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Till användaren
Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel (Ps. 122:1).
Gudstjänstbokens inledande avdelning innehåller formulären för de viktigaste
gudstjänsterna i en församlings gudstjänstliv. Först ges formuläret för högmässan
enligt de fyra olika mässerierna. Därefter följer formulären för predikogudstjänsten
(som rubriceras Gudstjänst), veckomässan, familjemässan och tidebönerna. Utöver
dessa finns det en uppsättning med färdigt utarbetade formulär för särskilda
gudstjänster under kyrkoårets festtider. I den andra huvudavdelningen ingår olika
slag av texter, böner och sånger som kan användas i gudstjänsterna.
Gudstjänsterna har uppbyggts på ett sådant sätt att det finns rum för rätt stor
flexibilitet i den konkreta utgestaltningen. För detta ändamål innehåller gudstjänstboken rikligt med tilläggsmaterial (t.ex. förböner och förbönsämnen, dagens bön
för tidebönerna samt en musikbilaga med liturgisk musik). Detta är ett uttryck för
den fornkyrkliga och även lutherska principen att församlingarna bör ha möjlighet
att beakta egna traditioner, sedvänjor och resurser (Confessio Augustana 7). Denna
princip gäller även gudstjänstens symbolspråk, som behandlas i en särskild handledning för högmässan.
Vid sidan av den gemensamma syndabekännelse och avlösning som ingår i
gudstjänstens beredelse finns det också behov av enskild själavård i församlingen.
Därför bör gudstjänstbesökarna erbjudas möjlighet till enskild själavård och till
bikt. Denna möjlighet är omnämnd i de inledande anvisningarna för de olika
formulären.

Högmässan och gudstjänsterna
Högmässan är avsedd att vara församlingens huvudgudstjänst. Det är en sådan
gudstjänst som avses i kyrkoordningen när den säger: ”Högmässogudstjänst skall
firas i församlingens kyrka under söndagar och kyrkliga helgdagar” (KO 2:2). Vid
församlingens huvudgudstjänst kan man också använda formulären för predikogudstjänsten och familjemässan. Man kan dessutom göra så att man utelämnar
nattvardsdelen från högmässan eller familjemässan och firar den som predikogudstjänst respektive familjegudstjänst.
Högmässan utgör medelpunkten i församlingens liv. Man kan igenkänna dess
struktur också i de andra gudstjänstformulären. Vid gudstjänster enligt dessa
formulär kan man tillämpa de anvisningar och det material som har utarbetats för
högmässan. Högmässan har en sådan karaktär att den helst bör förberedas och
genomföras gemensamt. Man kan gärna utse en planeringsgrupp för varje gudstjänst. I denna grupp kunde det ingå både församlingsanställda och övriga församlingsmedlemmar. Det mest naturliga är att liturgen leder den gemensamma
förberedelsen. Det är också önskvärt att man uppgör en terminsplan för gudstjänstlivet i församlingen.
TILL ANVÄNDAREN
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När man skall välja mellan de olika alternativ som ges inom ramarna för
gudstjänstens struktur är det skäl att beakta sådana faktorer som kyrkoåret,
församlingens storlek och resurser samt den gudstjänstfirande församlingens
åldersstruktur och aktuella situation. Den gudstjänstordning som används för en
viss sön- eller helgdag kan mångfaldigas och utdelas till kyrkobesökarna.
I allmänhet kallas församlingen till gudstjänst genom klockringning. Härvid
följs lokala traditioner. När man har anlänt till kyrkan stillar man sig i bön. Man
kan också tända ett böneljus. Det är önskvärt att man i församlingen kommer
överens om hur man går tillväga för att lämna in de förbönsämnen som skall ingå
i kyrkans förbön.
I god tid före gudstjänsten samlas de som har särskilda uppgifter i gudstjänsten
till gemensam bön som leds av liturgen.
Uppgiftsfördelningen behandlas mera detaljerat i den särskilda handledningen. Här beskrivs blott vad som varit brukligt traditionellt.
Det ankommer på liturgen att leda gudstjänsten och att bära det övergripande
ansvaret för den. Till liturgens uppgifter i högmässan hör åtminstone den inledande
välsignelsen, inledningsorden, dagens bön, nattvardsbönen, Herrens bön, Herrens
frid, nattvardsdistributionen, tackbönen och välsignelsen. Dessutom ansvarar liturgen vanligen även för läsningen av evangeliet. Med tanke på gudstjänstens helhet
är det motiverat att liturgen också predikar.
Assisterande präst kan i första hand leda gudstjänstens beredelsemoment och
assistera vid nattvardens utdelning. På kantorn ankommer att leda gudstjänstens
musik. Om man har någon som fungerar som diakon inom gudstjänstens ram kan
han eller hon leda kyrielitanian och kyrkans förbön, läsa evangeliet, uppmana till
fridshälsning, uttala sändningsorden samt även delta i nattvardens utdelning.
Uppgifter som lämpar sig väl för församlingens medlemmar är att läsa texterna
och att delta i kyrkans förbön. Också gudstjänstmusiken erbjuder många viktiga
uppgifter. Dessutom kan församlingsmedlemmarna ansvara för olika praktiska
uppgifter, som att i samråd med kyrkobetjäningen pryda kyrkan före gudstjänsten.
De kan som kyrkvärdar välkomna gudstjänstdeltagarna vid dörren, dela ut psalmböcker och bära upp kollekten. Församlingens medarbetare och medlemmar bör
ha vederbörligt tillstånd för att kunna delta i distributionen av nattvarden.
De som har särskilda uppgifter i gudstjänsten kan under den inledande musiken
anlända till koret i procession. Främst bärs ett processionskors samt ett par eller
flera ljus. Liturgen går sist i processionen. När man går ut bibehåller man samma
ordning. Församlingen kan ansluta sig till utgångsprocessionen.
Det är de olika gudstjänstmomentens karaktär som skall vara vägledande för
användningen av altaret och koret. När man söker lämpliga liturgiska lösningar är
det skäl att fråga sig vad som är smidigt och vad som bidrar till gemenskapen.
Andra påverkande faktorer kan vara kyrkorummets arkitektur, församlingens
traditioner och antalet medverkande. Det är önskvärt att man i församlingen
gemensamt kommer överens om hur man använder koret vid gudstjänsterna.
Församlingens medlemmar bör underrättas om motiveringarna för de olika lösningar
som man har gått in för.
Liturgens och församlingens sångpartier (den inledande välsignelsen, prefationsdialogen och Herrens frid) kan också läsas. I kyrielitanian, Gloria, kyrkans
förbön och lovprisningen fungerar i allmänhet någon annan än liturgen som försångare.
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Kyrkans förbön sammanställs i allmänhet i församlingen. Den bör innehålla
åtminstone följande förbönsämnen: den kristna kyrkan och församlingen, evangeliets utbredande, överheten, den offentliga maktutövningen och freden, människor
som på olika sätt är i svårigheter, aktuella ämnen. Det är önskvärt att församlingens
medlemmar deltar i sammanställningen av kyrkans förbön.

Tidebönerna
De traditionella tidebönerna representeras av morgonbönen (Laudes), bönen
under dagen (Ad sextam), kvällsbönen (Vesper) och bönen vid dagens slut (Completorium). Ljusbönen kan fogas till inledningen av vespern eller completoriet.
Den korta tidebönen följer tidebönens struktur, men den har en enklare form och
kan genomföras kortare.
Tidebönen kan ledas av en präst, av en medarbetare i församlingen eller av
någon annan församlingsmedlem. Den är tänkt som församlingens gemensamma
gudstjänst, men särskilt väl lämpar den sig för bönelivet i mindre församlingskretsar.
Dessutom kan tidebönerna användas för personlig bön. Liksom i högmässan finns
det olika alternativ för tidebönerna. Detta gör det möjligt att beakta deltagarnas
olika förutsättningar och gåvor.

Gudstjänsterna under kyrkoårets festtider
Gudstjänstlivet under kyrkoårets festtider har berikats med ett eget material
som innehåller tillämpningar av de olika gudstjänstformulären. Den aktuella tiden
i kyrkoåret har beaktats vid valet av bibeltexter, i musiken, i bönerna och i gudstjänstens övriga texter. I dessa moment ingår särmaterial för varje enskild högtid.
Därför har dessa gudstjänstformulär skrivits ut mer detaljerat än de övriga. På de
större festdagarna kan man givetvis också använda ett av de ordinarie formulären.

Texter, böner och sånger för gudstjänsterna
I denna avdelning ingår sådant material som det inte har varit ändamålsenligt
att ta med i de inledande formulären. För att underlätta användningen har texterna,
bönerna och sångerna grupperats enligt högmässans uppbyggnad och försetts med
rubriker som tydligt anger vilket slag av material det är fråga om. Detta material är
av skiftande karaktär. Det finns texter som i regel behövs vid varje gudstjänst,
men också sådana som torde få en mera sporadisk användning. I tillägg till detta
textmaterial har alternativa inledningsord till familjemässan, texter för tidebönerna
samt böner på vissa högtidsdagar sammanförts under rubriken Övrigt gudstjänstmaterial.

TILL ANVÄNDAREN
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Högmässans och gudstjänsternas musik
Enligt kyrkoordningen skall man i högmässogudstjänsten bruka den psalmbok
och de mässmelodier som godkänts av kyrkomötet (KO 2:5). Mässmelodierna består
av fyra olika serier mässmusik vilka ges i komplett form redan i gudstjänstbokens
inledande avdelning. Det står församlingarna fritt att bland dessa välja de bäst
lämpade. Anknytningen till kyrkoåret är ett viktigt urvalskriterium.
Den första serien överensstämmer rätt långt med den tidigare kyrkohandbokens
mässmelodier. Den innehåller på vissa punkter tre olika alternativ, vilka ger
möjlighet att utföra den som a) allmän serie, b) festserie, eller c) advents- och
fasteserie. De tre andra huvudserierna (24) innehåller betydligt färre variationsmöjligheter och kan därför användas relativt fritt i förhållande till kyrkoåret.
Tidebönerna, trishagion, litanian, prefationsbönerna för kyrkoåret samt
improperierna är försedda med notskrift, och den som inte sjunger dessa hänvisas
alltså till den text som finns mellan notraderna. De psalmer som kan användas
som alternativ till tidebönernas cantica och övriga sånger är inte utskrivna. I stället
ges hänvisningar till psalmboken.
I den musikbilaga som finns till sist i gudstjänstboken ingår övrigt musikmaterial
som är avsett att användas i gudstjänsterna. Det kan noteras att de två alternativ
som ges för nattvardsbönen och instiftelseorden är likvärdiga. De är inte heller
bundna till kyrkoåret.
***
Den av kyrkomötet tillsatta redaktionskommittén vill för övrigt hänvisa till
den särskilt utarbetade handledningen för högmässan. Denna kommentar till
evangelieboken och gudstjänstboken innehåller nyttig vägledning med tanke på
enskilda detaljer.
Upphovsrätten till gudstjänstboken som helhet innehas av Kyrkans centralfond.

Teckenförklaringar:
S
F
*
?
(?)
[]
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försångare, förebedjare, textläsare
församlingen
församlingen står
liturgen välsignar församlingen med korsets tecken
liturgen eller förebedjaren kan göra korstecken
text inom klammer kan utelämnas
indraget moment kan utelämnas
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GUDSTJÄNSTFORMULÄR

Högmässa
Högmässan är församlingslivets centrum. Gudstjänsten på söndagen, Herrens dag, är
en varje vecka återkommande påskfest. Formuläret ger möjlighet att gestalta högmässan
flexibelt. Man kan beakta kyrkoårets växlingar samt lokala traditioner och resurser.
De centrala momenten i högmässan är läsningen och utläggningen av Guds ord samt
nattvardens sakrament. Nära förbundna med dessa är församlingens bön, bekännelse
och lovsång. Gud den Treenige, hans goda gärningar och hela frälsningshistorien är
ständigt aktuella realiteter i högmässan. Gud är nära och möter människan i hennes
livssituation.
Högmässans formulär kan användas också vid kvällsgudstjänster, vid veckogudstjänster
eller vid gudstjänster som firas vid särskilda tillfällen. När man förbereder och genomför
högmässan följer man de principer som nämns i gudstjänstbokens företal.
Högmässan kan också börja med beredelsen (moment 4), som sålunda kommer före själva
inledningen.
Före eller efter högmässan ges församlingsmedlemmarna möjlighet till enskild bikt och
själavård.
Församlingsmedlemmarna och de som tjänar i gudstjänsten förbereder sig genom bön
(böner i sakristian s. 272).
När man med iakttagande av högmässans struktur firar gudstjänst utan nattvard utelämnas nattvardsdelen. Kollekten samlas då in under den psalm som följer efter trosbekännelsen (moment 17), och Herrens bön läses efter amen i kyrkans förbön.
MÄSSA 1
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Mässa 1
Alternativ a (allmän serie), b (festserie) och c (advents- och fasteserie)

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

 

 



I Faderns och ✢ Sonens och den heliga An - dens namn.

L

 
F



A - men.

 
L

 

Herren vare med er.

      
F

Her - ren väl - sig - ne dig.

MÄSSA 1
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens
speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Exempel på inledningsord s. 278.

4. Beredelse
Beredelsen kan också placeras efter predikan (moment 15).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Syndabekännelser s. 287.

Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Tacksägelseböner s. 296.
 tacksägelsebön

F

Amen.

5. Psaltarpsalm (Introitus)
Psaltarpsalmen (ur evangelieboken) kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
Om man vid moment 1 (Ingångspsalm) har använt psaltarpsalm
utelämnas detta moment.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A

Kyrielitania
Kyrielitanian kan läsas eller sjungas.
Serie 1a


S

 

  

   

Gud, vår himmels - ke Fa - der. Du har skapat oss och vi till- hör dig.

 


  

Lyssna till di - na barn.

F


S

Kyrie (enligt serie 1a i alternativ B) eller endast första böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

 

   

Jesus Kristus, vår För - so - na - re.



   

Du har uppstått från de dö- da.

 

   
Var mitt

F

i - bland oss.

Kyrie (enligt serie 1a i alternativ B) eller endast andra böneropet:
Kristus, förbarma dig över oss.

MÄSSA 1
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S

   

Heliga Ande, vår Trös - ta - re.

 


   



Du är glädjens rät - ta käl - la.

  

Ge våra hjärtan frimodighet att tack - a

F

dig.

Kyrie (enligt serie 1a i alternativ B) eller endast tredje böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

eller



 
S

  

Låt oss be i frid till Her - ren.



 









Låt oss be om him - melsk frid

   

och våra sjä - lars fräls- ning.

F

Kyrie (enligt serie 1a i alternativ B) eller endast första böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.



 
S

Låt oss be om frid för värl - den och att Guds församling må be - stå.

 


  

Låt oss be om att vi alla skall va - ra

F

20

  

   

ett.

Kyrie (enligt serie 1a i alternativ B) eller endast andra böneropet:
Kristus, förbarma dig över oss.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

 

S

  

Låt oss be om frid för



al - la





som sam - las

 



här.

    

Låt oss be Herren beskydda, bevara och för - sva - ra oss.

F

Kyrie (enligt serie 1a i alternativ B) eller endast tredje böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

Serie 1b

 
S

 

Gud, vår himmelske Fa - der.

 

  



Du har skapat oss och vi till - hör dig.

  

Lyssna till di - na barn.

F

Kyrie (enligt serie 1b i alternativ B) eller endast första böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

 
S

   

Jesus Kristus, vår För - so - na - re.



   

Du har uppstått från de dö - da.

     
Var mitt i - bland oss.

F

Kyrie (enligt serie 1b i alternativ B) eller endast andra böneropet:
Kristus, förbarma dig över oss.

MÄSSA 1
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S

Heliga Ande, vår Trös - ta - re.

 

   



Du är glädjens rät - ta

käl - la.

    

Ge våra hjärtan frimodig - het att tack - a dig.

F

Kyrie (enligt serie 1b i alternativ B) eller endast tredje böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

eller

 
S

  

Låt oss be i frid till Her - ren.

 
och

F

vå - ra



Låt oss be om him - melsk frid







sjä - lars fräls - ning.

  



och att Guds församling må be - stå.



Låt oss be om att vi alla skall va - ra
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Låt oss be om frid för värl - den

 
F



Kyrie (enligt serie 1b i alternativ B) eller endast första böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

 
S

 

 




ett.

Kyrie (enligt serie 1b i alternativ B) eller endast andra böneropet:
Kristus, förbarma dig över oss.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

 
S

  



Låt oss be om frid för alla som sam - las här.

    

 

Låt oss be Herren beskydda, bevara och för - sva - ra oss.

F

Kyrie (enligt serie 1b i alternativ B) eller endast tredje böneropet: Herre,
förbarma dig över oss.

Serie 1c


 
S

     

    

Gud, vår him-mels-ke Fa-der. Du har skapat oss och vi till - hör dig.

 

  

Lyssna till di - na barn.

F

Kyrie (enligt serie 1c i alternativ B).

 
S

     

Jesus Kristus, vår För - so - na-re.

   

Du har uppstått från de dö - da.

     
Var mitt i - bland oss.

F

Kyrie (enligt serie 1c i alternativ B).
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S

    

Heliga Ande, vår Trös - ta - re.


 

   

Du är glädjens rät - ta käl - la.

  

Ge våra hjärtan frimodighet att tack - a dig.

F

Kyrie (enligt serie 1c i alternativ B).

eller

   

    
S

Låt oss be i frid till Her-ren.

 



   

Låt oss be om him-melsk frid

   

och våra sjä - lars fräls-ning.

F

Kyrie (enligt serie 1c i alternativ B).

         
S

Låt oss be om frid för värl-den och att Guds försam-ling må be - stå.

 

  

Låt oss be om att vi alla skall va - ra ett.

F

24

   

Kyrie (enligt serie 1c i alternativ B).

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

     

      
S

Låt oss be om frid för

al - la som sam - las här.


 

    

Låt oss be Herren beskydda, bevara och för - sva - ra oss.

F

Kyrie (enligt serie 1c i alternativ B).

Alternativ B

Kyrie
Serie 1a

     

F

Her

-



re,



            
Her - re, för - bar - ma




  
Kris





-

dig

ö - ver oss.

     
-

-

tus,

           

Kris - tus, för - bar - ma

dig

MÄSSA 1
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Her

-



re,



            
Her - re, för - bar - ma

dig

ö - ver oss.

Serie 1b

        
F



Her

-



re,

dig

Kris



-

tus,

-

tus,

  
     
dig

ö - ver oss.

     

  
  

Her

Her

-

re,

-

 
       
för - bar - ma

26

re,

ö - ver oss.

Kris

för - bar - ma



-

   
   

     



Her

        

för - bar - ma



     


dig

ö - ver oss.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

re,

Serie 1c


F

 

    

  

Her - re, för - bar - ma dig ö - ver oss.

 

  

    

Kris - tus, för - bar - ma dig ö - ver oss.



 

  

    

Her - re, för - bar - ma dig ö - ver oss.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen)
och under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent).

        
S

Ä - ra va - re Gud


F

i höj - den

  
  



    

och frid på jor - den bland män - ni - skor - na

       
som

han

äls

-

kar.
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Används då treenighetspsalm sjungs:

  

      
S

Ä - ra

va - re Gud i

höj - den

 
  

    
F



    

och frid på jor - den bland män - ni - skor - na





som

      
han

äls

-

kar.

Laudamus
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan t.ex. följande treenighetspsalmer användas
då nattvard inte firas: 90:4, 145, 147153, 286, 298, 437, 566:7, 568:9.
I

II

      

F

Vi lo - var

      

dig,

I


     
vi till - ber

vi väl - sig



dig,

-

nar



dig,

II

   
   

vi

pri - sar och ä - rar dig.



I, II

      
 
Vi

tack - ar

dig

       
för din sto - ra här - lig - het,

I

   
Her - re

28

Gud,



    

    

him - mels - ke Ko - nung, Gud Fa - der

GUDSTJÄNSTFORMULÄR



   

II

   



  

alls - mäk - tig!

Her - re, Guds

en

-

   
  
Je

-

sus

   
I

Kris - tus,

Her - re

de



Son,

   

Gud,

Guds

Lamm,

II

    



 

     
Fa
I, II





-

derns Son,

du som bär

värl - dens

syn - der,



 

   

för - bar - ma

  

dig

ö - ver oss.

I

       

Du som bär

     

värl - dens syn - der,

hör

vår

bön.

II

   

 

Du som sit - ter

på









Fa - derns hög - ra

I, II





si - da,

I

        
        


för - bar - ma dig ö - ver oss.
II

      

en - dast

 



hög - ste,

Ty en - dast



du är Her - re,

-

sus

    

 

en

är den

Kris - tus,
MÄSSA 1

he - lig,

I

     
Je

du är

-

dast

du

II

     
med den he

-

li - ga

29

 





        

i

Guds,

An - den,

Fa

-

derns,

här - lig - het.

I, II

     
A

-

men,

  

a - men,



a - men.

eller

Laudamus med församlingens omkväde



      

F



Vi lo - var

dig,

 
   
vi till - ber

      
vi väl - sig



dig,

-

nar



dig,

  
   
vi

pri - sar och ä - rar dig.

Kör (som kan sjunga unisont eller indelas i I och II) eller försångare:
I, II

     
  
Vi

tack - ar

dig

        
för din sto - ra här - lig - het.

         
Her - re



Gud,

him - mels - ke Ko - nung,

   
alls - mäk - tig.

30
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Gud

Fa

-

der

F

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

Kör (som kan sjunga unisont eller indelas i I och II) eller försångare:
I

    
Her - re, Guds

 
  

     

en

Je - sus

II



   

Her - re

 



du

som



de

Son,

  

Gud,

I

-

Guds

bär

    

Lamm,

värl

Fa











-

Kris - tus,

-

derns

 

dens

Son,



syn - der,

I, II

II


    
         
för - bar - ma

    
värl - dens syn - der,

dig

ö - ver oss.

I, II

Du som bär

     

I

hör

Du som sit - ter på

vår

bön.

    

I, II

      
Fa - derns hög-ra si - da,

F



   
   

för - bar - ma dig ö - ver

oss.

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
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Kör (som kan sjunga unisont eller indelas i I och II) eller försångare:
I

  

Ty

    

en - dast

 

du är



-

dast

    

 



en

är

-

 
i

he - lig,

dast

  
  
-

     



en

I, II

Her - re,

Je

II

sus



du

den

du är



hög - ste,

      

Kris - tus,

med den

he

-

li - ga



An - den,

        
Guds,

Fa

-

derns,

här - lig - het.

Församling:



      

F



Vi lo - var

    
A

32

dig,

 
   
vi till - ber

-

men,

      
vi väl - sig



dig,



-

nar



dig,

  
   
vi

pri - sar och ä - rar dig.

 

a - men,





a - men.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

8. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Bönen kan avsluta kyrkans förbön om den placeras vid moment 6 (Kyrie).
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
9. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

12. Dagens psalm (Graduale)

MÄSSA 1
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*13. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.

   
F



Hal - le - lu - ja,

   
hal - le - lu - ja,

 
hal - le - lu - ja.

 evangelium
Serie 1a och 1b

   
F

Tack,



Her - re,

    



för ditt gla - da bud - skap.

eller

    
 
   
F

Kris

-

tus, vi lo

-

var dig.

eller

   
F



Tack,

Her - re,

   
Hal - le - lu - ja,

34



    



för ditt gla - da bud - skap.

 
hal - le - lu - ja.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

eller

  

 
F

Kris

-

      
tus, vi

lo

  

    

Hal - le - lu - ja,

-

var dig.



hal - le - lu - ja,

 
hal - le - lu - ja.

Serie 1c





F



      

Tack, Her - re, för ditt gla - da bud - skap.

eller

 
F

    

Kris - tus, vi

lo -

var

dig.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15. Predikan
Predikan hålls över innevarande årgångs evangelium eller över första eller andra
läsningens text.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter
avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller av annan musik som leder
fram till syndabekännelsen.
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*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall
utelämnas psalmen i moment 17.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

eller

Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
F

36

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

18. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan placeras vid moment 6 (Kyrie). I detta fall indelas den i
sekvenser genom församlingens kyriesång (se t.ex. Kyrkans förbön, s. 315).
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören)
eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
I samband med eller före kyrkans förbön meddelas namnen på dem som har blivit
MÄSSA 1

37

döpta, dem som skall ingå eller har ingått äktenskap samt dem som har avlidit.
Till kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik, t.ex. ljuständning.
Böner som ansluter sig till kungörelserna, s. 310, 317.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
19. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av körsång eller instrumentalmusik.

20. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog
Serie 1a och 1b



    

L

Her - ren



    



Vi

namn.

F



är mitt

vill be



i - bland oss.

i hans



      

L

Lyft



      

F

38



e - ra

hjär - tan

Vå - ra hjär - tan

till Gud.



är hos Her - ren.
GUDSTJÄNSTFORMULÄR




L

Låt







Han

är









oss tack - a




F





Gud, vår Her - re.







värd vårt tack och


lov.

Serie 1c
Melodi som föregående, men i Ess-dur.

Prefation
Prefationen kan läsas eller sjungas. Prefationens avslutning enligt kyrkoåret s. 347.
Serie 1a och 1b

Inledning

 


L

San - nerligen, du ensam är värd att vi överallt









och alltid tack - ar








och





lo - var


dig,

   

alls - mäktige Fader, he - li - ge Gud.





    

Dig vill vi prisa genom Jesus Kris - tus, vår Her - re.
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Avslutning (allmän)


L



Ho - nom har du sänt till värl - den som Fräl - sa - re,

  


för



     





att

 

vi







ge - nom hans död

   

skall få förlåtelse för vå - ra syn - der





   



och genom hans uppståndelse vin - na



 

e - vigt liv.

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



     

ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

eller


L



 

   

Han är det le - van - de brö - det

 

  

som har kommit ner från himlen för att ge värl- den liv.

40
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Den som kommer till honom skall ald - rig hung - ra,





    

och den som tror på honom skall aldrig nå - gon - sin törs - ta.



   

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



     

ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:
Serie 1c
Melodi som föregående, men i Ess-dur.

*Sanctus (Helig)
Församlingen kan stå från Sanctus till och med Agnus Dei.
Serie 1a och 1b


F



  


   

He

he

lig,

 

he



-

-

lig,

-

  

lig,

   

Her - re Gud alls - mäk - tig.

              
Him-lar - na och jor - den är ful - la av din här - lig - het.
MÄSSA 1
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Ho - si - an





-

-

-

na

höj - den.

    
   



  
Väl - sig - nad

va - re han, som kom - mer i Her-rens namn.

          



i

Ho - si - an

-

-

-

na

    
i

höj - den.

Serie 1c

  

F



He - lig,



 

      

he - lig,

he - lig, Her - re Gud alls - mäk - tig.

    



        

Him - lar - na och jor - den är ful - la av din här - lig - het.




  

  

Ho - si - an - na

i



höj - den.

 


      

    



Väl - sig - nad va - re han, som kom-mer i Her-rens namn.





       

Ho - si - an - na
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i

höj - den.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

Bönen och instiftelseorden
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.
Alternativa texter för avsnittet Bönen och instiftelseorden, s. 389.

L

Helige Fader.
Hela skapelsen lovsjunger dig, Livgivare.
Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld,
utan lät din Son födas som människa för att rädda oss.
Vi tackar dig för frälsningen, som du har berett oss
genom hans fullkomliga offer på korset.
Han betalade vår skuld
och stiftade frid mellan dig och oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Vi gläds över det som din Son har gjort för oss
och firar denna heliga måltid
där vi får del av frälsningens hemlighet.
Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd.
Vi väntar på hans återkomst i härlighet.
[F
F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Sänd din heliga Ande att välsigna oss,
så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.
Förena oss med honom och med varandra.
Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus.
Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

F

Amen.
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21. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

22. Pax (Herrens frid)
Efter växelhälsningen kan man uppmana till fridsönskan. Församlingsmedlemmarna utbyter fridshälsningen och säger t.ex. Frid eller Guds frid.
Serie 1a och 1b

      


L

Her - rens frid va - re med er.


F

  

  

Hans

va - re med dig.

frid



Serie 1c

         

L

Her - rens frid va - re med er.



   
F
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Hans

frid

    
va - re

med

dig.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

*23. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.
Serie 1a och 1b


F



               
O Guds Lamm,

som

ö - ver oss.

    






     
O



Guds Lamm,



som

bär all

värl - dens syn - der,

  
     
för - bar-ma dig



värl - dens syn - der,

 
      
för-bar-ma dig



bär all

ö - ver oss.

    

      




O Guds Lamm,

som bär all

värl - dens syn - der,

    
giv

oss

din frid.
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Serie 1c



    
F

    
 

O Guds Lamm,

som bär



värl- dens syn - der,

 

      

för - bar-ma dig

ö - ver oss.

    


  
    

O Guds Lamm,

som bär

värl-dens syn - der,



     
giv

oss din

frid.

24. Måltiden
Nattvardsinbjudan
L

Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.
Kom, bordet är dukat.

eller
L

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.”

eller
L

46

Kom och ta emot Kristi kropp.
Kom och drick ur odödlighetens källa.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 25) kan föregås av en stunds tystnad.

L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F

Amen.

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F

Amen.

25. Tacksägelsebön
Uppmaningen till bön, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
Bönens recitationsformel som dagens bön, s. 448.
Tacksägelsen kan också vara en lovpsalm.
Tacksägelseböner s. 395.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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IV Avslutning
26. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta
moment.
Under fastetiden utelämnas halleluja. Benedicamus utelämnas från och med
skärtorsdagens kvällsgudstjänst till påsknattens mässa.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm.
Serie 1a

        
S



Låt oss tack - a

      


*F



Her - ren.

Her

-

re,

vi

tack - ar dig.

      
Hal - le - lu

-

ja,

    

hal - le - lu

Serie 1b


S


*F
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Låt oss tack - a

Her - ren.

     
  
Her

-

re,

vi

tack - ar dig.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

-

ja.

  
   

    



Hal - le - lu

-

ja,

hal

-

le

-

lu

-

ja,

  
    



hal

-

le

-

lu - ja.

Serie 1c

   
S



 

Låt oss tack - a



Her - ren.

       

*F

Her

-

re,

vi tack - ar dig.

*27. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

MÄSSA 1

49

Serie 1a

   
F

A

-

men,

  
a

-

men,

 

a - men.

Serie 1b


F

   



A

a - men,

-

men,

  
a - men.

Serie 1c


    
F

A

-

men,

  
a

-

men.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Mässa 2
Alternativ a och b

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.
Serie 2a



 
L

I Faderns och ✢ Sonens och den heli - ga An - dens namn.



 
F

     



A - men.

     

L

Her- ren va - re med


er.

      

F

Her - ren väl - sig - ne dig.
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Serie 2b



  

F



I Faderns och ✢ Sonens och den he - li - ga An - dens namn.

L



      




A

  
-

men.



      

L

Her - ren va - re

med

er.



      

F

Her - ren väl - sig - ne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens
speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Exempel på inledningsord s. 278.

4. Beredelse
Beredelsen kan också placeras efter predikan (moment 15).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Syndabekännelser s. 287.
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Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Tacksägelseböner s. 296.
 tacksägelsebön

F

Amen.

5. Psaltarpsalm (Introitus)
Psaltarpsalmen (ur evangelieboken) kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
Om man vid moment 1 (Ingångspsalm) har använt psaltarpsalm utelämnas detta moment.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A

Kyrielitania
Kyrielitanian kan läsas eller sjungas.





S



 



  

Gud, vår him - mels - ke



 

Fa - der.

     

Du har skapat oss och vi till - hör dig.

F



  

Lyssna till di - na barn.

Kyrie enligt alternativ B.
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S

Je - sus Kris - tus, vår För - so - na - re.



   

 

Du har uppstått från de

F

   

dö - da.

Var mitt



i - bland oss.

Kyrie enligt alternativ B.



          
S

He - li - ga An - de, vår Trös - ta - re.



 



   

Du är glädjens rät - ta käl - la.

    

Ge våra hjärtan frimodig - het att tack - a dig.

F

Kyrie enligt alternativ B.

eller



 
S



Låt oss be i frid till Her - ren.
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Låt oss be om him - melsk frid

      
och vå - ra

F

    

  

sjä - lars fräls-ning.

Kyrie enligt alternativ B.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR





S



     

   

Låt oss be om frid för värl - den och att Guds för-sam-ling må be - stå.



  

 

Låt oss be om att vi alla skall va - ra

F

ett.

Kyrie enligt alternativ B.



 
S





 

Låt oss be om frid för alla som sam - las här.



   

 

Låt oss be Herren beskydda, bevara och för - sva - ra

F

oss.

Kyrie enligt alternativ B.

Alternativ B

Kyrie




F

          
Her - re, för - bar - ma dig ö - ver







         

Kris - tus, för - bar - ma dig ö - ver





oss.

oss.

          
Her - re, för - bar - ma dig ö - ver
MÄSSA 2

oss.
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*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen)
och under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent).



      

 
S



Ä - ra



 

och frid

F



va - re Gud i







på



 

höj

-





den



 

jor - den bland män - ni - skor - na

     
som han äls

-

kar.

Laudamus





F

Vi



      

lo - var

dig,



  
   
vi till - ber

vi

väl - sig - nar





dig,

vi

pri - sar och ä - rar



A - men.
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dig,

         

Sista gången:
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dig.

Kör eller försångare:





S



 

Vi tackar dig för din sto - ra här - lig - het,







   






Her - re



   



Gud,

him - mels - ke Ko - nung,

  

  

 

Gud Fa - der alls - mäk

F



-

tig!

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

Kör eller försångare:





S







  

Herre, Guds ende Son, Je - sus Kris - tus,





  

Herre Gud, Guds Lamm, Fa - derns Son,







   

du som bär





 





värl - dens syn - der,



för - bar - ma


dig





ö - ver
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Du som bär värl - dens syn - der,







 

Fa - derns hög - ra

  

för - bar - ma dig

F

vår bön.

   


  
Du som sitter på



hör



si - da,

  

ö - ver

oss.

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

Kör eller försångare:





S







   



   

Ty endast du

är

endast du

är Her - re,



he - lig,

      

endast du är den hög - ste,
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Je - sus





Kris - tus,

  
   
         

med den

F



he - li- ga An-den, i Guds, Faderns, här - lig - het.

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig. Amen.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

8. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Bönen kan avsluta kyrkans förbön om den placeras vid moment 6 (Kyrie).
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
9. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

12. Dagens psalm (Graduale)

MÄSSA 2
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*13. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.
Serie 2a



     
F

Hal - le - lu

-




 

ja,

hal - le - lu

-

ja,

    
hal - le - lu

Serie 2b

  

   
F

Hal - le - lu

-

ja,

     
hal - le - lu

  

   
hal - le - lu

-

ja.

 evangelium
Serie 2a



    
F
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Tack,

Her - re,

     
för ditt gla - da bud-skap.
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-

ja,

-

ja.

eller



         
F

Kris

-

tus, vi

lo - var dig.

eller



  

F

Tack,



Her - re,

      
för ditt gla - da

     

Hal - le - lu

-

bud - skap.




 

ja,

hal - le - lu

-

ja,

    
hal - le - lu

-

ja.

eller

       

 
F

Kris

-

tus, vi



     
Hal - le - lu

-

lo - var dig.

 

 

ja,

hal - le - lu

-

ja,

   

hal - le - lu

-

ja.

Serie 2b



 
F

 
    
   
Tack,

Her

-

re,



för ditt gla - da bud - skap.
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eller



      

F

Kris - tus, vi

lo - var dig.

eller



 
F

   
      
Tack,

Her

-

re, för ditt gla - da bud - skap.

  

   
F

Hal - le - lu

-



ja,

     
hal - le - lu

-

ja,



     

hal - le - lu

-

ja.

eller


 

  
   
F

Kris - tus, vi

lo - var dig.

  

   
F

Hal - le - lu

-

ja,

     
hal - le - lu

  

   
hal - le - lu
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-

ja.
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-

ja,

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15. Predikan
Predikan hålls över innevarande årgångs evangelium eller över första eller andra
läsningens text.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller av annan musik som leder
fram till syndabekännelsen.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall utelämnas psalmen i moment 17.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

eller

MÄSSA 2
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Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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18. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan placeras vid moment 6 (Kyrie). I detta fall indelas den i sekvenser genom församlingens kyriesång (se t.ex. Kyrkans förbön, s. 315).
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören)
eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
I samband med eller före kyrkans förbön meddelas namnen på dem som har blivit
döpta, dem som skall ingå eller har ingått äktenskap samt dem som har avlidit.
Till kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik, t.ex. ljuständning.
Böner som ansluter sig till kungörelserna, s. 310, 317.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
19. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av körsång eller instrumentalmusik.

20. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog
I stället för denna prefationsdialog kan prefationsdialogen i Mässa 1a användas.
Serie 2a


L





    



Her - ren är mitt i - bland oss.
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F



       
Vi vill be



hans

Lyft

e - ra

hjär - tan till Gud.



       
F


L

namn.

  
   



L

i



Vå - ra hjär - tan är hos Her - ren.



      
 
 
Låt oss tack - a

Gud,

vår

Her - re.

 
      

F

Han är värd vårt

tack och lov.

Serie 2b

 
L

      

Her - ren är mitt i - bland

   
F

Vi

 
L
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Lyft

vill

be

 
i

oss.



hans namn.

      
e - ra

hjär

-

tan

till Gud.
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F

Vå - ra

hjär - tan

är



hos Her - ren.

         

L

Låt oss tack - a Gud, vår Her

   

F

-

re.

    

Han är värd

vårt

tack och lov.

Prefation
Prefationen kan läsas eller sjungas. Prefationens avslutning enligt kyrkoåret s. 357.
Prefationen kan även sjungas som i Mässa 1a.
Serie 2a

Inledning





L







San - nerligen, du ensam är värd att vi överallt







   

och alltid tack - ar och



 

lo - var


dig,

   

allsmäktige Fader, he - li - ge Gud.







 

Dig vill vi prisa genom Jesus Kris - tus,
MÄSSA 2



 

vår

Her - re.
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Avslutning (allmän)



  

  
L

Ho - nom har du sänt till världen som Fräl - sa - re,



 

 

för att vi genom hans död



 

 



skall få förlåtelse för våra syn - der

    

och genom hans uppståndelse vin - na

e - vigt liv.



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

eller





L

 

 

Han är det levande brö - det







  

som har kommit ner från himlen för att ge värl - den liv.











Den som kommer till honom skall aldrig hung - ra,
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och den som tror på honom skall aldrig nå - gon - sin



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 

törs - ta.

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Serie 2b

Inledning

  



 

  

L

San - ner - ligen, du ensam är värd att vi överallt och alltid

tackar och lo - var dig,

 

   

allsmäktige Fader, he - li - ge Gud.

 

    

Dig vill vi prisa genom Jesus Kris - tus, vår Her - re.
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Avslutning (allmän)

  

 
L

Honom har du sänt till världen som Fräl - sa - re,

 

 

 

för att vi ge - nom hans död



 



skall få förlåtelse för våra syn - der







och genom hans uppståndelse vin - na



 

e - vigt

 

   
Där - för

 



och

liv.

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

eller



 
L



Han är det levande brö - det









som har kommit ner från himlen för att ge värl - den



 



Den som kommer till honom skall aldrig hung - ra,

70
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liv.

 







och den som tror på honom skall aldrig nå - gon - sin

 



och

törs - ta.

 

   
Där - för

 

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

*Sanctus (Helig)
Församlingen kan stå från Sanctus till och med Agnus Dei.
Serie 2a




                   
F



He - lig,



he - lig,

he

-

lig, Her-re Gud alls - mäk - tig.


                

Him - lar - na och jor - den är ful - la





  

Ho - si - an





   
   
-

na

i

höj

-



den.

                   
Väl - sig - nad va - re han,



av din här - lig - het.

  

Ho - si - an

som kom-mer i Her- rens namn.

    
  
-

na

i

höj
MÄSSA 2
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den.
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Serie 2b


     
F

He - lig, he - lig,

  
   



he - lig,

Her - re



Gud alls - mäk - tig.

 
      
        
Him - lar - na och

jor - den är ful - la

av


           



Ho - si - an -



na

i

höj

-

din

här - lig - het.

den.

       

      
Väl - sig - nad va - re han,

som kom - mer i Her - rens namn.

  
  
       
Ho - si - an - na

i

höj

-

den.

Bönen och instiftelseorden
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.
Alternativa texter för avsnittet Bönen och instiftelseorden, s. 389.

