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7 söndagen 'under året' - år C 
 
Ingångsantifon (Ps 13:6) 
 

Herre, jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta fröjdar sig 
över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty 
han har gjort väl mot mig. 
 

Inledning  
 

Vi har församlats här idag för att tillsammans fira och 
närvarandegöra Herrens död och uppståndelse. Vi tror, 
att den förhärligade Kristus är närvarande mitt ibland 
oss. Hans kärlek kallar oss till gemenskap i Honom. 
Trots att synden försvagar vårt ömsesidiga 
kärleksband, så stärks den på nytt, var gång vi tar emot 
Kristi kropp och blod.  
 
Låt oss bekänna våra synder inför Gud, så att vi 
värdigt skall kunna delta i denna heliga Eukaristi.  
 
HERRE - du fördömde inte syndarna, utan befriade 
dem ur syndens fångenskap. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - du offrade ditt liv på korset för dina 
bröder. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - när du korsfästes bad du till Fadern om 
förlåtelse för dina fiender. Herre, förbarma dig. 
 

Kollektbön  
 

Allsmäktige Gud, låt oss så begrunda dina ord och 
dina underbara gärningar, att det vi gör och säger alltid 
kan behaga dig. Genom din Son... 
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Första läsningen - 1 Sam 26:2, 7-9,12-13, 22-23 
(David skonar Saul) 
 

Läsning ur första Samuelsboken. 
Saul tog med sig 3 000 utvalda israelitiska soldater 
och tågade ner till Siföknen för att leta efter David. På 
natten gick David och Avishaj bort till hären. Där låg 
Saul och sov längst inne i lägret, med spjutet nedborrat 
i marken vid huvudet, medan Avner och soldaterna låg 
runt omkring honom. Då sade Avishaj till David: "Gud 
har i dag utlämnat din fiende åt dig. Låt mig spetsa 
honom mot marken med spjutet; jag kan göra det med 
en enda stöt." Men David svarade: "Nej, du får inte 
dräpa honom! Vem kan ostraffat bära hand på Herrens 
smorde?" David tog spjutet och vattenkrukan från 
platsen vid Sauls huvud, och så gick de därifrån. Ingen 
såg dem, ingen märkte något, ingen vaknade. Alla sov, 
ty Herren hade försänkt dem i djup dvala. När David 
hade kommit över på andra sidan gick han långt bort 
och ställde sig högst uppe på berget, på stort avstånd 
från lägret. Och David ropade till Saul: "Här är ditt 
spjut, konung, skicka över någon att hämta det. Herren 
skall löna var och en efter hans rättfärdighet och 
trohet. Nyss lämnade han dig i mitt våld, men jag 
vägrade att bära hand på Herrens smorde." 
Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm      Ps 103:1-4, 8,10, 12-13 
 
R.      Nådig och barmhärtig är Herren. (667) 
 

Lova Herren, min själ, *  
allt som finns i mig, prisa hans heliga námn.  
Lova Herren, min själ, *  
och glöm inte vad gott han har gjórt,  
 
han som förlåter dig alla dina míssgärningar *  
och helar alla dina bríster,  
han som räddar ditt liv från gráven *  
och kröner dig med nåd och barmhärtighet,  
 
Barmhärtig och nådig är Hérren, *  
sen till vrede och rik på kärlek.  
Han handlar inte med oss efter våra synder *  
och vedergäller oss inte efter våra míssgärningar.  
 
Så långt som öster är från väster *  
låter han våra överträdelser vara från oss.  
Som en fader förbarmar sig över bárnen, *  
så förbarmar sig Herren över dem som frúktar honom. 

 
 

Andra läsningen - 1 Kor 15:45-49 (Den jordiska och 
den himmelska människan) 
 

Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 
Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev 
en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande 
som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan 
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det fysiska; därefter kommer det andliga. Den första 
människan kom från jorden och var jord; den andra 
människan kom från himlen. Som den jordiska var, så 
är också de jordiska, och som den himmelska är, så är 
de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den 
jordiska, skall vi också bli en avbild av den him-
melska. 
Så lyder Herrens ord. 

 
 
Halleluja Jfr Joh 13:34 
 

Ett nytt bud ger jag er, säger Herren: att ni skall älska 
varandra så som jag har älskat er Luk 6:27-38 (Var 
barmhärtiga) 

 
Evangelium - Luk 6:27-38 (Var barmhärtiga) 
 

 Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
 

Vid den tiden sade Jesus: "Till er som vill lyssna säger 
jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. 
Välsigna dem som förbannar er och be för dem som 
skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd 
också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så 
hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla 
som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det 
inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra 
mot er, så skall ni göra mot dem. Skall ni ha tack för 
att ni älskar dem som älskar er? Också syndare älskar 
dem som visar dem kärlek. Skall ni ha tack för att ni 
gör gott mot dem som gör gott mot er? Också syndare 
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handlar så. Och skall ni ha tack för att ni lånar åt dem 
som ni tror kan betala tillbaka? Också syndare lånar åt 
syndare för att få samma belopp tillbaka. Nej, älska 
era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. 
Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes 
söner, ty han är själv god mot de otacksamma och 
onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig. 
Döm inte, så skall ni inte bli dömda. Förklara ingen 
skyldig, så skall ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så 
skall ni bli frikända. Ge, så skall ni få. Ett gott mått, 
packat, skakat och rågat skall ni få i er mantel. Med 
det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er." 
Så lyder Herrens evangelium. 
 
 

Förbön  
 

Gud är god, nåderik och barmhärtig. Därför ber vi, 
fulla av förtröstan.  
 
1. För kyrkan som lever i världen men som inte är av 
denna världen, att hon bringar människorna kärlek och 
förlåtelse, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För vår värld, där det finns så mycket hat, sorg och 
olyckor, att den uppståndne Kristus lyser upp allas 
hjärtan, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
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3. För alla som längtar efter kärlek, att Gud fyller deras 
hjärtan med sin kärlek och lär dem att vittna om den 
genom att de visar kärlek till sin nästa, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För de människor som har vänt sig bort från dig, den 
ende levande och sanne Guden, att de inte skall förgås, 
utan att de återvänder till dig, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi lär oss att älska våra fiender, 
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Fader, du lyssnar alltid till dina barns böner. Visa oss 
din barmhärtighet och lär oss att alltmer älska dig och 
alla människor. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

I djupaste vördnad fullgör vi denna heliga tjänst och 
ber dig, Herre, att offret till din ära länder oss till 
välgång i tid och evighet. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. 
 

Prefation VII för söndagar "under året" 
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 frambär 
lovets offer och förkunnar din ära, allsmäktige, evige 
Gud, barmhärtige himmelske Fader. 
Ty så älskade du världen att du sände din ende Son till 
att frälsa oss, han blev oss människor lik i allt, utom i 
synd, för att vi skulle bli honom lika. 
Genom syndens olydnad har vi brutit ditt förbund, men 
genom Sonens lydnad förenas vi åter med dig och kan 
tjäna dig i tro och i lydnad, och så kan du älska hos oss 
vad du älskade hos honom. 
Därför lovar vi dig med änglarna och alla dina heliga, 
vi prisar ditt namn och förkunnar i jubel: 
 

Kommunionantifon (Ps 9:2-3) 
 

Jag vill förkunna alla dina under, jag vill glädja mig 
och fröjdas i dig, jag vill lovsjunga ditt namn, du den 
Högste. 
 

Bön efter kommunionen  
 

Allsmäktige Gud, ge oss en gång härlighetens arv, vars 
borgen vi har fått i detta sakrament. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. 
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