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Sjunde Påsksöndagen - år C 
 

Ingångsantifon (jfr Ps 27:7-9) 
Herre, hör min röst, när jag ropar till dig. Mitt hjärta 
tänker på ditt ord: "Sök mitt ansikte". Ja, ditt ansikte, 
Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. 
Halleluja. 
 

Inledning  
Vi församlas idag, för att möta Kristus som är 
närvarande mitt ibland oss, i ordet som han riktar till 
oss och i brödets och vinets gestalt. Han förenar oss 
med sin Fader, och ber honom, att vi skall bli ett. Låt 
oss därför av hjärtat förlåta våra bröder, för att också 
Herren skall förlåta oss. Då kan vi förenade i den 
Helige Anden, på ett värdigt sätt delta i frambärandet 
av detta tacksägelsens offer.  
 

Låt oss bekänna våra synder, låt oss be Gud om 
förbarmande över oss.  
HERRE - du kom, för att samla Guds skingrade barn 
och göra dem till ett i dig. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS- du älskade oss intill slutet. Kristus, 
förbarma dig. 
HERRE - du är Guds lamm, som blev dödad, men som 
uppstod igen och lever för evigt. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
Fader, för att rädda människan blev Kristus människa i 
världen och återvände efter lidande och död till platsen 
vid din högra sida. Låt oss få erfara att han, som är ett 
med dig i härlighet och ära, är med oss alla dagar till 
tidens slut. Genom honom, Jesus Kristus... 
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Första läsningen - Apg 7:55-60 (Stefanos syn: 
Människosonen på Guds högra sida)  
 

Läsning ur Apostlagärningarna. 
Stefanos, fylld av helig ande, riktade blicken mot 
himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på 
Guds högra sida, och han sade: »Jag ser himlen öppen 
och Människosonen stå på Guds högra sida.« Då 
ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade 
sig över honom på en gång och släpade ut honom ur 
staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar 
framför fötterna på en ung man som hette Saul. Så 
stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: 
»Herre Jesus, ta emot min ande.« Han föll på knä och 
ropade högt: »Herre, ställ dem inte till svars för denna 
synd.« Med de orden dog han.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Responsoriepsalm - Ps 97:1, 2b, 6, 7c, 9  
 
R:    Herren är nu konung, upphöjd över jorden. (664)  
 

Herren är nu kónung. 
Därför må jorden fröjda sig * 
och alla havsländerna glädja sig. 
rättfärdighet och rätt är fästet för hans trón. 
 
Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, * 
och alla folk ser hans ära. 
honom skall alla änglar tíllbe. 
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Ty du, Herre, är den Högste över hela jórden, * 
du är högt upphöjd över alla gúdar.  
 

Andra läsningen - Upp 22:12-14, 16-17, 20 (Kom, 
Herre Jesus)  
 

Läsning ur Uppenbarelseboken. 
Jag, Johannes, hörde en röst som sade: »Se, jag 
kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en 
efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och 
den siste, början och slutet. Saliga de som tvättar sina 
kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå 
in i staden genom dess portar. Jag, Jesus, har sänt min 
ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. 
Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den 
strålande morgonstjärnan.« 
Och Anden och bruden säger: »Kom!« Och den som 
hör det skall säga: »Kom!« Och den som törstar skall 
komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets 
vatten. Han som vittnar om detta säger: »Ja, jag 
kommer snart.« Amen, kom, Herre Jesus.  
Så lyder Herrens ord.  
 
 

Halleluja 
 

Jag skall inte lämna er ensamma, säger Herren:  
jag skall komma till er, och era hjärtan skall glädja sig.  
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Evangelium - Joh 17:20-26 (Jesu förbön: att de alla 
skall bli ett)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: 
»Fader, jag ber inte bara för dem som du har gett mig, 
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 vara i dem, och jag i 
dem.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
 
 

Förbön  
 

Förenade i den helige Ande frambär vi våra böner till 
Gud, vår Fader.  
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1. För alla kristna, att de strävar efter att förenas i en 
enda tro och i kärlek, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För påven, för biskoparna, prästerna och 
diakonerna, att de blir sanna vittnen för Kristus, som 
har kallat dem till sin heliga tjänst, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För de ungdomar, som tagit emot konfirmationens 
sakrament, att Kristus för alltid blir deras vän och 
livsledsagare, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de ungdomar som snart avslutar sin skolgång, 
att de med Guds hjälp finner sin rätta väg i livet, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss som samlats här, att vi inser att endast 
Kristus kan skänka oss sann glädje och frid, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Gud, du älskade världen så, att du sände oss din son, 
Jesus Kristus. Vi ber dig, hör våra böner och sänd oss 
enhetens Ande. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, i tro bär vi fram våra böner och gåvor och ber 
att du i denna heliga handling leder oss närmare 
himlens härlighet, där tron skall övergå i skådande. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation II om Kristi himmelsfärd 
 

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 tackar 
och lovar dig alltid och överallt, helige Fader, 
allsmäktige, evige Gud, genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
Ty efter sin uppståndelse visade han sig för sina 
lärjungar, och inför deras ögon lyftes han upp till 
himmelen, för att vi skulle få del av hans gudomliga 
natur. 
Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför 
sjunger himmelens makter och änglarnas skaror din 
ära och förkunnar ditt lov utan ände: 
 

Kommunionantifon (jfr Joh 17:21-22) 
 

Fader, jag ber att de alla skall bli ett, liksom vi är ett. 
Halleluja. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Hör oss, Herre, du vår frälsnings Gud, och uppfyll 
löftet att hela kyrkans kropp skall klädas i den 
härlighet med vilken du har krönt dess huvud, Jesus 
Kristus, vår Herre. 

 


