1. SØNDAG I FASTEN
Indgangsvers (Sl 91)
Han skal påkalde mig, og da vil jeg bønhøre
ham, jeg vil udfri ham og herliggøre ham. Jeg
vil mætte ham med et langt liv. V. (Sl 91) Den,
som finder ly hos den Højeste, skal dvæle trygt
under himlens Guds beskyttelse. Ære være.
Kirkebøn
Gud, du som renser din Kirke ved overholdelsen af den årlige faste, giv dit folk, at det ved
gode gerninger må udvirke hvad det ved afholdenhed stræber at opnå af dig. Ved vor Herre.
Epistel (2 Kor 6,1-10)
Brødre! Vi formaner jer da til ikke forgæves at
have taget imod Guds nåde. Det hedder jo: I
nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag
hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid,
se, nu er det frelsens dag! Vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke
skal komme i vanry, men anbefaler os selv som
Guds tjenere på alle måder: ved stor udholdenhed under trængsler, nød, angst, pinsler,
fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter
og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved Helligånden og ved oprigtig
kærlighed, ved sandfærdig tale, ved Guds
kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til
angreb og forsvar, under ære og vanære, under
spot og lovord, som vildledere og dog sandfærdige, som ukendte og dog velkendte, som døende, og se, vi lever, som tugtede, men ikke
pint til døde, som bedrøvede, dog altid glade,
som fattige, der dog gør mange rige, som de,
der intet har og dog ejer alt.
Graduale (Sl 91)
Gud har givet sine engle befaling om dig, at de
skal vogte dig på alle dine veje. De skal bære
dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten.
Tractus (Sl 91)
Den, som finder ly hos den Højeste, skal dvæle
trygt under himlens Guds beskyttelse. Han
skal sige til Herren: du er min hjælp og min
tilflugt. O, min Gud, jeg vil håbe på ham. For
han har selv friet mig fra jægerens fælde og fra

onde ord. Med sine vinger skal han skygge
over dig, og du skal fange håb under hans vinger. Hans sandhed skal omgive dig som et
skjold, og du skal ikke frygte for nattens rædsel. Du skal ikke frygte for pilen, som flyver
om dagen, ikke for de ting, der sniger sig i
mørke, for undergang og Djævelens angreb
ved middag. Tusinde skal falde ved din side og
ti tusinde ved din højre, men dig skal han ikke
komme nær. For han har givet sine engle befaling om dig, at de skal vogte dig på alle dine
veje. De skal bære dig på hænder, så du ikke
støder din fod på nogen sten. Du kan træde på
løve og slange, trampe på ungløve og øgle. Når
han holder sig til mig, vil jeg redde ham. Jeg
beskytter ham, for han kender mit navn. Når
han råber til mig, vil jeg svare ham. Jeg er med
ham i trængslen, jeg befrier ham og giver ham
ære. Jeg mætter ham med et langt liv og lader
ham se min frelse.
Evangelium (Matt 4,1-11)
På den tid blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. Og da han havde
fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til
sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham:
»Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her
skal blive til brød.« Men han svarede: »Der
står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød
alene, men af hvert ord, der udgår af Guds
mund.‹ « Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og
sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt
dig ned. For der står skrevet: Han vil give sine
engle befaling, og de skal bære dig på hænder,
så du ikke støder din fod på nogen sten.« Jesus
sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må
ikke udæske Herren din Gud.‹ « Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget
højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og
deres herlighed og sagde til ham: »Alt dette vil
jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede
mig.« Da svarede Jesus ham: »Vig bort, Satan!
For der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren
din Gud og tjene ham alene.‹ « Da forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for
ham.

Offertorium (Sl 91)
Med sine vinger skal han skygge over dig, og
du skal fange håb under hans vinger. Hans
sandhed skal omgive dig som et skjold.
Stillebøn
Vi bringer dig højtideligt ofret ved fastens begyndelse, og beder dig, Herre, at vi ved faste
også må kunne afholde os fra al skadelig lyst.
Ved vor Herre.

Fastens præfation bedes.
Kommunionsvers (Sl 91)
Med sine vinger skal han skygge over dig, og
du skal fange håb under hans vinger. Hans
sandhed skal omgive dig som et skjold.
Slutningsbøn
Måtte dit sakramentes hellige offer forny os,
Herre, og lade os, rensede fra det gamle liv,
overgå til at få del i dit frelsende mysterium.
Ved vor Herre.

