IV Avslutning
18. Benedicamus (Lovprisning)

����������� !��������"��������#%�� �"���+�������3>.����"������"�)��!��!� ��'
����"�)��!��!� �%��������#%�-����� ��������"�5��'�@'���(�6662:1*C�9;2*C�932*1/
�""���88'�B!��� ���%������������!""�"�)�-� ��'�@'����������2�B-��������!������'

LLLLL Låt oss tacka Herren.
*F*F*F*F*F Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*19. Välsignelse
LLLLL Uppståndelsens strålande ljus lyser

från Kristi, vår segerhjältes grav.
Syndens och dödens bojor är för alltid krossade.
Påskens tid har börjat för alla troende
och världen har fått nytt hopp.
Tag därför, systrar och bröder,
emot det frälsande lidandets segertecken �.
Ni tillhör Kristus
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och till honom har ni blivit döpta.
Ni får leva i den nya lydnaden
och med glädje fira den stora högtiden.

LLLLL Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.

eller

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och � Sonens och den heliga Andens namn.

FFFFF Amen.

Påskhälsning
L/SL/SL/SL/SL/S Låt oss hälsa varandra med påskmorgonens budskap:

Kristus är uppstånden.
FFFFF Ja, han är sannerligen uppstånden.
�$����"!� ����"��������%�����"���)�����������������-���"����
��"��!� 2���!�������������-�����1���5��������������"! ��������-����'

eller

Sändning
L/SL/SL/SL/SL/S Gå i frid, ni som är döpta till Jesu död och uppståndelse.

Lev det nya livet och tjäna varandra i kärleken.

*20. Avslutande musik
,��"�5�%$��-� ��""���!����������"���!%'
���������!%���%������������ -� ����#���!��5�����0$����"!� ���%������"�����! 
�!""'