L

Helige Fader.
Hela skapelsen lovsjunger dig, Livgivare.
Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld,
utan lät din Son födas som människa för att rädda oss.
Vi tackar dig för frälsningen, som du har berett oss
genom hans fullkomliga offer på korset.
Han betalade vår skuld
och stiftade frid mellan dig och oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”

72
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Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Vi gläds över det som din Son har gjort för oss
och firar denna heliga måltid
där vi får del av frälsningens hemlighet.
Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd.
Vi väntar på hans återkomst i härlighet.
[F
F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Sänd din heliga Ande att välsigna oss,
så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.
Förena oss med honom och med varandra.
Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus.
Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

F

Amen.

21. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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22. Pax (Herrens frid)
Efter växelhälsningen kan man uppmana till fridsönskan. Församlingsmedlemmarna utbyter fridshälsningen och säger t.ex. Frid eller Guds frid.
Pax kan även sjungas som i Mässa 1a.
Serie 2a







L



  

Her - rens



frid

  



va - re med

er.

       

F

Hans

frid

va - re

med

dig.

Serie 2b





     

L





Her - rens frid va - re med er.



F

  

  

Hans

va - re med dig.

frid



*23. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.
Serie 2a



 
F
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O

  

  

  

Guds Lamm,

som bär

all
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värl - dens

synd,







    



för - bar - ma dig ö



 
O







-





ver oss.

  

  

  

Guds Lamm,

som bär

all

  

giv

  

värl - dens

synd,



oss din frid.
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F

 



 ( ) 

O Guds Lamm, som bär

 





  

för - bar - ma dig





 

 
O

 


giv









oss.

 

 ( ) 

   
din



värl - dens synd,

ö - ver

Guds Lamm, som bär

oss

all



all





värl - dens synd,


frid.
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24. Måltiden
Nattvardsinbjudan
L

Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.
Kom, bordet är dukat.

eller
L

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.”

eller
L

Kom och ta emot Kristi kropp.
Kom och drick ur odödlighetens källa.

Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 25) kan föregås av en stunds tystnad.
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L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F

Amen.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F

Amen.

25. Tacksägelsebön
Uppmaningen till bön, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
Bönens recitationsformel som dagens bön, s. 448.
Tacksägelsen kan också vara en lovpsalm.
Tacksägelseböner s. 395.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

IV Avslutning
26. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta
moment.
Under fastetiden utelämnas halleluja. Benedicamus utelämnas från och med
skärtorsdagens kvällsgudstjänst till påsknattens mässa.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm.
Serie 2a





S




Låt



*F

      
oss

Her

     


Her

tack - a

-



   
Hal - le - lu

re,

vi

  
-

ja,

  
-

ren.

  

tack - ar

dig.

  

   

hal - le - lu
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Serie 2b

      
S

Låt oss tack - a



Her - ren.

         

       
Her - re, vi

*F

tack- ar dig. Hal- le - lu - ja, hal - le - lu - ja.

*27. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Serie 2a



 
F

 

A - men,

   



  

a

a

-

-

men,

Serie 2b

 
F
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A - men,

   
a - men,



a - men.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

men.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som
församlingen kan ansluta sig till.

MÄSSA 2
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Mässa 3
I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

 
 



A - men.

  
L



I Faderns och ✢ Sonens och den heliga An - dens namn.

L

F

 

Her - ren

   
va - re

med er.

      
F

Her - ren väl - sig - ne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens
speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Exempel på inledningsord s. 278.

4. Beredelse
Beredelsen kan också placeras efter predikan (moment 15).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja. Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Syndabekännelser s. 287.

Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Tacksägelseböner s. 296.
 tacksägelsebön

F

Amen.

5. Psaltarpsalm (Introitus)
Psaltarpsalmen (ur evangelieboken) kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
Om man vid moment 1 (Ingångspsalm) har använt psaltarpsalm
utelämnas detta moment.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A

Kyrielitania
Kyrielitanian kan läsas eller sjungas.


S

 

Gud, vår himmelske Fa - der.

 

  



Du har skapat oss och vi till - hör dig.

  

Lyssna till di - na barn.

F

Kyrie enligt alternativ B.


S

   



Jesus Kristus, vår För - so - na - re.

   

Du har uppstått från de dö - da.

     
Var mitt i - bland oss.

F

Kyrie enligt alternativ B.


 
S

  

Heliga Ande, vår Trös - ta - re.

 



   

Du är glädjens rät - ta

käl - la.

  

Ge våra hjärtan frimodighet att tack - a dig.

F

Kyrie enligt alternativ B.
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eller

   

S

 

Låt oss be i frid till Her-ren.

      
Låt oss be om him - melsk frid

       
och

F


S



vå - ra

sjä - lars fräls- ning.

Kyrie enligt alternativ B.



 

  

Låt oss be om frid för värl - den

         
och att Guds för - sam - ling må be - stå.

 

   

Låt oss be om att vi alla skall va - ra ett.

F

Kyrie enligt alternativ B.

   

S

  

Låt oss be om frid för alla som sam - las här.

    

      

Låt oss be Herren beskydda, be - va - ra och för - sva - ra oss.

F
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Kyrie enligt alternativ B.
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Alternativ B

Kyrie

F



  

          

Her - re,

Her - re,

   
Kris - tus,



   
Her - re,

för - bar - ma dig ö - ver oss.

          
Kris - tus,

för - bar - ma dig ö - ver oss.

        


Her - re,

för - bar - ma dig ö - ver oss.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen)
och under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent).


S


F

        
Ä - ra

va - re Gud i

höj - den

   
   
       

och frid på jor - den bland männi - skor - na som han äls - kar.
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Laudamus
 
F







  



tack - ar

dig,

1. Gud,

vår Gud,

vi

 



  



lo - var

 

dig

och

  



Fa - der,





 
i




din

till - ber



ko - nung,



him - mel



dig,



all - makts Gud,

  
här







bland oss.

2.

Jesus Kristus, Faderns Son,
du Guds Lamm som bär vår synd,
för vår talan, hör vår bön,
Herre, se till oss i nåd!

3.

Ensam helig är Guds Son,
Kristus, lovad vare du,
i Guds Andes klara ljus,
i Guds Faderns härlighet.

8. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Bönen kan avsluta kyrkans förbön om den placeras vid moment 6 (Kyrie).
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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II Ordet
9. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

12. Dagens psalm (Graduale)
*13. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.


F


   
Hal-le - lu

-

ja,

    
hal - le - lu
MÄSSA 3
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hal - le - lu - ja.
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 evangelium





F

      





Tack Her - re, för ditt gla - da bud - skap.

eller

         
F

Kris

-

tus,

vi

lo

-

var dig.

eller





F





      



Tack, Her - re, för ditt gla - da bud - skap.

    
Hal - le - lu

-


ja,

  



hal - le - lu - ja.

eller

       
F

Kris - tus, vi

   

Hal - le - lu
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-

lo - var dig.


ja,

  



hal - le - lu - ja.
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14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15. Predikan
Predikan hålls över innevarande årgångs evangelium eller över första eller andra
läsningens text.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller av annan musik som leder
fram till syndabekännelsen.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall utelämnas psalmen i moment 17.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

eller
MÄSSA 3
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Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

90

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

18. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan placeras vid moment 6 (Kyrie). I detta fall indelas den i sekvenser genom församlingens kyriesång (se t.ex. Kyrkans förbön, s. 315).
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören)
eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
I samband med eller före kyrkans förbön meddelas namnen på dem som har blivit
döpta, dem som skall ingå eller har ingått äktenskap samt dem som har avlidit.
Till kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik, t.ex. ljuständning.
Böner som ansluter sig till kungörelserna, s. 310, 317.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
19. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av körsång eller instrumentalmusik.

20. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog
I stället för denna prefationsdialog kan prefationsdialogen i Mässa 1a användas,
men i F-dur.


L

 



Her - ren

   
F

Vi

vill

be





är

mitt

 
i







i - bland oss.



hans namn.
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L


F

       
Lyft

 



Vå - ra

 
L

e - ra



Låt

oss

 



F

Han

är



hjär - tan till Gud.





hjär - tan





är





hos Her - ren.

   



tack - a Gud, vår Her - re.





värd

vårt









tack och

lov.

Prefation
Prefationen kan läsas eller sjungas. Prefationens avslutning enligt kyrkoåret s. 376.
Prefationen kan även sjungas som i Mässa 1a, men i F-dur.

Inledning


L

   
San - ner - ligen, du ensam är värd

 





att vi överallt och alltid tack - ar

 






och

  



lo - var



alls - mäk - tige Fader, he - li - ge Gud.
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dig,

 

    

Dig vill vi prisa genom Jesus Kris - tus, vår Her - re.

Avslutning (allmän)

   
L

   

Ho - nom har du sänt till världen som Fräl - sa - re,

 







för

att

vi

ge - nom hans död


 





 

skall få förlåtelse för vå - ra



 



 
syn - der





och genom hans uppståndelse vin - na

   





e - vigt

 
och



liv.

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa















ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:
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eller


L

 
Han

 





är

det





som har









le - van - de



brö - det

 

kommit ner från himlen för att ge

 

värl - den





Den som kommer till honom skall ald - rig

liv.



hung - ra,

 



 

och den som tror på honom skall aldrig nå - gon - sin

törs - ta.



   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa







 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

*Sanctus (Helig)
Församlingen kan stå från Sanctus till och med Agnus Dei.

 
F

94



He - lig,



  



he

he - lig,

-

lig,
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Her - re


Gud


alls -

    

  
mäk - tig.

  

Him - lar - na och jor - den är

 

 

 

Väl - sig - nad

   



 

här - lig - het.



     

  

Ho - si - an - na

 



va - re

han,



Her - rens namn.

ful - la

i

höj

 



som

av din





-

den.

 

kom - mer

      
Ho - si - an

-

na

i

i



höj - den.

Bönen och instiftelseorden
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.
Alternativa texter för avsnittet Bönen och instiftelseorden, s. 389.

L

Helige Fader.
Hela skapelsen lovsjunger dig, Livgivare.
Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld,
utan lät din Son födas som människa för att rädda oss.
Vi tackar dig för frälsningen, som du har berett oss
genom hans fullkomliga offer på korset.
Han betalade vår skuld
och stiftade frid mellan dig och oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
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Vi gläds över det som din Son har gjort för oss
och firar denna heliga måltid
där vi får del av frälsningens hemlighet.
Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd.
Vi väntar på hans återkomst i härlighet.
[F
F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Sänd din heliga Ande att välsigna oss,
så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.
Förena oss med honom och med varandra.
Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus.
Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

F

Amen.

21. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F
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Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

22. Pax (Herrens frid)
Efter växelhälsningen kan man uppmana till fridsönskan. Församlingsmedlemmarna utbyter fridshälsningen och säger t.ex. Frid eller Guds frid.
Pax kan även sjungas som i Mässa 1a, men i F-dur.

 
L





Her - rens


F

 
Hans



frid

va - re





frid





med

er.






med

dig.



va - re

*23. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.


F

    
O

 

Guds

Lamm, som bär

   

bar - ma dig

ö - ver

     
bär



 
O

 
giv



 

oss.

O

Guds



 





Lamm, som







oss

din

frid.





värl - dens synd,



värl - dens synd,

Guds

   

 

för -





Lamm, som

     
för - bar - ma dig


bär
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värl - dens


synd,
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24. Måltiden
Nattvardsinbjudan
L

Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.
Kom, bordet är dukat.

eller
L

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.”

eller
L

Kom och ta emot Kristi kropp.
Kom och drick ur odödlighetens källa.

Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 25) kan föregås av en stunds tystnad.
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L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F

Amen.
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eller
L

Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F

Amen.

25. Tacksägelsebön
Uppmaningen till bön, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
Bönens recitationsformel som dagens bön, s. 448.
Tacksägelsen kan också vara en lovpsalm.
Tacksägelseböner s. 395.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

IV Avslutning
26. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta
moment.
Under fastetiden utelämnas halleluja. Benedicamus utelämnas från och med
skärtorsdagens kvällsgudstjänst till påsknattens mässa.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm.



      

S

Låt oss tack - a

 
*F



Her

Her - ren.







-

re,

vi

    
Hal- le - lu

-

ja,





tack - ar

  


dig.



hal - le - lu - ja.
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Under fastetiden (från och med askonsdagen):



      

S



Låt oss tack - a



*F

Her - ren.



    
Her - re,

vi

  

tack

-

ar


dig.

*27. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

  
F

A - men,

 



a - men,

a - men.



Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Mässa 4
I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

 
L



I Faderns och ✢ Sonens och den heliga An - dens namn.

 
F

 


A - men.

 
L

 

Herren vare med er.

      
F

Her - ren väl - sig - ne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens
speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Exempel på inledningsord s. 278.

4. Beredelse
Beredelsen kan också placeras efter predikan (moment 15).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Syndabekännelser s. 287.

Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Tacksägelseböner s. 296.
 tacksägelsebön

F

Amen.

5. Psaltarpsalm (Introitus)
Psaltarpsalmen (ur evangelieboken) kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
Om man vid moment 1 (Ingångspsalm) har använt psaltarpsalm utelämnas detta moment.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A

Kyrielitania
Kyrielitanian kan läsas eller sjungas.

 
S

 

Gud, vår himmelske Fa - der.

 

  



Du har skapat oss och vi till - hör dig.

  

Lyssna till di - na barn.

F

Kyrie enligt alternativ B.

 
S

   

Jesus Kristus, vår För - so - na - re.

 

  

Var mitt

F

Du har uppstått från de dö - da.



i - bland oss.

Kyrie enligt alternativ B.

 
S

 

    

Heliga Ande, vår Trös - ta - re.

 



Du är glädjens rätta käl - la.

  

Ge våra hjärtan frimodighet att tack - a

F

 



dig.

Kyrie enligt alternativ B.
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eller

 
S

 

Låt oss be i frid till Her-ren.

 

 





Låt oss be om him - melsk frid

  

och våra sjä - lars fräls - ning.

F

Kyrie enligt alternativ B.

 
S

  

  

Låt oss be om frid för värl - den

 

och att Guds församling må be- stå.

  

Låt oss be om att vi alla skall va - ra ett.

F

Kyrie enligt alternativ B.

 
S

   

Låt oss be om frid för alla som sam - las här.

 

   

Låt oss be Herren beskydda, bevara och för - sva - ra oss.

F
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Kyrie enligt alternativ B.
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Alternativ B

Kyrie
 
F



Her - re,

 



Kris - tus,







Her - re,

       
Her - re, för - bar - ma dig.

  
   
Kris - tus, för - bar - ma dig.

      
Her - re, för - bar - ma dig.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen)
och under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent).

        
S

Ä - ra va - re Gud i höj - den

 
F

och

  


       

frid på jor - den bland män - ni - skor - na som han äls - kar.
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Laudamus
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan t.ex. följande treenighetspsalmer användas
då nattvard inte firas: 90:4, 145, 147153, 286, 298, 437, 566:7, 568:9.
Laudamus kan även utföras med församlingsomkväde enligt mönster i Mässa 1,
dock så att inget omkväde sjungs före Amen.



   

F

Vi lo - var dig,

 
vi



för din sto - ra

vi

till - ber dig,

    

pri - sar och ä - rar dig.

  

   



vi väl - sig - nar dig,

    


   
 

    

Vi tack - ar



 

här - lig - het.

dig

 

Her - re Gud,

      

   

him - mels - ke Ko - nung, Gud Fa - der alls - mäk - tig!

 



 



Her - re, Guds en - de

 



Her - re




Gud,

   
du som bär
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Son,



Je - sus

  
Guds



Lamm,

  





Kris - tus,





Fa - derns Son,

 

värl - dens syn - der,

GUDSTJÄNSTFORMULÄR



   
för - bar - ma dig

    
ö



-



ver oss.

 



hör vår

bön.

Du som



är

  





       
he - li - ga

här - lig - het.

A

-

men,



du



är



Her - re,

   
  
Je

-

sus

Kris - tus,

   



An - den,

  



Ty en - dast



en - dast

    

   






 

ö - ver oss.



he - lig,

den

syn - der,



    

en - dast du är den hög - ste,

med

värl - dens



Du som sit - ter på Fa - derns hög - ra

si - da, för - bar - ma dig

du

bär

     

    
  

  







i

 

Guds, Fa - derns,

  

  

a

a

-

men,

-

men.

8. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Bönen kan avsluta kyrkans förbön om den placeras vid moment 6 (Kyrie).
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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II Ordet
9. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

12. Dagens psalm (Graduale)
*13. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.

     

F
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Hal - le - lu - ja,

 
   
   
hal - le - lu - ja,
GUDSTJÄNSTFORMULÄR

hal - le - lu - ja.

 evangelium

 
 
F

Tack,



Her - re,

    



för ditt gla - da bud - skap.

eller

   
F

Kris

-

      
tus,

vi

lo

-

var

dig.

eller


F

  

 
 
 

Tack, Her - re,



för ditt gla - da bud - skap.

  
  
   

    
Hal - le - lu - ja,

hal - le - lu - ja,

hal - le

-

lu - ja.

eller

 
 
F

Kris

-

  
 
 
tus, vi

    
Hal - le - lu - ja,

lo

-

var

dig.

 
   
  
hal - le - lu - ja,
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-



lu - ja.
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14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15. Predikan
Predikan hålls över innevarande årgångs evangelium eller över första eller andra
läsningens text.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller av annan musik som leder fram
till syndabekännelsen.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall
utelämnas psalmen i moment 17.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

eller
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Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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18. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan placeras vid moment 6 (Kyrie). I detta fall indelas den i
sekvenser genom församlingens kyriesång (se t.ex. Kyrkans förbön, s. 315).
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören)
eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
I samband med eller före kyrkans förbön meddelas namnen på dem som har blivit
döpta, dem som skall ingå eller har ingått äktenskap samt dem som har avlidit.
Till kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik, t.ex. ljuständning.
Böner som ansluter sig till kungörelserna, s. 310, 317.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
19. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av körsång eller instrumentalmusik.

20. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog




L


F

112



    

Her - ren



är mitt

i - bland oss.

    



Vi

namn.

vill be



i hans
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L

      
Lyft




F

e - ra

hjär - tan

      
Vå - ra hjär - tan




L





Låt




F

till Gud.



är hos Her - ren.





Han

är









oss tack - a






Gud, vår Her - re.







värd vårt tack och


lov.

Prefation
Prefationen kan läsas eller sjungas. Prefationens avslutning enligt kyrkoåret s. 347.

Inledning





 

L

San - nerligen, du ensam är värd att vi överallt











och alltid tack - ar










och





lo - var


dig,

   

alls - mäktige Fader, he - li - ge Gud.







    

Dig vill vi prisa genom Jesus Kris - tus, vår Her - re.
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Avslutning (allmän)





L





     

Ho - nom har du sänt till värl - den som Fräl - sa - re,




för







 



att

ge - nom hans död

 

vi







   

skall få förlåtelse för vå - ra syn - der







   



och genom hans uppståndelse vin - na





 

e - vigt liv.

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



och till - bed - jan - de sjung - a:

eller


L
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Han är det le - van - de brö - det

GUDSTJÄNSTFORMULÄR



ditt namn





 

  

som har kommit ner från himlen för att ge värl - den liv.





 

  



Den som kommer till honom skall ald - rig hung - ra,







    

och den som tror på honom skall aldrig nå - gon - sin törs - ta.





   

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     

ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

*Sanctus (Helig)
Församlingen kan stå från Sanctus till och med Agnus Dei.

   
F

He - lig,

  

  
 
 

he - lig,

he - lig, Her - re Gud alls - mäk - tig.

     

 

Him - lar - na och jor - den är
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ful - la

av din här - lig - het.
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Ho- si - an - na i höj - den.

 

   





   
 

Väl - sig - nad va - re han, som

 

   

kom - mer i Her- rens namn. Ho - si - an - na



i höj - den.

Bönen och instiftelseorden
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.
Alternativa texter för avsnittet Bönen och instiftelseorden, s. 389.

L

Helige Fader.
Hela skapelsen lovsjunger dig, Livgivare.
Du lämnade inte din skapelse i syndens och dödens våld,
utan lät din Son födas som människa för att rädda oss.
Vi tackar dig för frälsningen, som du har berett oss
genom hans fullkomliga offer på korset.
Han betalade vår skuld
och stiftade frid mellan dig och oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Vi gläds över det som din Son har gjort för oss
och firar denna heliga måltid
där vi får del av frälsningens hemlighet.
Vi minns hans död, uppståndelse och himmelsfärd.
Vi väntar på hans återkomst i härlighet.
[F
F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Sänd din heliga Ande att välsigna oss,
så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.
Förena oss med honom och med varandra.
Låt oss bli en kropp, ett levande offer i Kristus.
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Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.
F

Amen.

21. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

22. Pax (Herrens frid)
Efter växelhälsningen kan man uppmana till fridsönskan. Församlingsmedlemmarna utbyter fridshälsningen och säger t.ex. Frid eller Guds frid.





L


F

      
Her - rens frid va - re



med er.

  

  

Hans

va - re med dig.

frid
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*23. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.

     
F

O



Guds Lamm,

  
   

som bär

        



för - bar

-

ma dig

     
O

 
giv

 

syn - der,



ö - ver oss.



Guds Lamm,

värl - dens

  
    

som bär

värl - dens

syn - der,



oss din frid.

24. Måltiden
Nattvardsinbjudan
L

Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.
Kom, bordet är dukat.

eller
L

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.”

eller
L

118



Kom och ta emot Kristi kropp.
Kom och drick ur odödlighetens källa.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 25) kan föregås av en stunds tystnad.

L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F

Amen.

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F

Amen.

25. Tacksägelsebön
Uppmaningen till bön, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
Bönens recitationsformel som dagens bön, s. 448.
Tacksägelsen kan också vara en lovpsalm.
Tacksägelseböner s. 395.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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IV Avslutning
26. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta
moment.
Under fastetiden utelämnas halleluja. Benedicamus utelämnas från och med
skärtorsdagens kvällsgudstjänst till påsknattens mässa.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm.



      
S

Låt oss

 
*F

Her

tack - a



Her - ren.

  
  
-

re,

    
Hal - le - lu - ja,

vi



tack - ar

  


dig.



hal - le - lu - ja,

  

hal - le - lu - ja.

*27. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

120

GUDSTJÄNSTFORMULÄR



   
F

A - men,

  

   

a - men,

a

-

men.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Gudstjänst
Detta är formuläret för predikogudstjänst (fi. sanajumalanpalvelus). Det kan användas
vid huvudgudstjänst på sön- och helgdagar, vid veckogudstjänst och vid särskilda tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster, skolgudstjänster och försvarsmaktens gudstjänster).
Formuläret kan också användas vid gudstjänster i anslutning till kyrkoårets festtider samt
vid temagudstjänster. Detta är också det formulär som bör användas i de särskilda fall
som nämns i kyrkoordningen (KO 2:7).
Strukturen kan anpassas efter den speciella situationen. I denna gudstjänst koncentrerar
man sig på ordet och bönen. Församlingsmedlemmarna ges möjlighet till själavård och
bikt före eller efter gudstjänsten.
GUDSTJÄNST
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I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Exempel på inledningsord s. 278.

4. Beredelse
Beredelsen kan också placeras efter predikan (moment 13).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Syndabekännelser s. 287.

Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F
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Amen.

GUDSTJÄNSTFORMULÄR

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Som tacksägelsebön kan man även ha en psalm eller en sång, varvid
moment 5 (Psalm) utelämnas.
Tacksägelseböner s. 296.
 tacksägelsebön

F

Amen.

5. Psalm
Psalmen kan ersättas med sång, psaltarpsalm eller instrumentalmusik.

6. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
7. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

8. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.
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9. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10. Dagens psalm (Graduale)
Psalmen kan ersättas av annan musik.

*11. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium

[F
F

Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]

12. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

13. Predikan
Predikan hålls över innevarande årgångs evangelium eller över första eller andra
läsningens text.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller av annan musik som leder
fram till syndabekännelsen.

*14. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall utelämnas psalmen i moment 15.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.
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Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

15. Psalm
Under denna psalm kan kollekten uppbäras. Den kan samlas in också i slutet av
gudstjänsten. Kollektens ändamål anmäls före psalmen. Om kollekten uppbärs i
slutet av gudstjänsten, kan den anmälas som förbönsämne före kyrkans förbön.
Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av annan musik.

III Bönen
16. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Även en psalm kan
användas. Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller
bönesång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Kyrkans
förbön kan också ha en mera utvidgad form och t.ex. innehålla möjlighet till personlig själavård. Även bönealtaren kan användas.
GUDSTJÄNST
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L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

17. Herrens bön
Bönen kan också sjungas. Melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning
*18. Lovpsalm
Även högmässans lovprisning (Benedicamus) kan användas.

*19. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller

F
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Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
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Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

eller
L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.

20. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Veckomässa
Veckomässan innehåller högmässans centrala delar. Den har en flexibel struktur som ger
utrymme för stillhet, meditation eller fri bön. Församlingsmedlemmarna ges möjlighet
till enskild själavård och bikt antingen före eller efter gudstjänsten.
Veckomässan är avsedd att firas främst som gudstjänst på en vardag (morgon- eller aftongudstjänst, temagudstjänst). Den kan också firas vid speciella tillfällen (t.ex. vid ungdomsgudstjänster, gudstjänster för läroinrättningar och gudstjänster för försvarsmakten).
Veckomässan kan också i sin helhet vara läst.
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I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen
står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Exempel på inledningsord s. 278.

4. Beredelse
Beredelsen kan placeras efter bibelläsningen och predikan (moment 7).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Syndabekännelser s. 287.

Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F
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Amen.
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5. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik eller stilla meditation.

6. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
7. Textläsning och predikan
I stället för eller i anslutning till evangelietexten kan man läsa en text ur Gamla
eller Nya testamentet. Till bibelläsningen kan fogas ett svar (psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation). I stället för predikan kan en lämplig meditationstext läsas.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan följer trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller av annan musik som leder
fram till syndabekännelsen.

*8. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall utelämnas psalmen i moment 9.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
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steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

9. Psalm
Psalmen kan ersättas med annan musik eller med tystnad.

10. Kyrkans förbön
Om moment 17 innehåller läst eller sjungen förbön utelämnas detta moment.
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller bönesång av församlingen eller
kören) eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
11. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av tystnad, körsång eller instrumentalmusik.
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12. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog, prefation och
*Sanctus
Se högmässan moment 20. Alternativa texter till Sanctus s. 387.

Bönen och instiftelseorden
Om prefationsdialogen, prefationen och Sanctus utelämnas börjar bönen med uppmaningen: Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.
Alternativa texter för avsnittet Bönen och instiftelseorden, s. 389.

L

Himmelske Fader och Skapare,
vi minns med tacksamhet
vad du har gjort för oss:
Du sände din Son för att rädda världen.
Han blev människa som vi, men utan synd.
Han uppfyllde din vilja i allt
och utlämnade sig frivilligt till lidande och död
för att vi skulle gå fria.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Barmhärtige Fader,
vi vill uppfylla denna befallning
och fira den heliga nattvarden till minne av din Son
och så förkunna hans död till dess han kommer.
F
[F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Vi ber dig: Sänd din heliga Ande
så att vi litar på löftet om syndernas förlåtelse
och i tro tar emot din Sons kropp och blod till vår frälsning
tills vi en gång får möta honom i ditt rike.
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Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.
F

Amen.

13. Herrens bön
Bönen kan också sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

14. Pax (Herrens frid)
Se moment 22 (Pax) i högmässan.

*15. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Se moment 23 (Agnus Dei) i högmässan. Agnus Dei kan också sjungas
under kommunionen. Alternativa texter till Agnus Dei s. 394.

16. Måltiden
Nattvardsinbjudan
L

Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.
Kom, bordet är dukat.

eller
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L

Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila.”

eller
L

Kom och ta emot Kristi kropp.
Kom och drick ur odödlighetens källa.

Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 17) kan föregås av en stunds tystnad.

L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F

Amen.

eller
L

Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F

Amen.
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17. Tacksägelsebön
Tacksägelsen kan också vara en lovpsalm. I så fall utelämnas lovprisningen (moment 18).

L

Låt oss be.
Jesus Kristus,
vi prisar dig för livets bröd,
som har mättat oss.
Tag också oss i din tjänst
sänd ut oss, var och en till den uppgift
som du har utsett åt oss.
Vi prisar dig för frälsningens bägare,
ditt dyrbara blod, som ger oss förlåtelse.
Låt den förnya oss.
Hjälp oss så att vi inte söker vår tillfredsställelse
enbart i det som inte består.
Du vår tillvaros källa,
hindra oss från att slösa bort och förstöra vårt liv.
Vi prisar dig för din nåd.
Låt den förnya vår gemenskap med varandra.
Låt din förlåtelse fördriva vårt hat,
vår avund och vår bitterhet.
Vi tackar dig för att du ger oss ny kraft
som väcker nytt mod i oss
och för oss från döden till livet.
Hjälp oss att stöda dem
som tröttas ut av sina bekymmer
och ängslas för framtiden.
Ge oss förmågan att se ditt ansikte i alla människor.
Vi prisar dig, Fridsfurste.
Ge din frid åt dem som plågas av oro och ångest.
Kom med din frid mitt i vår vardag
så att vi får kraft att gå i dina fotspår.
Vi prisar dig, Jesus Kristus,
du som övervann döden
och gav oss det nya livet.

F
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Amen.
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IV Avslutning
*18. Benedicamus (Lovprisning)
Se moment 26 i högmässan. Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 17) utelämnas Benedicamus.

*19. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller

F

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

eller
L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.

20. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Familjemässa
Familjemässan är en gemensam församlingsgudstjänst där man särskilt beaktar barnfamiljerna. Den kan också firas som huvudgudstjänst på sön- och helgdagar. I förberedelsen och utformningen av familjemässan beaktar man de principer som nämnts i gudstjänstbokens inledning.
Familjemässans texter kan väljas fritt bland den aktuella söndagens texter i evangelieboken. Inne i gudstjänsten kan man ha t.ex. dop eller välsignelse av skolbarn.
Familjemässans formulär kan användas också under veckan eller vid speciella tillfällen
(t.ex. skolgudstjänst). Man kan då anpassa ordningen efter situationens krav.
Om familjemässan firas som predikogudstjänst, varvid nattvardsdelen utelämnas, uppbärs kollekten under den psalm som nämns i moment 13 och Herrens bön läses efter
amen i kyrkans förbön. I sådant fall kan man använda benämningen familjegudstjänst.
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I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

Välsignelse
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

eller

Växelsång
S
F
[F
S
F

Herren är mitt ibland oss.
Herren är mitt ibland oss.
Vi firar en glädjefest.]
Vi firar en glädjefest.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över i syndabekännelsen.
Alternativa inledningsord s. 402.

Kära vänner.
–––
Gud är vår Far och vi är hans barn.
Gud vill att vi alla skall vara vänner.
Nu ber vi till Gud om förlåtelse i Jesu namn:
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eller
L
F
L
F
L
F
L

Nu är Guds tid.
Här i sitt hus
sluter han in oss i värme och ljus.
Nu är Guds tid.
Nu skall hans ord
leda oss rätt och hjälpa oss tro.
Nu är Guds tid.
Nu vill vi be
och ta emot vad Gud har att ge.
Nu ber vi till Gud om förlåtelse i Jesu namn:

4. Beredelse
Beredelsen kan placeras efter predikan (moment 11).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Syndabekännelsen kan sjungas som psalm, se s. 435.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Herre vår Gud, du känner och älskar oss alla.
Tack för att vi får vara dina barn.
Du vet att vi har syndat.
Vi har inte gjort vad du vill att vi skall göra.
Vi har tänkt mer på oss själva än på andra.
Förlåt oss för Jesu skull.

eller
Jesus, du som blev vår bror,
vi bekänner inför dig
att vi tänkt och sagt och gjort
sådant som du inte vill.
Herre, hör vår bön.
Jesus, allas Frälsare,
vi ber dig förlåta oss.
Glöm allt ont som vi har gjort.
Du kan göra allting nytt.
Kristus, hör vår bön.
(Melodi, se s. 435.)
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Avlösning
Alternativa avlösningar s. 293.

Gud har gett oss Jesus som vår Frälsare.
Han hör våra böner och förlåter oss.
Han ger oss glädje och frid.
F

Amen.

eller
Gud hör våra böner.
Han förlåter oss för Jesu skull.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner s. 296.

Käre himmelske Far.
Tack för att du förlåter oss våra synder för Jesu skull.
Hjälp oss att leva av din förlåtelse
och att förlåta varandra.
F
Amen.

eller
Om man har sjungit Jesus, du som blev vår bror som syndabekännelse
sjunger man följande tacksägelsesång:

Jesus, hjälpare och vän,
tack för din förlåtelse,
tack för glädjen som du ger,
tack för att du älskar oss.
Herre, hör vår bön.
(Melodi, se s. 435.)

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Om man har sjungit Jesus, du som blev vår bror som syndabekännelse utelämnas
detta moment.
Alternativa texter till kyriesånger s. 297.

F
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Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.
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*6. Gloria och treenighetspsalm
Gloria och treenighetspsalmen utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen) och under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent).

Gloria
Alternativa texter till gloriasånger s. 299.

S
F

Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Treenighetspsalm
Alternativa texter till treenighetspsalmer s. 299.

F

1.

Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn
skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

2.

Jesus, Guds Son,
levde och dog
för alla, för oss,
lever i dag,
ja, han är här,
ja, han är här.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.

3.

Anden, vår tröst,
levande, varm
och helig och stark,
talar om Gud,
stöder och bär
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre, vi tackar dig.
Herre, vi prisar dig.
Herre, vi sjunger ditt heliga namn.
(Psb 153)
FAMILJEMÄSSA
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7. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

S

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
8. Textläsning
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under läsningen.

9. Dagens psalm (Graduale)
*10. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Under fastetiden (från
och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet.

11. Predikan
Läsningen av bibeltexten kan integreras i själva predikan. Man kan också avsluta
predikan med att läsa texten. Predikan kan innehålla en aktivitetsdel.
Om beredelsen (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Beredelsen kan föregås av en psalm eller annan musik som leder fram till
syndabekännelsen.

*12. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Man kan också använda en trosbekännelsepsalm eller -sång, t.ex. psb 152. I detta
fall utelämnas psalmen i moment 13.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.
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Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

13. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

14. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330. Under fastetiden (från och med askonsdagen) kan man använda litanian, s. 324, eller Trishagion, s. 321. Bönen kan indelas
i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören)
eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.
I samband med eller före kyrkans förbön meddelas namnen på dem som har blivit
döpta, dem som skall ingå eller har ingått äktenskap samt dem som har avlidit. Till
kungörelserna kan man foga musik eller annan symbolik (t.ex. ljuständning). Böner som ansluter sig till kungörelserna, s. 310, 317.

S

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

FAMILJEMÄSSA
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eller
S

Låt oss be till Herren.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
15. Tillredelsepsalm (Offertorium)
Under denna psalm insamlas kollekten och nattvardsbordet dukas. Kollektens
ändamål meddelas före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av körsång eller instrumentalmusik.

16. Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
Prefationsdialog
L
F
L
F
L
F

Herren är mitt ibland oss.
Vi vill be i hans namn.
Lyft era hjärtan till Gud.
Våra hjärtan är hos Herren.
Låt oss tacka Gud, vår Herre.
Han är värd vårt tack och lov.

Prefation
Även högmässans prefationer (t.ex. s. 39) kan användas.

Gud, du är vår Far.
Du har gett oss livet
och skapat hela den vackra världen omkring oss.
Vi prisar dig tillsammans med alla dina barn
och himlens änglar:

eller
Gode Gud, vi tackar dig för att vi får komma till dig.
Du älskar oss
och därför har du gett oss den vackra världen.
Du älskar oss
och därför har du gett oss din Son Jesus.
Du älskar oss
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och därför mättar du oss med ditt goda.
Vi tackar dig för denna himmelska gåva
och sjunger ditt lov tillsammans med änglarna och alla heliga:
Prefationen kan också ersättas av uppmaningen Låt oss tacka Gud,
vår Herre, som leder över till Sanctus.

*Sanctus (Helig)
Församlingen kan stå från Sanctus till och med Agnus Dei.
Alternativa texter till sanctushymner s. 387.

F

Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.
Hosianna i höjden.
Välsignad vare han, som kommer i Herrens namn.
Hosianna i höjden.

Bönen och instiftelseorden
Bönen och instiftelseorden kan läsas eller sjungas. Melodier s. 426.

L

Himmelske Far.
Allt har du gjort väl.
I din kärlek sände du din Son Jesus att vara vår vän och räddare.
Han är den gode herden som gav sitt liv för oss.
Han dog på korset för att vi skulle få förlåtelsens glädje
och lämnade sin grav
för att också vi skall få ett evigt liv.
Han gav oss tacksägelsens måltid
som en gemensam glädjefest för Guds husfolk.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

F

Himmelske Far. Vi är glada över allt som Jesus har gjort för oss.
Ge oss din heliga Ande,
så att vi i tro tar emot vår Herre Jesus i nattvarden.
Tack för den stora gåvan.
Amen.
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17. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

18. Pax (Herrens frid)
Efter växelhälsningen kan man uppmana till fridsönskan. Församlingsmedlemmarna utbyter fridshälsningen och säger t.ex. Frid eller Guds frid.

L
F

Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

*19. Agnus Dei (O Guds Lamm)
Under hymnen kan liturgen bryta brödet. Alternativa texter till Agnus Dei-hymner
s. 394.

F

O Guds Lamm, som bär (all) världens synd(er),
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär (all) världens synd(er),
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär (all) världens synd(er),
giv oss din frid.

20. Måltiden
Nattvardsinbjudan
Man kan säga t.ex.:

L
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Kom, bordet är dukat!
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Kommunionen
Under kommunionen kan man ha psalmsång eller annan musik.
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.
Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.
Nattvardsgästen kan svara: Amen.

Slutord
När slutorden har uttalats täcks nattvardskärlen över [och placeras på kredensbordet]. Tacksägelsebönen (moment 21) kan föregås av en stunds tystnad.

L

Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till evigt liv.

F

Amen.

eller
L

Må vår Herre Jesus Kristus styrka oss till att leva i tro, hopp
och kärlek.

F

Amen.

21. Tacksägelsebön
Uppmaningen till bön, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Bönens recitationsformel som dagens bön, s. 448.
Som tacksägelsebön kan man också använda en psalm (t.ex. psb. 221:1, 7; 224: 1, 2,
5; 225:12; 226:13; 229:13).
Alternativa tacksägelseböner s. 395.
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L

Låt oss be.
Vi tackar dig, himmelske Fader, för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och nära varandra.
Hjälp oss att vandra på den väg som leder till din himmel.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

IV Avslutning
22. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 21) utelämnas detta moment.
Under fastetiden (från och med askonsdagen) ersätts lovprisningen med en psalm
ur psalmboken. Benedicamus utelämnas från och med skärtorsdagens kvällsgudstjänst till påsknattens mässa.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm.

S
F
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

Under fastetiden (från och med askonsdagen):

S
F
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig.

eller
S
F
*F

Låt oss tacka Herren. Halleluja.
Herren vill vi tacka. Halleluja.

*23. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
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Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

24. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Tideböner
Till de traditionella tidebönerna hör: morgonbön (Laudes), bön under dagen (Ad sextam),
aftonbön (Vesper) och bön vid dagens slut (Completorium). Som alternativ kan man också
använda formuläret för kort tidebön. En ljusbön (Lucernarium) kan fogas till vespern
och completoriet.
Tidebönen leds av en präst, av en annan församlingsanställd eller av en församlingsmedlem. Tidebönerna kan läsas eller sjungas. Det bör noteras att man inte är bunden till den
tonart som anges i noterna utan kan välja ett tonläge som är lämpligt för de medverkande.
KORT TIDEBÖN
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Kort tidebön
1. Ingångspsalm
Även annan musik kan användas.

2. Inledning
S
F
S
[S
F

I Faderns och (?) Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren är vår hjälpare,
han som har skapat himmel och jord.]

Syndabekännelse och avlösning
Syndabekännelsen och avlösningen används främst när den korta tidebönen ersätter completoriet. Före syndabekännelsen kan man ha
en kort uppmaning (se t.ex. s. 182).
Syndabekännelsen läses i regel gemensamt. Den kan följas av en tyst
bön som man kan uppmana till t.ex. med orden: Hör också min/vår
tysta bön om förlåtelse.

Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt
har syndat med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
S

Må Gud, den allsmäktige, förlåta oss alla synder
och föra oss till det eviga livet.

F

Amen.

