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Kristi Konungens Dag - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Upp 5:12, 1:6) 
 

Lammet som blev slaktat är värdigt att få makt och 
rikedom och vishet och styrka och härlighet och 
lovsång. Honom tillhör äran och väldet i evigheters 
evighet. 
 

Inledning  
 

Den sista söndagen under det liturgiska året, vilken 
påminner oss om världens och historiens slut - är 
tillägnad Kristus, världsalltets Konung. I denna värld 
för man krig, för att vinna maktinflytande över 
människor, men det är enbart Jesus som är given all 
makt i himlen och på jorden. Han är Konungarnas 
konung och härskarnas Herre. När världen förgår, när 
de jordiska kungarikena läggs i aska, då uppenbaras 
hans eviga rike, ett rike som inte är av denna världen. 
Låt oss be att det ska komma snart.  
 
Låt oss bekänna våra synder, när vi närmar oss den 
heliga Eukaristins mysterium, i vilken Kristi död och 
uppståndelse görs närvarande.  
 

HERRE - du är den älskade Faderns son, genom vilken 
vi har fått syndernas förlåtelse. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du försonade himlen med jorden, när du 
stiftade fred genom blodet på korset. Kristus, förbarma 
dig. 
HERRE - du är Kyrkans, din kropps huvud, och den 
förstfödde bland de döda. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Allsmäktige, evige Gud, som i din älskade Son, 
världsalltets konung, har velat sammanfatta allt, låt 
hela skapelsen, befriad från tomhetens välde, tjäna ditt 
majestät och utan ände lova dig. Genom honom, Jesus 
Kristus... 
 

Första läsningen -  2 Sam 5:1-3 (David smörjs till kung 
över Israel) 
 

Läsning ur andra Samuelsboken. 
Alla Israels stammar kom till David i Hebron. »Vi är 
av samma kött och blod som du«, sade de. »Redan 
förut, när Saul var vår kung, var det du som förde 
befälet över Israel, och Herren sade till dig: Du skall 
vara herde för mitt folk Israel, du skall vara Israels 
furste.« Alla de äldste i Israel kom alltså till kung 
David i Hebron. Där slöt han förbund med dem inför 
Herren, och de smorde honom till kung över Israel. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
Responsoriepsalm   Ps 122:1-2, 4-5 
 
R:   Med glädje skall vi gå till Herrens hus. (680) 
 

Vilken glädje, när man sáde till mig: * 
”Låt oss gå till Herrens hús.” 
Våra fötter har fått träda ín * 
i dina portar, Jerúsalem. 
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dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, * 
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn. 
Där står dómarsäten, * 
säten för Davids hús. 

 
 
Andra läsningen - Kol 1:12-20 (Han har fört oss in i 
sin älskade sons rike) 
 

Läsning ur Paulus brev till kolosserna. 
Tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det 
arv som väntar de heliga i ljuset. Han har räddat oss ur 
mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, 
och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för 
våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, den 
förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i 
himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och 
herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom 
honom och till honom. Han finns före allting, och 
allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för 
kroppen, för kyrkan, han som är begynnelsen, 
förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, 
ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att 
genom hans blod på korset stifta fred och försona allt 
med sig genom honom och till honom, allt på jorden 
och allt i himlen.  
 Så lyder Herrens ord. 

 
Halleluja   Mark 11:9–10 
 
   Välsignad är han som kommer i Herrens namn.  
   Välsignat vår fader Davids rike som kommer. 
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Evangelium  - Luk 23:35-43 (Jesus, tänk på mig när du 
kommer med ditt rike) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
När Jesus hade blivit korsfäst stod folket och såg på. 
Rådsmedlemmarna hånade honom och sade: »Andra 
har han hjälpt, nu får han hjälpa sig själv, om han är 
Guds Messias, den utvalde.« Också soldaterna gjorde 
narr av honom. De gick fram och räckte honom surt 
vin och sade: »Om du är judarnas kung, så hjälp dig 
själv.« Det fanns också ett anslag ovanför honom: Det 
här är judarnas konung.  
Den ene av förbrytarna som hängde där smädade 
honom och sade: »Är inte du Messias? Hjälp då dig 
själv och oss.« Men då tillrättavisade honom den 
andre: »Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått 
samma straff? Vi har dömts med rätta, vi får vad vi har 
förtjänat. Men han har inte gjort något ont.« Och han 
sade: »Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt 
rike.« Jesus svarade: »Sannerligen, redan i dag skall du 
vara med mig i paradiset.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön 
 

Genom Kristus, som är vår förespråkare i himlen, ber 
vi till Gud, vår allsmäktige Fader:  
 
1. Herre, församla genom Jesus Kristus, som är vår 
Herre och Herde, alla dina skingrade barn i ett och 
samma fårahus. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
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2. Herre, åt Kristus har givits all makt. Styr hjärtan och 
förstånd hos alla dem som har makt över oss här på 
jorden. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Herre, Kristus är fridens furste. Skänk därför fred åt 
de nationer som så starkt längtar efter den. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Herre, Kristus är vår barmhärtige domare. Tag emot 
våra döende bröder och systrar i ditt eviga rike. Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, din heliga kyrka väntar på Kristi återkomst. 
Stärk vår tro och vårt hopp om att få möta honom på 
den yttersta dagen. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 

Herre, du har gett Kristus all makt och ära. Dra till dig 
alla människor som han har återköpt med sitt blod, och 
hör ditt folks enträgna böner. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen. 

 

Bön över offergåvorna 
 

Herre, vi frambär din Sons offer, i vilket du försonar 
mänskligheten med dig själv, och vi ber att han må 
skänka alla folk enhetens och fredens gåva. Han som 
lever och råder i evighet. 
 

Prefation om Kristus Konungen 
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. 
Ty honom, din enfödde Son, har du smort med 
glädjens olja till evig överstepräst och till världsalltets 
konung. 
På korsets altare skulle han frambära sig själv som ett 
fullkomligt offer för att försona din mänsklighet med 
dig och fullborda återlösningens mysterium. 
Uppstånden från de döda skulle han lägga allt skapat 
under sina fötter och överlämna ett evigt och 
allomfattande rike till dig, helige Fader: 
sanningens och livets rike, helgelsens och nådens rike, 
rättvisans, fredens och kärlekens rike. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 
 

Kommunionantifon (Ps 29:10-11) 
 

Herren tronar som konung i evighet. Herren skall 
välsigna sitt folk med frid. 
 

Bön efter kommunionen 
  

Herre, stärkta av det bröd som ger oss oförgängligt liv 
ber vi om nåden att här med glädje lyda Kristus 
konungen och leva med honom för evigt i himlens 
rike. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 

 
 


