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Kristi Konungens Dag - år A 
 
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  
 

På denna söndag som avslutar kyrkoåret, ärar vi Jesus 
Kristus, världsalltets konung. Jesus Kristus är 
konungen. Allt har skapats genom honom, och tack 
vare honom finns allting till. Han är den kraft som 
handlar i allt, han är hela universums hjärta och 
medelpunkt. I honom finner den sin enhet och mening. 
Hans herravälde är evig, och hans kungarike skall 
aldrig plånas ut. Det är han som har berett för oss ett 
evigt och universellt kungarike: 'sanningens och livets 
rike, helgelsens och nådens rike, rättvisans, fredens 
och kärlekens rike.'  
 
HERRE - Du gode Herde, genom ditt blod befriar du 
oss från synden. Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - De levande och dödas domare, du 
kommer åter för att vittna om sanningen. Kristus, 
förbarma dig. 
HERRE - Människosonen, du ska komma i härlighet, 
för att döma världen. 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 -  Hes 34:11-12, 15-17 (Jag skall 
skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar) 
 

Läsning ur profeten Hesekiels bok. 
Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina 
får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord 
när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall 
jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de 
skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag 
skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, 
säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna 
och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de 
skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och 
välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet. 
Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa 
rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar. 
Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm Ps 23 
 
R: Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. (621) 
 

Herren är min hérde, * 
ingenting skall fáttas mig. 
Han för mig i vall på gröna ängar, * 
han leder mig till vilans vátten. 
Han ger mig ny kraft, 
han leder mig på rätta vägar, * 
sitt namn till ära. 
 
Om jag än vandrar i dödsskuggans dál, * 
fruktar jag inget ónt, 
ty du är méd mig, * 
din käpp och stav är min tröst. 
 
Du dukar ett bórd för mig * 
i mina ovänners åsyn, 
du smörjer mitt huvud med ólja * 
och låter min bägare flöda över. 
Din godhet och nåd skall följa mig  
så länge jag léver, * 
och Herrens hus skall vara mitt hem för évigt. 
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Andra läsningen – 1 Kor 15:20-26, 28 (Sonen skall 
själv underordna sig den som har lagt allt under 
honom) 
 
Läsning ur Paulus första brev till korinthierna. 
Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de 
avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa 
kommer också uppståndelsen från de döda genom en 
människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också 
alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: 
först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som 
tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han 
överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat 
varje välde och varje makt och kraft, ty han måste 
härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. 
Den siste fienden som förintas är döden. När allt har 
lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den 
som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, 
överallt. 
Så lyder Herrens ord. 
 
Halleluja  
 

Välsignad är han som kommer i Herrens namn, 
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. 
 

Evangelium - Matt 25:31-46 (Människosonens dom) 
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När 
Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans 
med alla sina änglar, då skall han sätta sig på 
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härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför 
honom, och han skall skilja människorna som herden 
skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till 
höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall 
kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som 
har fått min faders välsignelse, och överta det rike som 
har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig 
och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig 
att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag 
var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni 
såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då 
kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig 
hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att 
dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig 
eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk 
eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara 
dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa 
minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’ 
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå 
bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som 
väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och 
ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig 
inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om 
mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk 
och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer 
också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig 
hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk 
eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall 
han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för 
någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för 
mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de 
rättfärdiga till evigt liv.« Så lyder Herrens evangelium. 



1452 
 

 

Förbön  
 

Genom Jesus Kristus, världsalltets Konung, ber vi till 
Gud för allt levande.  
 
1. Herre, genom Jesus Kristus, den gode Herden, 
samla människor från alla världens hörn och skänk 
dem sanningen och livet. Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
2. Herre, genom Jesus Kristus, vår Frälsare, hela de 
sjuka, styrk de svaga och trösta de lidande, Vi ber 
dig:  
Herre, hör vår bön. 
3. Herre, genom Jesus Kristus, fridens furste, gör slut 
på alla krig och förkunna fred åt alla de nationer som 
längtar efter den, Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
4. Herre, genom Jesus Kristus, den förstfödde bland 
de döda, tag emot våra avlidna bröder och systrar i 
ditt rike, Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
5. Herre, genom Jesus Kristus, vår Herre och Mästare, 
hjälp oss som lyssnar till ditt ord, att hålla ut i helighet 
och sanning, Vi ber dig:  
Herre, hör vår bön. 
 
Herre, endast du känner till tiden och evigheten. Må 
din barmhärtighet frälsa oss nu och i vår dödsstund. 
Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
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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. 
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: 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