3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psalm ur psalmboken. Psaltarpsalmen kan läsas
eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner s. 441. Psalmen avslutas
med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur psalmboken, t.ex. 22:15;
53:4; 90:4; 106:7: 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3; 515:5; 566:7; 568:9.
 psaltarpsalm

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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4. Bibelläsning
En bibeltext som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen. Bibelläsningen kan åtföljas av stilla meditation.

5. Svar
Psalm, sång eller instrumentalmusik.

6. Tal
Talet kan ersättas av en kort meditationstext.

7. Psalm
Även annan musik kan användas.

8. Böneavsnitt
Dagens bön
Man ber en bön som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen. Dagens bön för tidebönerna s. 406. Bönen kan också utformas fritt.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

S

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
KORT TIDEBÖN
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9. Välsignelse
S
F

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
Amen.

10. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Morgonbön
(Laudes)
1. Inledning
Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik.
Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen.


S


F


S


F


S+F





 

Herre, öppna mi - na





läp - par,





så att min mun kan förkun - na















ditt lov.



Gud, kom till min rädd - ning.





Herre, skynda till





min hjälp.


Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,







nu och alltid och i evigheters evighet.

A - men.

   
Hal- le - lu - ja.

2. Psalm
MORGONBÖN (LAUDES)
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3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner
s. 441. Psalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15; 53:4; 90:4; 106:7; 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3; 515:5;
566:7; 568:9.
 psalm

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

4. Bibelläsning
Man läser en bibeltext som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

5. Svarsmusik (Responsorium)
I stället för responsorium kan psalm, sång eller instrumentalmusik
användas.

  
S


F



Mät - ta

 

oss



Mät - ta







Låt

allt

  



F
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Mät - ta

vi

oss

 


gör





 



var mor - gon med din nåd.


    

S

 

var mor - gon med din nåd.


oss

 







 

krö - nas med fram - gång.

 

 



var mor - gon med din nåd.
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S

Ära vare Fa - dern och So - nen och den he - li - ga An - den.

  
F







Mät - ta

oss

 

 



var mor - gon med din nåd.

6. Tal
Talet kan ersättas av en meditationstext.

7. Sakarias lovsång (Benedictus)
Alternativt kan man sjunga psb 302.

Antifon
Antifonen kan före lovsången sjungas i sin helhet av försångaren och
upprepas av alla. Efter lovsången sjungs den av alla. Alternativt
stämmer försångaren före lovsången upp antifonen till och med
höjden, varefter alla stämmer in. Efter lovsången sjungs den av alla.



 







Han skall kom - ma



 
en
















ner

till

oss

från



 



sol - upp - gång för dem som



höj - den,





är

i





mörk - ret.

Lovsång
Lovsången sjungs växelvis på valfritt sätt.












Väl - sig - nad (✢) är





Her - ren,
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Is - ra - els Gud,
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som besöker sitt folk och

 


 





ger

det

 







fri - het.



   

flexa

Han reser för oss frälsningens hórn *
i sin tjänare Dávids släkt,
så som han för länge sedan lóvat *
genom sina heliga proféter,
frälsning från våra fíender *
och från alla dem som hátar oss.
Han visar barmhärtighet mot våra fäder ^
och står fast vid sitt heliga förbúnd, *
den ed han svor vår fader Ábraham:
att rycka oss ur våra fienders hand
och låta oss tjäna honom utan frúktan, *
rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dágar.
Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profét, *
ty du skall gå före Herren och bana vä´g för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
med förlåtelse för deras sýnder *
genom vår Guds barmhärtighet och míldhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, ^
en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skúgga, *



 

    

och styra våra fötter in

på

fre - dens väg.

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ánden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Ámen.
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Antifon


 







Han skall kom - ma

 




en














ner

till

oss

från





 

sol - upp - gång för dem som

är




i



höj - den,





mörk - ret.

8. Böneavsnitt
Responsorium




S

    
Gud Se - ba - ot,





F





S



 

Grip in, kom till



F



    

Låt ditt ansikte lysa, så

S





upprätta oss.







vi

räd - das!



vår hjälp,

   

befria oss du som är



att



Herre, hör

god!

 
vår

bön,
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F





  

och låt vårt rop komma in - för dig.



S


Låt oss be.

Förbön
Förbönen kan utformas fritt. Den kan avslutas med kort tyst bön.
Alternativa texter till kyrielitanior s. 297.

S





F

        
Her - re,

S





F

F

164

för - bar - ma dig

Låt ditt ljus lysa över alla
som lever i mörker och dödsskugga.

Kris - tus, för - bar - ma dig



ö - ver oss.

        
S



Vi tackar dig för denna nya dag.
Låt Kristi uppståndelse upplysa vårt liv.

ö - ver oss.

Låt din heliga Ande bära frukt i oss:
ge oss kärlek, glädje och tålamod.

        
Her - re,

för - bar - ma dig

TIDEBÖNER

ö - ver oss.

Dagens bön
Man ber en bön som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen. Dagens
bön för tidebönerna s. 406. Bönen kan också utformas fritt.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
 bön

F

Amen.

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

9. Lovprisning




S


F







   

Låt

oss

tac - ka



Her - ren.

    

Her - re,

vi

tac - kar dig.

   
Hal - le - lu - ja.

Halleluja utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen).

MORGONBÖN (LAUDES)
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10. Välsignelse




S




Må Gud, den allsmäktige och nådige,



 



Fadern och (✢) Sonen och den heliga An - den,







    

välsigna och be - va - ra oss.


F







A - men.

11. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Bön under dagen
(Ad sextam)
1. Inledning
Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik.
Halleluja utelämnas under fastetiden från och med askonsdagen.


S


F



 

Herre, öppna mi - na





läp - par,





så att min mun kan förkun - na


S















ditt lov.



Gud, kom till min rädd - ning.


F





Herre, skynda till


S+F







min hjälp.


Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,





nu och alltid och i evigheters evighet.

A - men.

BÖN UNDER DAGEN (AD SEXTAM)



   
Hal- le - lu - ja.
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2. Psalm
3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner
s. 441. Psalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15; 53:4; 90:4; 106:7; 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3; 515:5;
566:7; 568:9.
 psalm

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

4. Bibelläsning
Man läser en bibeltext som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

5. Svar (Responsorium)
Alternativt psalm, sång eller instrumentalmusik.

 
S



Her - ren

 
för

 
F



för







be - va - rar







mig för





allt ont,

   

allt som ho - tar mitt liv.



Her - ren
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be - va - rar







mig för

   

allt som ho - tar mitt liv.
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allt ont,


S

 

 

Han låter



 

in - te





han vakar stän - digt


F

 



Her - ren

 
för

fot

slin - ta,







ö - ver







för





mig för





allt ont,

   

allt som ho - tar mitt liv.





Her - ren

 



mi - na steg.


    









be - va - rar



  



Ära vare Fa - dern och So - nen

 
F



min

be - va - rar




 
S



 

 

och den heli- ga An - den.



mig för





allt ont,

    

allt som ho - tar mitt liv.

BÖN UNDER DAGEN (AD SEXTAM)

169

6. Böneavsnitt
I stället för responsoriet och dagens bön kan Bön om fred användas, s. 405.

Responsorium




S









S

170

 











att

vi

räd - das!



vår hjälp,

   


Herre, hör

F





befria oss du som är

S



    

Grip in, kom till

F





upprätta oss.

Låt ditt ansikte lysa, så

S



   

Gud Se - ba - ot,

F





god!

 
vår

bön,

  

och låt vårt rop komma in - för dig.




Låt oss be.

TIDEBÖNER

Dagens bön
Man ber en bön som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen. Dagens
bön för tidebönerna s. 406. Bönen kan också utformas fritt.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
 bön

F

Amen.

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

7. Välsignelse

S




Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont



    

och före oss till det e - vi - ga


F



li - vet.



A - men.

BÖN UNDER DAGEN (AD SEXTAM)
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8. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Aftonbön
(Vesper)
Vespern kan inledas med ljusbönen (Lucernarium), s. 189. Vespern fortsätter då från moment 4 (Bibelläsning).

1. Inledning
Inledningen kan föregås av en psalm, en sång eller instrumentalmusik. Hymnen
till ljuset (psb 515 eller 516) ur ljusbönen kan användas som inledningsmusik om
man inte har använt ljusbönen som inledning till vespern. Under hymnen tänds
ljusen.
Halleluja utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen).


S


F



 

Herre, öppna mi - na





läp - par,





så att min mun kan förkun - na


S


F







S+F



ditt lov.



Gud, kom till min rädd - ning.





Herre, skynda till















min hjälp.


Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,





nu och alltid och i evigheters evighet.

A - men.

AFTONBÖN (VESPER)



   
Hal - le - lu - ja.
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2. Psalm
Aftonhymnen psb 150.

3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner
s. 441. Psalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15; 53:4; 90:4; 106:7; 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3; 515:5;
566:7; 568:9.
 psalm

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

4. Bibelläsning
Man läser en bibeltext som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

5. Svar (Responsorium)
Alternativt psalm, sång eller instrumentalmusik.

          
S

Ditt ord

är en lyk - ta för min fot,

          
F

Ditt ord

 
S

är en lyk - ta för min fot,

   

Du är min hjälp och min sköld,
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Ditt ord

ett ljus på min stig.

    
ett ljus på min stig.

   

jag sätter mitt hopp till ditt ord.

          
F

    

är en lyk - ta för min fot,

TIDEBÖNER

    
ett ljus på min stig.


 
S


    



Ära vare Fa - dern och So - nen

och den heli- ga An - den.

          
F

Ditt ord

  



är en lyk - ta för min fot,

    
ett ljus på min stig.

6. Tal
Talet kan ersättas av en meditationstext.

7. Marias lovsång (Magnificat)
Alternativt kan man sjunga psb 55.

Antifon
Antifonen kan före lovsången sjungas i sin helhet av försångaren och
upprepas av alla. Efter lovsången sjungs den av alla. Alternativt
stämmer försångaren före lovsången upp antifonen till och med vår
Frälsare, varefter alla stämmer in. Efter lovsången sjungs den av alla.






Kris - tus,










vår



dig

   

Fräl - sa - re

e

och

-

vi - ge Gud,

  

Ma - ri - as

 

   





pri - sar

son,

   
vi





e - vin - ner - li - gen.

AFTONBÖN (VESPER)

 
A - men.
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Lovsång
Lovsången sjungs växelvis på valfritt sätt.

 


 

Min (✢) själ



pri - sar

 









 

Her - rens stor - het,



  

min ande jublar över Gud, min fräl - sa - re:



 











han har vänt sin blick till sin ringa tjänarínna. *
Från denna stund skall alla släkten prisa mig sálig:
stora ting låter den Mäktige ské med mig, *
hans namn är héligt,
och hans förbarmande med dem som frúktar honom *
varar från släkte till slä´kte.
Han gör mäktiga verk med sin árm, *
han skingrar dem som har övermodiga pláner.
Han störtar härskare från deras tróner, *
och han upphöjer de rínga.
Hungriga mättar han med sina gå´vor, *
och rika visar han tomhänta frå´n sig.
Han tar sig an sin tjänare Ísrael *
och håller sitt löfte till våra fä´der:
att förbarma sig över Ábraham *
och hans barn, för évigt.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ánden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Ámen.
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Antifon
 



Kris - tus,

 






vår

   

Fräl - sa - re

e

och

-

vi - ge Gud,

  

Ma - ri - as



   

 



dig

son,

   



pri - sar

vi





e - vin - ner - li - gen.


 
A - men.

8. Böneavsnitt
Responsorium




S



Gud Se - ba - ot,



F



F



upprätta oss.

    

Låt ditt ansikte lysa, så



S



    



  

Grip in, kom till





att

vi

räd - das!



vår hjälp,

   

befria oss du som är

god!

AFTONBÖN (VESPER)
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S





Herre, hör



F





 
vår

bön,



  

och låt vårt rop komma in - för dig.



S


Låt oss be.

Förbön
Förbönen kan formuleras fritt. Den kan avslutas med en kort, tyst bön.
Alternativa texter till kyrielitanior s. 297.





S





 

Herre, kom ihåg din kyr - ka,






F


S


F
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skydda henne från allt ont,

din kär - lek.

        
Her - re,



  

   

och fullkomna henne i







för - bar - ma dig

   

ö - ver oss.



   

Stöd alla som har an-för - trotts makt, så att de tjä- nar fre - den.



        
Kris - tus, för - bar - ma dig
TIDEBÖNER

ö - ver oss.





S





     

Låt sjuka och nedslagna
få känna gemenskap med Kris - tus





i

li - dan - det,

  

och få del av hans tröst.


F



        
Her - re,

för - bar - ma dig

ö - ver oss.

Dagens bön
Man ber en bön som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen. Dagens
bön för tidebönerna s. 406. Bönen kan också utformas fritt.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
 bön

F

Amen.

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

AFTONBÖN (VESPER)
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9. Lovprisning




S





F





 

 

Låt

oss

tac - ka

Her - ren.



    

Her - re,

vi

   

tac - kar dig.

Hal - le - lu - ja.

Halleluja utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen).

10. Välsignelse




S




Må Gud, den allsmäktige och nådige,



 



Fadern och (✢) Sonen och den heliga An - den,







    

välsigna och be - va - ra oss.


F







A - men.

11. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Bön vid dagens slut
(Completorium)
Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter
då från moment 5 (Bibelläsning).

1. Inledning
Inledningen kan föregås av en psalm, en sång eller instrumentalmusik. Hymnen
till ljuset (psb 515 eller 516) ur ljusbönen kan användas som inledningsmusik om
man inte har använt ljusbönen som inledning till completoriet. Under hymnen
tänds ljusen.
Halleluja utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen).


S



 

Herre, öppna mi - na


F





läp - par,



 



så att min mun kan förkun - na


S


F


S+F













ditt lov.



Gud, kom till min rädd - ning.





Herre, skynda till





min hjälp.


Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,







nu och alltid och i evigheters evighet.

A - men.

BÖN VID DAGENS SLUT (COMPLETORIUM)

   
Hal - le - lu - ja.
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2. Beredelsen
Före syndabekännelsen kan man läsa korta beredelseord, t.ex. följande bibelställen:

Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten
eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan
måste hålla oss vakna och nyktra.
(1 Thess. 5: 56.)

eller
Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte.
Låt inte solen gå ner över er vrede. Var goda mot varandra, visa
medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i
Kristus.
(Ef. 4: 2526, 32.)

Syndabekännelse
Syndabekännelsen läses i regel gemensamt. Man kan samtidigt knäfalla. Den kan
följas av en tyst bön som man uppmanar till t.ex. med följande ord: Hör också
vår/min tysta bön om förlåtelse.

Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt
har syndat med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
S
F

Må Gud, den allsmäktige, förlåta oss alla synder
och föra oss till det eviga livet.
Amen.

3. Psalm
4. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner
s. 441. Psalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15; 53:4; 90:4; 106:7; 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3; 515:5;
566:7; 568:9.
 psalm

Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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5. Bibelläsning
Man läser en bibeltext som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen.
Bibelläsningen kan följas av stilla meditation.

6. Svar (Responsorium)
Alternativt psalm, sång eller instrumentalmusik.


S




F

 
I

 

S


F





di - na





hän - der,





Her - re









be - fal - ler

jag

nu

min







 
I

 











di - na

hän - der,



Her - re







be - fal - ler

jag

nu

min

 
 
I

 







di - na

Her - re,





hän - der,

du




Gud,



an - de.

tro - fas - te Gud.



Her - re









be - fal - ler

jag

nu

min





    

  

Du förlossar mig, o

Gud,

an - de.












Gud,



an - de.

BÖN VID DAGENS SLUT (COMPLETORIUM)
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S


   



Ära vare Fa - dern och So - nen

 



F

di - na

I

 







hän - der,

Her - re









be - fal - ler

jag

nu

min



och den heli- ga An - den.





  






Gud,



an - de.

7. Tal
Talet kan ersättas av en kort meditationstext.

8. Symeons lovsång (Nunc dimittis)
Alternativt kan man sjunga psb 51.

Antifon
Antifonen kan före lovsången sjungas i sin helhet av försångaren och
upprepas av alla. Efter lovsången sjungs den av alla. Alternativt
stämmer försångaren före lovsången upp antifonen till och med
medan vi vakar, varefter alla stämmer in. Efter lovsången sjungs
den av alla.

       

Skyd - da

 




oss,

o












oss

då

vi

so - ver,

be - va - ra




   
så

184

att

vi

Her - re,

 

 

va - kar

me - dan



 

med Kris - tus,

TIDEBÖNER

  
vi

va - kar,

 


  

 

vi - la

i



och

kan



trygg - het.

Lovsång
Lovsången sjungs växelvis på valfritt sätt.

   




Her - re, (✢) nu



 







låter du din tjänare

gå hem,

   

i frid, som du har lo - vat.

 


 



  

Ty mina ögon har skådat frä´lsningen *
som du har berett åt alla fólk,
ett ljus med uppenbarelse åt hédningarna *
och härlighet åt ditt folk Ísrael.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Ánden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Ámen.

Antifon
       

Skyd - da



 



oss,

o












oss

då

vi

so - ver,

be - va - ra

Her - re,

 
me - dan

  
vi

va - kar,



BÖN VID DAGENS SLUT (COMPLETORIUM)
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så

att

 


vi



och

kan

 

 

va - kar med Kris - tus,

  

 

vi - la

i



trygg - het.

9. Böneavsnitt
Responsorium




S



Gud Se - ba - ot,



F





S

186

    



 

Grip in, kom till



F





upprätta oss.

Låt ditt ansikte lysa, så

S



    







vi



vår hjälp,

   

befria oss du som är



att



Herre, hör

god!

 
vår

bön,

TIDEBÖNER

räd - das!





F





  

och låt vårt rop komma in - för dig.



S


Låt oss be.

Dagens bön
Man ber en bön som ansluter sig till kyrkoåret eller till tidpunkten på dagen. Man
kan avsluta dagens bön med bön för kyrkan, s. 404. Dagens bön för tidebönerna s.
406. Bönen kan också utformas fritt.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
 bön

F

Amen.

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

10. Lovprisning

S







 

 

Låt

oss

tac - ka

Her - ren.

BÖN VID DAGENS SLUT (COMPLETORIUM)
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F

    



Her - re,

vi

   

tac - kar dig.

Hal - le - lu - ja.

Halleluja utelämnas under fastetiden (från och med askonsdagen).

11. Välsignelse




S





.

Må Gud, den allsmäktige och nådige,









Fadern och (✢) Sonen och den heliga An - den,







    

välsigna och be - va - ra oss.


F
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A - men.
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Ljusbön
(Lucernarium)
Ljusbönen kan föregå vespern eller completoriet. Vespern fortsätter då från moment 4
(Bibelläsning) och completoriet från moment 5 (Bibelläsning).

1. Inledning
Före eller i stället för inledningen kan man ha instrumentalmusik. Under inledningen tänder man ljusen.

S
F
S
F
S
F

Jesus Kristus är världens ljus,
och mörkret har inte övervunnit det.
Herre, stanna hos oss.
Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.
Hos dig är livets källa,
i ditt ljus ser vi ljus.

2. Psalm, hymn till ljuset
(Christe, qui lux es et dies)
Psb 515 eller 516.
Också någon annan lämplig psalm eller sång kan sjungas.

3. Tacksägelsebön
S

Låt oss be.
Herre, vår Gud,
alla goda gåvors givare,
du har räddat oss ur mörkrets välde
och fört in oss i din älskade Sons rike.
Ditt ljus lyser för oss i Jesus.
På korset gav han oss fred,
han är förlåtelsen för våra synder.
Han är en viloplats för de trötta,
hoppet för de döende
och ljuset för dem som vandrar i mörkret.
Vi prisar dig genom Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

F

Amen.
LJUSBÖN (LUCERNARIUM)
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4. Psaltarpsalm
Ps. 141: 1, 34, 8.

Antifon
Låt min bön vara rökelse för dig,
mina lyfta händer ett kvällsoffer.

eller
Kristus är världens ljus.

Psalm
Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,
lyssna på mig när jag ropar.
Herre, sätt en vakt för min mun,
en dörrvakt för mina läppar.
Låt mig inte få lust till onda ord
och utföra gudlösa handlingar
tillsammans med ogärningsmän.
Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken,
hos dig söker jag min tillflykt.
Låt inte mitt liv gå till spillo!
Herre, jag ropar till dig!
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.
Antifonen upprepas.
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Gudstjänster under
kyrkoårets festtider
ADVENTSVESPER
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Adventsvesper
Adventsvespern firas på kvällen första söndagen i advent. Både strukturellt och musikaliskt följer den vesperns ordning.
Om adventsvespern börjar med ljusbönen (s. 189) fortsätter gudstjänsten med inledningsorden (moment 2).

1. Inledning
Inledningen kan föregås av psalm, sång eller instrumentalmusik. Om man inte
inleder med ljusbönen, kan den inledande musiken också vara hymn till ljuset
(psb 515 eller 516). Under den tänder man ljusen.
I stället för inledningen kan högmässans inledande välsignelse användas.

S
F
S
F
S +F

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan också sammanställas fritt.

Kära kristna. Denna dag är hosiannahymnens dag. Vi ansluter oss till den
skara som vandrade till Jerusalem tillsammans med Jesus och ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” Den uppståndne Herren är mitt ibland oss i dag och under
hela det nya kyrkoåret. Han är vår kung. Han hör oss och hjälper oss.

3. Psalm
4. Psaltarpsalm
Ps. 24:710. Psalmen kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441. Psalmen kan genomföras t.ex. som nedan:

Responsorium
Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer.

Psalm
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
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Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.

[Responsorium]
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.

[Responsorium]
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Responsorium

5. Bibelläsning
Man läser någon av texterna samt evangeliet för första söndagen i advent.
Mellan textläsningarna infogas ett svar (psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla
meditation). Också responsoriet för advent kan användas.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning
 svar
 *evangelium

*6. Hosianna
Psb 1 (Hosianna)

7. Tal
Talet kan ersättas av en meditationstext.

8. Marias lovsång (Magnificat)
Marias lovsång s. 175. Alternativt kan man sjunga psb 55 eller någon annan lovpsalm.
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9. Böneavsnitt
Kan inledas med vesperns responsorium.

Adventslitania
S

Låt oss be till Fadern,
som har gett oss Jesus, Frälsaren,
att vi i honom tar emot frälsningens gåva.
[Låt oss be till Herren.]
Herre förbarma dig [över oss].

F
S

Låt oss be till Sonen,
som kommer till sin församling,
att han ger den kraft att föra ut glädjebudskapet
till alla folk.
[Låt oss be till Herren.]
Herre förbarma dig [över oss].

F
S

Låt oss be till den heliga Anden,
som för oss förhärligar Kristus,
att han kallar nya budbärare
för att kungöra Herrens ankomst.
[Låt oss be till Herren.]
Herre förbarma dig [över oss].

F

Dagens bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

[S
S

Låt oss be.]

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
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utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

10. Lovprisning
I stället för vesperns lovprisning kan en lovpsalm användas (t.ex. psb 2:56; 10:3).

S
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

11. Välsignelse
Även Herrens välsignelse kan användas.

S
F

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
Amen.

12. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Gudstjänst på julaftonen
Julaftonens gudstjänst firas på eftermiddagen. Om julaftonen är en söndag kan gudstjänsten firas som församlingens huvudgudstjänst.

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha kors- och/eller ljusprocession, varvid församlingen
står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.
Om inledningsorden följs av beredelse leder de över till syndabekännelsen.

Kära kristna.
–––
Gud är trofast. Hans löften till profeterna har uppfyllts. Ängelns budskap
har fullbordats. I dag förkunnas en stor glädje för hela folket. Gud har kommit till oss för att rädda sitt folk från synden. Låt oss med ödmjuka hjärtan
gå fram inför honom [och bekänna våra synder, så sägande]:

4. Beredelse
Syndabekännelsen och avlösningen kan placeras efter predikan (moment 12).

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
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Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Gud, vår Far.
I julens barn, Jesus Kristus,
kommer din förbarmande kärlek till oss.
Därför ber vi:
förlåt oss våra synder,
befria oss från ondskans välde
och hjälp oss att fira vår fest
med fria och glada hjärtan.

Avlösning
Alternativa avlösningar s. 293.

Gud, allsmäktig och nådig,
har av sin outgrundliga kärlek
förbarmat sig över oss.
För sin Sons, Jesu Kristi, skull
ger han oss syndernas förlåtelse, liv och salighet.
”Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.”
F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Ps. 36:610. Psalmen kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
I stället för psaltarpsalm kan man ha psalm, sång eller instrumentalmusik.

6. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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II Ordet
7. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

8. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

9. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10–12. Evangelium om Jesu födelse
Moment 1012 kan utföras enligt alternativ A eller B.

Alternativ A (1012)

10. Dagens psalm
Om den andra läsningen (moment 9) utelämnas sjungs dagens psalm vid moment 8.

*11. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Låt oss lyssna till det heliga julevangeliet.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium: Luk. 2:114
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F
[F

Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]

12. Predikan
Om syndabekännelse och avlösning (moment 4) följer efter predikan läses trosbekännelsen efter avlösningen. Före syndabekännelsen kan man ha en psalm eller
annan musik som leder in i syndabekännelsen.

Alternativ B (1012)
Väntan på Jesu födelse

 evangelium: Luk. 2:15
 meditationstal över texten
 svar (t.ex. psb 30:1 eller annan musik)

Inför krubban

 evangelium: Luk. 2:67
 meditationstal över texten
 svar (t.ex. psb 30:23 eller 26:23 eller annan musik)

En Frälsare har fötts åt er
 evangelium: Luk. 2:812
 meditationstal över texten
 svar (t.ex. psb 22:15)

Ära i höjden åt Gud

 evangelium: Luk. 2:1314
 meditationstal över texten
 svar (t.ex. psb 22:15)

*13. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall utelämnas psalmen i moment 14.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
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som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

14. Psalm
Kollekten kan insamlas under denna psalm eller i slutet av gudstjänsten. Ändamålet anmäls före psalmen. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av annan musik.

III Bönen
15. Julbön
Även böner för julaftonen ur evangelieboken kan användas.
Bönen kan sammanställas fritt.

L

202

Låt oss be.
Käre himmelske Far.
Dig vare evigt tack och lov för din stora kärlek
när du lät din ende Son födas som vår bror.
Du lät det eviga Livet stiga ner mitt ibland oss,
så att också vi skulle få leva.
Du lät Ljuset självt komma in i vårt mörker,
så att härligheten skulle upplysa vår natt.
Du lät din Son födas som ett enkelt människobarn,
för att vi skulle bli dina barn.
Vår Herre och Gud,
vilken underbar vishet och nåd har du inte visat
för att rädda oss.
Vi faller ödmjukt på knä inför din Sons krubba.
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F

Förkasta inte vår enkla tacksägelse och lovprisning.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.
Amen.

16. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning
*17. Lovpsalm
Liturgen kan uppmana till lovprisning t.ex. med orden: Låt oss resa oss och prisa
Gud.
Även högmässans lovprisning (Benedicamus) kan användas.

*18. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
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Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Sändning
L/S Gå i frid med julens glädje i era hjärtan. Må Gud välsigna
vår Frälsares födelsefest.

19. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen kan ansluta sig
till.
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Mässa i julnatten
Beredelse
Psalm
T.ex. psb 16. Psalmen kan ersättas av stilla meditation.

Beredelseord
Kan sammanställas fritt.
Alternativa beredelseord s. 278.

Kära kristna! Vår Frälsare har öppnat vägen för oss till gemenskap med Gud. Namnet Jesus betyder att Gud räddar sitt folk
från deras synder. Låt också oss bekänna vår synd för honom så
sägande:

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man
knäböja. Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller
sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan uppmana till med orden: Hör
också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Gud vår himmelske Far. På julnatten lyste du upp vår mörka
jord. Vi bekänner att vi inte har levat som ljusets barn. Lys upp
våra hjärtan och förlåt oss våra synder för vår älskade Frälsares,
Jesu Kristi, skull.

Avlösning
Avlösningar s. 293.

Gud, allsmäktig och nådig, har av sin outgrundliga kärlek förbarmat sig över oss. För sin Sons, Jesu Kristi, skull ger han oss syndernas förlåtelse, liv och salighet. ”Så älskade Gud världen att
han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte
skall gå under utan ha evigt liv.”
F

Amen.
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I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
Under musiken kan man ha kors- och/eller ljusprocession, varvid församlingen
står. Under processionen kan det ännu vara dunkelt i kyrkan.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
S

Detta är den natt
då kristna i hela världen samlas för att höra
vad som hände i staden Betlehem.
Detta är den natt
då det himmelska ljuset från julens stjärna
upplyser den mörka jorden
och ängeln kommer med bud om Frälsarens födelse.
Detta är den natt
då människan får svar på sin längtan
efter förlåtelse och försoning,
glädje och frid,
efter en framtid och ett hopp.
Detta är den natt
då profeternas löften uppfylls,
den natt då Frälsaren är mitt ibland oss.
Han bryter sönder de bojor som binder oss
och lyfter bördorna från våra axlar.
Detta är den natt
då kristenheten samlas
i bön inför Jesusbarnets krubba.
I natt är mörkret inte längre mörkt,
utan natten lyser som dagen.

4. Julnattens lovprisning
Psb 25:1
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L

Gud, vi tackar dig.
Evige konung, vi tillber dig.
Vi prisar dina underbara gärningar,
du Fader, Son och heliga Ande.

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A

Kyrielitania
S

Herre, Guds Son, världens Frälsare, Faderns eviga Ord,
som blev människa och bodde ibland oss,
förbarma dig över oss.

F

Herre, förbarma dig.

S

Du som föddes i ett stall
och vilade i jungfrun Marias famn,
förbarma dig över oss.

F

Herre, förbarma dig.

S

Du vars födelse blev ett glädjebudskap
som ängeln kungjorde för herdarna och hela folket,
förbarma dig över oss.

F

Herre, förbarma dig.

S

Du vars ära lovsjöngs av himlens härskaror,
förbarma dig över oss.

F

Herre, förbarma dig.

S

Du alla folks frälsning och ljus,
som lyser för varje människa,
förbarma dig över oss.

F

Herre, förbarma dig.

S

Du Guds bröd,
som har kommit ner från himlen
för att ge världen liv,
förbarma dig över oss.
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F

Herre, förbarma dig.

S

Du som tröstar de sorgsna,
botar de sjuka och räddar syndarna,
förbarma dig över oss.

F

Herre, förbarma dig.

Alternativ B

Kyrie
Alternativa texter till kyriesånger s. 297.

F

Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

*6. Gloria och Laudamus (Treenighetspsalm)
I kyrkan tänds full belysning.

Gloria
Alternativa texter till gloriasånger s. 299.

S
F

Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Laudamus
Alternativa texter till treenighetssånger s. 299.

F

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
Vi tackar dig för din stora härlighet,
Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig!
Herre, Guds ende Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som bär världens synder,
förbarma dig över oss.
Du som bär världens synder,
hör vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss.
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Ty endast du är helig,
endast du är Herre,
endast du är den högste,
Jesus Kristus,
med den heliga Anden,
i Guds, Faderns, härlighet.
Amen.

eller
F

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

Kör eller försångare:

I+II Vi tackar dig för din stora härlighet,
Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig!
F

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

I
II
I
I+II
II
I+II
I
I+II

Herre, Guds ende Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som bär världens synder,
förbarma dig över oss.
Du som bär världens synder,
hör vår bön.
Du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss.

F

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.

I
Ty endast du är helig,
II
endast du är Herre,
I+II endast du är den högste,
Jesus Kristus,
med den heliga Anden,
i Guds, Faderns, härlighet.
F

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig.
Amen.

7. Bön
Dagens bön för julnatten i evangelieboken kan användas.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
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L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
8. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen. Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: Jes. 9:16

[S
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

9. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.
Psalmtoner s. 441.

10. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: Tit. 2:1114

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

11. Psalm (Graduale)
*12. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Låt oss resa oss och lyssna till det heliga julevangeliet.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. Som hallelujasång kan
också en psalm ur psalmboken användas. Evangeliet eller delar av det kan sjungas.
Evangelieläsningen avslutas med orden: Så lyder det heliga evangeliet.
Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium: Luk. 2:114

[F
F
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Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]
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13. Predikan
*14. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Som alternativ kan man sjunga en trosbekännelsepsalm (psb 146). I detta fall utelämnas psalmen i moment 15.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

eller

Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
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Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

15. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

16. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad. Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Uppmaningen till bön och församlingens svar kan läsas eller sjungas.

S
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Jesus Kristus,
i dag prisar och tillber vi dig,
Guds Son, född till människa.
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Må hela jorden jubla!
Frälsaren har kommit.

 acklamation

S

Himmelske Far,
vi ber för dina barn, för hela kristenheten.
Vi ber för missionen. Vi minns vår kyrkas
och vår församlings missionsarbete.
Vi minns också de kyrkor och missionsorganisationer
som vi samarbetar med.
(Vi bär fram vår församlings missionär NN inför dig.)
Låt alla folk få höra budskapet om din Sons födelse.
Må hela jorden jubla!
Frälsaren har kommit.

 acklamation

S

Vi ber för våra närmaste
och för dem som bett om våra förböner.
Vi minns alla de människor och alla förbönsämnen
som vi nu i stilla bön bär fram inför dig.

(Tyst bön)

Vi ber för de sjuka och döende.
Låt julens glädjebudskap ge dem mod
att hålla fast vid hoppet om det eviga livet.
Må hela jorden jubla,
Frälsaren har kommit.

 acklamation

S

Vi ber för folken och deras ledare.
Bevara dem från makthunger
och ge dem vishet att handla så
att jorden blir en plats
där det är gott för alla människor att leva.
Vi ber för dem som plågas av krig och våld.
Vi ber för dem som förtrycks,
för dem som förföljs och för dem som hungrar.
Må hela jorden jubla,
Frälsaren har kommit.

 acklamation

S

F

Gud, vår Far,
du sände din Son till jorden
som en människa bland människor.
Därför bär vi fram alla våra behov
genom vår bror, Herren Jesus Kristus.
Må hela jorden jubla,
Frälsaren har kommit.
Amen.
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III Nattvarden
Moment 1723, se högmässans moment 1925.

IV Avslutning
24. Benedicamus (Lovprisning)
Om man vid moment 23 (Tacksägelsebön) har sjungit en psalm utelämnas lovprisningen.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. psb 16:56; 20:3 eller 22:15.

S
F
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*25. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller

F

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Sändning
L/S Gå i frid med julens glädje i era hjärtan. Må Gud välsigna
vår Frälsares födelsefest.

26. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen kan ansluta sig
till.
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Gudstjänst på julmorgonen
Julmorgonens gudstjänst kan hållas antingen som högmässa eller som predikogudstjänst.
Som inledningsord kan texten nedan användas. Till den kan man foga julmorgonens lovprisning. Som förbön lämpar sig förbönen från julnattens mässa, s. 212.

Inledningsord
S

Kära kristna!
Denna tidiga morgon
samlas kristna överallt i världen för att höra
budskapet om det som hände i staden Betlehem.
Detta är den heliga stund
då det himmelska ljuset
upplyser den mörka jorden
och ängeln kommer med bud om Frälsarens födelse.
Detta är den morgon
då människan får svar på sin längtan
efter en framtid och ett hopp.
Profeternas löften har uppfyllts
och Frälsaren är mitt ibland oss.
Han bryter sönder de bojor som binder oss
och lyfter bördorna från våra axlar.
Detta är den morgon då kristenheten samlas i bön
inför Jesusbarnets krubba
och natten viker.

Julmorgonens lovprisning
Psb 25
L

Gud, vi tackar dig.
Evige konung, vi tillber dig.
Vi prisar dina underbara gärningar,
du Fader, Son och heliga Ande.
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Gudstjänst på nyårsnatten
Gudstjänsten kan börja med ljusbönen, s. 189. I så fall fortsätter gudstjänsten med
inledningsorden (moment 2). Både strukturellt och musikaliskt följer gudstjänsten
completoriets ordning.

1. Inledning
Psalm, sång eller instrumentalmusik kan föregå inledningen. Hymnen till ljuset
(psb 515 eller 516) ur ljusbönen kan användas som inledningsmusik om man inte
har inlett med ljusbönen. Under hymnen tänds ljusen.
Också högmässans inledning kan användas.

S
F
S
F
S+F

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan också sammanställas fritt.

S
Kära kristna.
–––
Gud har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Han fanns innan bergen
föddes, innan jorden och världen blev till. Denna stund tackar vi Herren
för allt vad han har gett oss under det gångna året. I hans händer lämnar vi
det som har varit och ber om ledning för det som skall komma. Vi känner
sorg med tanke på allt det goda som blev ogjort i våra liv och vi ångrar allt
det onda som vi medvetet eller omedvetet har åstadkommit. I förtröstan på
Guds nåd ber vi därför om förlåtelse:

3. Syndabekännelse och avlösning
Syndabekännelsen läses i allmänhet gemensamt. Under läsningen kan man knäböja. Syndabekännelsen kan följas av en tyst bön som liturgen kan uppmana till
med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi ofta och på många sätt
har syndat med tankar, ord och gärningar.
Tänk på oss i barmhärtighet,
och förlåt oss för Jesu Kristi skull
vad vi har brutit.
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S
F

Må Gud, den allsmäktige, förlåta oss alla synder
och föra oss till det eviga livet.
Amen.

4. Psalm
5. Psaltarpsalm
Ps. 121:14, 78. Psalmen kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441.
Psaltarpsalmen kan ersättas av en psalm ur psalmboken, en sång eller instrumentalmusik.
Psaltarpsalmen kan genomföras på följande sätt:

Responsorium
Herren är god, evigt varar hans nåd.

Psalm
Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.

[Responsorium]
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.

[Responsorium]
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

[Responsorium]
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Responsorium
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6. Bibelläsning
Man läser en bibeltext och evangeliet. Mellan läsningarna infogas ett svar (psalm,
sång, instrumentalmusik eller stilla meditation). Även completoriets responsorium
kan användas. Texterna eller delar av dem kan sjungas.
 textläsning: Klag. 3:2226 eller Pred. 3:18 eller 1 Sam. 7:12 eller 1 Petr. 1:2225
 svar
 *evangelium: Luk. 13:69 eller Matt. 16:14

7. Tal
Talet kan ersättas av en kort meditationstext.

8. Symeons lovsång (Nunc dimittis)
Symeons lovsång s. 184. Även psb 51 eller någon annan lämplig psalm kan användas.

9. Böneavsnitt
Avdelningen kan inledas med responsoriet i completoriets böneavsnitt.

Dagens bön
Uppmaningen till bön kan följas av en stunds tystnad.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

[S

Låt oss be.]

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.
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10. Lovprisning
I stället för completoriets lovprisning kan man sjunga en lovpsalm.

S
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*11. Välsignelse
Även Herrens välsignelse kan användas.

S
F

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
Amen.

12. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Mässa på askonsdagen
Man kan också fira gudstjänst utan nattvard. I detta fall kan moment 5 (Kyrie) i askonsdagens mässa utelämnas.
Askkorset tecknas med fin aska som blandats i vatten.

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen, t.ex. psb 59, kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Under musiken kan man ha ingångsprocession, varvid församlingen står.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
L

Bröder och systrar i Kristus.
Redan tidigt började de kristna fira påsk
till minne av vår Frälsares lidande och uppståndelse.
För denna stora fest förberedde man sig genom bot och fasta.
Fastan var särskilt avsedd för dem
som skulle döpas under påskhögtiden.
Senare blev den en tid av självprövning för alla kristna.
I dag kallas vi att gå in i fastan
för att finna den väg som leder fram till påskens glädje.
Vi får börja denna botvandring
med självprövning, bön och fasta
och med att höra och begrunda Guds ord.

4. Psaltarpsalm
Ps. 57:24, 1112. Även de traditionella botpsalmerna kan användas:
Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 eller 143. Psaltarpsalmen kan läsas eller
sjungas. Psalmtoner s. 441.
Gloria Patri fogas till psalmen.
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Om man vid moment 1 (Ingångspsalm) har använt psaltarpsalm utelämnas detta moment.
 psalm

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A

Kyrielitania
Kan läsas eller sjungas.

