2. SØNDAG I FASTEN
Indgangsvers (Sl 25)
Ihukom, Herre, din barmhjertighed og din forbarmelse, som er fra evig tid, at vore fjender
aldrig må herske over os. Frels os, Israels Gud,
af al vor nød. V. Til dig, Herre, har jeg opløftet
min sjæl; på dig stoler jeg, min Gud, og jeg skal
ikke blive til skamme. Ære være.
Kirkebøn
Gud, du som ser at vi er blottede for al kraft;
vogt såvel vores indre som vores ydre, for at vi
må kunne blive beskyttet imod alt hvad der
kan skade os på legemet, og i sjælen blive renset fra syndige tanker. Ved vor Herre.
Epistel (1 Thess 4,1-7)
Brødre! Vi beder og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve
sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I
da også gør. I ved jo, hvilke påbud vi gav jer
ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, at I
skal helliges, så I afholder jer fra utugt, sørger
for hver især at have jeres hustru i hellighed
og ære og ikke i sanseligt begær som hedningerne, der ikke kender Gud, og så I ikke foruretter eller udbytter jeres broder i forretning.
For Herren straffer al den slags, som vi også
tidligere har sagt til jer og har forsikret jer om,
og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed i Kristus Jesus, vor Herre.
Graduale (Sl 25)
Gør mit hjerte fri af angsten, og før mig ud af
mine trængsler! Se min nød og elendighed, og
tilgiv alle mine synder!
Tractus (Sl 106)
Lovpris Herren for han er god, for hans barmhjertighed varer til evig tid. Hvem kan undsige Herrens magt og forkynde al hans pris?
Salige er de, som bevarer retfærdighed og gør
det rette til hver en tid. Ihukom os, Herre, med
det velbehag du altid har haft til dit folk, besøg
os med din frelse.

Evangelium (Matt 17,1-9)
På den tid tog Jesus Peter og Jakob og hans
bror Johannes med sig og førte dem op på et
højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem, hans ansigt lyste
som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem
og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til
Jesus: »Herre, det er godt, at vi er her. Hvis du
vil, bygger jeg tre hytter her, én til dig og én til
Moses og én til Elias.« Mens han endnu talte,
se, da overskyggede en lysende sky dem, og
der lød en røst fra skyen: »Det er min elskede
søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham!«
Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres
ansigt og blev grebet af stor frygt. Men Jesus
gik hen og rørte ved dem og sagde: »Rejs jer,
og frygt ikke!« Og da de løftede deres blik,
kunne de kun se Jesus alene. Mens de gik ned
fra bjerget, befalede Jesus dem: »Fortæl ikke
nogen om dette syn, før Menneskesønnen er
opstået fra de døde.«
Offertorium (Sl 119)
Jeg vil betragte dine bud, som jeg elsker i høj
grad, og jeg vil opløfte mine hænder for at leve
efter dine bud, som jeg elsker.
Stillebøn
Herre, vi beder dig, se i nåde til disse ofre, at
de både må fremme vor hengivenhed og vor
frelse. Ved vor Herre.
Fastens præfation bedes.
Kommunionsvers (Sl 5)
Hør mit råb, og lyt til min bedende stemme,
min konge og min Gud, for til dig vil jeg bede,
Herre.
Slutningsbøn
Ydmygt, beder vi dig, almægtige Gud, at du vil
forunde dem, som du genopretter ved dine sakramenter, også værdigt at tjene dig i en livsførelse som er dig til behag. Ved vor Herre.