S
F
S
F
S
F

Gud, vår himmelske Fader. Du har skapat oss och vi tillhör dig.
Lyssna till dina barn.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Jesus Kristus, vår Försonare. Du har uppstått från de döda.
Var mitt ibland oss.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Heliga Ande, vår Tröstare. Du är glädjens rätta källa.
Ge våra hjärtan frimodighet att tacka dig.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.

eller
S
F
S
F
S
F

Låt oss be i frid till Herren.
Låt oss be om himmelsk frid och våra själars frälsning.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Låt oss be om frid för världen och att Guds församling må bestå.
Låt oss be om att vi alla skall vara ett.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Låt oss be om frid för alla som samlas här.
Låt oss be Herren beskydda, bevara och försvara oss.
Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
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Alternativ B

Kyrie
F

Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss.

6. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
7. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: Joel 2:1217

[S
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

8. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

9. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: 2 Petr. 1:111 eller 1 Petr. 4:15

[S
S
F
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10. Dagens psalm (Graduale)
Om andra läsningen (moment 9) utelämnas sjunger man dagens psalm vid moment 8.

*11. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium. Halleluja utelämnas. Evangeliet eller delar av det kan sjungas.
Evangelieläsningen avslutas med orden: Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan
läsas eller sjungas.
 evangelium: Matt. 6:1621 eller Luk. 13:2330

[F
F

Kristus, vi lovar dig.]

12. Predikan
*13. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik. Om man vid moment 15 (Botakt) använder alternativ A, sjunger man under detta moment psb
351:12, 5.

15. Botakt
Alternativ A

Askkorset
Psb 351:1–2, 5
Bön
L

F

Låt oss be.
Gud, du har i din nåd kallat oss in på ångerns och botens väg.
Ge oss en uppriktig ånger över våra synder.
Ge oss din heliga Andes nåd, så att vi efter avslutad fasta
kan fira din Sons uppståndelsefest med rena hjärtan.
Hör oss för Jesu Kristi, vår Herres skull.
Amen.

Uppmaning
L

Gud påminner oss i sitt ord om att vi inför honom är endast stoft och
aska, men han har också lovat att resa den hjälplöse ur gruset och lyfta den fattige ur dyn.
Vår Frälsare säger: ”Omvänd er och tro på evangeliet.”
Kom därför och tag emot ångerns och botens tecken.

Korset tecknas
Församlingen kommer fram till altaret och knäfaller. Askkorset tecknas i pannan
på var och en. Under akten kan man ha psalmsång (t.ex. psb 353) eller annan
musik.
Askkorset tecknas med orden:

Tag emot ångerns och botens tecken.
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Alternativ B

Beredelse
Beredelseord
Bröder och systrar i Kristus Jesus. Denna tid påminner oss om
vår Frälsares lidande, som också vi är skyldiga till genom vår
synd. Jesus valde lidandets väg för vår skull. I förlitande på hans
försoningsgärning får vi bekänna våra överträdelser, felsteg och
försummelser och tillsammans be om förlåtelse:

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man även sjunga en botpsalm.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Mot dig, bara mot dig har jag syndat,
jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Vänd bort din blick från mina synder,
stryk ut all min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.

Avlösning
Alternativa avlösningar s. 293.

L

Guds ord försäkrar oss
att det inte blir någon fällande dom
för dem som tillhör Kristus Jesus.
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F

Som hans tjänare förkunnar jag dig
dina synders förlåtelse
i Faderns och (?) Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

16. Psalm
I stället för psalm kan man ha annan musik.

17. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen.Om bönens innehåll, se s. 11.
Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
På askonsdagen lämpar det sig särskilt att använda litanian, s. 324, eller Trishagion,
s. 321. Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

S

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

III Nattvarden
Nattvardsdelen (moment 1824), se högmässans moment 1925 eller veckomässan
moment 1117.

IV Avslutning
*25. Välsignelse
L

Jesus säger:
”Om någon vill gå i mina spår
måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”
Må den heliga Anden styrka er till att vandra i det nya livet
enligt Guds vilja.

L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
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F

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

26. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen
kan ansluta sig till.
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Kvällsgudstjänstistillaveckan
På textläsningens och predikans plats kan man också använda en av akterna i Kristi
lidandes historia eller en korsvägsandakt. Både strukturellt och musikaliskt följer kvällsgudstjänsten vesperns ordning.

1. Inledning
Inledningen kan föregås av en psalm, en sång eller instrumentalmusik.
Högmässans inledande välsignelse kan också användas.

S
F
S
F

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.

3. Psalm
4. Psaltarpsalm
Någon av psalmerna för stilla veckan ur evangelieboken. Den kan läsas eller sjungas.
Psalmtoner s. 441.
Psaltarpsalmen kan ersättas av annan musik.

5. Bibelläsning
Innevarande årgångs lästext eller passionsevangelium läses. Mellan läsningarna
infogas ett svar (psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation). Texterna
eller delar av dem kan sjungas.
 läsning
 svar
 *evangelium

6. Tal
Talet kan ersättas av en kort meditationstext.
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7. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt
Böneavdelningen kan inledas med responsoriet i vesperns böneavsnitt.

Kyrkans förbön
Bönen kan indelas i sekvenser med hjälp av lästa eller sjungna acklamationer eller genom tystnad. Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Även litanian kan användas, s. 324.

Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

[L

Låt oss be.]

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

9. Välsignelse
Även Herrens välsignelse kan användas.

KVÄLLSGUDSTJÄNST I STILLA VECKAN
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S
F

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.
Amen.

10. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Mässa på skärtorsdagen
Korsfästelsens och uppståndelsens påskhögtid, de tre heliga dagarnas fest (påsktriduum),
är kyrkoårets centrum och höjdpunkt. Denna högtid handlar om hur Kristus återlöste
mänskligheten samt förhärligade Fadern genom sin död och sin uppståndelse. Den inleds med skärtorsdagens mässa och fortsätter med åminnelsen av Herrens lidande på
långfredagen. Sin höjdpunkt når den i påsknattens mässa som förkunnar Herrens uppståndelse, och den avslutas med påskdagens vesper. På detta sätt flätas de tre dagarnas
gudstjänster samman till en helhet.
Skärtorsdagen firas till minne av nattvardens instiftelse. Ett annat centralt tema är Kristus som tjänare. Dessutom betonas de kristnas kallelse att tjäna varandra. Både berättelsen om fottvagningen (Joh. 13:115) och aposteln Paulus allvarliga förmaningar (1 Kor.
11:2829) framhäver att nattvarden och kärlekstjänsten hör intimt samman. På skärtorsdagen påminns vi om Jesus som Herrens lidande tjänare och om hans kärlek som
kostade honom hans liv.
Skärtorsdagens mässa inleds med beredelsen. Den avslutar samtidigt den bottid som
börjat på askonsdagen, även om fastan fortsätter ända till påsknattens mässa. Som beredelseord kan man antingen hålla ett skriftetal eller också gå igenom budorden eller berättelsen om nattvardens instiftelse. Beredelsen ingår i högmässoformulärets inledningsdel.
Det är möjligt att avsluta skärtorsdagens mässa på följande sätt: I början av mässan tänder man tolv apostlaljus i koret och i mitten av dem ett större Kristusljus. Strax före den
tacksägelsebön som följer efter kommunionen släcker någon av medhjälparna ett av
apostlaljusen och säger: Judas, han som förrådde Jesus, gick mitt under måltiden ut i
natten. Nu släcker vi Judas ljus.
Efter tacksägelsebönen släcker man också de övriga apostlaljusen och säger: När Jesus
hade fängslats flydde alla lärjungarna och lämnade honom ensam. Nu släcker vi också
de andra lärjungarnas ljus.
Mässan avslutas med psaltarpsalmen 22, varefter man kan sjunga psb 77 utan orgelackompanjemang. Under psaltarpsalmen och/eller under psalmen kan man släcka altarljusen och klä av altaret. Man bär korset och de släckta ljusen ut i sakristian, men Kristusljuset får stå brinnande kvar. Om man har krucifix på altaret kan också det stå kvar.
Altaret kan kläs i svart.
Gudstjänsten avslutas inte med klockringning.
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Gudstjänst på långfredagen
På långfredagen sörjer församlingen sin Herres död, men redan under andakten vid Jesu
dödsstund kan man ana något av glädjen över försoningen. Redan vid korset präglas
församlingen av väntan på budskapet om uppståndelsen. Kristi död är både församlingens skam (Improperierna) och dess hopp (Höga kors).

I Inledning
1. Ingångspsalm
Man kan sjunga t.ex. psb 67. Psalmen kan ersättas av stilla meditation.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Kan också sammanställas fritt.

L

Kära kristna. På denna sorgens och smärtornas dag samlas vi vid foten
av det kors där Kristus lider. Låt oss fästa vår blick vid korset där världens Frälsare är fastnaglad. Detta tecken förkunnar för oss att Jesus med
sin död har försonat världen med Gud och att han har offrat sig också
för vår skull. Han kallar oss att ta emot Guds förlåtelse. Därför bekänner vi i ödmjukhet vår synd och skuld:

4. Beredelse
Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön som liturgen kan
uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.
Som syndabekännelse kan man också sjunga en botpsalm.
Alternativa syndabekännelser s. 287.
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O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd så att jag med Petrus
gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

Avlösning
Alternativa avlösningar s. 293.

Gud, allsmäktig och nådig,
har av sin outgrundliga kärlek
förbarmat sig över oss.
För sin Sons, Jesu Kristi, skull
ger han oss syndernas förlåtelse, liv och salighet.
”Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.”
F
Amen.

5. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

6. Dagens bön
Efter uppmaningen kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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II Ordet
7. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: Jes. 53

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

8. Svar
Psaltarpsalm 22. Psalmen kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441 .
Psalmen kan genomföras t.ex. som nedan:

Responsorium
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

Psalm
Men jag är en mask, inte en människa,
hånad och föraktad av envar.
Alla som ser mig gör narr av mig,
de hånler och skakar på huvudet.

[Responsorium]
Du hjälpte mig ut ur min moders liv,
du lät mig vila trygg vid min moders bröst.
Dröj inte långt borta, jag är i nöd,
och ingen finns som hjälper mig.

[Responsorium]
Jag rinner bort likt vatten som slås ut,
benen lossnar i min kropp,
mitt hjärta är som vax,
det smälter i mitt bröst.

[Responsorium]
Händer och fötter är skrumpnade,
jag kan räkna varje ben i min kropp.
Men du, Herre, dröj inte långt borta,
du min styrka, skynda till min hjälp!

Responsorium
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9. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: Hebr. 5:79

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

10. Dagens psalm
*11. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Låt oss resa oss och lyssna till det heliga evangeliet om vår Herres lidande. Man läser innevarande årgångs passionsevangelium eller Johannesevangeliets passionsberättelse (Joh. 18:119:37) eller den
femte akten ur Kristi lidandes historia. Läsningen kan följas av stilla meditation.
Halleluja utelämnas.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet.
Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium

[F
F

Kristus, vi lovar dig.]

12. Predikan
*13. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
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steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15. Vid korset
Alternativ A
S
[S

Se korsets trä, där världens Frälsare är fästad.]

Improperierna
Kan läsas eller sjungas. Text och melodi s. 417.

*Höga kors
1.

Höga kors, du enda ädla
bland de träd som vuxit här.
Fast du ej bär blad och blommor,
intet träd din like är.
Ljuva stam med ljuva grenar,
som den ljuva bördan bär.

2.

Sjung, min tunga! Sjung den hårda,
höga, ärofyllda strid
som på korset Herren kämpat
till triumf och evig frid,
stark som lejonet i öknen
och som offerlammet blid!

3.

All den dom som genom fallet
över världen kommen var
och från det förbjudna trädet
låg på syndigt släkte kvar,
ville han på trädet sona,
på det kors som honom bar.
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4.

Honom plågar spö och gissel,
spott och hån och övermod;
törnets krans och korsets spikar
pressar fram det dyra blod,
att all världen skulle renas
i den helga, djupa flod.

5.

Kristi kors! Blott du är värdigt
att dig hela världen ser.
Du för Israel och folken
är det rätta Guds banér,
och den dig i tro har skådat
dom och död ej rädes mer.
Mel. psb 90.

Alternativ B

Bön vid korsets fot
Bönens text s. 421.

16. Psalm
Kollekten kan insamlas under denna psalm eller i slutet av gudstjänsten. Ändamålet anmäls före psalmen. Om kollekten insamlas i slutet
av gudstjänsten kan ändamålet anmälas som förbönsämne före kyrkans förbön. Kollekten kan välsignas, se s. 346.
Psalmen kan ersättas av annan musik.

III Bönen
17. Kyrkans förbön
Som förbön används litanian, s. 324.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 litanian

18. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.
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F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning
*19. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller

F

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

20. Avslutande musik
Psalm eller sång.
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Andakt vid Jesu dödsstund
Andakt vid Jesu dödsstund firas på långfredagen kl. 15.

1. Inledning
Inledningen kan föregås av en psalm eller stilla meditation.
Inledningens musik s. 167. Inledningen kan ersättas av högmässans inledande
välsignelse.

S
F
S
F

Herre, öppna mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Gud, kom till min räddning.
Herre, skynda till min hjälp.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt. De presenterar dagens och gudstjänstens speciella karaktär.

3. Psalm
4. Psaltarpsalm
Psalm 22, som kan läsas eller sjungas. Psalmtoner s. 441. Till genomförandet av
psaltarpsalmen, se s. 234.

5. Bibelläsning
Någon av långfredagens texter (t.ex. Jes. 53:69) och evangeliet om Jesu dödsstund.
Mellan textläsningarna infogas svar (psalm, sång eller stilla meditation). I samband med evangelieläsningen kan psalmstrofen användas (se evangelieboken).
Texterna eller delar av dem kan sjungas.
 läsning
 svar
 *evangelium

6. Tal
Talet kan ersättas med en meditationstext eller med improperierna.

7. Vid korset
ANDAKT VID JESU DÖDSSTUND
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Alternativ A
[S
S

Se korsets trä, där världens Frälsare är fästad.]

Improperierna
Kan läsas eller sjungas. Text och melodi s. 417.

*Höga kors
1.

Höga kors, du enda ädla
bland de träd som vuxit här.
Fast du ej bär blad och blommor,
intet träd din like är.
Ljuva stam med ljuva grenar,
som den ljuva bördan bär.

2.

Sjung, min tunga! Sjung den hårda,
höga, ärofyllda strid
som på korset Herren kämpat
till triumf och evig frid,
stark som lejonet i öknen
och som offerlammet blid!

3.

All den dom som genom fallet
över världen kommen var
och från det förbjudna trädet
låg på syndigt släkte kvar,
ville han på trädet sona,
på det kors som honom bar.

4.

Honom plågar spö och gissel,
spott och hån och övermod;
törnets krans och korsets spikar
pressar fram det dyra blod,
att all världen skulle renas
i den helga, djupa flod.

5.

Kristi kors! Blott du är värdigt
att dig hela världen ser.
Du för Israel och folken
är det rätta Guds banér,
och den dig i tro har skådat
dom och död ej rädes mer.
Mel. psb 90.
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Alternativ B

Bön vid korsets fot
Bönens text s. 421.

8. Böneavsnitt
Dagens bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tystnad för personlig bön.
Bönen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

[L
L

Låt oss be.]

F

Amen.

 bön

Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

*9. Välsignelse
Välsignelsens melodi s. 180. Även Herrens välsignelse kan användas.

S
F

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (?) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara er.
Amen.

10. Avslutande musik
Psalm eller sång.
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Mässa i påsknatten (A)
Mässa i påsknatten firas sent på påsklördagen. Församlingen kommer samman i en mörk
och tyst kyrka. Altarljusen är ännu släckta. Man kan dela ut små böneljus till församlingen. Bekräftelsen av doplöftena leds från dopfunten framme i koret.
Om man inte firar mässa i påsknatten kan man inleda påskmorgonens gudstjänst med
att tända påskljuset i koret och läsa eller sjunga påsklovsången. Detta sker då strax efter
den inledande välsignelsen och inledningsorden.
Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller vid moment 6 (Gloria).

Beredelse
Psalm
Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man
knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna
församlingsacklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en
tyst bön som liturgen kan uppmana till med orden: Hör också våra
tysta böner om förlåtelse.
Alternativa syndabekännelser s. 287.

Avlösning
Avlösningar s. 293.
 avlösning

F

Amen.

I Inledning
*1. Ingångspsalm
Som ingångspsalm sjungs t.ex. psb 95. De som har tjänaruppdrag kommer under
psalmen in i procession i den mörka kyrkan. I processionen bärs ett tänt böneljus.
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2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt.

L

Kära kristna!
Vi har nu kommit fram till den heliga påskfesten och till den natt då
Israels barn befriades från slaveriet i Egypten. Detta är den natt då
Guds härlighet fördriver syndens mörker. Detta är den natt då Gud
befriar oss från slaveriet under synden och förgängligheten. Detta är
den natt då Kristus krossade dödens bojor.

Påskljuset tänds och under påsklovprisningen sprids elden från böneljus till böneljus. Altaret kan kläs.

*4. Påsklovprisning
Kan läsas eller sjungas.

S

O jubla nu, alla himmelens änglar!
O jubla nu, alla Guds tjänare!
Förkunna Konungens seger,
ni frälsningens basuner!
Gläd dig även du jord
över honom som är världens ljus!
I glansen av den evige Konungens härlighet
må hela världen förnimma
att allt dess mörker har skingrats.
Nu glädje sig även kyrkan, vår moder,
smyckad av ljusets strålar,
och må detta tempel nu fyllas
av de trognas glädje och jubel.

[F
F

Psb 98:1–2]

S

Herre, helige Fader,
tag därför emot vår lovsång och vår bön,
som vi frambär till dig i denna nådens natt.
Liksom skenet från detta påskljus fördriver mörkret,
så låt det sanna ljuset, Jesus Kristus,
lysa över alla människor,
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han som uppstått från de döda
och med dig och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.
[F
F

Psb 98:3]

5. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Kyrielitania
Kan läsas eller sjungas.
Alternativa texter till kyrielitanior s. 297.

S
F
S
F
S
F

Gud, vår himmelske Fader. Du har skapat oss och vi tillhör dig. Lyssna till dina barn.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över
oss. Herre, förbarma dig över oss.
Jesus Kristus, vår Försonare. Du har uppstått från de döda.
Var mitt ibland oss.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över
oss. Herre, förbarma dig över oss.
Heliga Ande, vår Tröstare. Du är glädjens rätta källa.
Ge våra hjärtan frimodighet att tacka dig.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över
oss. Herre, förbarma dig över oss.

eller
S
F
S
F
S
F
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Låt oss be i frid till Herren.
Låt oss be om himmelsk frid och våra själars frälsning.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över
oss. Herre, förbarma dig över oss.
Låt oss be om frid för världen och att Guds församling må
bestå. Låt oss be om att vi alla skall vara ett.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över
oss. Herre, förbarma dig över oss.
Låt oss be om frid för alla som samlas här.
Låt oss be Herren beskydda, bevara och försvara oss.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över
oss. Herre, förbarma dig över oss.
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*6. Gloria och lovsång till den heliga Treenigheten
I kyrkan tänds full belysning.

Gloria
Alternativa texter till gloriasånger s. 299.

S
F

Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Lovpsalm
Man kan också sjunga t.ex. psb 144 eller någon annan lämplig psalm.

1.

Vi prisar, tillber, Fader, dig,
som lade jordens grunder.
Till dig i himlen höjer sig
vårt tack för dina under.
Nu över allt är härlighet,
när Faderns nåd och helighet
omsluter hela världen.

2.

Vi prisar Jesus, korsets man,
hans offer himlen ärar.
Han segrade och övervann
allt ont som oss förfärar.
Nu över allt är härlighet,
när Sonen liv och salighet
har lovat ge åt världen.

3.

Vi prisar dig, Guds Ande god,
som Fadern till oss sänder.
Med ordet ger du tröst och mod
och död i liv du vänder.
Nu över allt är härlighet,
när Anden Kristi hemlighet
gör känd i hela världen.
Mel. psb 307

7. Dagens bön
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön
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II Ordet
8. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: 2 Mos. 14:8, 1016, 2122

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

9. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

10. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället.
Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning: Rom. 6:311 eller Kol. 3:14

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

11. Dagens psalm (Graduale)
*12. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Låt oss resa oss och lyssna till det heliga evangeliet om vår Herres uppståndelse ur Markusevangeliets 16 kapitel.
Före och efter läsningen kan man sjunga halleluja. Evangeliet eller en del av det
kan sjungas.
Evangelieläsningen avslutas med orden: Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan
läsas eller sjungas.
 evangelium: Mark. 16:18

[F
F
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Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]
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13. Predikan
14. Bekräftelse av doplöftena
Bekräftelsen av doplöftena leds från dopfunten i koret.

Inledningsord
L

Vi har hört om Guds stora frälsningsgärningar med sitt folk.
Här i vår mitt brinner påskljuset som ett tecken på den seger
som Kristus vann över ondskans makt.
I ljuset av Kristi uppståndelse gläder vi oss åt
att hans seger också är vår seger.

Bön
L

F

Låt oss be.
Herre, vår Gud,
denna heliga påsknatt minns vi ditt underbara skapelseverk
och din ännu underbarare frälsningsgärning.
Du skapade vattnet som låter jorden frambringa grönska
och som ger oss människor liv och kraft.
Ditt folk gick genom vatten till frihet från slaveriet i Egypten,
och med vatten släckte du folkets törst i öknen.
Din Son, Herren Jesus, blev döpt i floden Jordan
och bar all världens synd.
Vi tänker på allt detta och tackar dig för vårt eget dop
där du födde oss på nytt
och befriade oss från syndens fördärv.
Förena oss nu med varandra
och med alla bröder och systrar
som genom dopet har blivit lemmar i Kristi kropp.
Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Psalm
Psb 95 eller 96 eller någon annan lämplig psalm.

* Den apostoliska trosbekännelsen
Trosbekännelsen kan inledas med orden: Låt oss tillsammans bekänna den tro till
vilken vi är döpta.
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F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

F

Vi vill med Guds hjälp
visa denna tro i vårt liv
och vandra enligt Kristi evangelium
i kärlek till Gud och våra medmänniskor.
Vi minns vårt eget dop och avsäger oss mörkrets makter.
Vi vill under vaka och bön leva av Guds ord
och möta vår Frälsare i hans heliga nattvard.

eller
L

Till denna tro har ni döpts.
Gud, den barmhärtige,
som räddar från allt ont,
har genom sin Son, Jesus Kristus,
skänkt er del i det arv,
som de heliga har i ljusets rike.
Må han ge er kraft att dö bort från synden
och följa hans vilja.

15. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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16. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören), t.ex. psb 88 vers för vers.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

S

Låt oss be.
Himmelske Far. Du har gjort oss till försoningens och uppståndelsens
arvingar. Låt oss jubla över att Kristus uppfyllt allt för oss och vila trygga
i den vissheten. Vi prisar dig.

 bönefras eller psb 88:1

Frälsaren har gått korsets väg, lidandet har befriats från hopplösheten
och livet har fått ljus igen. Låt Kristi kyrka sprida detta ljus i världens
mörker. Välsigna alla kyrkans tjänare så att de vittnar om Kristi seger.
Vi prisar dig.
 bönefras eller psb 88:2

Vår frälsnings påsk är här, dina hemligheter har uppenbarats. Rena skuldtyngda hjärtan, hela de sjuka, trösta de modfällda och låt påskens hopp
spridas till dem som nåtts av dödens slag. Din kärleks seger är världens
liv. Vi prisar dig.
 bönefras eller psb 88:3

Kristus är uppstånden och porten till himlen är öppen. Ge oss mod och
tålamod att invänta fullkomningens dag. Förnya oss med din heliga Ande och sänd oss att tjäna våra medmänniskor. Led oss på vägen mot den
dag då du gör allting nytt så som du har lovat.
F

Amen.

III Nattvarden
Nattvardsdelen (moment 1723), se högmässans moment 1925.
Under moment 20 (Pax) kan församlingsmedlemmarna hälsa varandra. Liturgen
kan uppmana till detta t.ex. med orden: Den uppståndne Herren har gett oss sin
frid. Låt också oss i påskens glädje förlåta varandra och önska varandra frid och
försoning.
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IV Avslutning
24. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 23) utelämnas lovprisningen.
Som lovprisning kan alternativt t.ex. psb 222:34; 90:4; 91:45 eller 88 användas.

L
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*25. Välsignelse
L

Uppståndelsens strålande ljus lyser
från Kristi, vår segerhjältes grav.
Syndens och dödens bojor är för alltid krossade.
Påskens tid har börjat för alla troende
och världen har fått nytt hopp.
Tag därför, systrar och bröder,
emot det frälsande lidandets segertecken ?.
Ni tillhör Kristus
och till honom har ni blivit döpta.
Ni får leva i den nya lydnaden
och med glädje fira den stora högtiden.

L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Påskhälsning
L/S Låt oss hälsa varandra med påskmorgonens budskap:
Kristus är uppstånden.
F
Ja, han är sannerligen uppstånden.

Församlingsmedlemmarna kan hälsa varandra med uppståndelsens
hälsning: Kristus är uppstånden  Ja, han är sannerligen uppstånden.
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eller

Sändning
L/S Gå i frid, ni som är döpta till Jesu död och uppståndelse.
Lev det nya livet och tjäna varandra i kärleken.

26. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen kan ansluta sig
till.
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Mässa i påsknatten (B)
De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan.
Ett tänt böneljus bärs i processionen.
Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller vid moment 5 (Gloria).

I Inledning
1. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

2. Inledningsord
Inledningsorden kan sammanställas fritt.

L

Kära kristna!
Liksom Maria Magdalena har vi kommit till Jesu grav i den nya skapelsens natt. Endast Gud kan göra de döda levande, skapa ordning i kaos
och skänka ljus i mörkret.

II Ordet
3. Lästexter ur Gamla testamentet
Lästext, svar och bön
S

Låt oss höra budskapet om den första skapelsen.

 läsning: 1 Mos. 1:15, 2628 (2930) 312:1

Svar
Psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.
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Bön
L

Låt oss be.
Allsmäktige, evige Gud,
i allt vad du har skapat ser vi skönhet och ordning.
Men hur mycket underbarare är inte den nya skapelsen
som gav ditt folk frälsningen.
Detta gjorde du när tiden var fullbordad
genom Jesus Kristus,
vårt offrade påsklamm.

F

Amen.

Lästext, svar och bön
 läsning: 1 Mos. 8:112, (1822)

Svar
Psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

Bön
L

Låt oss be.
Gud, du lämnade inte Noa bland syndaflodens böljor
utan lät vindarna blåsa och torka upp jorden.
Snart kom duvan med det friska olivlövet
som var ett hoppets budskap.
Tack för att du har gett din församling frälsningens ark.
Tack för det heliga dopet
som är nådens välsignade flod.
Tack för den heliga Anden
som kommer med hopp och liv
och visar oss ett land och en plats där vi kan leva.
Prisad vare du, vår Gud,
för alla dina underbara gärningar.

F

Amen.

eller

Lästext, svar och bön
 läsning: Jes. 55:17
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Svar
Psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

Bön
L

Låt oss be.
Gud, du som är världens enda hopp,
du för den törstige till vatten
och låter dig finnas av dem som söker dig.
Ge livets vatten åt dem som törstar efter dig,
så att de bär riklig frukt.
Detta ber vi om i vår Herres, Jesu Kristi namn.

F

Amen.

eller

Lästext, svar och bön
 läsning: Hes. 36:2428

Svar
Psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

Bön
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L

Låt oss be.
Gud, du renar oss i dopets vatten
och gör oss till dina barn genom din Ande.
Ge oss en ny ande och ett nytt hjärta,
så att vi kan följa dig och fråga efter din vilja.
Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

F

Amen.
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Lästext, svar och bön
S

Endast Gud kan befria oss ur ondskans våld. Låt oss höra berättelsen
om det gamla förbundets påsk, när Israel befriades ur Egyptens slaveri.

 lästext: 2 Mos. 14:8, 1016, 2122

Svar
Psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation. Under detta moment kan
altaret kläs.

Bön
L

Låt oss be.
Gud, du ledde ditt folk Israel
ut ur slaveriet i Egypten
och räddade det ur faraos hand.
Befria ditt folk från syndens slaveri.
Led det genom världens öken
till det himmelska hemmet.
För Jesu Kristi, vår Herres, skull.

F

Amen.

4. Påskens ljus
*Påskljuset tänds
Påskljuset tänds och under påsklovprisningen sprids elden från böneljus till böneljus.

S
F
[F

Jesus Kristus är världens ljus.
Lov vare dig, Kristus.]

*Påsklovprisning
Kan läsas eller sjungas.

S

O jubla nu, alla himmelens änglar!
O jubla nu, alla Guds tjänare!
Förkunna Konungens seger,
ni frälsningens basuner!
Gläd dig även du jord
över honom som är världens ljus!
I glansen av den evige Konungens härlighet
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må hela världen förnimma
att allt dess mörker har skingrats.
Nu glädje sig även kyrkan, vår moder,
smyckad av ljusets strålar,
och må detta tempel nu fyllas
av de trognas glädje och jubel.
[F
F

Psb 98:1]

S

Den heliga påskens tid är inne.
Natten har kommit då ditt folk befriades från Egypten
och leddes genom havet till den andra stranden.
Detta är den natt då din härlighet förjagar syndens mörker.
Detta är den natt då du befriar dina trogna
från världens slaveri, rycker dem ur syndens våld
och för in dem i nådens rike.
Detta är den natt då Kristus bröt sönder dödens bojor
och uppstod segrande ur graven.
Förgäves hade vi fötts,
om inte Frälsaren hade räddat oss.

[F
F

Psb 98:2]

S

O hur underbar är inte din omsorg om oss,
o Fader, hur ofattbar är inte din kärlek:
för att friköpa den fångne utgav du Sonen!
Dödens förbannelse blev vår välsignelse,
när Kristi död gjorde den om intet.
Saliga natt, som ensam lärde känna tiden och stunden,
då Kristus uppstod från de döda.
Detta är den natt då du fördriver allt ont,
förlåter våra synder,
ger nåd åt dem som fallit
och glädje åt de bedrövade.

[F
F

Psb 98:3]

S

Herre, helige Fader,
tag därför emot vår lovsång och vår bön
som vi frambär till dig i denna nådens natt.
Liksom skenet från detta ljus fördriver mörkret,
låt också det sanna ljuset, Jesus Kristus,
lysa över alla människor.
Han har uppstått från de döda.
Han lever och regerar
med dig och den heliga Anden
i evighet.

F

Amen.
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*5. Gloria och lovsång till den heliga Treenigheten
I kyrkan tänds full belysning.

Gloria
Alternativa texter till gloriasånger s. 299.

S
F

Ära vare Gud i höjden
och frid på jorden bland människorna som han älskar.

Lovpsalm
Man kan också sjunga t.ex. psb 144 eller någon annan lämplig psalm.

1.

Vi prisar, tillber, Fader, dig,
som lade jordens grunder.
Till dig i himlen höjer sig
vårt tack för dina under.
Nu över allt är härlighet,
när Faderns nåd och helighet
omsluter hela världen.

2.

Vi prisar Jesus, korsets man,
hans offer himlen ärar.
Han segrade och övervann
allt ont som oss förfärar.
Nu över allt är härlighet,
när Sonen liv och salighet
har lovat ge åt världen.

3.

Vi prisar dig, Guds Ande god,
som Fadern till oss sänder.
Med ordet ger du tröst och mod
och död i liv du vänder.
Nu över allt är härlighet,
när Anden Kristi hemlighet
gör känd i hela världen.
Mel. psb 307

6. Bön
En av dagens böner i evangelieboken kan användas.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.
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L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

7. Textläsning ur Nya testamentet
och evangelieläsning
Lästext
 läsning: Rom. 6:311 eller Kol. 3:14

Svar
Psalm, psaltarpsalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

*Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Låt oss resa oss och lyssna till det heliga evangeliet om Herrens uppståndelse.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja. En psalm kan ersätta
hallelujasången.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium: Mark. 16:18

[F
F

Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]

8. Predikan
9. Bekräftelse av doplöftena
Bekräftelsen av doplöftena leds från dopfunten i koret.

Inledningsord
L
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Vi har hört om Guds stora frälsningsgärningar med sitt folk.
Här i vår mitt brinner påskljuset som ett tecken på den seger
som Kristus vann över ondskans makt.
I ljuset av Kristi uppståndelse gläder vi oss åt
att hans seger också är vår seger.
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Bön
L

F

Låt oss be.
Herre, vår Gud,
denna heliga påsknatt minns vi ditt underbara skapelseverk
och din ännu underbarare frälsningsgärning.
Du skapade vattnet som låter jorden frambringa grönska
och som ger oss människor liv och kraft.
Ditt folk gick genom vatten till frihet från slaveriet i Egypten,
och med vatten släckte du folkets törst i öknen.
Din Son, Herren Jesus, blev döpt i floden Jordan
och bar all världens synd.
Vi tänker på allt detta och tackar dig för vårt eget dop
där du födde oss på nytt
och befriade oss från syndens fördärv.
Förena oss nu med varandra
och med alla bröder och systrar
som genom dopet har blivit lemmar Kristi kropp.
Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Psalm
Psb 95 eller 96 eller någon annan lämplig psalm.

* Den apostoliska trosbekännelsen
Trosbekännelsen kan inledas med orden: Låt oss tillsammans bekänna den tro till
vilken vi är döpta.

F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
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och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
F

Vi vill med Guds hjälp
visa denna tro i vårt liv
och vandra enligt Kristi evangelium
i kärlek till Gud och våra medmänniskor.
Vi minns vårt eget dop och avsäger oss mörkrets makter.
Vi vill under vaka och bön leva av Guds ord
och möta vår Frälsare i hans heliga nattvard.

eller
L

Till denna tro har ni döpts.
Gud, den barmhärtige,
som räddar från allt ont,
har genom sin Son, Jesus Kristus,
skänkt er del i det arv
som de heliga har i ljusets rike.
Må han ge er kraft att dö bort från synden
och följa hans vilja.

10. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen. Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören), t.ex. psb 88 vers för vers.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

S

Låt oss be.
Himmelske Far. Du har gjort oss till försoningens och uppståndelsens
arvingar. Låt oss jubla över att Kristus uppfyllt allt för oss och vila trygga i den vissheten. Vi prisar dig.

 bönefras eller psb 88:1

Frälsaren har gått korsets väg, lidandet har befriats från hopplösheten
och livet har fått ljus igen. Låt Kristi kyrka sprida detta ljus i världens
mörker. Välsigna alla kyrkans tjänare, så att de vittnar om Kristi seger.
Vi prisar dig.
 bönefras eller psb 88:2
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Vår frälsnings påsk är här, dina hemligheter har uppenbarats. Rena skuldtyngda hjärtan, hela de sjuka, trösta de modfällda och låt påskens hopp
spridas till dem som nåtts av dödens slag. Din kärleks seger är världens
liv. Vi prisar dig.
 bönefras eller psb 88:3

Kristus är uppstånden och porten till himlen är öppen. Ge oss mod och
tålamod att invänta fullkomningens dag. Förnya oss med din heliga Ande och sänd oss att tjäna våra medmänniskor. Led oss på vägen mot den
dag då du gör allting nytt så som du har lovat.
F

Amen.

III Nattvarden
Nattvardsdelen (moment 1117), se högmässans moment 1925.
Under moment 14 (Herrens frid) kan församlingsmedlemmarna hälsa varandra.
Liturgen kan uppmana till detta t.ex. med orden: Den uppståndne Herren har gett
oss sin frid. Låt också oss i påskens glädje förlåta varandra och önska varandra frid
och försoning.

IV Avslutning
18. Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelse (moment 17) utelämnas lovprisningen.
Som lovprisning kan man också sjunga en psalm, t.ex. psb 222:34; 90:4; 91:45
eller 88. Liturgen kan uppmana till lovsång t.ex. med orden: Låt oss prisa Gud.

L
*F

Låt oss tacka Herren.
Herre, vi tackar dig. Halleluja.

*19. Välsignelse
L

Uppståndelsens strålande ljus lyser
från Kristi, vår segerhjältes grav.
Syndens och dödens bojor är för alltid krossade.
Påskens tid har börjat för alla troende
och världen har fått nytt hopp.
Tag därför, systrar och bröder,
emot det frälsande lidandets segertecken ?.
Ni tillhör Kristus
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och till honom har ni blivit döpta.
Ni får leva i den nya lydnaden
och med glädje fira den stora högtiden.
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Påskhälsning
L/S Låt oss hälsa varandra med påskmorgonens budskap:
Kristus är uppstånden.
F
Ja, han är sannerligen uppstånden.

Församlingsmedlemmarna kan hälsa varandra med uppståndelsens
hälsning: Kristus är uppstånden  Ja, han är sannerligen uppstånden.

eller

Sändning
L/S Gå i frid, ni som är döpta till Jesu död och uppståndelse.
Lev det nya livet och tjäna varandra i kärleken.

*20. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken kan man ha utgångsprocession, som församlingen kan ansluta sig
till.
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Kvällsgudstjänst
på alla helgons dag
Vid kvällsgudstjänsten på alla helgons dag minns man under förbönen dem som dött i
tron på Kristus och särskilt de församlingsmedlemmar som har avlidit under året.
När namnen på de avlidna läses upp kan man tända minnesljus. I samband med uppläsningen av namnen kan också klockringning förekomma.

I Inledning
1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av en psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Också
hymnen till ljuset (psb 515 eller 516) kan användas. Under bönen tänds ljusen.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
L
F
L
F

I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan också sammanställas fritt.

Kära kristna! Vi har samlats inför Guds ansikte för att minnas våra kära som
har lämnat oss. Denna afton påminns vi om att Kristi kyrka sträcker sig
mycket längre än vad vi kan se med våra ögon. Kyrkan omfattar också alla
dem som redan nu finns hos Gud i himlen, och därför är vi genom tron
inneslutna i samma osynliga gemenskap. Nu får vi tacka Gud för dem som
inte längre är hos oss i den synliga församlingen här på jorden, och vi tänker
på dem i förlitan på Guds barmhärtighet och omsorg. Vi påminns också om
vår egen förgänglighet och ser därför fram emot den dag när vi alla skall få
samlas hos Gud i hans rike.

4. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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5. Bön
Man kan läsa bönen för allhelgonadagens kväll ur evangelieboken eller hålla en fri
bön. Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig
bön.
Uppmaningen, bönen och församlingens amen kan läsas eller sjungas. Recitationsformel s. 448.

L

Låt oss be.

F

Amen.

 bön

II Ordet
6. Första läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

[S
S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

7. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

8. Andra läsningen
Textläsaren anmäler bibelstället. Församlingen sitter under textläsningen.
Texten eller en del av den kan sjungas.
 läsning

S
[S
F

Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.]

9. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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*10. Evangelium
Evangelieläsningen inleds t.ex. med orden: Vi reser oss för att höra dagens heliga
evangelium.
Före och efter evangelieläsningen kan man sjunga halleluja.
Evangeliet eller delar av det kan sjungas. Evangelieläsningen avslutas med orden:
Så lyder det heliga evangeliet. Svaret kan läsas eller sjungas.
 evangelium

[F
F

Tack, Herre, för ditt glada budskap eller: Kristus, vi lovar dig eller:
Tack, Herre, för ditt glada budskap. Halleluja eller: Kristus, vi lovar
dig. Halleluja.]

11. Predikan
*12. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.
Man kan också sjunga en trosbekännelsepsalm, t.ex. 146 eller 152. I så fall utelämnas psalmen i moment 13.
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen s. 302.

Den apostoliska trosbekännelsen
F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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13. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

14. Minnet av de avsomnade
Namnen på de församlingsmedlemmar som dött sedan föregående alla helgons
dag läses upp, ifall detta inte redan har skett i samband med inledningsorden.
Under läsningen kan minnesljusen tändas. Läsningen kan följas av en kort tystnad
och/eller musik.
Bönerna för de avsomnade fogas till kyrkans förbön.

III Bönen
15. Kyrkans förbön
Kyrkans förbön sammanställs i regel i församlingen.Om bönens innehåll, se s. 11.
Förböner s. 305, förbönsämnen s. 330.
Bönen kan indelas i sekvenser genom acklamationer (bönefras eller -sång av församlingen eller kören) eller genom tystnad.
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

S

Låt oss be.

Gud, vår Far. Vi tackar dig för de människor som vi minns i kväll. Vi tackar
dig för våra kära avsomnade med vilka vi fick dela glädje och sorg. I deras
hjärtan fanns det rum för oss. Befria också oss från vår själviskhet och ingjut
kärleken i våra hjärtan genom din heliga Ande. Gör oss känsliga så att vi ser
våra medmänniskors behov. Trösta alla dem som bär på djup sorg.
Vi tackar för alla dem som i livet och i döden litade på dig och bad för oss.
Deras exempel drar oss närmare dig och styrker oss i väntan på det eviga
livet. Hjälp också oss att liksom de hålla fast vid ordet och de heliga sakramenten som du delar ut till oss i din kyrka. Du lyfter av oss våra bördor
och bereder vägen för ditt rikes ankomst.
Styrk oss i tron på uppståndelsens kraft. Hjälp oss att minnas att döden inte
för alltid kan skilja oss från våra kära. Vi litar på Kristi fullbordade verk och
väntar med hopp och glädje på den dag när vi äntligen skall få komma hem
till ditt himmelska rike. Låt oss alla en gång få mötas i den jublande församlingen inför din tron och skåda dig ansikte mot ansikte.
F
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16. Herrens bön
Bönen kan sjungas, melodi s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 393.

F

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

IV Avslutning
*17. Lovpsalm
Liturgen kan uppmana till lovprisning t.ex. med orden: Låt oss resa oss och prisa
Gud.
Även högmässans lovprisning (Benedicamus) kan användas.

*18. Välsignelse
L

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.

eller

F

Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och ? Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Sändning
L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.
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eller
L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.

19. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
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2.
Texter,bönerochsånger
för gudstjänsterna
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Högmässaochgudstjänst
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Böner i sakristian
Under påklädandet
De som medverkar i gudstjänsten kan under påklädandet be följande böner lågmält eller högt.

I Faderns och Sonens (?) och den heliga Andens namn.
Avkläd mig, Herre, den gamla människan
med hennes gärningar
och ikläd mig den nya
som är skapad till likhet med dig
i sanning, rättfärdighet och helighet.
När alban kläds på:

Allsmäktige, evige Gud.
Låt mig en gång, avklädd all orättfärdighet
och klädd i helighetens vita klädnad,
få följa dig in i det rike
där den sanna glädjen är.
När stolan läggs över axlarna:

Herre, lägg ditt ok på mina skuldror,
och lär mig att ditt ok är skonsamt och din börda är lätt.
Gör mig mild och ödmjuk i hjärtat.
När bältet kläds på:

Spänn på mig sanningen som bälte
och gör min väg ostrafflig.
När mässhaken läggs över axlarna:

Kläd mig, Herre,
som din utvalda, din heliga och älskade,
i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.

Före gudstjänsten
När allt är förberett för högmässan eller gudstjänsten ber liturgen (och medhjälparna) en av följande böner eller en fri bön.
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1.
Käre Frälsare,
du som led, dog och uppstod.
Jag går in i ditt hus för att göra tjänst
i försoningens ämbete.
Kalla och avskilj mig på nytt i din tjänst.
Tag bort tröttheten, trögheten
och alla främmande tankar från mitt hjärta.
Hjälp mig att minnas mitt herdelöfte
och räkenskapens dag.
Hjälp mig, så att allt vad jag företar mig
är en hjärtats bön till dig.
Låt mig få känna din närhet.
Fyll mig med andakt och stillhet.
Jag är ett intet, men du vill använda mig.
Tala Herre, din tjänare hör.

2.
Herre, sänd ditt ljus och din sanning!
Låt dem leda mig,
låt dem föra mig till ditt heliga berg
och till din boning,
så att jag får komma till Guds altare,
till Gud, min glädje och fröjd.
Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom,
min räddare och min Gud.
Ps. 43:3–5

3.

Herre, vår Gud.
Du tronar i helighet uppe i höjden
men finns också hos den modlöse och försagde.
Rena vårt hjärta,
fördriv alla onda tankar från oss
och helga vårt sinne.
Hjälp oss att komma dig nära i våra böner
och att tjäna dig i helig fruktan.
Endast du kan välsigna och helga vår tjänst.
Vi tackar dig, Fadern, Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid.

4.
Herre, vi tackar dig
för att du kallar oss samman
kring ditt ord (och dina sakrament).
Du välsignar oss och mättar oss med ditt ord.
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Herre, du vet allt:
våra sorger, vår rädsla och våra frågor.
Befria oss från allt som är fåfängligt och orätt,
så att vi kan tjäna dig med frimodiga hjärtan.
Helga vår tjänst till ditt namns ära.
Låt ditt namn bli helgat
nu och alltid.

5.
Gud, vår himmelske Far.
Klockorna kallar oss samman till gudstjänst.
Vi tackar dig för evangeliets glädjebudskap
som du skänker oss i ordet och sakramenten.
Välsigna din församling
som samlas inför dig med sina glädjeämnen och sorger.
Tack för att vi har fått vara med om att förbereda denna gudstjänst.
Tack för att du har kallat oss att vara dina medarbetare.
Vi ber om din välsignelse över vår gudstjänst
och våra tjänaruppdrag.
Öppna vår mun till att prisa dig i ord och toner
och låt din Ande fylla våra oroliga hjärtan med frid.
Helga oss till din tjänst.
Låt vår gudstjänst vara en fest till din ära.
Vi ber i Frälsarens Jesu Kristi namn.

6.
Herre, himmelske Fader.
Skänk oss i dag nåden att tillbe dig i ande och sanning.
Ge våra hjärtan stillhet,
våra böner kraft
och vår lovsång vingar.
Låt oss ta emot ditt ord i botfärdighet och tro.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

7.
Antifon
S
F

Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:
att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.
Ps. 27:4
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Psalm
S
F

S

F
S
F
S
F

S
F

Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar.
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.
Sparven har funnit ett rede
och svalan ett bo för sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot,
min konung och min Gud.
Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid kan sjunga ditt lov.
Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa,
höstregnet fyller den med välsignelse.
De går genom port efter port,
tills de möter Gud på Sion.
Herre Gud Sebaot, hör min bön,
lyssna, du Jakobs Gud!
Ge akt på vår sköld, o Gud,
se i nåd till din smorde!
Ps. 84:2–10
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifon
S
F

Ett enda ber jag Herren om,
detta begär jag:
att få vara i Herrens hus
varje dag i mitt liv
för att se Herrens ljuvlighet
och söka svar i hans tempel.

S
F
S
F

Herre, låt oss se din nåd.
Och ge oss din frälsning.
Herre, hör vår bön.
Och låt vårt rop komma inför dig.

L

Låt oss be.
Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten,
så att din Son, när han kommer till oss
BÖNER I SAKRISTIAN
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F

i sitt ord och i sin heliga nattvard,
finner en boning i våra hjärtan.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.

Efter gudstjänsten
När liturgen och de medverkande återvänt till sakristian kan man be någon av
följande böner eller en fri bön.

1.
S

Ordet blev människa och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den ende Sonen får av sin Fader,
och han var fylld av nåd och sanning.
Joh. 1:14

F

Gud vi tackar dig.

S

Låt oss be.
Vi tackar dig, helige Fader,
för ditt namn som du har låtit bo i våra hjärtan,
och för kunskapen, tron och odödligheten,
som du har låtit oss lära känna genom Jesus Kristus, din tjänare.
Dig vare ära i evighet.
Du, allsmäktige Herre, har skapat allt för ditt namns skull.
Du ger människorna mat och dryck
för att de skall leva och tacka dig,
men åt oss har du gett den andliga maten och drycken
och det eviga livet genom din tjänare.
Framför allt tackar vi dig därför att du är mäktig.
Dig vare ära i evighet.
Kom ihåg, Herre, din kyrka,
rädda henne från allt ont,
och fullkomna henne i din kärlek.
Helga henne och sammanför henne
från de fyra väderstrecken
till ditt rike som du har berett åt henne.
Ty din är makten och äran i evighet. Amen.

F
S

F
S

F

2.
Käre himmelske Far.
I glädje tackar vi dig
för gudstjänsten
som vi fått delta i som dina tjänare.
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Du har utrustat och styrkt oss.
Tag vård om din församling
som du har mättat med ditt goda.
Hjälp alla dina barn
att tjäna dig och varandra
överallt där du leder dem.
Också för oss själva ber vi om den nåden.
Tack för att du är med oss alla dagar.

3.
S
F
S
F
S
F
S
F
S
F

4.

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Tacka gudarnas Gud,
evigt varar hans nåd.
Tacka herrarnas Herre,
evigt varar hans nåd.
Han ensam gör under,
evigt varar hans nåd.
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Ps. 136:1–4

Särskilt vid gudstjänst utan nattvard:

Vad jag älskar din lag!
Jag begrundar den dagen lång.
Vad ditt löfte är ljuvt för min gom,
det smakar sötare än honung!
Av dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag lögnens alla vägar.
Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.
Ps. 119:97, 103–105
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Inledningsord
Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens särskilda karaktär.

Allmänna
1.
Kära vänner.
–––
Vi är döpta till Guds barn
och får med förtröstan komma till vår himmelske Far.
Vi får tacka honom
och lägga fram våra bekymmer och glädjeämnen.
Han talar till oss genom sitt ord
och möter oss i sin heliga nattvard.
Han ger oss sin förlåtelse
för sin Sons Jesu Kristi skull.
Därför bekänner vi vår synd för honom:

2.
Kära kristna, systrar och bröder.
–––
Herren, vår Gud, tronar i helighet uppe i höjden,
men han har också lovat
att vara hos de modlösa och försagda.
Låt oss i tro på hans löfte
öppna våra hjärtan för honom
och tillsammans be om förlåtelse:

3.
Kära Kristi vänner.
–––
Låt oss öppna våra hjärtan inför Gud som ser allt,
och ödmjukt bekänna vår synd för honom
så sägande:

4.
Kära systrar och bröder i Jesus Kristus.
–––
Vi har samlats inför Guds ansikte
för att be honom om ny kraft för vår ande, själ och kropp.
Vi har kommit för att höra hans ord
och för att tacka honom för hans nåd och trofasthet.
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Då Gud är helig och vi är syndare,
bekänner vi vår synd för honom
och ber honom om förlåtelse:

5.
Systrar och bröder.
–––
Vi är döpta i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
I dopet tog Gud oss till sig och skapade en ny gemenskap.
Vi hör samman med honom och med varandra.
Gud förblev vår Far,
också när vi förnekade honom,
också när vi när vi valde att vandra fjärran från honom,
också när livet förde oss bort från honom.
I dag minns vi vårt dop och Guds trofasthet.
Vi vill vända tillbaka till vår Far
och bekänna för honom att vi gått vilse:

6.
Kära kristna.
–––
Vår Gud är god och nådig.
Han söker oss
också när vi vänder oss bort från honom.
Han vill öppna nya vägar för oss.
Därför får vi komma till honom
frimodigt och tillitsfullt
och gemensamt bekänna våra synder.

7.
Kära kristna, systrar och bröder.
–––
Herren Jesus Kristus är vår Frälsare
som har lidit och dött för vår skull.
Han är också den Uppståndne Herren
som alltid lever och vädjar för oss.
Gud har ingjutit sin kärlek i våra hjärtan
genom den heliga Anden.
För allt detta fylls vi av tacksamhet,
men vi känner också oro och skuld
på grund av syndens makt i våra liv.
Vi litar dock på Guds förbarmande
och på det som vår Frälsare har gjort för oss.
Därför bekänner vi [gemensamt] vår skuld
så sägande:
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Första söndagen i advent
Kära kristna.
–––
Vår Herre Kristus kommer till sin församling.
Med honom får vi börja ett nytt kyrkoår.
Frälsarens närvaro ger oss en framtid och ett hopp.
Därför kan vi tryggt gå fram inför Gud,
bekänna vår synd och be honom om förlåtelse
[så sägande]:

Andra till fjärde söndagen i advent
Bröder och systrar.
–––
I denna heliga adventstid säger Herren till sin församling:
”Se, jag kommer snart.”
När vi nu närmar oss julens stora högtid
skall vi befria oss från allt som tynger oss
och all synd som ansätter oss.
Frälsaren vill vara vår Herre och konung.
Vi får lita på hans nåd
och i hans namn be om våra synders förlåtelse
så sägande:

Julaftonen
Kära Kristi vänner.
–––
Gud är trofast.
Hans löften till profeterna har fullbordats,
ängelns budskap till herdarna har gått i uppfyllelse.
För hela världen förkunnas den stora glädjen
att Gud har kommit till oss
för att rädda oss från våra synder.
Låt oss med ödmjuka och tacksamma hjärtan
komma inför honom och bekänna vår synd
så sägande:

Julnatten
Kära kristna.
–––
Denna natt firar vi vår Frälsares födelse.
För hela världen förkunnas den stora glädjen
att en Frälsare har fötts åt oss,
och att han är Messias, Herren.
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I honom har vägen till gemenskap med Gud öppnats för oss.
Vi får lita på denna frälsning
och be om nådens ljus i vårt liv
[så sägande]:

eller
Kära systrar och bröder.
–––
Vår Frälsare har för oss öppnat vägen
till gemenskap med Gud.
Namnet Jesus betyder att Gud befriar sitt folk från dess synder.
Låt oss [gemensamt] bekänna vår synd
så sägande:

Julmorgonen
Kära systrar och bröder.
–––
En Frälsare har fötts åt oss.
Gud är mitt ibland oss
och vi tackar honom för hans stora gåva!
Låt oss böja knä inför Frälsarens krubba
och gemensamt bekänna vår synd
så sägande:

Juldagen
Kära kristna.
–––
Ordet blev människa och bodde bland oss,
och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den ende Sonen får av sin Fader.
Med Frälsarens födelse har nåden och sanningen kommit in i våra liv.
Ljuset har kommit in i mörkret,
det eviga livet mitt in i döden.
Låt oss därför frimodigt
träda fram till nådens tron
och söka barmhärtighet hos Gud,
vår Fader:
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Nyårsaftonen
Kära kristna.
–––
Gud har varit vår tillflykt
från släkte till släkte.
Han fanns innan bergen föddes,
innan jorden och världen blev till.
Denna stund tackar vi Herren
för allt vad han har gett oss under det gångna året.
I hans händer lämnar vi det som har varit
och ber om hans ledning för det som skall komma.
Vi känner sorg med tanke på allt det goda som blev ogjort,
och vi ångrar allt det onda
som vi medvetet eller omedvetet har åstadkommit.
Men Guds nåd är stor,
och i förtröstan på honom
ber vi tillsammans om förlåtelse
så sägande:

Nyårsdagen
Kära vänner.
–––
Genom Guds godhet får vi börja detta nya år i Jesu namn.
Låt oss med tacksamma hjärtan böja oss inför honom
och bekänna vår synd
så sägande:

Trettondagen
Systrar och bröder i Kristus.
–––
En stjärna har tänts på jordens mörka himmel.
Guds härlighet har uppenbarats för oss.
Kristus har kommit med hopp till hela världen.
Han kallar oss till kärlekens och fredens rike
och uppmanar oss att föra ut frälsningens ord till alla folk.
Låt oss därför vandra på frälsningens väg
och bekänna vår synd
så sägande:

Fastetiden
Systrar och bröder.
–––
Vi har samlats till gudstjänst
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under den tid som påminner oss om vår Frälsares lidande för världens synd.
Också vi är genom vår synd delaktiga i skulden.
Men vi får lita på hans frälsningsgärning
och bekänna våra överträdelser,
felsteg och försummelser
så sägande:

eller
Kära systrar och bröder i Kristus.
–––
Vi är döpta till Herrens död och uppståndelse.
Därför kallar Jesus oss
att under fastetiden följa honom på korsets väg.
Hans frälsningsgärning är den enda tillflykten
när vårt liv är splittrat och vårt hjärta anklagar oss.
Vi litar på honom och ber också i dag
om Guds befriande förlåtelse:

Långfredagen
Kära kristna.
–––
På denna sorgens och smärtornas dag
samlas vi vid foten av det kors där Kristus lider.
Låt oss fästa vår blick vid korset
där världens Frälsare är fastnaglad.
Detta tecken förkunnar för oss att Jesus med sin död
har försonat världen med Gud
och att han har offrat sig också för vår skull.
Han kallar oss att ta emot Guds förlåtelse.
Därför bekänner vi i ödmjukhet vår synd och skuld:

Påsknatten
Kära systrar och bröder i Kristus.
–––
Kristus är uppstånden,
ja, han är sannerligen uppstånden!
Vår synd är försonad
och dödens makt är bruten.
Låt oss jubla över vår Frälsares seger.
Låt oss gå från sorg och mörker
till det nya livet i glädje och ljus.
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Påskdagen
Kära kristna.
–––
Kristus är uppstånden,
ja, han är sannerligen uppstånden!
Dödens makt är besegrad
och gravens lås är brutet.
Nu jublar kristenheten över vår Herres seger.
Vår synd är sonad.
Låt oss därför leva i tro och lydnad
som hans egendom
[och låt oss bekänna vår synd
så sägande:]

Kristi himmelsfärdsdag
Systrar och bröder.
–––
Den uppståndne Herren Kristus har upptagits till sin härlighet.
Han har gått till Fadern och ber för oss i sitt rike.
Han som har all makt har inte lämnat oss faderlösa.
Vi får träda fram på den väg som Frälsaren har berett åt oss
och i hans namn be om våra synders förlåtelse
så sägande:

Pingstdagen
Kära Kristi vänner.
–––
Herrens löfte om den heliga Andens utgjutelse
har gått i fullbordan.
Vi har fått visshet om att vi är Guds barn och hans folk.
Den heliga Anden leder oss med hela sanningen.
Han avslöjar vår synd och skuld,
men han uppenbarar också Guds nåd för oss.
I förlitan på Kristus får vi bekänna vad vi brutit
och be om rening från vår synd
så sägande:

Treenighetssöndagen
Kära kristna.
–––
Vi har samlats inför den Gud som är uppenbar, men ändå dold,
för att höra hans ord och ta emot hans gåvor.
Vi prisar Gud för hans faderskärlek
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och gläds över att äga den heliga Anden.
Vi litar på Herrens Jesu Kristi nåd
och ber med frimodighet om Guds förlåtelse
så sägande:

Mikaelidagen
Kära Guds familj!
–––
I världen pågår en ständig kamp
mellan mörker och ljus,
mellan ont och gott.
Vår himmelske Far har inte lämnat oss ensamma i denna strid.
Kristus har övervunnit ondskan
och därmed gett oss en framtid och ett hopp.
Gud sänder sina änglar till vår hjälp,
och vi prisar honom för denna nåd.
Ändå måste vi ständigt erkänna
att mörkrets makt är stor i våra liv.
Låt oss därför bekänna vår synd och skuld inför Gud
och be om förlåtelse
[så sägande]:

Alla helgons dag
Kära kristna.
–––
På alla helgons dag vänds våra blickar mot himlen.
Där har Jesus berett plats för oss
och där skall vi få möta honom.
Vi lever i förgängligheten,
men vi bärs av hoppet om Guds barns härlighet.
De heligas gemenskap ger oss kraft.
Vi är omgivna av en sky av vittnen.
Därför skall vi befria oss från allt som tynger oss
och särskilt från synden som ansätter oss så hårt.
Låt oss bekänna vår synd inför allvetande Gud
så sägande:

Biskop Henriks minnesdag
Kära kristna!
–––
Gud sände evangeliets budbärare till vårt land.
I dag minns vi med tacksamhet vår förste biskop,
Sankt Henrik, som här dog martyrdöden.
När vi tänker på honom
INLEDNINGSORD
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måste vi fråga oss själva
om vi har varit döva för evangeliet,
blinda för den väg som evangeliet öppnar
och tröga att offra oss för Guds rike.
Låt oss bekänna vår skuld inför Gud
och be om syndernas förlåtelse
[så sägande]:
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Beredelse
Syndabekännelser
1.
Vi bekänner inför dig, helige Gud,
att vi är syndare ända från vår födelse.
Liksom våra fäder har vi brutit mot din heliga vilja.
Vi har syndat med tankar och ord,
gärningar och försummelser.
Vi har inte älskat dig över allting,
inte vår nästa som oss själva.
Genom våra synder har vi förtjänat att bli evigt förkastade,
om du skulle döma oss så som din stränga rättvisa kräver.
Men du, käre himmelske Fader,
har lovat din nåd åt dem som vill omvända sig,
och som i tro flyr till Frälsaren Jesus Kristus.
Vi litar på ditt löfte och ber:
Förlåt oss alla våra synder,
ditt heliga namn till pris och ära.

2.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.

3.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader.
För dig bekänner vi våra synder.
Genom dem har vi förtjänat din vrede och ditt straff.
Se till oss i nåd och förlåt oss våra synder
för vår Frälsares Jesu Kristi skull.
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4.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Far,
du är tålmodig och god
och i din nåd förlåter du alla onda gärningar, överträdelser och synder.
Vi har syndat, varit ogudaktiga och brutit mot din vilja.
Men tänk inte på våra onda gärningar
och dröj inte med din nåd,
för vi är i nöd och trångmål på grund av våra synder.
Hjälp oss, Gud, till ditt namns ära.

5.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
[Vi bekänner tyst det som nu tynger vårt sinne.]
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.

6.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att synden binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.

7.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd så att jag med Petrus
gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.
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8.
Herre, i ljuset av din sanning bekänner jag
att jag har syndat med tankar och ord,
gärningar och försummelser.
Jag borde ha älskat dig, min Gud, över allting,
men jag har älskat mig själv mer än dig.
Du har gett mig min nästa att älska som mig själv;
jag bekänner att jag i själviskhet har svikit
genom hjärtats och handens tröghet.
Därför kommer jag till dig och bekänner min skuld.
Döm mig, Gud, men förkasta mig inte.
Jag vet ingen annan tillflykt än din barmhärtighet.

9.

Särskilt vid botgudstjänst:

Herre, vår Gud.
Inför dig bekänner vi vår delaktighet i världens skuld.
Vi har kränkt din sanning och dina bud.
Vi har berövat andra människor deras grundläggande rättigheter.
Ofta har vi glömt bort att förverkliga din vilja här på vår jord.
Vi vet att vårt eget sätt att leva
bidrar till att andra människor får lida.
Förbarma dig över vår likgiltighet.
Led oss att med ansvar bygga
en rättvisare och mänskligare värld.
Gud, du älskade världen så,
att du gav den din ende Son.
Befria oss genom din nåd
för vår Herres Jesu Kristi skull.

10.

Särskilt vid botgudstjänst:

Herre, du ser allt, vi kan inte dölja något för dig.
Men du har sagt att du inte vill någon syndares död
utan väntar på att vi skall omvända oss och leva.
Vi bekänner vår skuld,
förbarma dig över oss och förlåt oss.
Vi litar på din barmhärtighet,
låt oss få höra nådens och förlåtelsens ord.

11.

Bekännelseavsnitten kan avbrytas av församlingens bönesång, bönerop eller tystnad.

Allsmäktige Gud, käre himmelske Far,
skapare av allt synligt och osynligt.
Du har skapat oss till din avbild
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och gjort oss till dina barn
för att vi skall leva i gemenskap med dig.
Vi bekänner att vi i kärlek till världen och det skapade
har vänt oss bort från dig
och tillbett andra gudar än dig.
(Församlingens bönerop)

Du har sänt din Son Jesus Kristus
för att rädda världen
och för att på nytt leda oss in i din gemenskap.
Men vi har förnekat vår skuld och flytt vårt ansvar.
Vi har föraktat din nåd
och litat endast på oss själva.
(Församlingens bönerop)

Du har gett din heliga Ande
för att leda och styrka oss,
så att vi skall kunna leva enligt din vilja.
Men ständigt vill vi själva styra våra liv.
Vi går våra egna vägar utan att lyssna till din röst.
Vi låter oss drivas av själviska begär och jordiska omsorger,
men inte av din Ande.
(Församlingens bönerop)

Käre himmelske Far,
vi behöver din hjälp och befrielse.
Lämna oss inte ensamma med vår skuld,
utan förlåt oss och fyll oss med din frid.

12.
Helige Gud,
vi bekänner att vi har vänt oss bort från dig och från vår nästa.
Vi har fuskat bort dina gåvor
och tänkt bara på egen fördel och förtjänst.
Vi har förtjänat att drabbas av din dom.
Men du har för vår skull blivit människa i Jesus Kristus
för att frälsa oss.
Därför ber vi:
Se inte till våra synder,
utan se på det som Kristus vann åt oss
genom sin död och uppståndelse.
Herre förbarma dig över oss.
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13.
Evige Gud, vi ropar till dig.
Hör vår röst, käre himmelske Fader.
Du ser oss: Vi har brutit mot dina bud.
Vi har inte älskat dig över allting,
inte vår medmänniska som oss själva.
Ofta har vi låtit orätten ske, fastän vi hade kunnat hindra den.
Också våra närmaste tillfogar vi skada.
Vi förslösar den dyrbara tid som du ger oss här på jorden.
(bönetystnad)

Ofta har vi tigit när vi borde ha talat.
(bönetystnad)

Ofta har vi bara talat när vi borde ha handlat.
(bönetystnad)
(Aktuella ämnen kan infogas här)

Gud, din kärlek är vårt hopp
och din nåd är vår tillflykt.
Vi bekänner vår skuld och ber:
Se inte på vår ondska, likgiltighet och tröghet,
utan se på din Son, Jesus Kristus,
som genom sin död har övervunnit ondskans makt
och sonat all vår skuld.

14.
Himmelske Far.
Du skapade jorden med alla dess växter och djur
för att glädja oss människor och allt levande.
Du anförtrodde oss den goda jorden,
men vi har vänt oss bort från dig.
Vi har med våra handlingar
drivit skapelsen in på dödens väg.
Nu tycks allt som vi rör vid
falla sönder.
Far, vi bekänner att vi är oförmögna
att bryta dödens spiral.
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Fast vi vet vad vi borde göra
för att bevara livets villkor
ändrar vi ändå inte riktning.
Hejdlöst förbrukar vi jordens resurser.
Vi tar brödet från kommande generationer
som vi borde älska som oss själva.
Vi är besatta av girighet och förlamade av likgiltighet.
Far, förlåt oss.
Befria oss från en livsstil som skadar livet på vår jord,
och hjälp oss i stället till solidaritet med allt levande.
Fyll oss med kärlek, vishet och mod,
så att vi handlar rätt
mot hela din skapelse.

15.

Särskilt vid ungdomsgudstjänster:

Himmelske Far.
Du har skapat oss för att leva i frihet,
men i våra liv finns så mycket som binder.
Du har gjort jorden rymlig och rik,
men vi gör varandra instängda och fattiga.
Ändå anar vi att livets rikedom och djup
kan förverkligas bara i gemenskapen med dig.
Därför ber vi:
Befria oss från vår själviskhet
och förlåt oss vår tröghet att följa dina goda bud.

16.

Psalmer som kan användas som syndabekännelser: t.ex. 347:1, 354:13, 358:12,
359:12.
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Avlösningar
1.
Gud, allsmäktig och nådig,
har av sin outgrundliga kärlek
förbarmat sig över oss.
För sin Sons Jesu Kristi skull
ger han oss syndernas förlåtelse, liv och salighet.
Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende Son,
för att de som tror på honom inte skall gå under
utan ha evigt liv.

2.
Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

3.
Guds ord försäkrar oss:
Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig,
Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare.

4.
Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta med oss,
hans vrede varar inte för evigt.
Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
han ger oss inte våra synders lön.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar han vår synd.
Som en far visar ömhet mot barnen,
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.

5.
Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
BEREDELSE: AVLÖSNINGAR
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och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

6.
Var vid gott mod.
Till alla botfärdiga säger Herren:
Om era synder är blodröda,
så kan de bli snövita,
och om de är röda som scharlakan,
så kan de bli som vit ull.

7.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (?) Sonens och den heliga Andens namn.]

8.
Om vi vandrar i ljuset,
liksom Gud är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra,
och blodet från Jesus, hans Son,
renar oss från all synd.
Om vi bekänner våra synder
är Gud trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.

9.
Guds ord försäkrar oss
att det inte blir någon fällande dom
för dem som tillhör Kristus Jesus.
Som hans tjänare förkunnar jag dig
dina synders förlåtelse
i Faderns och (?) Sonens och den heliga Andens namn.

10.
Gud är helig,
men han är också barmhärtig och förlåtande.
Han har hört era/dina böner
och förlåter alla era/dina synder
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för Kristi skull.
[I honom och genom hans blod
har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser.]

11.

Om man har använt någon av följande psalmer som syndabekännelse kan man
använda följande verser av samma psalm som avlösning: 347:23, 354:4, 358:3,
359:34.

BEREDELSE: AVLÖSNINGAR

295

Tacksägelseböner
1.
Käre himmelske Far.
Tack för att du förlåter oss våra synder för Jesu skull.
Hjälp oss att leva i din nåd.

2.
Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.

3.
Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.

4.

Om man har använt någon av följande psalmer som syndabekännelse och avlösning kan man använda följande verser av samma psalm som tacksägelsebön: 347:5,
354:5, 358:4, 359:34.
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Alternativa texter till Kyrie
Dessa alternativa texter, som inte har föreskrivna melodier, är i första hand tänkta för
andra gudstjänster än söndagens huvudgudstjänst.

Kyrielitanior
1.
L
F
L
F
L
F
L
F

Gud, vi ber dig: kom oss när,
Kyrie eleison.
Hjälp oss hitta tro som bär,
Kyrie eleison.
Lär oss lyssna när din röst,
Kyrie eleison,
genom kaos viskar tröst,
Kyrie eleison.
(Lena Frilund 1997)

2.
L
F
L
F
L

Här står vi nu inför din tron,
Abba, Fader, Herre,
du själv har öppnat bönebron,
Abba, Fader, Herre,
Vi röjer för dig all vår nöd,
vår rädsla inför liv och död.
Du lyssnar, fast vi saknar ord,
och vet att vi är barn av jord.

L
F
L
F
L

Vi ber för världen, skydda den,
Abba, Fader, Herre,
låt skapelsen bli fri igen,
Abba, Fader, Herre.
För allt som lever, allt som är,
för hela din församling här
vi ber dig, Gud, i Jesu namn:
Behåll oss i din fadersfamn.
(Lena Frilund 1997)
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Kyrie
Kyrie eleison. Fader, förbarma dig.
Christe eleison. Kristus, förbarma dig.
Kyrie eleison. Heliga Ande, förbarma dig.
Fader, beskydda och värna oss.
Du ser vårt tvivel, vår modlöshet.
Du är evigt vår tillflykt.
Hör oss, vår Fader, förbarma dig.
Kristus, du levde och dog för oss.
Befria oss till att följa dig.
Vi är svaga, du vet det.
Se till oss, Kristus, förbarma dig.
Heliga Ande, bevara oss
från allt som driver oss bort från Gud.
Du är vår tröst och vårt ljus.
Heliga Ande, förbarma dig.
Kyrie eleison. Fader, förbarma dig.
Christe eleison. Kristus, förbarma dig.
Kyrie eleison. Heliga Ande, förbarma dig.
(Tua Forsström 1997)
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Alternativa texter till
Gloria och Laudamus
Dessa alternativa texter, som inte har föreskrivna melodier, är i första hand tänkta för
andra gudstjänster än söndagens huvudgudstjänst.

Gloria
1.
F

Ära vare dig, vår Gud,
frid och glädje på vår jord!
Allt som lever tillhör dig.
Allt blir till av Herrens ord!
(Tua Forsström 1997)

2.
S

Ära till Gud, den Högste,
och frid bland mänskorna.
(Lena Frilund 1997)

Laudamus
1.
Gud, vår Gud, vi tackar dig,
lovar dig och tillber dig,
Fader, konung, allmakts Gud
i din himmel, här bland oss!
Jesus Kristus, Faderns Son,
du Guds Lamm som bär vår synd,
för vår talan, hör vår bön,
Herre, se till oss i nåd!
Ensam helig är Guds Son,
Kristus, lovad vare du,
i Guds Andes klara ljus,
i Guds Faderns härlighet.
(Tua Forsström 1996, melodi psb 6)
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2.
Vi lovar dig,
vi tillber dig,
vi prisar och ärar dig.
Vi tackar dig för din härlighet,
Gud, allsmäktige konung, Fader
i himlen, i våra hjärtan.
Jesus Kristus, Faderns Son,
Du som bär all världens synd,
förbarma dig. Hör vår bön.
Du sitter vid din Faders sida:
för vår talan inför Gud
i himlen, i våra hjärtan.
Ty du är allena helig,
du är allena Kristus,
i den heliga Andens ljus,
i Guds härlighet. Amen.
(Tua Forsström 1997)

3.
Amen, amen, du är värdig
lov och pris i evighet.
Din är äran, din är makten,
utan gräns din härlighet.
Jesus Kristus, född av Fadern,
ende Son till Herren Gud.
Dig vi hyllar, dig vi tillber,
du är värd vår lovsångs ljud.
Fader, Son och helig Ande,
du allena Herre är.
Du regerar, nu och alltid
prisar vi dig, Herre kär.
(Lena Frilund 1997)

4.
Vi prisar, tillber, Fader, dig,
som lade jordens grunder.
Till dig i himlen höjer sig
vårt tack för dina under.
Nu över allt är härlighet,
när Faderns nåd och helighet
omsluter hela världen.
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Vi prisar Jesus, korsets man,
hans offer himlen ärar.
Han segrade och övervann
allt ont som oss förfärar.
Nu över allt är härlighet,
när Sonen liv och salighet
har lovat ge åt världen.
Vi prisar dig, Guds Ande god,
som Fadern till oss sänder.
Med ordet ger du tröst och mod
och död i liv du vänder.
Nu över allt är härlighet,
när Anden Kristi hemlighet
gör känd i hela världen.
(Niilo Rauhala 1996, övers. Fredric Cleve 1997, mel. psb 307)
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Alternativa texter till
trosbekännelsen
Versformer av den apostoliska trosbekännelsen
Dessa alternativa texter, som inte har föreskrivna melodier, är i första hand tänkta
för andra gudstjänster än söndagens huvudgudstjänst.

1.
Vi tror på Gud, en allsmäktig Far.
Genom sitt ord ger han oss allting som lever.
Jord och himmel, allt blev till genom honom.
Vi är hans barn, han beskyddar oss och bevarar oss.
Vi tror på Jesus Kristus, Guds Son,
ett med sin Fader, Gud av Gud, blev han mänska.
Dog för vår skull, uppstod och kommer åter.
Överallt skall hans rike vara, i evig tid.
Vi tror på Anden som är Guds ljus,
och på en helig kyrka som finns för alla,
på att våra synder skall bli förlåtna,
och att de döda blir väckta upp till ett liv hos Gud.
(Tua Forsström 1997)

2.
Vi tror på Gud som skapade
himlen, jorden, världen.
Hans allmakt är av evighet,
hans Faderskärlek bär den.
Vi tror på Sonen, Jesus Krist,
som blev till av Anden;
av jungfrun född att bli den man
som stred vår strid – och vann den.
Hans lidande på Golgata,
hans död, hans nederlag,
förvandlades till liv för oss
på påskens segerdag.
Vi tror på Anden, helig, sann,
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en kyrka på vår jord,
en tro, ett dop, ett evigt liv,
en herde och en hjord.
(Lena Frilund 1997)

Ekumeniska former av trosbekännelserna
(bilaga)
Med tanke på ekumeniska gudstjänster publiceras i denna bilaga nedanstående av
Sveriges kristna råd godkända ekumeniska former av trosbekännelserna. I november 1998 antog kyrkomötet dessa ekumeniska översättningar av trosbekännelserna
för provbruk i gudstjänsterna parallellt med de nuvarande.

Den apostoliska trosbekännelsen
Jag* tror på Gud,
den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.
Jag tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda.
Jag tror på den heliga Anden,
den heliga, universella/katolska** kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.
*
**

”Jag” i trosbekännelsen kan ersättas med ”Vi”, efter vad respektive kyrka eller samfund/församling finner för gott.
Valet mellan ”universell” och ”katolsk” överlåts åt respektive kyrka och samfund/
församling.
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Den nicensk-konstantinopolitanska
trosbekännelsen
Vi* tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell/katolsk** och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop,
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.
*
**
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Kyrkans förbön
Förböner
1.
Helige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du talar till oss genom ditt ord.
Hjälp din församling att tro och hoppas.
Ge oss nåd att leva i kraften av din kärlek
och att fördjupas i gemenskapen mellan alla kristna.
Välsigna vårt stifts biskop och vår församlings medarbetare.
Hjälp oss att vara hängivna och klarsynta i vår tro.
Vi tackar dig för hem och fosterland.
Vi ber om din helande närvaro i våra hem.
Låt ett förlåtande sinnelag råda i familjerna.
Hjälp föräldrarna att bära ansvar för sina barn.
Låt våra barn och unga få växa upp i trygghet.
Hjälp oss alla att troget följa vår Herre
och att leva i församlingens gemenskap.
Välsigna vårt lands president,
riksdagen, regeringen och rättsväsendet.
Gör dem som fattar viktiga beslut medvetna om sitt ansvar
för rättvisa och medmänsklighet.
Påminn dem särskilt om de svaga och utsatta.
Välsigna dem som genom företagsverksamhet
skapar arbete för andra och så bygger upp vårt land.
Gör oss villiga att fördela dina gåvor rättvist.
Låt alla få en tryggad utkomst
och ett människovärdigt liv.
Befria oss från avund,
och hjälp oss att bemöta varandra med aktning.
Bevara vårt land för krig och olyckor.
Lär oss känna ansvar för naturen,
så att vi inte av girighet eller oförstånd
förstör din värld och oss själva.
Väck oss till ånger och omvändelse
när synden får makt över oss
och vi vänder oss bort från dig.
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Himmelske Fader.
Ditt ord uppmanar oss att bära varandras bördor.
Hjälp oss att vara ett stöd för dem
vars liv skuggas av sorg, sjukdom och ensamhet.
[Stöd och trösta dem som bett om förbön
och alla dem som vi nu stilla ber för.]
Välsigna vår kyrkas och hela kristenhetens mission.
Låt allt flera finna frälsningen i Jesus Kristus.
[Vi ber för vår församlings missionär – – – i – – –].
Lär oss att möta människor av annan tro
med öppenhet och respekt.
Styrk och trösta dem som ringaktas och förföljs för sin tro.
Samla ditt folk från hela vår jord till ditt rike,
och hjälp oss att med förtröstan och hopp
vänta på din Sons återkomst i härlighet.
Himmelske Fader,
vi prisar dig för att din Son, Jesus Kristus
har övervunnit synd och död.
Tag emot oss i vår dödsstund,
och för oss till ditt rike där vi får prisa dig i evighet.

2.
Levande, allsmäktige Gud, vi ropar till dig.
Hör oss i nåd.
Vi ber för den församling som har samlats här.
Styrk oss med ditt ord och dina sakrament.
Vi ber för din kyrka här på vår ort och överallt i världen:
för vår församling och dess medarbetare,
för vårt stifts biskop (NN),
för alla kyrkor och deras herdar.
Ge din kyrka enhet och fred.
Låt ditt ord utbredas i hela världen.
Vi ber för vårt eget folk och för alla folk i världen.
Låt freden, rättvisan och friheten segra.
Välsigna folkens ledare.
Vi tackar dig för våra familjer och närmaste.
Du som känner våra sorger och glädjeämnen, välsigna oss.
Vi ber för dem som tyngs av ekonomiska bekymmer,
för dem som har för tungt arbete
och för dem som saknar arbete.
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Vi ber för dem som upplever livet vara meningslöst.
Kom ihåg dem som lider av ensamhet och otrygghet,
alla sjuka och dem som är nära döden.
Vi ber för våra kära som lämnat detta liv.
Vi ser fram emot den dag
när vi tillsammans med dem och alla heliga
skall få omstrålas av ljuset från ditt ansikte.
Vi lämnar oss och hela vår värld i dina händer.

3.
L

Levande Gud,
alltings Skapare och uppehållare,
förbarma dig över oss.

S

Vi ber för dem vars liv präglas av krig och olyckor,
rashat och samhälleliga orättvisor.
Vi ber för flyktingar och alla förföljda.
Bevara oss för likgiltighet och själviskhet.
Förbarma dig över oss.

S

Vi ber för de sjuka och de åsidosatta.
Vi ber för misshandlade och försummade barn.
Vi ber för de arbetslösa och för de utarbetade.
Hjälp oss att upptäcka den nöd som omger oss.
Ge oss mod och medel att lindra nöden.
Förbarma dig över oss.

S

Vi ber för vårt land och folk.
Vi ber för rikets president, riksdagen och regeringen
samt för all offentlig förvaltning.
Skänk vishet och rättskänsla.
Hjälp oss att bygga ett samhälle där var och en får en
mänsklig behandling
och där det är tryggt att leva.
Hjälp oss att minnas att vi är en del av din skapelse.
Ge oss vishet att förvalta naturens rikedomar så,
att också kommande generationer kan leva på vår jord.
Förbarma dig över oss.

L

Levande Gud,
vi ber att den heliga Anden skall förnya din kyrka,
så att den modigt och trovärdigt förkunnar din stora nåd.
I Herrens Jesu Kristi namn.
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4.
L

Himmelske Far,
vi tackar dig för att vi likt barn får komma till dig.
Vi kommer med våra glädjeämnen och våra bekymmer.
Hjälp oss, så att vi med alla våra mänskliga erfarenheter
får vara med om att bygga upp kyrkan och världen.
Du vår Far, skapar nytt liv.

F

Förnya oss med din Ande.

S

Vi tänker på de ensamma och övergivna.
Gör oss lyhörda för deras budskap.
Hjälp oss att bemöta varandra med hänsyn, ömhet och tålamod.
Vi tänker på dem som känner ångest inför sin framtid
och som är tyngda av bekymmer och rädsla.
Vi ber för dem som slits av arbete och jäkt.
Du vår Far, skapar nytt liv.

F

Förnya oss med din Ande.

S

Hela jorden är full av dina gåvor.
Vi ber för dem som inte ser din godhet.
Vi ber om hjälp för dem för vilka jorden känns som en torrmark
och livet som en ständig kamp.
Hjälp oss att bära deras bördor
och minnas att vi hör till samma mänsklighet.
Du vår Far, skapar nytt liv.

F
S

Förnya oss med din Ande.
Vi ber om vishet för dem som utövar makt.
Låt dem se det oersättliga värdet i allt levande.
Öppna våra ögon, så att vi ser vårt ansvar,
och våra öron, så att vi hör de tysta ropen.
Befria oss från att själviskt sträva efter egna fördelar
när vi fattar beslut.
Du vår Far, skapar nytt liv.

F

Förnya oss med din Ande.

S

Du är närvarande i alla skeden av livet.
Du ser barnet i sin mors famn,
de unga som söker sin identitet och sin plats i tillvaron,
de vuxna som tyngs av ansvaret för livet,
de gamla som förlorar sina krafter och lider av ensamhet,
alla våra närmaste, som vi nu stilla ber för.

(bönetystnad)
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Vi ber om vila och evig frid för de döende.
Du vår Far, skapar nytt liv.
F

Förnya oss med din Ande.

L

Gud, du tröstar oss som en mor tröstar sitt barn,
och som en far sluter du oss i din famn.
I liv och död lämnar vi oss i din vård.

5.
Gud, vår Far,
du talar till oss och väcker tro.
Vi ber om känslighet och lydnad, så att vi upptäcker din närvaro i världen.
Ge alla dina tjänare hunger efter fred och törst efter rättvisa.
Gör oss barmhärtiga och lär oss att be varandra om förlåtelse.
Ge oss mod att stöda varandra när någon drabbas av smärta.
Vi ber för de sörjande och nedstämda.
Vi ber för dem som mött besvikelser i livet.
Vi ber för de makar som har svårt att leva tillsammans
och för alla splittrade familjer,
för dem som söker en livskamrat,
och för alla vars längtan inte har mött något svar.
Trösta dem, visa dem en väg framåt,
fyll deras liv med mening och innehåll.
Vi ber för de sjuka och de döende.
Ge dem hopp.
Vi ber för dem som lever i fruktan,
för dem som lider under krig och förtryck,
för dem som torteras och för alla hotade folkslag.
Vi ber för de fattiga och utstötta
och för alla dem som ringaktas för att de är annorlunda.
Hela världen längtar efter hopp och kärlek.
Låt oss och hela världen känna
att du är vår Gud och att vi är ditt folk.
Du har skapat oss, du uppehåller vårt liv,
du känner oss, du ger oss nåd.
Prisad vare du genom Jesus Kristus, vår Herre.
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6.
Gud, Skapare och Livgivare, all kärleks källa.
Vi, dina skapade barn, tackar dig
för att du skapat oss och hela världen så underbart.
Förlåt oss att vi inte förmått ta hand om din skapelse
och bevara den oförstörd.
Tack för att du sände Jesus Kristus, din Son,
för att rädda världen.
Bevara din kyrka som du grundat för att vara vår trygghet
medan vi lever här på jorden.
Sänd goda medarbetare så att din församling växer till
och blir ett stöd och ett hem för allt flera.
Låt alla människor nås av ditt glada budskap
och låt det förvandla vårt samhälle.
Hjälp dem som bär ansvar inom kyrkan och i samhället.
Låt dem drivas av kärlek till rättvisan och av solidaritet med de svaga.
Låt oss alla känna vårt ansvar för varandra och för alla som har det svårt.
Hjälp våra familjer att leva i kärlek.
Låt varje hem vara en plats där alla uppskattas för sin egen skull.
Ge alla hemlösa ett hem.
Beskydda våra barn från faror och olyckor,
och låt dem växa upp till trygga och frimodiga vuxna.
Bevara oss för sjukdom och nöd.
Ge alla arbete och arbetsglädje.
Hjälp dem som har för mycket arbete eller upplever sitt arbete tungt.
Ge oss kloka ledare, så att vårt land får vara ett gott land att leva i.
Bevara vårt land och hela jorden för olyckor, krig och naturkatastrofer.
Hjälp oss att medverka till en rättvis fördelning av jordens tillgångar.
Hjälp oss, så att rädslan för döden inte förlamar vårt liv.
Låt oss med glädje vänta på Kristi återkomst.
Han har övervunnit döden och för oss öppnat vägen till det eviga livet.
Vi prisar dig, Fader, Son och heliga Ande, nu och i all evighet.

7.
Allsmäktige Gud. I stilla bön bär vi fram varandra och våra gemensamma
ärenden inför dig:
– Vi ber för vår kyrka och församling.
(tystnad)

[– Vi ber för de barn (namnen) som genom dopet har upptagits i din gemenskap, för deras föräldrar och faddrar.]
(tystnad)
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[– Vi ber för dem som ämnar ingå äktenskap/ för dem som vigts till äktenskap (namn).]
(tystnad)

[– Vi ber för dem som kallats ifrån oss (namn) och för deras anhöriga.]
(tystnad)

– Vi ber för vårt land och folk.
(tystnad)

– Vi ber för våra familjer och närmaste.
(tystnad)

– Vi ber för alla sjuka, lidande och döende, nära oss och långt borta.
(tystnad)

Allsmäktige Gud. Tack för att du hör våra böner. Dig vare ära nu och i evigheters evighet.

8.

Förbön i adventstiden:

L

Herren Jesus förkunnade Guds rikes ankomst:
de sjuka blev botade, döda uppväcktes
och för fattiga förkunnades glädjens budskap.
Låt oss be om att Guds rike skall komma till oss:
Kom, Herre Jesus.

F

Hosianna, hör vår bön.

S

Vi ber för den världsvida kyrkan
och för alla som arbetar för den.
Hjälp oss att utföra de kärlekens gärningar
som Gud har bestämt oss till.
Kom, Herre Jesus.

F

Hosianna, hör vår bön.

S

Vi ber för vårt folk och för alla andra folk i världen.
Vi tänker särskilt på dem som blir offer för våld och förtryck.
Låt världens makthavare och ledare
präglas av ansvarskänsla och medmänsklighet.
Kom, Herre Jesus.

F

Hosianna, hör vår bön.

S

Vi ber för sjuka och gamla och för dem som plågas av ensamhet.
[Särskilt minns vi inför dig...]
Vi minns de arbetslösa och dem som utmattas av sin arbetsbörda.
Väck oss alla till gemensamt ansvar.
Kom, Herre Jesus.
FÖRBÖNER

311

F

Hosianna, hör vår bön.

S

Vi ber för våra hem,
och vi överlämnar våra vänner och arbetskamrater i din vård.
Stärk vår gemenskap och led oss med kärlekens ande.
Kom, Herre Jesus.

F

Hosianna, hör vår bön.
(Här kan andra förböner införas.)

L

Vi bär fram dessa böner inför dig, vår Gud,
och litar på att du hör oss och utför ditt verk i världen.
Låt vårt liv bli dig till ära.
Vi ber i Herren Jesu Kristi namn.

F

Amen.

9.

Förbön i jultiden:

S

Låt oss be.
Jesus Kristus, i dag prisar vi dig,
Gud född som människa.
Vi tackar och tillber dig.
Hela jorden gläder sig,
Frälsaren är född.
(Församlingens bönerop)

S

Himmelske Far,
vi ber för alla som tror på dig överallt i världen.
Vi ber för vår kyrkas och vår församlings mission
och för de kyrkor och missionsorganisationer som vi samarbetar med.
(Vi bär fram vår församlings missionär – – – i – – –).
Låt alla folk få höra glädjebudskapet om din Sons födelse.
Hela jorden gläder sig,
Frälsaren är född.
(Församlingens bönerop)

S

Vi ber för våra närmaste, för dem som har bett om vår förbön
och för allt som vi nu i tyst bön bär fram inför dig.
(Bönetystnad)

Vi ber för de sjuka och de döende.
Låt julens budskap ge dem mod
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att ta till sig hoppet om det eviga livet.
Hela jorden gläder sig,
Frälsaren är född.
(Församlingens bönerop)

S

Vi ber för folken och folkens ledare.
Bevara dem för makthunger
och låt dem med vishet slå vakt om frihet och fred.
Vi ber för dem som utsätts för krig och våld.
Vi bär fram inför dig dem som blir offer för maktmissbruk,
vi ber för de förföljda och de hungrande.
Gör oss alla till redskap för fred.
Hela jorden gläder sig,
Frälsaren är född.
(Församlingens bönerop)

S

Gud, vår Far,
du sände din Son till världen som en människa bland människor.
Därför bär vi fram våra böner genom honom, vår Herre Jesus Kristus.
Hela jorden gläder sig,
Frälsaren är född.

10.
Förbön i fastetiden:

Gud, barmhärtige Far,
bryt ner vårt hjärtas hårdhet,
så att vi ser de lidanden som drabbar människor i vår närhet:
de gamlas lidande när de inte bemöts med respekt och omsorg
utan lämnas ensamma,
föräldrarnas lidande
när de bär på bekymmer för barnens framtid,
de ungas lidande när de söker sin plats i samhället, men inte finner den,
och inte får förståelse,
barnens lidande när ingen hör på deras frågor
och ingen finns att ty sig till,
de svårt sjukas lidande och de bittras lidande,
de ångestfylldas lidande när de inte har någon att anförtro sig åt,
de skuldtyngdas lidande när ingenting kan lätta deras börda,
deras lidande som drabbats av hopplöshet och bara väntar på döden.
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Herre, vi ber dig:
Hjälp oss att lära känna din kärlek och att älska varandra.
Befria oss från våra bekymmer och vår själviskhet,
så att vi ser varandra med dina ögon och tjänar varandra till din ära.

11.

Förbön i särskilda fall:

S

Herre, ofta känns det
som om mitt liv var utan mening.
Jag saknar vilja och kraft att leva.
Jag har sjunkit ner i självförakt och hopplöshet.
Befria mig från hopplöshetens fängelse,
ge mig livsmod.
Befria mig också från att tro
att jag inte duger till någonting.

S

Herre, jag är hopkrupen kring mitt eget jag.
Jag finner ingen gemenskap med mina medmänniskor.
Jag är så ensam.
Befria mig från min självcentrering och isolering.
Öppna mina ögon till att se
att det finns människor i min närhet
som också upplever sig ensamma.
Kristus, du vet vad det innebär att vara ensam och övergiven.
Stanna hos mig.

S

Herre, jag är rastlös och orolig,
splittrad och okoncentrerad.
Jag har oförlöst gråt och förträngt hat inom mig.
Jag är rädd för framtiden.
Hjälp mig så jag kan finna frid,
frid med mig själv,
frid med mina närmaste,
och frid med dig, min Gud.

S

Herre, jag har brutit mot dig.
Här står jag inför dig, skyldig, tom och tvivlande.
Jag kan inte själv reda upp mitt liv, bara trassla in mig ännu värre.
Barmhärtige Gud, förlåt mig mina onda tankar och handlingar.
Smält isen inom mig med din kärleks värme.
Håll mig kvar i din gemenskap trots alla mina konflikter.
Jag vill förbli i din vård, jag vill utsätta mig för växandets smärta.

L

Herre, du har gett oss livet.
Utan dig använder vi våra gåvor fel,
utan dig är vårt liv tomt
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och vi strävar efter värdelösa ting.
Hjälp oss att stanna upp
så att vi ser vad som verkligen är värdefullt och viktigt i livet.
L

Låt oss be för varandra:
Vi ber om nya möjligheter för dem som har ekonomiska svårigheter.
Vi ber om styrka för dem som har förlorat sin livslust.
Vi ber om din närvaro hos dem som är ensamma och övergivna.
Vi ber om din frid för de fridlösa
och om din förlåtelse för dem som inser sin skuld.
Vi ber om hälsa för de sjuka
och om uthållighet för dem
som måste kämpa med sådant som de inte ser någon mening i.
Vi ber att din kärlek och frid skall öppna sig
för dem som bara ser sina egna bekymmer och sin egen ångest.

L

Herre, vår Gud,
hjälp oss att våga leva och att frimodigt lita på dig.
Led oss, så att vi når målet för vårt liv
och till sist får vila ut i din kärlek.
Stanna hos oss för evigt, du som är vår Gud,
Fadern, Sonen och den heliga Anden.

F

Amen.

12.
Kyriebön
Lämpliga delar av bönen kan väljas ut.

L
F

Låt oss be i frid till Herren:
Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren om fred och räddning,
hör oss Herre:
Herre förbarma dig.

F
S

Låt oss be till Herren att hans kyrka, som är en, helig,
allmännelig och apostolisk, skall växa till allt mer,
och att hans namn skall bekännas
bland alla folk i gemensam tro,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

L/S

Låt oss be för alla människor som lever tillsammans med oss,
för alla som har anförtrotts i vår vård, för vår egen familj,
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för alla som vi dagligen möter,
hör oss Herre:
F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
om ett rättfärdigt och mänskligt samhälle,
om ärlighet och rättvisa i landets förvaltning och ekonomiska liv,
om ömsesidigt förtroende och hänsynstagande,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
om respekt och kärlek, uthållighet och hopp
hos dem som vårdar sjuka och lidande,
ångestfyllda och döende,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
att de åsidosatta i samhället skall få möta kärlek och omsorg,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
för dem som arbetar med forskning och teknik,
att deras arbete skyddar och tjänar livet,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
för dem som har ansvar för politik och förvaltning,
att de befrämjar liv, fred och rättvisa,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
om kärlek och vishet för föräldrar och fostrare
och om en anda av glädje och ömsesidigt förtroende
mellan föräldrar och barn,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.
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[S

Låt oss be till Herren
för barnen NN och NN
som i det heliga dopet
har blivit Kristi lärjungar
och upptagits som vår församlings medlemmar.
Hjälp föräldrar och faddrar att med kärlek och omsorg
ge barnen en trygg miljö att växa upp i,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
om trofast kärlek
och uthållig trohet
för hans tjänare NN och NN
som förenas i äktenskap,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
om frid och vila för hans tjänare NN
som han har kallat från detta liv.
Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.]

S

Låt oss be till Herren
om hjälp och tröst för dem som omges av hunger, krig, smärta
och sjukdom
och för dem som har förlorat sitt hopp,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

S

Låt oss be till Herren
om ett stadigt hopp
i denna förgängliga och föränderliga värld,
och om kraft att lita på det godas seger
när det onda växer till allt mer,
hör oss Herre:

F

Herre förbarma dig.

L

Vi ber till dig, barmhärtige Fader,
i Jesu Kristi, vår Frälsares namn.
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Genom sin död och uppståndelse
har han öppnat en väg till det nya livet.
Han lever evigt med dig och den heliga Anden.
F

Amen.

13.

Kyrkans förbön i familjemässan:

Käre himmelske Far. Tack för att vi som dina barn får komma till dig och för
att du har lovat höra oss.
Vi ber för dem som inte är friska och för dem som oroar sig för sina
sjuka anhöriga. Tack för att du skall hjälpa dem. Vi ber för våra hem. Hjälp
oss att älska varandra. Lär oss att förlåta och att be om förlåtelse. Vi ber
också för våra släktingar och vänner. Välsigna dem. Trösta dem som förlorat
någon som stod dem nära. Tack för det himmelska hemmet hos dig.
Vi ber för alla barn. Beskydda dem i deras hem och i deras lekar. Bevara dem på gator och vägar, i daghem och dagklubbar. Led alla barn överallt i världen och sänd dina änglar att beskydda dem.
Vi tackar dig för vår egen församling. Tack för att vi här har fått höra
om Jesus. Välsigna vårt stifts biskop NN, vår församlings medarbetare och
dem som i främmande länder för ut budskapet om Kristus.
Himmelske Far, tack för vårt goda land. Tack för den vackra naturen,
tack för freden och för allt gott som du har gett oss. Välsigna vår president
och alla dem som fattar viktiga beslut.
Vi ber för alla de människor i vår värld som inte har det så bra som vi.
Förhindra olyckor, krig och våld. Låt alla glädja sig över att freden segrar.
Hjälp dem som inte har tillräckligt med mat eller kläder, och dem som saknar
ett eget hem. Hjälp oss att minnas dem som har det svårt.
Himmelske Far, tack för att du är med oss alla dagar. Led oss alla till
dig i det himmelska hemmet.

14.

Förbön vid gudstjänst för juniorer:

S

Käre himmelske Far,
tack för allt gott som du har gett oss:
för hemmet och fosterlandet,
för vännerna och för maten på vårt bord.
Tack för att du är nära oss
också när vi är ensamma.
Hör vår bön.

F

Hör vår bön.

S

Välsigna våra hem, våra föräldrar och våra vänner.
Hjälp oss att orka med skolarbetet och välsigna våra lärare.
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Välsigna alla dem som fattar viktiga beslut.
Led dem som ansvarar för vår trygghet.
Hör vår bön.
F

Hör vår bön.

S

Bevara dem som hotas av många faror,
dem som saknar mat och hem,
eller som lever i områden där det är krig.
Hjälp oss att kunna hjälpa andra.
Ge oss en skarp blick
så att vi ser andras nöd.
Hör vår bön.

F

Hör vår bön.

S

Tack för bibeln, tack för bönen och för vår församling.
Tack för att vi har ett hem i himlen.

F

Hör vår bön.

15.

Förbön vid ungdomsgudstjänst. Mellan böneleden kan man sjunga en strof eller
versrad ur någon sång som är bekant för de unga.

L

Gud, himmelske Far.
Vi ber för din kyrka.
Låt den få vara ett hoppets och kärlekens tecken i denna värld.

S

Gud, ge oss mod att leva som kristna i världen.
Världen är ofta så mörk, och det är lätt att gå vilse.
Ge oss trons ljus och kraften att älska,
så att vi får vara dina händer här på jorden.

S

Gud, skapa vänskap mellan stater, folk och kyrkor.
Vi ber för världens alla ledare.
Ge beslutsfattarna vishet och ansvarskänsla.
Även om krigen fortsätter och orättvisorna blir kvar
finns det ännu hopp när du är nära.

S

Gud, gör oss till vänner med varandra.
Vi ber för dem som plågas och föraktas
och för dem som ringaktas på grund av hudfärg eller fattigdom.
Vi ber för dem som utan egen skuld år efter år
måste leva i fängelser eller flyktingläger.
Vi ber för dem som lever mitt i krig och våld.
Var vårt stöd när vi går in i kampen för de lidande i vår värld.
FÖRBÖNER

319

L
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Välsigna dem som går dina ärenden nära och fjärran.
Ge oss mod att sprida din kärleks ljus
och att älska mest när det är som svårast.
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16.

Trishagion
 
L

Låt





oss

be.

    
L

He - li - ge Gud,

 





F


S



  

För - bar - ma

F





star - ke Gud,





o - död - li - ge Gud.


dig





ö - ver


oss.


Om våra själars frälsning,
om din kyrkas utbredande över hela jorden,
om alla kristnas enhet,
om skydd åt detta hus och alla som här inträder,
om herdar och själasörjare efter ditt sinne,
om liv av din Ande genom ordet och sakramenten

  



he - li - ge



he - li - ge



     

 

ber

vi

dig,

o





  

Hör

oss,

mil - de





Her - re.





Her - re
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S

Om frid i hjärta och hem,
om kraft åt de unga att vandra din väg,
om fred åt folken i världen,
om rätt och rättfärdighet på jorden,
om din visa ledning åt rikets president,
om välsignelse och skydd för land och folk,
om allt som vi här i livet behöver

  





ber

vi

dig,

o





  

Hör

oss,

mil - de


F


S



Her - re.





Her - re


Gud.


Om bistånd åt fattiga och sjuka,
om räddning för dem som är i nöd och fara,
om ståndaktighet åt dem som lider för sin tro,
om din närvaro där sorg och lidande råder,
(om välsignelse för dem som har bett om din kyrkas förbön,)
om en salig död och en jublande återförening med våra bortgångna kära

  





ber

vi

dig,

o





   

Hör

oss,

mil - de


F


L
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Her - re.





Her - re


Gud.

      

Konungarnas ko - nung, du som äls - kar oss
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och genom din Sons blod har löst oss från vå - ra syn-ders straff,

      
dig till - hör

ä - ran och

   

   

mak - ten och

stark - he - ten

          
i

 
F

e - vig - he - ter - nas

e - vig - he - ter.



A - men.

TRISHAGION

323

17.

Litanian
 
L


S/L







Låt

oss

be.







Her - re,









Her - re,


F





Her - re,





för - bar - ma

dig







Kris - tus,















ö - ver

för - bar - ma

dig

ö - ver











för - bar - ma


hör



dig



ö - ver


oss.


oss.


oss.



vår bön.

                 

S/L



Her-re, Gud Fa-der i him-len, Her-re, Guds Son, värl-dens Fräl-sa-re,













Her - re Gud, he - li - ga
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An - de,
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var







oss





nå - dig, sko - na






F





Hjälp oss,





oss, mil - de







Her - re Gud.







mil - de



Her - re

Gud.

 
S/L

För alla synder, för all villfarelse, för allt ont


 
F







be - va - ra





oss,



mil - de



Her - re


Gud.

 
S/L

För djävulens lögner och list,
för hunger och farsoter,
för krig och våldsdåd,
för uppror och söndring,
för frost och oväder,
för eld och översvämning,
för en smärtfylld död,

 


F

för

den













e - vi - ga







dö - den









be - va - ra

oss,

mil - de

Her - re









 
S/L





Ge - nom din



he - li - ga
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genom din pina, kamp och blods - svett,

 





ge - nom ditt









kors

och

din

död,



 





genom din uppståndelse och him - mels - färd,



 
i

F

S/L



hjälp oss,

 
Vi













ar - ma



vid



syn - da - re



yt - ter - sta

Her - re







Gud.





ber

dig:

 
led och skydda din heliga kristna kyrka,
bevara dess biskopar, ordets tjänare och åhörare
i ren lära och helgat liv,
hindra all falsk lära och anstöt,
kalla tillbaka de vilsegångna och förledda,
sänd trogna arbetare till din skörd,
ge oss din Ande och kraft av ditt ord,
hjälp och trösta alla bedrövade och nedslagna,
[väck, upplys och led dem som undervisas i den kristna tron,]
[stöd med din nåd vår församlings missionär,]
förena alla troende i kärlek och endräkt
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do - men







mil - de





dö - dens stund och











 

och gör ditt namn känt i


F





Hör

oss,





mil - de



he - la





Her - re





värl - den.


Gud.

 
S/L

Ge alla jordens folk fred och enighet,
skydda vårt land och folk och bevara dess frihet,
välsigna landets överhuvud,

 

  



led i din vishet vår riksdag och re - ge - ring.
När kyrkomötet är samlat:




led i din vishet vår riksdag och regering.

 

    

Välsigna kyrkomötet och låt dess beslut främ - ja ditt ri - ke.


F





Hör

oss,





mil - de





Her - re
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S/L

Hjälp alla som är i nöd och fara,
hjälp och trösta alla sjuka och döende,
[och alla dem som vi nu särskilt minns i våra förböner,]
hjälp och befria alla oskyldigt fängslade,
bevara alla förtryckta och förföljda,
bevara våra hem och led ungdomen efter din vilja,
välsigna markens skörd och främja all god verksamhet,
hjälp oss att rätt bruka dina gåvor,

 



 

  

förbarma dig över he - la mänsk - lig - he - ten.


F





Hör

oss,





mil - de





Her - re


Gud.

Om nattvard inte firas:

  
S/L





O Guds Lamm,



som bär


all





 

värl - dens syn - der,

       

F

för - bar - ma

  
S/L

dig

ö - ver oss.

      



O Guds Lamm,

som bär all värl - dens syn - der,

       

F
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S/L

O Guds Lamm,


 
F


S/L


F


S/L

giv

 



som bär









oss

din

frid

och

all

   

värl - dens syn - der,









väl - sig - nel - se.

           

Her - re, döm oss

in - te

ef - ter

vå - ra

syn - der

            
   
och straf - fa oss in - te ef - ter vå - ra miss - gär-ning - ar.







Her - re,









alls - mäk - ti - ge

Gud,

 
som hör alla olyckligas suckar
och tröstar bedrövade hjärtan,
hör den bön som vi bär fram i vår nöd.
Hjälp oss, så att vi med din Andes kraft
kan övervinna allt som djävulen,
världen och vår onda natur förleder oss till,
så att vi, frälsta från allt ont,
alltid kan tacka och lova dig.







Genom din Son, Jesus Kris - tus,

 
F

A




-




vår





Her - re.


men.
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Förbönsämnen
Förbönsämnena är avsedda som exempel och inspiration när kyrkans förbön skall
sammanställas i församlingen. Centrala teman är förbönen för kyrkan och församlingen,
för överheten och gemensamma angelägenheter, för dem som är i svårigheter, för sjuka,
lidande och förföljda, för freden och andra aktuella teman. Bönen kan indelas i sekvenser
genom församlingens eller körens bönesång, genom lästa acklamationer eller genom tystnad.

Inledning
a)
Helige Gud, käre himmelske Fader. Du har gett oss rätten att komma till dig
i din Sons, Jesu Kristi namn och att bära fram våra böner och vårt tack. Hör
oss när vi ber för våra gemensamma angelägenheter och för alla våra
medmänniskor.

b)
Gud, vår Fader i himlen. Vi står inför dig med tomma händer och med öppna
sinnen. Du har lovat höra alla som ber om din hjälp. Vi tror att du lyssnar till
oss.

Döpta
a)
[Vår Far i himlen.] Vi tackar dig för det nya livets under och för dopets gåva.
Välsigna barnen – – – som genom dopet har upptagits i församlingens
gemenskap som Kristi lärjungar. Låt vår församling vara en trygg famn och
en plats där de får växa i din gemenskap. Hjälp deras föräldrar att älska dem
och att ge dem ett gott hem. Låt deras föräldrar och faddrar följa dem med
trogna förböner.

b)
[Himmelske Far.] Vi ber för de små som i det heliga dopet har upptagits i
församlingens gemenskap. Du har visat din nåd och tagit de svaga och hjälplösa i din vård. [Välsigna – – – (namnen). Hjälp deras föräldrar och faddrar
att älska dem. Hjälp oss alla att tjäna dig i de allra minsta.]

c)

När unga eller vuxna har blivit döpta:

[Himmelske Far.] Vi tackar dig för att du genom det heliga dopet har upptagit – – – (namn) i församlingens gemenskap / i dopets förbund. Välsigna
dem och bevara dem i din gemenskap. Hjälp dem att rota sig i ditt ord och i
din församling, och låt dem alltid kunna möta framtiden med ett hoppfullt
sinne.

330

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA

Vigda eller sådana som ämnar ingå äktenskap
a)

[Vår Gud och Skapare.] Vi tackar dig för att du har skänkt oss äktenskapets
gåva. Välsigna dem som ämnar ingå (som har ingått) äktenskap så att de
troget älskar och tjänar varandra. Hjälp dem att förverkliga sin kallelse i
förtröstan på dig.

b)
[Vår Gud och Skapare.] Vi tackar dig för att du har instiftat äktenskapets
förbund mellan man och kvinna. Välsigna – – – (namn) som ämnar ingå
(har ingått) äktenskap. Kom med din kärlek till deras hem och var dem
alltid nära. Hjälp dem att troget älska och tjäna varandra, att förlåta varandra och att leva tillsammans i förtröstan på din hjälp.

c)
[Himmelske Far.] Tack för kärlekens gåva. Tack för att du har lovat välsigna
hemmen. Vi anförtror i din vård dem som har ämnar ingå (har ingått) äktenskap – – – (namn).
Gud, du som är kärleken, välsigna detta förbund. Låt din glädje och
frid råda i makarnas hjärtan. Bevara dem, så att de alltid får leva i kärlek och
enighet.

Döda
a)

[Gud, du som skänker all nåd.] Du gav oss livet och du kallar oss bort när
våra dagar är slut. Du har lovat vara med oss även i livets sista stund. Vi
tackar dig för den nåd och kärlek som du har visat de avsomnade. Vi tackar
för allt som du har gett oss genom – – – och vi anförtror dem (honom/
henne) i din vård. Tag dem (honom/henne) till dig. Var nära de sörjande
och trösta dem med hoppet om uppståndelse och evigt liv. Hjälp oss att
möta vår egen död i förtröstan på Kristus.

b)
[Gud, du som skänker all nåd.] Du ger livet och sätter en gräns för våra
dagar. Nu har du kallat – – – från vår gemenskap. Vi tackar för den nåd och
kärlek du har visat dem (honom/henne). Vi anförtror dem (honom/henne)
i din vård. Var nära dem som nu sörjer och ge dem din tröst.

c)
Gud, du [som skänker all nåd och] som är Herre över liv och död. Vi ber för
dem som bär på sorg. Nu har – – – lämnat vår gemenskap. Tack för att vi fick
leva tillsammans med dem (honom/henne). Nu anförtror vi dem (honom/
henne) åt dig. Trösta dem som sörjer sina kära med hoppet om uppståndelse
och evigt liv.
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d)
[Barmhärtige Gud.] Din Son Jesus Kristus steg ner till dödsriket och uppstod på tredje dagen från de döda. Tack för att du har makt också över
döden. Vi anförtror våra bortgångna kära i dina händer. Tag i nåd emot dem
i ditt rike. Låt ditt eviga ljus lysa för dem.

Ordet
Vi tackar dig för din närvaro i ordet och sakramenten. Gör ditt ord levande
för oss. Bygg upp vår tro och låt oss få vara glada i hoppet. Väck dem som
har blivit främmande för dig och ta dem på nytt in i din gemenskap.
Fyll våra hjärtan med din kärlek och hjälp oss att älska varandra. Låt
oss få arbeta för ditt rike och lär oss att vara äkta medmänniskor för varandra.

Kyrkan och kyrkans arbete
Välsigna vårt stift och dess biskop – – – och vår församlings medarbetare.
Led de förtroendevalda och alla som bär ansvar. Välsigna vår församlings
medlemmar i deras dagliga arbete. Led oss att fråga efter din vilja i alla våra
avgöranden och hjälp oss att leva efter ditt ord.
Välsigna all verksamhet i vår församling, så att budskapet om din nåd
och glädje når ut till många. Hjälp oss att uppleva gudstjänsten som en rik
kraftkälla och bygg upp vår gemenskap med din nåd.
Led allt det arbete som görs i din kyrka, så att respekten för ditt ord
bevaras i vårt land. Ge din välsignelse åt kyrkomötets medlemmar, så att de
fattar beslut som är enligt din vilja.

Mission och internationell diakoni
a)

Välsigna vår kyrkas och hela kristenhetens mission, samt kyrkornas sociala
hjälpverksamhet. Vi ber för vår församlings missionsprojekt i – – – /vår
församlings missionär – – – och för den kyrka där han/hon utför sin gärning.
Styrk och trösta dem som förtrycks och förföljs för Kristi namns skull. Röj
väg för ditt evangelium, så att glädjebudskapet om Kristus och hans seger
ger eko i hela världen.

b)
Du har sänt ut din kyrka i hela världen för att vittna om din kärlek i ord och
handling. Hjälp oss att stöda missionsarbetet och den internationella diakonin
både i våra böner och med materiellt bistånd. Lär oss att allt mer se detta
arbete som hela församlingens gemensamma uppgift.

332

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA

c)
Vår Frälsare Jesus Kristus, du kallar oss att bli dina medarbetare. Ge oss mod
och vishet att föra ut glädjebudskapet till alla folk. Välsigna dem som utför
sin gärning i andra länder och främmande miljöer. Välsigna vår församlings
missionär – – – i – – –. Låt honom/henne få uppleva din hjälp och närvaro.
[Välsigna det arbete som utförs inom vår församlings missionsprojekt i – – –.]
Var nära alla kristna överallt i världen. Hjälp oss att minnas att vi är en enda
familj.

d)
Välsigna ditt folk Israel och landet som du gav. Hjälp alla innebyggare att
leva i sämja och att nå fram till fred och samförstånd med sina grannar.
Väck ditt utvalda folk till tro på Jesus Kristus och låt så alla folk i honom
finna sin Herre och Konung.

Kyrkan och de kristnas enhet
a)

Gud, vår Far. Vi tackar dig för att du i det heliga dopet har kallat oss i din
tjänst. Vi tackar för ditt ord som styrker och leder oss. Hjälp oss att i enlighet
med Kristi bud söka gemenskap med våra systrar och bröder nära och fjärran.
Hjälp oss att uppbygga varandra i gemensam tro på det heliga dopets grund.
Välsigna kristenheten över hela jorden. Ge oss mod att tillsammans vittna
om Kristus i världen och ge oss styrka att tjäna i hans namn. Öppna våra
hjärtan för trossystrar och -bröder från andra kyrkor och traditioner. Visa
oss vägar till inbördes vänskap, förståelse och kärlek.

b)
Gud, vår Far. Vi tackar dig för dopet, genom vilket du har kallat oss att
vandra som ljusets barn.Vi minns alla dem som på olika håll i världen lever
i denna kallelse. Låt ditt ord lysa överallt i världen. Välsigna hela Kristi
kyrka, och låt ditt rike komma till oss. Ge vår kyrka förkunnare som tydligt
visar oss vägen till Kristus, så att vi villigt viger våra liv åt honom och bevaras
som ett enda folk.

c)
Helige Gud. Vi tackar för alla människor och samfund som främjar kyrkans
enhet i ord och handling. Hjälp oss att finna medel att bygga upp kyrkan,
som är Kristi kropp. Öppna våra sinnen och hjärtan för våra systrar och
bröder som förstår tron annorlunda än vi. Visa oss vägar till äkta gemenskap
och kärlek. Led oss fram till ditt rike, där vi tillsammans får prisa dig i evighet.
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Kristen fostran
a)

Välsigna arbetet i söndagsskolor och dagklubbar, daghem och skolor. Ge
vårdare och lärare kraft, tålamod och arbetsglädje. Hjälp dem att ge barnen
det stöd de behöver, så att de får en sund självkännedom och en trygg inställning till livet. Hjälp oss att i allt arbete med barnens fostran akta på ditt
ord och dina heliga bud.

b)
Välsigna konfirmanderna som nu undervisas i den kristna läran. Låt dem få
lära känna din faderliga kärlek. Led dem i deras livsavgörande val. Upplys
dem med din heliga Ande.
Välsigna deras konfirmation och nattvardsgång. Gör gemenskapen i
församlingen och i gudstjänsten viktig och betydelsefull för dem.
Välsigna hjälpledarnas arbete bland konfirmanderna. Ge dem förmåga
att skapa kontakt med de unga och att vara förebilder och stöd för dem. Ge
konfirmandernas lärare vishet, tålamod och öppenhet så att konfirmanderna frimodigt vågar tala om det som sysselsätter deras tankar.
Välsigna konfirmandernas hem. Hjälp deras föräldrar och faddrar att
genom sin kärlek och sitt exempel ge de unga det stöd de behöver.

Fosterlandet och världen
a)

Välsigna och förbarma dig över din värld och alla folk. Beskydda din skapelse från krig, förstörelse och andra förödande krafter. Hjälp folken och
deras ledare att göra sitt yttersta för fred och trygghet. Låt förtrycket vika
och människovärdet respekteras överallt. Befria oss från främlingshat, lär
oss att bemöta alla människor med aktning och förståelse.
Välsigna vårt land och folk. Bevara oss för krig och svåra prövningar.
Hjälp oss att tjäna mänskligheten med de gåvor som du har gett oss. Visa oss
på de uppgifter som bygger upp gemenskapen mellan människor och folk.

b)
Vi ber för vårt eget folk och för alla folk i världen. Vi ber i synnerhet för dem
som är offer för våld och politiskt eller religiöst förtryck. Fyll de makthavande i vårt eget land och i andra länder med vishet, ansvarskänsla och ett
humant sinnelag.
Låt alltid vårt land få vara ett hem där det är tryggt att bo. Ge oss vilja
och förmåga att dela med oss av dina gåvor, så att ingen behandlas orättvist
eller blir åsidosatt.

c)
Gud, ta hand om vårt land. Välsigna våra ledare. Låt oss få leva i fred och
sämja. Befria oss från likgiltighet och hopplöshet. Väck oss, så att vi ser våra
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systrars och bröders lidande, fattigdom och utstötthet i vårt eget land och i
hela världen. Deras nöd får oss att ropa till dig – hjälp oss att göra vad vi kan
för dem.

d)
Se till hela världen som längtar efter fred. Du ser hur kriser och krig sliter
sönder folken och störtar dem i nöd och otrygghet. Du hör mänsklighetens
och hela skapelsens suckar. Förbarma dig över din värld, förbarma dig över
oss!
Vi ber i synnerhet för flyktingar och hemlösa som lever i otrygghet i
krigets skugga. Led folken till försoning. Hjälp makthavarna att skapa fred
och samförstånd.
Tack för Fridsfursten, din Son, vår Herre, som tydligt har visat vägen
till fred på vår jord. Tack för kärlekens och förlåtelsens makt som har uppenbarats i honom. Vi tror att denna makt en gång skall besegra ondskans och
dödens välde.

e)
Välsigna alla som bor i detta land och som vill bygga upp det med sitt arbete.
Låt din nåd vila över förvärvslivet och allt ärligt arbete. Ge både arbetsgivare och arbetstagare vishet och ansvarskänsla, så att arbetet och uppehället räcker till för alla. Var nära dem som är rädda för framtiden. Var också ett
stöd för dem som måste bära misslyckandets börda. Hjälp oss att slå vakt om
ett rättvist samhälle.

Överheten
a)

Välsigna republikens president, regeringen, riksdagen och rättsväsendet. Ge
beslutsfattarna ansvarskänsla, vishet och rättrådighet när de arbetar för vårt
lands bästa. Påminn dem om att särskilt minnas de svagaste, så att ingen
behöver leva i nöd. Hjälp oss att alla bära vårt ansvar inom nationernas
stora familj.

b)
Välsigna vårt samhälle och dess ledare. Hjälp oss alla att högakta varandra
och att bevara goda seder. Förbarma dig över oss, så att vi inte fjärmar oss
från ditt ord och från dina heliga bud, som skyddar livet. Befria oss från
avund och oärlighet, och bevara du vårt folk, så att laglydnaden ej förbyts i
laglöshet och oordning.

c)
Välsigna dem som tjänar i landets försvarsmakt och alla som arbetar för att
bevara trygghet och ordning i vårt samhälle. Ge dem vishet och mod. Hjälp
oss alla att verka för freden i vårt eget land och i världen.
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d)
Barmhärtige, nådige Gud. Du kallar oss att tjäna varandra i vår församling/
kommun/stad (detta land). Led oss i det förestående valet. Hjälp oss att
söka endast din ära och vår församlings/kommuns/stads (vårt lands) bästa.
Låt förtroendets och kärlekens ande leda oss genom alla förändringar mot
en trygg framtid. Ge de valda beredskap att villigt tjäna sina medmänniskor.

Hem och familj, olika åldrar
a)

Skydda i din nåd våra hem. Ge alla familjemedlemmar vilja och förmåga att
älska och tjäna varandra. Lär oss att be om förlåtelse och att förlåta. Hjälp
oss att ha tålamod med varandra.

b)
Låt värmen av din närvaro kännas i våra hem. Välsigna våra barn och ungdomar och låt dem växa upp under ditt beskydd. Ge dem en uppgift och en
plats i denna värld. Låt gemenskapen mellan generationerna bli en källa till
glädje för oss alla.

c)
Vi ber för alla som väntar barn. Låt dem få vara trygga i ditt beskydd. Välsigna det liv som är en gåva av dig. Vi ber för alla föräldrar. Hjälp dem att
kunna ge sina barn en god uppfostran. Skänk dem din kärlek och nåd. Inför
dig minns vi också dem som inte har fått egna barn trots att de hade önskat
sig det. Välsigna och led dem.

d)
Kom till de hem där gemenskapen har brutits sönder och familjen håller på
att splittras. Förbarma dig över dem som har svårt att tåla varandra på grund
av bitterhet, anklagelser och misstro. Skänk familjemedlemmarna försoningens och förlåtelsens sinnelag, så att var och en kan göra sitt bästa för att
skapa en god anda i hemmet.

e)
Välsigna de nya familjer som har bildats efter skilsmässor. Hjälp makarna att
växa i ömsesidigt förtroende och familjemedlemmarna att förstå varandra.
Låt dem finna ljus och ledning i ditt ord när de bygger upp sitt liv och sin
framtid.

f)
Välsigna alla ensamma med din närvaro. Hjälp oss att se rikedomen och
möjligheterna i våra liv och låt var och en av oss med sin personlighet få
berika gemenskapen mellan människor. Hjälp oss alla att finna vår plats och
uppgift som medlemmar i din familj.
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g)
Vi tackar dig för alla barn och ungdomar. Låt din välsignelse följa dem genom
livet. Låt dem få växa upp i trygghet i hem, skola och församling, så att de
med glad förväntan kan se mot framtiden. Gör så, att de får förverkliga sina
önskningar och drömmar. Led dem in på sådana områden i livet där de kan
använda de gåvor du gett dem. Upplys deras väg med ljuset från ditt ord.

h)
Tack för att du ständigt välsignar vårt liv. Tack för barnen som kommer med
glädje och hopp till vår värld. Tack för de vuxna och för all den livserfarenhet som de kan dela med sig av till barnen. Hjälp oss att skapa boendemiljöer där det är gott för barn, unga och vuxna att leva tillsammans. Fyll
våra hem med kärlek. Lär oss att glädjas över varandra och över de gåvor
som du har gett oss.

i)
Du ser oss mitt i omgivningens tryck. Ge oss kraft att klara av allt det som
livet för med sig. Hjälp oss att göra kloka val och att koncentrera oss på
sådant som är väsentligt. Ge oss vishet i umgänget med varandra i våra hem,
i vårt arbete och i vår vänkrets. Ge oss kärlek och tålamod så att vi kan ta
väl hand om varandra.

j)
Vi tackar dig för barnbarnen. Välsigna dem och bevara dem i gemenskapen
med dig. Ge föräldrarna kraft att fostra och vårda sina barn. Hjälp oss att på
rätt sätt ge våra barn och barnbarn trygghet, stöd och närhet.

k)
Tack för de erfarenheter som livet ger. Ge oss vishet att stanna upp och
lyssna på andra. Hjälp oss att trösta och dela med oss av det som livet lärt
oss. Befria oss från att bara tänka på oss själva. Ge oss en positiv livssyn som
sprider glädje i vår omgivning.

l)
Tack för de år som vi har fått leva och för allt som de har fört med sig. Tack
för alla goda minnen. Bevara oss så att vi inte binds vid det som har varit
svårt. Hjälp oss att gå vidare och att ta emot de förändringar som nya skeden i vårt liv för med sig. Var vårt stöd när vi möts av sådant som skrämmer
oss och när vi oroar oss för våra käras hälsa. Hjälp oss att varje ny dag finna
något att tacka dig för.

m)
Tack för de erfarenheter som livet har gett. Ge oss förmågan att lyssna och
gåvan att dela med oss av livets lärdomar. Var vårt stöd under kommande
dagar. Hjälp oss, så att vi inte isolerar oss och blir bittra. Låt ditt ljus lysa i
FÖRBÖNSÄMNEN

337

vårt inre, så att vår livsväg går mot allt större klarhet, tills den nya dagen
gryr.

n)
Var ett stöd för alla dem som känner sig otrygga på grund av sjukdom och
åldrande. Trösta och led oss när vi blir tvungna att avstå från många invanda rutiner. Ge oss frid i vår oro, skänk oss vila i vår trötthet.

Gemenskap, social rättvisa
a)

Genom din heliga profet uppmanade du ditt folk att verka för den stad där
det levde. Vi anförtror vår gemenskap i din vård. Förhindra stridigheter och
orättvisor. Hjälp oss att vara goda grannar och att acceptera varandras olikheter. Ge oss vilja och vishet att ta hand om varandra. Låt rätten och freden
råda bland oss, så att din goda vilja får ske.

b)
Lär oss att högakta tidigare generationer som med sitt arbete har byggt upp
vårt land och dess framtid. Välsigna alla krigsinvalider och veteraner. Vi
tackar dig för de män och kvinnor som i både krig och fred har uppoffrat sig
för vårt samhälle.
Vi tackar dig för det materiella och andliga arv som vi har fått. Hjälp
oss att bevara det och att med vishet arbeta för landets bästa. Ge oss fasthet
och hopp när vi möter svåra tider. Fyll oss med kraften från den rika källan
i ditt ord. Låt den kraften bära oss från generation till generation.

c)
Du skapade oss till dina avbilder och friköpte oss med din Sons blod. Se med
förbarmande på hela mänskligheten och på dina barns nöd och hjälplöshet.
Bryt ner det högmod och det hat som förgiftar våra hjärtan. Krossa de murar
som skiljer oss från varandra. Förena oss i din kärlek och låt ditt verk föras
till fullbordan, trots all vår själviskhet och tröghet. Låt alla knän böjas för
Jesu namn och alla folk och raser prisa dig i endräkt.

d)
Vi tackar dig för att vi som ett folk får höra till nationernas familj. Befria oss
från övermod och låt oss se det värdefulla hos alla folk. Du ser den fattigdom
och nöd som drabbar så många i vår värld. Hjälp jordens folk att övervinna
själviskhet, girighet och maktlystnad, så att alla människor får drägliga
levnadsmöjligheter. Låt alla folk och raser finna dig, som är vägen, sanningen
och livet.
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e)
Gud, du skapade människan till din avbild. Vi tackar dig för rasernas och
kulturernas mångfald och rikedom. Hjälp oss så att vi inte hemligt eller öppet
föraktar någon enda människa som du har skapat. Befria oss från vår rädsla
och vår misstänksamhet mot allt främmande. Låt din kärlek beröra oss, så
att vi bevaras för högmod och fördomar och kan visa varandra ömsesidig
respekt.

Natur, arbete och kultur
a)

Du skapade jorden, vattnet och luften. Från dig kommer alla färger som
återspeglar skapelsens skönhet och rikedom. Du låter livet växa på jorden,
du ger skörden. Lär oss att känna vårt ansvar för miljön. Sätt en gräns för
vår girighet, så att vi inte gör slut på naturens tillgångar och därigenom
förstör livet. Hjälp oss att vårda naturen och skydda allt liv, så att också
kommande generationer kan få sin del av naturens gåvor och rikedomar.

b)
Du har bestämt tiderna för sådd och skörd, solsken och regn. Du har lovat
att så länge jorden består skall växlingen av sådd och skörd aldrig upphöra.
Välsigna odlarens arbete. Ge gynnsam väderlek så att jorden ger skörd till
föda åt alla.

c)
Du, vår Skapare, är alla goda gåvors givare. Du har skapat myllan som ger
skörd och föda. Du har gett oss kunskapen att bruka jorden och att delta i
skapelseverket. Välsigna odlarna som sår sin säd. Ge dem kraft för arbetet
och hopp i svårigheterna. Låt dem kunna glädjas åt sin skörd och låt dem få
skälig utkomst av sitt arbete. Låt åkrarnas skördar räcka till för alla hungriga
i vår värld.

d)
Vi tackar dig
för all kunskap som hjälper oss att utforska hemligheterna i din värld,
för allt kunnande som resulterar i lättare arbete
och bättre livsmöjligheter,
för all teknik som skapar kontakter och förmedlar information,
för all vetenskap som bidrar till att lindra smärtor
och som väcker nytt hopp,
för all konstnärlig verksamhet som gläder oss
och öppnar nya perspektiv.
Hjälp oss att använda dessa gåvor rätt, så att vi främjar det som leder till ett
mänskligt och människovärdigt liv. Ge oss ödmjukhet, så att vi minns vår
egna begränsningar och inte kränker ditt goda skapelseverk.
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e)
Hjälp oss att fullgöra våra uppgifter med ansvar. Ge kraft och uthållighet
och låt oss få känna arbetsglädje. Hjälp oss att på våra arbetsplatser förverkliga medmänsklighet, att ta ansvar för varandra och så skapa goda arbetsmiljöer.

f)
Du har gett oss mångsidiga, snabba och effektiva kommunikationsmedel
som på ett ögonblick förmedlar information mellan olika delar av världen.
Välsigna all kunskapsförmedling, så att den tjänar sanningen och hjälper
människor att bilda sig en rätt uppfattning om vår värld. Hjälp oss att bruka
dessa gåvor med ansvar.

g)
Vi bär fram inför dig vår gemensamma nöd tillsammans med de bröder och
systrar ibland oss som har förlorat sin arbetsplats och råkat in i fattigdom
och trångmål. Hjälp oss att inse att välfärden i vårt samhälle bygger på
gemensamt arbete, och att också arbetet måste fördelas rättvist. Förhindra
en tudelning av vårt folk i välmående och utslagna. Bevara oss, så att vi inte
i själviskhet, hårdhet och bitterhet skadar våra relationer. Påminn oss om
att människans värde inte är beroende av arbetsplats och lön. Hjälp oss att
skapa ett samhälle där alla har meningsfulla uppgifter.

h)
Lär oss att vårda oss om våra andliga rikedomar och vår kultur. Bevara oss,
så att inte de materiella värdena blir det enda som styr våra liv. Gör oss
kreativa och ödmjuka när vi utforskar och tolkar tillvarons oändliga möjligheter.

Lidande och våldets offer
a)

Du sände din Son till att bära våra smärtor och sjukdomar. Låt hans kärleks
kraft bära oss i våra prövningar. Styrk oss, så att vi kan hjälpa de lidande och
lätta deras bördor. Hjälp oss att vara nära dem som behöver vänskap och
tröst.
Välsigna alla som arbetar i sjukhus och vårdhem. Ge dem kraft, så att
de inte avtrubbas av det ständiga mötet med lidandet. Ge dem vila i
tröttheten. Tack för din närvaro hos alla dem som ger sina lidande medmänniskor hjälp och hopp.

b)
Var nära alla sjuka och lidande, alla åldringar och döende. Låt din Sons
lidande vara deras tröst. Utrusta både vårdare och anhöriga med förmågan
att ge dem trygghet, närhet och omsorg.
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Vi ber för dem som är ensamma, dem som inte har nära anhöriga och dem
som är bortglömda. Hjälp oss att komma ihåg dem, att hålla kontakt med
dem och att vara dem till glädje och tröst. Låt dem få känna din omsorg och
faderliga kärlek.

c)
Vi ber för de familjer där andligt eller fysiskt våld förorsakar rädsla, ångest
och smärta. Tack för att du är hos de slagna och sårade. Ge dem mod och
styrka att försvara sig och att kräva mänskligt bemötande. Lär dem som slår
andra att inse vilka följder deras handlingar får. Led dem till besinning och
förändring genom din kärlek och nåd. Hjälp oss att bekämpa allt våld hos
oss själva och hos andra.

d)
Vi ber för alla försummade barn. Vi ber för de hemlösa barnen som letar
efter mat och nattkvarter. Vi ber för alla barn som blir utsatta för våld, för
dem som utnyttjas och används som handelsvara. Hjälp oss att inse vad vi
kan göra för dem. Låt alla barn få leva som barn i frihet.

e)
Kristus, vår Frälsare, du blev en människa som vi och måste oskyldig lida
döden. Världen är full av orätt och våld, av förtryck och grymhet. Med din
heliga Ande är du alltjämt nära i de sammanhang där inga skyddsåtgärder
räcker till. Du känner varje människas rädsla och ångest. Du känner smärtan från piskrapp och oförrätter. Hjälp också oss att ställa oss på de svagas
och slagnas sida. Låt vår likgiltighet ge vika för omsorgen om de allra minsta.
Styrk oss att i dina fotspår gå in i vardagens kärleksgärningar.

Inledning till förbön och tyst bön
Gud, vår Far. Hör din församling när vi ber för dem som har bett om förbön.
(Böner som är formulerade utgående från inlämnade förbönsämnen.)

Du som i din Son Jesus Kristus har upplevt all den nöd som kan finnas i en
människas liv, se i nåd till dem som nu har bett om vår förbön.

Avslutning
a)

Vår Gud och vår Far. Vi tackar dig för din kärlek och omsorg. Låt ljuset från
din Sons segerrika uppståndelse omsluta oss och fylla hela vår varelse. Vi
lämnar oss själva och allt vad vi har i dina händer. Styrk oss under vandringen i din kyrkas gemenskap tills vi når fram till den himmelska härligheten. Prisad vare du som lever och härskar med Sonen och den heliga Anden
från evighet till evighet.
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b)
Helige Gud. Du har skapat oss och vi är dina. Vi prisar dig för din Sons offer
på korset och för din Andes nyskapande verk. Din nåd är evig och din
trofasthet orubblig. Vi tackar dig för att vi i glädje och nöd får åkalla ditt
heliga namn. Bevara oss i tron och hjälp oss att alltid göra din vilja. Ge vår
livsvandring ett saligt slut och för oss till dig i den eviga glädjen.

c)
Himmelske Far. Tack för att du sände din Son, som har öppnat vägen för oss
till det eviga livet. Hjälp oss att i liv och död söka vår trygghet i din nåd. När
vår uppbrottsstund kommer, tag då emot oss i det himmelska hemmet där vi
får prisa dig för evigt.

Särskilda tillfällen
Vid terminens början i läroinrättningar och skolor
Käre Gud, vår himmelske Far.
Tack för sommarlovet som har gett oss nya krafter. Tack för att vi får börja
ett nytt skolår med ny förväntan. Vi ber för dem som fostrar andra i skolor
och hem. Ge lärarna vishet, kraft och tålamod när de handleder de unga.
Låt eleverna trivas i sina skolor. Fyll dem med motivation att lära sig nya
saker och att lägga en grund för sin egen framtid. Vi ber för eleverna och
deras hem. Särskilt minns vi inför dig de barn/unga/studerande som inte får
tillräckligt stöd hemifrån och som hotas av utslagning. Vi ber för dem som
ställer upp alltför höga mål och som råkar i ångest när de inte når upp till
dem. Vi ber för dem som behandlas illa av sina kamrater, och för dem som
gör illa mot andra. Låt alla kunna känna sig trygga när de tänker på sin
skola.

Vid terminens början i universitet och högskolor

a)

Käre Gud, du är all visdoms och sannings källa. Vi tackar dig för förmånen
att få arbeta i universitet och högskolor. Vi tackar för möjligheten att lära
oss nytt och att undersöka din skapade värld. Vi tackar för glädjen i att
skapa och upptäcka. Vi tackar dig för inspirerande miljöer som kan sporra
oss till ett gott arbete. Vi tackar dig för arbetslag där vi tillsammans kan
glädja oss åt våra resultat och där vi kan stödja varandra när vi har misslyckats. Välsigna våra arbetskamrater och studiekamrater.

b)
Vi ber: Välsigna alla som arbetar i universitet och högskolor. Vi ber för lärare,
studerande och all annan personal. Ge professorer och lärare vishet och
kraft i deras viktiga värv som fostrare och utbildare. Låt de studerande finna
behag i kunskapen. Ge dem motivation till att ständigt lära sig mer och
upptäcka nytt. Välsigna våra ansträngningar, så att de kommer vårt land,
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mänskligheten och hela skapelsen till godo. Vi ber för dem som har framgång
i sina studier och för dem vars prestationer försvåras av bekymmer och
problem. Vi ber för dem som har en svag självkänsla. Vi ber för dem som blir
uttröttade och deprimerade. Låt de institutioner som ger högre utbildning
växa till i gemenskap och solidaritet. Låt varje högskola känna sitt ansvar
för den högre utbildningen och för kulturen.

Vid terminens slut i läroinrättningar och skolor
Käre Gud. Vårt sinne fylls med glädje och tacksamhet när vi tänker på vårfesten och skolavslutningen. Du har välsignat det gångna skolåret. Du har
gett oss glädjen att arbeta och att lära oss nya saker. Vi tackar dig för förståelsefulla lärare, för goda kamrater och för trofasta vänner. Vi tackar dig
för våra föräldrar som har gett oss uppmuntran, stöd och kärlek. Vi tackar
dig för att vi får gå i skola.
I dag ber vi särskilt om din välsignelse för alla som nu avslutar sin
skolgång. Låt dem finna sin rätta plats i livet och komma in på sådana studielinjer och arbetsfält som de har intresse för. Vi tackar dig för att vi får vara
med om att skapa en god framtid för vårt land och för hela vår värld. Vi
tackar dig för framgångar och misslyckanden, för segrar och förluster. Tack
för alla utmaningar som ligger framför oss. Tack för livet som vi får lära
känna allt mer. Hjälp oss att kunna möta också det svåra som livet ger.
Gud, vi ber om din ledning och om din ständiga närhet i våra liv.
Välsigna alla unga i vårt land. Ge oss en framtid och ett hopp.

Under kyrkomötet
Barmhärtige, trofaste Gud, du som kallar och församlar oss med ditt ord och
din heliga Ande. Vi ber dig: Bevara vår kyrka i din nåd. Låt den alltid hålla
sig till sanningen, så att ditt ord predikas rent och dina sakrament förvaltas
rätt. Låt kärleken och gemenskapen växa i vår kyrka. Välsigna kyrkomötet
och fyll dess representanter med vishet och helig Ande, så att deras beslut
blir ditt namn till ära och ditt folk till fromma. Ditt är riket, din är makten
och härligheten.

Vid biskopsval
Allsmäktige, evige Gud, du har insatt din Son som din kyrkas överstepräst,
herde och tjänare. Vi tackar dig och ber: Led oss med din heliga Ande, så att
vi för vårt stift väljer en herde efter ditt sinne. Var med oss och låt oss få
utföra vårt uppdrag i ditt ansiktes ljus. Rena våra hjärtan. Lyft vår blick till
dig och hjälp oss att söka endast din ära och din kyrkas bästa. Skänk vår
kommande biskop nåden att vandra i sanningen och att utföra en helgad
tjänst.

Vid biskopsvisitation
Barmhärtige, trofaste Gud. Vi tackar dig för att du i din stora nåd skyddar
och bevarar din kyrka på jorden. Vi ber dig: Sänd din heliga Ande. Hjälp oss
att vaka och be och att alltid vara redo. Ge oss en rätt tro och ett starkt
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hopp. Hjälp oss att älska dig över allting och vår nästa som oss själva. Låt
ditt heliga ord bära rik frukt ibland oss, dig till ära och oss till ledning och
tröst. Vi ber för denna församlings medlemmar, förtroendevalda och medarbetare. Ge dem vishet, kärlek och kraft. Visa oss, Herre, din väg och gör oss
villiga att gå den. Låt denna dag (dessa dagar) bli NN församling till
uppbyggelse och vägledning. Låt gudsfruktan, tro, hopp och kärlek växa till
ibland oss. Tag bort allt som inte är i enlighet med din vilja. Ge oss nåden att
i allt få följa din heliga vilja.

Vid prästval
Herre Jesus Kristus, vår överstepräst. Vi tackar dig för att du har gett din
kyrka ordets och sakramentsförvaltningens ämbete och bevarat det ända till
denna dag. Vi ber dig: Ge denna församling en trogen tjänare, som upplyst
av din heliga Ande förkunnar ditt ord med vishet och frimodighet och som
tillsammans med sina medarbetare kan bygga upp vår församling. Ge oss en
herde som i sitt eget liv är ett föredöme för församlingen och som med ett
rätt herdesinne tar sig an dem som befinner sig i svårigheter och lidanden.
Led vårt val enligt din vilja och hjälp oss att söka endast din ära och församlingens bästa.

Vid val till församlingstjänst
Allsmäktige evige Gud. Vi tackar dig för att du välsignat församlingen med
många nådegåvor. Led oss när vi skall välja – – – till vår församling. Låt oss
finna en person som kan sköta sitt uppdrag med kunnighet och trofasthet
och i lydnad för ditt ord. Led vårt val enligt din vilja och hjälp oss att söka
endast din ära och församlingens bästa.

Självständighetsdagen

a)

Evige, barmhärtige Gud, du som leder folkens öden. Vi tackar och prisar dig
för att du under gångna tider har lett vårt folk med din starka hand och för
att du har fört det fram till frihet och självständighet. Vi ber till dig som ger
oss allt gott: Låt oss få behålla denna frihetens gåva. Beskydda vårt land. Ge
fred och inbördes gemenskap, låt tron och kärleken växa ibland oss. Lär oss
att rätt bruka vår självständighet. Hjälp vår nation att fylla sin uppgift bland
andra nationer.
Bevara alla dem som du gett uppdraget att styra och leda. Hjälp alla
hem och skolor att fostra våra unga till gudsfruktan och goda seder. Låt din
kyrka vara ett redskap till välsignelse för vårt folk. Ge oss alla nåden att leva
som dina barn och låt oss till sist nå fram till ditt himmelska rike.

b)
Allsmäktige, barmhärtige Gud, stor i råd och mäktig i gärningar. Vi tackar
dig för att du har lett vårt land med din starka hand och gett det frihet. Av
dig har vi fått detta land. Här har du låtit våra förfäder arbeta. Här har du
gett oss ett hem och här fostras våra barn. Du har låtit grödan växa på
åkrarna, näringarna utvecklas och släkte efter släkte njuta av din godhet.
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Av dig har vi fått ta emot både medgång och motgång. Under växlande tider
har du varit vår ständiga trygghet. Välsignat vare ditt namn.
Vi ber dig: Var med oss, så som du har varit med våra fäder. Låt din
nåd lysa över vårt land, så att ditt namn blir ärat och så att nåd och sanning
här får mötas. Hjälp oss att bygga vårt samhälle på ett sådant sätt att var och
en kan uppleva detta land som sitt hem. Ge endräkt och samförstånd. Välsigna alla som arbetar för vårt lands bästa, men hindra dem som söker vår
skada och olycka. Hjälp oss att rätt använda våra gåvor, så att de blir till
gagn och glädje också för andra folk. När du är vår trygghet och styrka saknar
vi ingenting.

Vid riksdagsval
Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att du i din stora godhet har gett oss ett
fritt land. Hjälp oss att rätt uppfylla vår medborgerliga plikt och att till vår
riksdag välja representanter som använder sin makt till vårt lands bästa.
Skänk de folkvalda vishet och kraft att förverkliga sin kallelse, dig till ära
och vårt land till fromma. Hjälp dem att minnas att all makt kommer från
dig. Tag bort all själviskhet, bitterhet och misstänksamhet. Lär oss att ställa
vårt lands bästa framom egen fördel och att i allt söka din vilja.

Vid presidentval
Herre, vår Gud, du som är vår tillflykt och vår styrka, led vårt folk när det
skall välja överhuvud för republiken. Skänk vårt folk en god och gudfruktig
ledare som har vishetens ande och som stadigt och utan att vackla försvarar
rätt och rättfärdighet. Låt vår kommande president ha framgång i sin gärning, så att vårt folk får åtnjuta välgång, sämja och fred. Ge vår president
ditt bistånd, så att vårt fosterland leds på rätta vägar och ditt namn i allt blir
ärat.

När riksdagen samlas
Allsmäktige evige Gud. Från dig kommer alla goda avsikter, alla rättvisa
beslut och rättrådiga handlingar. Vi ber dig: Välsigna vårt lands riksdag, så
att den känner sitt ansvar för vårt lands bästa och för samarbetet med andra
nationer. Ge de folkvalda vishet, endräkt och inbördes kärlek, så att deras
arbete har framgång och bär frukt för kommande generationer. Gud, hör i
nåd din kyrkas böner. Ditt heliga namn vare pris och ära.

När riksdagen avslutas
Evige Gud, käre himmelske Fader, stor i råd och mäktig i kraft. Vi tackar dig
för att du med din allsmäktiga hand har beskyddat vårt lands riksdag. Vi bär
fram vårt tack och lov för alla hederliga avsikter och alla goda beslut. Hjälp
oss att leva i din fruktan. Bevara oss i nåd och sanning, så att ditt namn bli
helgat i vårt land. Herre, var med oss så som du har varit med våra fäder. Dig
vare lov och pris.
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Välsignelse av kollekten
1.
Vi tackar dig, himmelske Far,
för allt gott som du har gett oss.
Välsigna denna offergåva.
Låt den bli till välsignelse för – – – enligt din goda vilja.

2.
Herre, av ditt ger vi åt dig,
dina gåvor delar vi ut.
Ta emot oss och vår gåva
för Jesu Kristi skull.

3.
Vi prisar dig, vår Gud,
alla goda gåvors givare.
Det som vi bär fram inför dig
har vi mottagit som gåvor av dig.
Välsigna denna kollekt
och låt den bli till välsignelse för – – –.
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Särskilda moment i
nattvardsliturgin
Prefationens avslutning
för kyrkoårets olika tider
Mässa 1 och 4

Adventstiden




L



 

  

Ho - nom har du sänt till ditt folk



 

     

en - ligt dina löften ge - nom pro - fe - ter - na







    

och han skall en gång komma å - ter





i

här - lig - het.

  

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:
PREFATIONENS AVSLUTNING FÖR KYRKOÅRETS OLIKA TIDER
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Julen




L



 

   

Ge - nom hans födelse har du upp - lyst jor - den,



 

 



dri - vit bort dö - den













och döds - skug - gan

    

och gett oss det e - vi - ga





li - vets hopp.

  

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Jultiden, kyndelsmässodagen och
Marie bebådelsedag




L



       

    

Han är din en - de Son, som för vår skull har bli - vit män - nis-ka,



 

  

för att vi genom honom skall bli di - na barn
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och frälsas från mörkret till ditt un - der - ba - ra ljus.





 

   

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     

ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Trettondagen




L



 



Du har låtit honom fö - das



















som män - ni - ska.

 

Hans härlighet lyser mitt









i - bland oss









och visar oss vägen från mörk - ret

till

lju - set.

 



  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

  



ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:
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Trettondagen
och söndagarna före fastetiden




L



 

 



Han gick lidandets och lyd - na - dens väg



 

    

och i honom uppenbarade du din här - lig - het,







    

för att de som tror på honom skall räddas från dö-den till li - vet.





 

   

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     

ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Fastetiden




L



 





Du har inte lämnat oss i syndens och dö - dens våld,



 



 

u - tan utgivit din Son för
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för att vi skulle dö bort från synden och leva för rätt - fär-dig - he - ten.









 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     





ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Passionstiden
(från och med den femte söndagen i fastan)





L



 

 

  

   

Han blev frestad i allt lik - som vi, men var lydig in - till dö -den





   

för att rädda oss från frestel - se och pröv - ning.





 

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:
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Påsknatten och påskdagen




L



   

 

Han är det påskalamm som du ut - gav för oss.



 

   

Ge - nom döden har han över - vun - nit dö - den







    

och genom sin uppståndelse har han gett oss





e - vigt liv.

  

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



och till - bed - jan - de sjung - a:

Påsktiden




L



 

   

Ge - nom sin död har han be - seg - rat dö - den



 
och genom sin uppståndelse har han gett liv

352

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA



ditt namn







   

åt dem som är







i

gra - ven,

 

i påskens glädje jublar he - la









värl - den.

  

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Kristi himmelsfärd och pingstafton




L



 

    

Du lät honom uppstå och uppenbara sig för si - na lär - jung - ar.



 

     

Du tog emot honom i ära på din högra sida, där han nu ber för oss







   

och ger oss rätt att kalla dig vår Fa - der.





 

   

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa
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och till - bed - jan - de sjung - a:

Pingsten




L



 

   

Ho - nom har du upphöjt på din högra sida över al - la him- lar.



    

 

Ge - nom honom har du utgjutit din he - li - ga An - de,






för att alla folk och tungomål







     

skall förkunna dina väl - di - ga gär-ning - ar.





 

   

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



och till - bed - jan - de sjung - a:
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ditt namn

Mikaelidagen




L



 

   

Du sände din Son i värl - den



 



  

för att rädda oss ur mörk - rets väl - de.







    

Du sänder dina heliga änglar för att leda och be - skyd - da oss.





 

   

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     

ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Kyrkoårets nästsista söndag och domsöndagen




L



 

    

Ge - nom honom har du gett oss hoppet om upp-stån - del - se,



 



    

mo - det att se fram mot hans å - ter - komst







    

och nåden att få invänta ditt e - vi - ga

ri - ke.
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Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



ditt namn



och till - bed - jan - de sjung - a:

Apostladagen och biskop Henriks minnesdag




L



 

    

Ge - nom honom gavs frälsningens budskap åt



a - post - lar - na.

 
Ge - nom dina vittnen lät du evangeliets ljus







  

lysa över vårt land och folk







    

för att här byg - ga din kyr - ka.





   

 

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





     



och till - bed - jan - de sjung - a:
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ditt namn

Mässa 2a

Adventstiden




L







Ho - nom har du sänt till ditt folk











enligt dina löften genom pro - fe - ter - na,







    

och han skall en gång komma å - ter



i

här - lig - het.

 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

PREFATIONENS AVSLUTNING FÖR KYRKOÅRETS OLIKA TIDER
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Julen




L





 



Ge - nom hans födelse har du upplyst jor - den,




drivit bort döden och dödsskuggan











och gett oss det e - vi - ga







li - vets hopp.



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Jultiden, kyndelsmässodagen och
Marie bebådelsedag




L



 

 

Han är din en - de Son,





som för vår skull har blivit män - ni - ska,


för att vi genom honom skall bli dina barn
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och frälsas från mörkret till ditt un - der - ba - ra



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 


ljus.

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Trettondagen




L





 

 

Du har låtit honom födas som män - ni - ska.




Hans härlighet lyser mitt ibland oss







 

och visar oss vägen från mörk - ret



till

 
lju - set.

 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:
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Trettondagen och söndagarna före fastetiden




L



 





Han gick lidandets och lydna - dens väg,











och i honom uppenbarade du din här - lig - het,






för att de som tror på honom









skall räddas från dö - den



 

till

li - vet.



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Fastetiden

L
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Du





har inte lämnat oss i syndens och dö - dens våld,
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utan utgivit din Son för





oss


för att vi skulle dö bort från synden















och leva för rätt - fär - dig - he - ten.



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Passionstiden
(från och med den femte söndagen i fastan)





L



 
Han







blev frestad i allt lik - som vi,



för att rädda oss från frestel - se



 






men var lydig intill döden





och pröv - ning.

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 
ditt namn
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och

 

 

till - bed - jan - de sjung - a:

Påsknatten och påskdagen




L



 

 

Han är det påskalamm som du utgav för oss.







Genom döden har han övervun - nit











dö - den

    

och genom sin uppståndelse har han gett oss



e - vigt liv.

 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

 
ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Påsktiden


 
L







Ge - nom sin död har han besegrat dö - den



 

  

och genom sin uppståndelse har han gett liv åt dem som är i gra-ven,
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i påskens glädje jublar he - la värl - den.



 

 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





  

 

ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Kristi himmelsfärd och pingstafton




L



 





Du lät honom uppstå och uppenbara sig för sina lär - jung - ar.



 





Du tog emot honom i ära på din hög - ra



si - da,



 
där han nu ber för oss



 



och ger oss rätt att kalla dig



 

  
vår

Fa - der.

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 
ditt namn
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och till - bed - jan - de sjung - a:

Pingsten




L



 

Ho - nom har du upphöjt på din högra sida över alla him - lar.



 

  

Genom honom har du utgjutit din heli - ga







An - de,


för att alla folk och tungomål









 



skall förkunna dina väl - di - ga



gär - ning - ar.



 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

364

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA

 
ditt namn

Mikaelidagen




L



 

 

Du sände din Son i världen för att rädda oss ur mörkrets väl - de.





    

Du sänder dina heliga änglar för att leda och be - skyd - da oss.



 

 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Kyrkoårets nästsista söndag och domsöndagen




  
L

 

Ge - nom honom har du gett oss hoppet om upp - stån - del - se,



 
modet att se fram mot hans återkomst



 



  

och nåden att få invänta ditt e - vi - ga

ri - ke.
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Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

ditt namn

 

och till - bed - jan - de sjung - a:

Apostladagen och biskop Henriks minnesdag




L





 

 

Ge - nom honom gavs frälsningens budskap åt a - post - lar - na.




Genom dina vittnen lät du evangeliets ljus lysa







 

över vårt land och folk





för att här byg - ga





din kyr - ka.

 

 

Därför vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa





    

 

och till - bed - jan - de sjung - a:
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ditt namn

Mässa 2b

Adventstiden
 
L

Honom har du sänt till ditt folk



 





enligt dina löften genom pro - fe - ter - na,

 





och han skall en gång komma å - ter

i



 
och





 

   
Där - för



här - lig - het.

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Julen


 
L



Genom hans födelse har du upplyst jor - den,

 
drivit bort döden och dödsskuggan
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och gett oss det e - vi - ga





li - vets hopp.

 

   
Där - för

 
och



vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Jultiden, kyndelsmässodagen och
Marie bebådelsedag
 

 
L

Han är din en-de Son,



    

som för vår skull har bli - vit män - ni - ska,

 





för att vi genom honom skall bli di - na barn

 

 







och frälsas från mörkret till ditt un - der - ba - ra

 

   
Där - för

 
och
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ljus.

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:
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Trettondagen


 
L

 

Du har låtit honom födas som män - ni - ska.

 
Hans härlighet lyser mitt ibland oss

 







och visar oss vägen från mörk - ret

till

lju - set.

 

   
Där - för

 
och





vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Trettondagen och söndagarna före fastetiden


 
L

Han gick lidandets och lydna - dens

 



och i honom uppenbarade du




väg,







din här - lig - het,

PREFATIONENS AVSLUTNING FÖR KYRKOÅRETS OLIKA TIDER

369

 
för att de som tror på honom

 



skall räddas från dö - den





till

li - vet.



 

   
Där - för

 
och

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn













till - bed - jan - de sjung - a:

Fastetiden


 
L



Du har inte lämnat oss i syndens och dö - dens våld,

 
utan utgivit din Son för oss för att vi skulle dö bort från synden

 





 

och leva för rätt - fär - dig - he - ten.

   
Där - för
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och













till - bed - jan - de sjung - a:

Passionstiden
(från och med den femte söndagen i fastan)

 

 
L



Han blev frestad i allt lik - som vi,

 

men var lydig intill döden





 

för att rädda oss från frestel - se och pröv - ning.

 

   
Där - för

 
och



vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Påsknatten och påskdagen


 
L

Han är det påskalamm som du utgav för

 





Genom döden har han över - vun - nit


oss.





dö - den
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och genom sin uppståndelse har han gett

 
och

oss





e - vigt



liv.

 

   
Där - för



vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn













till - bed - jan - de sjung - a:

Påsktiden


 
L



Genom sin död har han besegrat dö - den

 

   

och genom sin uppståndelse har han gett liv åt dem som är i gra - ven,

 

   

i påskens glädje jublar he - la värl - den.

 

   
Där - för

 
och
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vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:
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Kristi himmelsfärd och pingstafton


 
L





Du lät honom uppstå och uppenbara sig för sina lär - jung - ar.

 

 



Du tog emot honom i ära på din hög - ra

 



si - da,

   

där han nu ber för oss och ger oss rätt att kalla dig vår Fa - der.

 

   
Där - för

 
och



vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Pingsten
 
L





Honom har du upphöjt på din högra sida över alla him - lar.

 

   

Genom honom har du utgjutit din he - li - ga An - de,

PREFATIONENS AVSLUTNING FÖR KYRKOÅRETS OLIKA TIDER

373

 

    

för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väl-di - ga gär-ning-ar.

 

   
Där - för

 



och

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Mikaelidagen






L

Du sände din Son i världen för att rädda oss ur mörkrets väl - de.







    

Du sänder dina heliga änglar för att leda och be - skyd - da oss.

 

   
Där - för

 
och
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vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA

Kyrkoårets nästsista söndag och domsöndagen


 
L





Genom honom har du gett oss hoppet om upp - stån - del - se,

 
modet att se fram mot hans återkomst

 





och nåden att få invänta ditt e - vi - ga





ri - ke.

 

   
Där - för

 
och



vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Apostladagen och biskop Henriks minnesdag


 
L

 

Genom honom gavs frälsningens budskap åt a - post - lar - na.

 
Genom dina vittnen lät du evangeliets ljus lysa
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över vårt land och folk

   

för att här byg - ga

 

   
Där - för

 
och



din kyr - ka.

vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn











till - bed - jan - de sjung - a:

Mässa 3

Adventstiden
   
L

Ho - nom

har du sänt till ditt folk


 





 

 

enligt dina löften ge - nom pro - fe - ter - na,

 






  

och han skall en gång komma å - ter

i

här - lig - het.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa
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ditt namn

 
och













till - bed - jan - de sjung - a:

Julen
   
L

 



Ge - nom hans födelse har du upp - lyst jor - den,

   

 









dri - vit bort dö - den och döds - skug - gan



 







och gett oss det e - vi - ga







li - vets hopp.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

Jultiden, kyndelsmässodagen och
Marie bebådelsedag

L

   

   

Han är din ende Son, som för vår skull har bli - vit män - ni - ska,
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för att vi genom honom skall bli di - na barn



 





  

och frälsas från mörkret till ditt un - der - ba - ra ljus.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

Trettondagen

L

   

Du har låtit honom födas som män - ni - ska.

   

  

Hans här - lighet lyser mitt




  



 



i - bland oss





 

och visar oss vägen från mörk - ret

till

lju - set.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa
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ditt namn



 
och













till - bed - jan - de sjung - a:

Trettondagen och söndagarna före fastetiden

L



 

 





Han gick lidandets och lydna - dens

   
och i

 

honom uppenbarade du

väg,

  

din här - lig - het,

 
för att de som tror på honom

 



skall räddas från dö - den





till

li - vet.



   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:
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Fastetiden
   
L



Du har



inte lämnat oss i syndens och dö - dens

   



u - tan utgivit din Son





för

oss


våld,

 
för att vi skulle dö bort från synden















och leva för rätt - fär - dig - he - ten.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 
och













till - bed - jan - de sjung - a:

Passionstiden
(från och med den femte söndagen i fastan)


L

380

 

 

 

Han blev frestad i allt lik - som vi,
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ditt namn

 





men var



ly - dig



in - till

 





dö - den







för att rädda oss från frestel - se




och pröv - ning.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 



och











ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

Påsknatten och påskdagen


   

L

Han är det påskalamm som du utgav för

  
Ge - nom










oss.

  

döden har han över - vun - nit dö - den



    

och genom sin uppståndelse har han gett oss

   

e - vigt liv.

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

PREFATIONENS AVSLUTNING FÖR KYRKOÅRETS OLIKA TIDER



ditt namn

381

 
och













till - bed - jan - de sjung - a:

Påsktiden

   
L

  

Ge - nom sin död har han beseg - rat

dö - den

   

   

och ge - nom sin uppståndelse har han gett liv åt dem som är i gra-ven,

 

   

i påskens glädje jublar he - la värl- den.



   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

Kristi himmelsfärd och pingstafton

   
L

382

Du lät

   

honom uppstå och uppenbara sig för si - na lär - jung - ar.
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Du tog emot honom i ära på din hög - ra

 

si - da,

   

där han nu ber för oss och ger oss rätt att kalla dig vår Fa - der.



   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa

 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

Pingsten

L

   

  

Ho-nom har du upphöjt på din högra sida över al - la him - lar.

 

 

   

Ge - nom honom har du utgjutit din he - li - ga An - de,


 

     

för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väl-di - ga gär-ning-ar.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa
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ditt namn

383



 
och













till - bed - jan - de sjung - a:

Mikaelidagen

   
L

  

Du sän - de din Son i världen för att rädda oss ur mörk - rets väl - de.

   

   

Du sän - der dina he - li - ga äng - lar

 

    

för att leda och be - skyd - da oss.

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



 
och
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till - bed - jan - de sjung - a:

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA



ditt namn

Kyrkoårets nästsista söndag och domsöndagen
  
L





  

Ge - nom honom har du gett oss hoppet om upp - stån - del - se,

   

    

mo - det att se fram mot hans å - ter - komst



 

    

och nåden att få invänta ditt e - vi - ga



   

ri - ke.

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



 
och













ditt namn



till - bed - jan - de sjung - a:

Apostladagen och biskop Henriks minnesdag
   
L



   

Ge - nom honom gavs frälsningens budskap åt a - post - lar - na.

  



Ge - nom dina vittnen lät du evangeliets ljus lysa
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över vårt land och folk



   

för att här byg - ga

   

  

Där - för vill vi med änglarna och alla heliga pri - sa



 
och

386



din kyr - ka.











till - bed - jan - de sjung - a:

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA



ditt namn

Alternativa texter till Sanctus
Dessa alternativa texter, som inte har föreskrivna melodier, är i första hand tänkta
för andra gudstjänster än söndagens huvudgudstjänst.

1.
Helig, helig, helig!
Herre, Gud allsmäktig!
Jord och himmel talar
om din härlighet.
Du som är och var och kommer!
Du som skapar med ditt ord.
Helig, helig, helig!
Heligt är ditt namn.
Helig, helig, helig!
Herre, Gud vår Fader!
Du har sänt oss Honom,
han som är din Son.
Hosianna, Hosianna!
sjunger vi genom all tid.
Helig, helig, helig!
Heligt är ditt namn.
(Tua Forsström 1997)

2.
1.

Helig, helig, helig!
Herre, Gud allsmäktig!
Jord och hav och himmel
prisar högt ditt namn.
Du som var och är och kommer!
Helig, helig, helig!
Heligt är ditt namn.
(Tua Forsström 1997)

2.

Hosianna, Kristus,
lyssna till vår lovsång.
Hosianna, fräls oss
Kristus, Davids son.
Prisad vare du som kommer
i Guds namn och ger oss
din välsignelse.
(Fredric Cleve 1997)
ALTERNATIVA TEXTER TILL SANCTUS
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3.
Helig, helig är han,
Herren Gud allsmäktig.
Han som var av evighet,
han som är vår salighet,
kommer snart i härlighet.
Helig, helig, helig!
(Lena Frilund 1997)
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Alternativa texter för avsnittet
Bönen och instiftelseorden
L

Vi prisar dig, Gud, helighetens källa.
Din nåd är utan gräns och ditt rike är evigt.
Du har gett liv åt hela skapelsen.
Himlen och jorden är fulla av din härlighet.
Du skapade människan till din avbild
och lovade genom Abraham din välsignelse åt alla folk.
Du ledde ditt utvalda folk från slaveri till frihet.
Genom profeterna gav du löftet om ett nytt förbund,
och när tiden var inne sände du din Son.
Han förkunnade ditt rike och var dig lydig i allt,
ända till döden.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Barmhärtige Fader, vi minns vår Herre Jesus,
som offrades för vår skull.
Vi tror att han har uppstått från de döda
och att han en gång skall komma tillbaka i härlighet.
I förtröstan på honom väntar vi på att få samlas
till den stora himmelska glädjefesten.
[F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Sänd din heliga Ande,
så att vi i tro tar emot Kristi kropp och blod.
Hjälp ditt folk att vaka och bedja, och att hålla ut i tro och kärlek
ända tills Jesus Kristus, vår store förebedjare, kommer i sin härlighet.
Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,

ALTERNATIVA TEXTER FÖR AVSNITTET BÖNEN OCH INSTIFTELSEORDEN
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i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.
F

Amen.

eller
L

Allsmäktig och helig är du, Herre, vår Gud.
Du gav liv åt hela skapelsen
och skapade människan till din avbild.
Du lämnade oss inte i syndens och dödens våld.
Genom profeterna lovade du
att vi skall få se frälsningens dag.
När tiden var inne, sände du din Son.
Han föddes som människa och friköpte oss på korset.
Genom honom stiftade du fred mellan dig och oss.
Vi ber dig:
Sänd din heliga Ande att välsigna dessa gåvor av bröd och vin
som gör oss delaktiga av Kristi kropp och blod,
när vi firar den heliga nattvarden så som han själv har befallt oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Vi minns din Sons lidande och död,
hans glädjefulla uppståndelse och himmelsfärd.
Vi väntar på hans återkomst i härlighet.
[F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Sänd oss din heliga Ande
så att vi i tro tar emot nattvardens gåva.
Gör oss till en kropp i Kristus
och led oss in i kärlekens gärningar,
dig till tacksägelse och ära.
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Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.
F

Amen.

eller
L

Himmelske Fader och Skapare,
vi minns med tacksamhet
vad du har gjort för oss:
Du sände din Son för att rädda världen.
Han blev människa som vi, men utan synd.
Han uppfyllde din vilja i allt
och utlämnade sig frivilligt till lidande och död
för att vi skulle gå fria.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (?), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”
Likaså tog han bägaren, tackade Gud (?) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”
Barmhärtige Fader,
vi vill uppfylla denna befallning
och fira den heliga nattvarden till minne av din Son
och så förkunna hans död till dess han kommer.
[F

Din död förkunnar vi, Herre.
Din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.]

L

Vi ber dig: Sänd din heliga Ande
så att vi litar på löftet om syndernas förlåtelse
och i tro tar emot din Sons kropp och blod till vår frälsning
tills vi en gång får möta honom i ditt rike.

ALTERNATIVA TEXTER FÖR AVSNITTET BÖNEN OCH INSTIFTELSEORDEN
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Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.
F

392

Amen.

TEXTER, BÖNER OCH SÅNGER FÖR GUDSTJÄNSTERNA

Den ekumeniska formen av Herrens bön
Vid höstsessionen 1998 beslöt kyrkomötet att den ekumeniska formen av Herrens
bön får användas i gudstjänsterna vid sidan av den nuvarande.

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

DEN EKUMENISKA FORMEN AV HERRENS BÖN
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Alternativa texter till
Agnus Dei
Dessa alternativa texter, som inte har föreskrivna melodier, är i första hand tänkta
för andra gudstjänster än söndagens huvudgudstjänst.

1.
O Guds lamm
Du tog vår synd
Du tog vår skam
Förbarma dig
O Guds lamm
Själv utan skuld
Själv utan skam
Förbarma dig
O Guds lamm
Du i all tid
Du utan synd
Giv oss din frid
(Tua Forsström 1996)

2.
Se Guds lamm,
Guds offerlamm,
sänd att dö för världen.
Med sitt blod,
Guds eget blod,
ger han liv åt världen.
(Lena Frilund 1997)
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Tacksägelseböner
efter nattvarden
Allmänna
1.
Herre, allsmäktige Gud,
du har gett oss del av din heliga nattvard.
Vi tackar dig för denna gåva och ber:
Gör oss också delaktiga av
den himmelska bröllopsmåltiden
tillsammans med alla dina heliga.
Vi ber genom Jesus Kristus vår Herre,
han som lever och härskar
med dig och den heliga Anden
i evigheters evighet.

2.
Himmelske Far,
vi tackar dig för nattvardens gåva
som stärker vår tro på dig.
Förena oss i kärlek till varandra
och bevara hoppet om det eviga livet hos oss.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Allsmäktige Gud,
vi tackar dig för att du har välsignat oss
med din hälsobringande gåva.
Stärk vår tro och vår kärlek till dig
och till din Son, Jesus Kristus,
han som lever och härskar
med dig och den heliga Anden
i evigheters evighet.

TACKSÄGELSEBÖNER EFTER NATTVARDEN
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Adventstiden
1.
I väntan på att få möta dig, Kristus,
ansikte mot ansikte
i den himmelska staden
har vi i din måltid
delat livets bröd
och glädjens vin.
Tack för din närvaro.
Ge oss kraft att vara dina vittnen
och att dela liv och glädje
för ditt rikes skull.

2.
Herre, allsmäktige Gud,
du har låtit oss ta del i din heliga nattvard.
Vi tackar dig för denna gåva och ber:
Stärk vår tro, vårt hopp och vår kärlek
medan vi väntar på vår Konung och Frälsare.
Vi ber genom din Son Jesus Kristus.

Jultiden
1.
Skapare och Gud, himmelske Far.
Vi tackar dig för ljuset som lyser i vår natt,
för din Son som har kommit i världen,
ditt levande Ord
som håller din kyrka vid liv
och som nu har räckts till oss som bröd och vin.
Låt Ordet som blev människa aldrig förstummas hos oss,
låt det genom din egen Ande
bära frukt i våra liv.

2.
Himmelske Far.
Vi tackar dig för nattvardens gåva.
Låt Kristus bo i våra hjärtan
så att vi avspeglar hans ljus i världens mörker.
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Vi ber genom din Son Jesus Kristus,
han som föddes som människa
och som nu lever och härskar
med dig och den heliga Anden
i evigheters evighet.

Fastetiden
Från och med askonsdagen:

1.
Herre, vår Gud,
du har gjort oss delaktiga av livets bröd, din Son Jesus Kristus.
Vi tackar dig för denna nåd och ber:
Låt oss en gång i skaran av alla frälsta
få tjäna och prisa Guds Lamm
som ensamt är värdigt att ta emot lovprisning,
ära och härlighet,
i evighet.

2.
Kristus, vi tackar dig för nattvardens rika gåva.
Du blev ett svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger.
Hjälp nu oss att vara ditt svar till dem
som saknar vad vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått,
tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet:
ett enda bröd och en enda mänsklighet.

Passionstiden
Från och med den femte söndagen i fastan:

Käre, himmelske Far,
du offrade din Son för oss.
Vi tackar dig för nattvardens gåva
som ger oss syndernas förlåtelse,
liv och salighet.
Bevara oss i Kristus
i livet och i döden.
TACKSÄGELSEBÖNER EFTER NATTVARDEN
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Skärtorsdagen
1.
Herre, Jesus Kristus,
vi tackar dig för att du har instiftat den heliga nattvarden,
där du ger oss din kropp och ditt blod till syndernas förlåtelse
och förenar oss med din kyrka i himlen och på jorden.
Vi tackar dig för dessa gåvor
som bevarar oss i tro, hopp och kärlek
tills vi samlas hos dig i ditt himmelska rike.

2.
Gud, vi tackar dig,
som genom din Son Jesus Kristus
har instiftat den heliga nattvarden
till vår tröst och salighet.
Vi ber dig:
Ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden,
att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen.

Påsken
1.
Herre, vår Gud.
Tillsammans med alla kristna prisar vi dig
för din Sons uppståndelse från de döda.
Vi tackar dig för påskens glädje
och för att du i den heliga nattvarden gör oss delaktiga av det eviga livet.
Din är makten och härligheten i evighet.

2.
Gud, vår Skapare och Far.
Tack för att du skapade denna dag, glädjedagen,
ljuset i vårt mörker, hoppet i vår tomhet.
Jesus Kristus, vår uppståndne Frälsare,
tack för att vi fått ta emot dig i bröd och vin.
Tack för att du i din uppståndelse har gått före oss
och gjort dödens natt till en livets morgon.
Gud, heliga Ande,
förklara uppståndelsens budskap för oss.
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Låt ditt ord leva i oss,
och sänd oss ut i världen
med det hopp som övervinner lidandet i denna tiden
och befriar oss från rädslan för den eviga döden.

Påsktiden
Vi prisar dig, allsmäktige Gud,
för att du i Kristus har skänkt oss det nya livet
och påskens glädje.
Låt uppståndelsens kraft verka i oss som är döpta i hans namn.
Bär oss i din kärlek ända till den dag
då du kallar oss in i den eviga glädjen.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus.

Pingsten
Gud, vi tackar dig
för din goda, heliga Ande,
ditt ljus i vårt mörker, din kraft i vår svaghet.
Du ger vårt hjärta frid
och stärker oss i tron på Jesus Kristus
som har gett oss sin kropp och sitt blod
i den heliga nattvarden.
Låt din frälsning förkunnas i hela världen,
och låt den stora skaran från alla folk
snart församlas i ditt rike.

TACKSÄGELSEBÖNER EFTER NATTVARDEN
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Alternativ text
till Benedicamus
Denna alternativa text, som inte har föreskriven melodi, är i första hand tänkt för andra
gudstjänster än söndagens huvudgudstjänst.

Vi lovar dig, Herre,
vi prisar dig, Fader,
för att du är livet.
Nu, och för alltid.
Vi tackar dig, Kristus,
för brödet och vinet,
för att du går med oss.
Nu, och för alltid.
Kom, heliga Ande,
bevara vårt hjärta
i glädjen och ljuset.
Nu, och för alltid.
(Tua Forsström 1997)
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Övrigtgudstjänstmaterial
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Alternativa inledningsord
till familjemässan
Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär.

1.
Kära vänner.
–––
Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför
Gud. Vår Far i himlen känner oss. Han tar hand om oss. Vi tackar Gud och
ber om förlåtelse i Jesu Kristi namn.

2.
Kära Guds familj.
–––
Vi är Guds barn som har samlats för att fira församlingens gemensamma
fest. Vi är en stor familj som känner både glädje och sorg. Till vår himmelske
Far bär vi fram vårt tack och våra böner. Vi talar också om för honom vad
som tynger oss.

3.
Kära vänner i Guds stora familj.
–––
Vi har samlats inför Gud, vår himmelske Far. Vi är hans älskade barn. Gud
kallar oss in i sin gemenskap, och han vill oss bara gott. Men det finns mycket
sådant som gör oss osams och som söndrar gemenskapen i våra hem och
familjer. Därför behöver vi den förlåtelse som Gud har gett åt oss i Jesus
Kristus.

4.
Kära vänner.
–––
Med glädje har vi kommit inför Gud, vår Far. Han har skapat oss. Han har
gett oss livet och alla livets goda gåvor.
Gud har sänt Jesus till oss för att han skall vara vår hjälpare och räddare.
Jesus kallar alla till sig och börjar med de allra minsta.
Gud har skänkt oss sin Ande, som fyller våra hjärtan med glädje och frid.
Genom dopet har vi blivit Guds barn. Vi får känna oss trygga när vi ber om
förlåtelse av Gud, vår Far.
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5.
Kära vänner.
–––
Vi har hittat vår plats i kyrkbänken. Vi hör alla till Guds stora familj. Där får
man vara både glad och sorgsen. Gud, vår Far, känner våra glädjeämnen och
våra önskningar. Han känner också till det som vi har gjort fel och som
trycker våra hjärtan. Vi litar på att Jesus hjälper oss och ber om Guds förlåtelse.

6.

Vid familjegudstjänster under jultiden:

Kära vänner.
–––
Vi har samlats till denna gudstjänst för att ta emot julen i våra hem. Änglarnas
glada budskap ljuder omkring oss: En Frälsare har fötts åt er! Jesus föddes för
att bli vår hjälpare och för att befria oss från det ondas makt. Ljuset föddes
mitt i mörkret. Vi prisar Gud och litar på att Jesus hjälper oss, när vi ber om
förlåtelse för våra synder.

7.

Vid familjegudstjänster under stilla veckan och påsktiden:

Kära vänner.
–––
Vi har samlats till gudstjänst under en tid då vi kommer ihåg Jesu död och
uppståndelse. Jesus dog på korset för våra synders skull, men Gud uppväckte
honom från de döda. Därför är vi tacksamma och glada när vi tänker på
korset. Jesus har dött för oss och han har uppstått!
Genom sin död har Jesus övervunnit synden och döden. Vi litar på denna
seger och ber frimodigt om förlåtelse för våra synder.

8.

Vid familjegudstjänster på våren och under pingsttiden:

Kära vänner.
–––
Vi är samlade till fest i Guds stora familj. Vi ser hur Gud har låtit naturen
vakna till nytt liv och hur allting växer och blommar. På samma sätt vill han
förnya också oss. Gud har sänt sin heliga Ande för att förklara vad Jesus har
gjort för oss i sin död och sin uppståndelse. I dopet blev vi Guds barn, och
därför får vi frimodigt lita på hans stora kärlek och omsorg om oss.
ALTERNATIVA INLEDNINGSORD TILL FAMILJEMÄSSAN
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Texter för tidebönerna
Sånger
Glor
ia P
atr
Gloria
Pa
trii

Följande psalmverser kan användas i stället för Gloria Patri (Ära vare Fadern) i
slutet av psaltarpsalmen: 22:15; 53:4; 90:4; 106:7: 122:5; 173:4; 174:4; 254:4; 286:3;
515:5; 566:7; 568:9.

Sakar
ias lo
vsång (Benedictus)
Sakarias
lovsång

Psb 302 kan användas i stället för Benedictus.

Hymn vid vvesper
esper (O lux bea
ta Trinitas)
beata
Psb 150 kan användas som hymn vid vesper.

Marias lovsång (Magnificat)

Psb 55 kan användas i stället för Magnificat.

Hymner vid completoriet
1. Deus Creator omnium
Psb 514 kan användas som hymn vid completoriet. Även vesperns hymn, psb 150,
kan användas.

2. Symeons lovsång (Nunc dimittis)
Psb 51 kan användas i stället för Nunc dimittis.

3. Bön för kyrkan
Evige konung,
himlarnas höge härskare,
Jesus, din ära sjunger alla helgon.
Hör, då vi ropar,
vilsna förlorade söner,
vi som vandrar fjärran
från vår Faders boning,
suckande i tåredalen.
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Du som frälste Petrus utur faran,
bär oss, Herre, på dina starka armar över mörka djupen.
O Jesus, rikt välsignad, full av nåd och sanning,
du är oss vägen, sanningen och livet,
o Herre,
o Kristus,
o Guds lamm,
syndares Frälsare.
(Psb 331)
S
F

Du som sitter på Faderns högra sida
bed för din lidande kyrka.

S

Låt oss be.
Lyssna, Herre, i nåd till din kyrkas böner.
Befria henne från alla hinder och villfarelser,
så att hon i frid och frihet kan tjäna dig,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder från evighet till evighet.

F

Amen.

4. Bön om fred
1.

Skänk du oss fred, o Herre kär,
i alla våra dagar.
Det finnes ingen annan här
som krig och våld förjagar.
Det gör du, Gud, allena.

2.

Bevara oss för mord och brand,
giv ro och lugna tider.
Beskydda du vårt folk och land,
om någon mot oss strider
och söker oss fördärva.

3.

Vår synd och själviskhet det är
som har oss ofred vållat.
Förlåt vår synd, o Herre kär,
lär oss att buden hålla
och i din frid förbliva.
(Psb 550)
TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA
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[S
F
S

Frid vare inom dina murar.
Välgång i dina boningar.]
Låt oss bedja.
Herre, vår Gud,
från vilken alla rättsinniga råd och rättfärdiga gärningar utgår.
Ge dina tjänare den frid som världen inte kan ge,
så att våra hjärtan följer dina heliga bud
och så att vi under ditt beskydd
kan föra ett fridsamt och lugnt liv.
Genom Jesus Kristus vår Herre.

Dagens bön
Morgonböner

1.
Vi tackar dig, Gud, vår Fader i himlen,
genom Jesus Kristus, din käre Son,
för att du i natt har skyddat oss för allt ont och farligt.
Vi ber dig att du förlåter oss våra synder
och i dag bevarar oss för synd, olyckor och allt ont.
Låt oss leva efter din vilja.
Vi överlämnar oss med kropp och själ i dina händer.
Låt dina heliga änglar vara med oss,
så att det onda inte får makt över oss.

2.
Herre, Mästare och Frälsare.
Du är densamme som då du vandrade omkring i Galileen.
Du är nära oss alla dagar.
Du är segrare, inte halvt utan helt.
Du reser oss upp.
Du lägger din hand på vårt huvud
och låter en ström av liv nå oss,
renande och nyskapande.
Vi tackar dig av allt hjärta och ber:
Fullborda också i dag din Faders vilja med oss.

3.
Dig, Herre, anropar vi.
Bli du vår medhjälpare och beskyddare.
Rädda dem som är i nöd,
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förbarma dig över de plågade,
upprätta de fallna, omvänd de villfarande,
uppenbara dig för dem som ropar till dig.
Mätta de hungrande, ge de fångna frihet,
bota de sjuka, styrk de missmodiga.
Låt alla folk få se
att du allena är Gud
och Jesus Kristus din tjänare,
och att vi är får i din hjord.

4.
Gud, vår Fader i himlen.
Vi tackar dig för den nya dagen och dess möjligheter.
Vi ber om syndernas förlåtelse och om fred för världen.
Låt din heliga Ande förnya kristenheten
och göra evangeliet känt i hela världen.
Ge framgång åt kärlekens gärningar
och hjälp dem som hungrar och lider.
Hör oss, när vi ber för våra närmaste och våra vänner:
 tyst bön 

Hjälp oss att leva så,
att våra ord och handlingar behagar dig.
Vi lämnar vår ande, själ och kropp i din hand.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.

Aftonböner

1.
Vaka över oss, Herre, himmelske Fader,
och bevara oss för allt ont,
till både kropp och själ.
Ge oss nåd att i denna natt
vila trygga under ditt beskydd.
Och när en gång vår sista afton kommer,
låt oss då få somna in i din frid,
att vi må vakna upp till din härlighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Gud, vår Fader i himlen.
Du är dagarnas ljus,
du är klarare än solen.
TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA
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Du är nattens vila,
djupare än vår trötthet.
Tack för att vi i varje stund
får förbli i dina händer
och vila i din barmhärtighets famn.
Låt din kärlek vara den bro
som förenar kvällen med morgonen.
Väck oss, när natten har gått
till en ny dag och ett nytt hopp.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3.
Dig, barmhärtige Fader, tackar vi
för arbetet som nu går till ända,
för prövningarna med vilka du har fostrat oss,
för lyckan som du har låtit oss njuta,
för ditt skydd som har följt oss
även när vi inte märkte det.
Förlåt oss allt som vi har försummat eller brutit
och hjälp oss att själva förlåta och glömma.
Skänk oss del i vår Frälsares försoning
och ikläd oss hans rättfärdighet,
så att vårt hjärta kan vila hos dig
i barnslig trygghet.

4.
Herre, vår Gud.
När vi är rädda, låt oss inte förtvivla.
När vi är besvikna, låt oss inte bli bittra.
När vi faller, låt oss inte bli liggande.
När våra tankar och krafter kommer till korta,
låt oss inte gå under.
Låt oss just då känna din närhet
och din kärlek som allra starkast.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Söndag

1.
Herre Jesus Kristus.
På söndagens morgon uppstod du från de döda
och triumferade över mörkrets alla makter.
Vi prisar och ärar dig
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för din makt och härlighet.
Fyll oss i dag med fröjd över din seger.
Ge oss visshet om din närhet
och gör oss delaktiga i ditt odödliga liv.
Välsignad vare du i evighet.

2.
Vår Herre Jesus Kristus.
Hjälp oss att öppna vårt hjärta för dig
och ta emot evangeliets befriande budskap.
Låt din uppståndelses kraft
förnya oss till kropp och själ.
Hör oss,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Du har uppstått
för att vi skall leva med dig.
Låt oss i dag stå upp till att tjäna dig
och leva i din uppståndelses kraft.
Du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

4.
Stanna hos oss, Herre.
Det börjar bli kväll, och dagen är snart slut.
Stanna hos oss och hos hela din kyrka.
Stanna hos oss vid dagens afton,
vid livets afton och världens afton.
Stanna hos oss med din nåd och godhet,
med ditt heliga ord och dina sakrament,
med din tröst och välsignelse.
Stanna hos oss,
när vi drabbas av sorgens och ångestens natt,
av tvivlets och förtvivlans natt,
av den bittra dödens natt.
Stanna hos oss och alla dina barn
i tid och evighet.
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Måndag

1.
Gud, vår himmelske Fader.
Du skapade dagens ljus för att härska över mörkret.
Hjälp oss att ta emot dina goda gåvor,
dela din kärlek med varandra
och leva som ljusets barn.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2.
Vi tackar dig, Gud, för vårt dagliga arbete.
Lär oss att förstå att vi inte arbetar för oss själva,
utan för hela den värld som du har skapat.
Ge oss glädje, kraft och skicklighet.
Hjälp oss, när vi har ett tungt och enformigt arbete
och när vår trygghet i arbetet är hotad.
Var oss nära i det som är lätt
och i det som är svårt,
nu och alltid.

3.
Himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att vi får vara dina barn
och ta del i ditt verk i världen.
Visa oss den väg
som vi skall gå
och de uppgifter
som du vill att vi skall utföra.
Hjälp oss att uppmärksamt lyssna till din röst,
så att vi inte i otid blandar oss i andras angelägenheter.
Ge oss lust till kärlekens gärningar.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

4.
Herre.
Låt oss få vila hos dig i fullkomlig trygghet,
såsom vi en gång i dopet vilade i din famn.
Herre, vi är ju din egendom.
Vi tackar dig för allt
och söker ro hos dig.
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Tisdag

1.
Gud, vår Skapare.
Du kan uppenbara dig på varje plats,
och varje plats där du uppenbarar dig
är helig mark.
Fyll våra hjärtan med vördnad och förundran
då vi går fram på vardagens vägar,
att vi där må möta dig
och ödmjukt böja oss för din närvaro.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Nådens och barmhärtighetens Gud.
Inför dig kommer vi med allt
som plågar oss,
med vår osäkerhet och vår oro.
Håll oss kvar hos dig.
Fyll oss med vishetens och kärlekens ande.
Led våra ord och våra handlingar.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

3.
Gud, vår Fader.
En ny dag har börjat.
Sömnen är ännu i våra ögon,
men ditt lov är på våra läppar.
Vi lovar och prisar och tillber dig.
Allt som du har skapat
gläder sig över din sol och din nåd
och värmer sig i dem.
Också vi gläder oss över allt
som du har skapat.
Hjälp oss,
så att timmarna och minuterna
inte rinner oss ur händerna,
utan så att vi lever i din tid.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

4.
Gud.
Ibland känner vi din vilja,
ibland förstår vi ingenting.
TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA
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Upplys oss, Herre, när frågorna kommer.
När vi ingenting ser,
låt oss se din ledning.
Hjälp oss, Herre, när tvivlen kommer.
När vi ingenting ser,
låt oss se spåren av din kärlek.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Onsdag

1.
Underbare, nådige Gud.
Under din hand vill vi vara
från de första andedragen denna morgon.
Vi vet att du lever.
Vi vet att din godhet och nåd aldrig tar slut.
Vi ber dig, himmelske Fader,
tag vår dag i dina händer.
Skjut undan alla tvivel och bekymmer.
Låt oss utföra vårt arbete
så att det blir till nytta
och ärar ditt namn.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

2.
Herre, vår Gud.
Denna morgon ber vi inte om framgång,
utan om din välsignelse.
Vi ber inte att du skall befria oss från mödor,
men att du skall beskydda oss
för mörkrets makter och allt ont.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Herre,
prisande dig somnar vi.
Herre,
bär oss genom natten,
gör oss beredda för morgonen.
Halleluja för dagen.
Välsignelse för natten.
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4.
Gud, vår Fader.
Välsigna dem som särskilt
behöver din välsignelse i natt.
Välsigna dem som reser
till lands, till sjöss och i luften,
dem som går till sängs hungriga och frusna,
de fängslade och sömnlösa,
de sorgsna som känner sig ensamma
i nattens långa, mörka timmar.
Välsigna var och en av oss,
och stanna kvar hos oss
tills dagen gryr och skuggorna försvinner.
För Jesu Kristi skull.

Tor
sda
g
orsda
sdag

1.
Himmelske Fader.
Tack för att du ger din nåd
åt alla som söker dig.
Bevara oss i dag,
så att vi inte faller i otro och andra synder.
Låt allt som vi gör
upphöja din ära
och bli till glädje och välsignelse
för oss själva och vår nästa.
Det ber vi om i Jesu Kristi namn.

2.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Du som blev ett svar på vår bön,
ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss att vara ditt svar till dem
som saknar det vi äger i överflöd.
Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
förstå den nöd som du har förstått
och tjäna den mänsklighet som du har tjänat.
Uppenbara för oss ditt bords hemlighet –
ett enda bröd och en enda mänsklighet.
Hör oss du, som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA
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3.
Herre,
låt oss bli bröder,
riktiga bröder
över alla gränser och hinder,
så att världen ser
att din kärlek verkar.

4.
Vaka över oss, Herre, när vi vilar.
Kläd oss i Kristi rättfärdighet,
låt våra själar fyllas av tro och kärlek.
Förunna oss en stilla natt
med vila för alla trötta
och frid åt alla fridlösa.
I dina händer anförtror vi alla våra kära.
Låt deras hjärtan finna ro hos dig
och verka i deras själars dolda djup
det som de bäst behöver
för att vandra dina vägar.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Freda
g
edag

1.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Vi är inga stora kristna, utan små.
Men din nåd är allt vi behöver.
Väck oss till den lilla glädje och tacksamhet
som vi är i stånd till.
den försagda tro som vi kan hysa,
den ofullkomliga lydnad som vi inte kan vägra dig.
Väck oss också till hoppet
om det stora, hela och fullkomliga
som du har berett oss
genom din död och uppståndelse.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

2.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Du har vänt nederlag till seger
och skam och vanära i härlighet.
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Vi ser på ditt kors, och vi minns
att du blev människa.
Vi tänker på människans synder
och på att hon blir befriad av dig.
Vi ser på dig, när du bär ditt kors.
Vi ber till dig och hör dig be på korset.
Vi ser dig uppstå i kraft
och framträda i härlighet.
För ditt kors och din uppståndelse
tackar vi dig.

3.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Du led döden på korset för vår skull
och kallade oss att bli dina lärjungar.
Rena oss från våra synder
och befria oss från allt som binder oss.
Led oss till dem
som längtar efter förlåtelse och tröst.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

4.
Käre Herre.
Vaka med dem som i denna natt vakar och sörjer.
Befall dina änglar att hålla vakt över dem som sover.
Tag de sjuka i din vård.
Välsigna de döende.
Ge lindring åt de lidande.
Förbarma dig över de plågade.
Beskydda oss alla och ge oss din heliga frid.

Lördag

1.
Vår Herre, Jesus Kristus.
Vi ber för din kyrka.
Gör henne levande och ung på nytt.
Gör henne djup och klar i förkunnelsen,
ödmjuk och djärv,
fast och rörlig,
stridbar och fridsstiftande.
Gör henne verksam i kärlek,
TEXTER FÖR TIDEBÖNERNA
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lyhörd för människors nöd
och uppfinningsrik när det gäller att häva den.

2.
Kom, Herre Jesus, till vårt hjärta.
Kom med din nåd och frid.
Världen är full av oro, avund och hat.
Den lämnar oss i tomhet och hopplöshet.
Ge oss hunger efter ditt ord och din kärlek.
Mätta oss med livets bröd.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och råder i evighet.

3.
Himmelske Fader.
Hjälp oss att rätt bruka den dag
som du nu skänker oss.
Välsigna alla dess timmar,
välsigna dess plikter och arbete,
dess vila och glädje.
Välsigna våra händers arbete,
våra läppars tal
och vårt hjärtas tankar.
Låt oss få leva denna dag inför ditt ansikte
och till din ära.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

4.
Nu tackar vi dig, Herre,
för att du har låtit oss uppnå
slutet av denna arbetsvecka.
Låt vilodagen bli en glädjedag,
då vi lyssnar till ditt ord,
kommer inför dig med våra böner
och knäböjer vid ditt nattvardsbord.
Låt oss en gång
vid slutet av vårt livs arbetsvecka
få gå in i den eviga sabbatsvilan
i din himmel.
Hör oss, för din Sons Jesu Kristi skull.
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Böner på vissa högtidsdagar
Långfredagens improperier
  







L/S Mitt folk, mitt folk,







tänk på allt jag gjort för

 



och hur jag bevisat dig e - vig



 



dig



kär - lek.





Jag förde dig ju upp ur Egyp - tens land

 

 

och visa - de

 

F





He - li - ge

mig

 





 

va - ra



Her - re Gud.

din





Fräl - sa - re.

     
He - li - ge

star - ke Gud.

       
    
 
He - li - ge


L/S



O - död - li - ge, för - bar - ma dig





Jag förde dig genom öknen i fyrti - o

år,

LÅNGFREDAGENS IMPROPERIER

ö - ver oss.
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med man - na

 





mät - ta - de

jag

dig.









Jag förde dig in i det bördi - ga

och visa - de

 

F



 

 


mig

He - li - ge

lan - det



 

va - ra

 





din





Fräl - sa - re.

     



Her - re Gud.

He - li - ge

star - ke Gud.

       
    
 
He - li - ge

O - död - li - ge, för - bar - ma dig

 
L/S

     

 

Vad mer borde jag ha gjort för dig

 

och gjor - de det in - te?





Jag planterade dig såsom ett ä - delt

  
och

 





min



Jag är vinstocken, ni är dess
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vin - träd

 

an - sa - de



vin - gård.



ö - ver oss.



gre - nar;
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u - tan

 

F







mig

kan

ni

in - gen - ting



 

 



He - li - ge



 



gö - ra.

     



Her - re Gud.

He - li - ge

star - ke Gud.

              
He - li - ge

O - död - li - ge, för - bar - ma dig

 
L/S

  

Jag öppnade havet fram-för dig



 

 

och räddade dig un - dan

 

F

ö - ver oss.



 



He - li - ge



 

Fa - ra - os



Her - re Gud.



hä - rar.

     
He - li - ge

star - ke Gud.

              
He - li - ge

O - död - li - ge, för - bar - ma dig





L/S

Jag gav dig vatten ur den brust - na

    





  

på kor - set brast mitt hjär - ta.

ö - ver oss.



klip - pan;



  

Jag var din rät - te

LÅNGFREDAGENS IMPROPERIER

Ko - nung,
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men för din

skull





bar

jag



 



tör - ne - kro - nan.

 



 

Jag var alla konungars Konung och alla her - rars Her - re

 

 

men vann mitt ri - ke

 

F



 



He - li - ge









ge - nom dö - den



 
på



kor - set.

     

Her - re Gud.

He - li - ge

star - ke Gud.

       
    
 
He - li - ge




L/S

O - död - li - ge, för - bar - ma dig

  

Ja, med evig kärlek har jag äls - kat dig

 

 



och har vi - sat

 

F

ö - ver oss.





He - li - ge

mig

 



    

va - ra



Her - re Gud.

din Fräl - sa - re.

     
He - li - ge

star - ke Gud.

       
    
 
He - li - ge

O - död - li - ge, för - bar - ma dig

Texten tryckt med tillstånd av Noteria Bokförlag, Klockrike.
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ö - ver oss.

Bön vid korsets fot
S

Du lidande Kristus, vår Frälsare.
Vi knäböjer vid foten av ditt kors
och ber om frid från höjden.
Vi minns Maria, som inte flydde undan smärtan eller bröt samman.
Hon höll dig i sin famn när du var ett hjälplöst barn.
Nu ser hon dig hjälplös på ett annat sätt.
Ett svärd har gått genom hennes själ.
Ändå vet hon att detta är den väg för vilken hon beretts.
Också vid korsets fot har hon en frid som övergår allt förstånd.
Den friden söker vi.

S

Du lidande Kristus, vår Frälsare.
Vi söker frälsning för vår själ.
Vårt hjärta är förskräckt likt Petrus hjärta.
Vi frågar: Överger du oss, så som vi så många gånger har övergett dig?
Tack, Frälsare, för att du har sagt:
”När jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.”
Det vill vi tro på.
Drag oss till dig med alla våra synder och brister,
och förbarma dig över oss från ditt kors.
Herre, rädda vår själ.

S

Du lidande Kristus, vår Frälsare.
Vi ber om uthållighet.
Tack för Getsemane.
Där frågade också du om lidandet kunde gå förbi dig.
Tack för att du känner människans osäkerhet,
hennes tvivel och hopplöshet.
Ge styrka åt dem som håller på att brytas ner.
Tack för att du bad för Petrus, att hans tro inte skulle slockna.
Bed också för oss.
Herre, ge oss uthållighet.

S

Du lidande Kristus, vår Frälsare.
Vi ber att vi alla skall bli ett.
Vi är skingrade som lärjungarna på långfredagen.
Vi strider med varandra och anklagar varandra.
Vi flyr och vi gömmer oss.
Vi tror inte längre att vi kan finna varandra.
Herre, drag oss till dig och förlåtelsen vid ditt kors
och förena oss med varandra.

BÖN VID KORSETS FOT
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Du lidande Kristus, vår Frälsare.
Vi ber dig att försvara oss.
Vi är som rövaren på korset,
vi lider vad vi har förtjänat,
men du har inte gjort något ont.
Herre, kom ihåg oss, så som du kom ihåg rövaren på korset.
Försvara oss inför åklagaren
och inför vår Fader,
så att hoppet vaknar i oss.
Herre, försvara oss.
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Lovsång på biskop Henriks minnesdag
1.
Duvan en olivkvist brutit
åt Noa, trons patriark,
när han djuren inneslutit
på Herrens bud i sin ark.
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
2.
Bergens toppar bliva gömda,
när böljan slår högt sin kam.
Sist, när molnen äro tömda,
sitt tecken Gud sätter fram.
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
3.
Vilket under! Arken skonas
när syndens liv helt förgår.
Så vår arma värld försonas,
i korsets ljus gryr dess vår.
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
4.
Så till Finlands mörka stränder
från brittiskt hem kommer han,
biskop Henrik, och han tänder
den kristna tron, ren och sann.
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
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5.
Korstågsfararna får styrka
i fjärran bygd, hedniskt land,
av sitt nit för Kristi kyrka
i tro på Guds starka hand.
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
6.
När mot hemmets kust omsider
kung Eriks färd åter bär,
Henrik stannar kvar och lider
martyrens lott modigt här.
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
7.
Kristus, bed att Gud må sända
vårt folk och land stadig ro!
Hjärtats lov vi till dig vända,
behåll oss fast i vår tro!
Därför jubla, Finlands folk,
och Herren lova!
Han sände till dig Ordets tolk,
så gläds för denna gåva.
(Ramus virens olivarum, Piae cantiones 1582.
Fri svensk övers.)
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Musikbilaga
NATTVARDSBÖNEN OCH INSTIFTELSEORDEN
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Nattvardsbönen och
instiftelseorden
I




L



    
He - li - ge Fa - der.





     

Hela skapelsen lovsjung-er dig, Liv - gi - va - re.





  



Du lämnade inte din skapelse i syndens och dö - dens våld,





  



utan lät din Son födas som människa för att räd - da oss.









Vi tackar dig för frälsningen, som du har be - rett









genom hans fullkomliga offer på
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kor - set.


oss





 
Han





 

  



betalade vår skuld

och stiftade frid mellan dig och oss.

 

 

Den natten då Herren Jesus blev för-rådd





 



tog han ett bröd,

   



tackade Gud (✢), bröt det och gav åt sina lärjung - ar och sa - de:





  

"Tag och ät,






Gör





   
det - ta





det - ta

till



 















min - ne



av mig."



   

 

"Drick av den



    

är min kropp som off - ras för er.

Li - kaså tog han bä - ga - ren,





  

tackade Gud (✢) och sa - de:



al - la.

 



Denna bägare är det nya förbundet ge - nom mitt blod,







   

som blir utgjutet för många, till syndernas för - lå - tel - se.
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Var gång ni dricker av den, gör det till min - ne





 
Vi





 

gläds över det som din Son har gjort för oss







och firar denna he - li - ga





av mig."





mål - tid

  



där vi får del av frälsningens hem - lig - het.













Vi minns hans död, uppståndelse och him - mels - färd.










F









Din

död



   






Din upp-stån - del - se
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till

du kom - mer

dess

i







här - lig - het.

för - kun - nar vi, Her

  





Vi väntar på hans å - ter - komst







-




re.





be - kän - ner

    

vi





å - ter i här - lig - het.

MUSIKBILAGA





L



 

 

Sänd din heliga Ande att välsig - na oss,



  



så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.





  



Förena oss med honom och med var - and - ra.





      



Låt oss bli en kropp, ett le - van - de





 

of - fer



  



tillhör dig, allsmäk - ti - ge



















all - tid


F



A - men,

i

Fa - der,











och

i

e - vig - het.



a - men,

 

ära och här - lig - het




ho - nom



i den heliga Andens en - het,



Kris - tus.

      

Ge - nom honom, med ho- nom och



i











a

-


men.
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II




L



    
He - li - ge Fa - der.



 

     

He - la skapelsen lovsjung - er dig, Liv - gi - va - re.





 

  

Du lämnade inte din skapelse i syndens och dö - dens våld,





       



utan lät din Son födas som män-ni-ska för att räd - da oss.





 

   

Vi tackar dig för frälsningen, som du har be - rett oss







      

genom hans fullkom - li - ga





 

 

Han betala - de







of - fer på



vår skuld



 





och stiftade frid mel - lan dig och oss.
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kor - set.





 

 



Den natten då Herren Jesus blev för - rådd





 
tog





han ett bröd, tackade Gud (✢), bröt det





och gav åt sina lärjung - ar







  



och



sa - de:

 

  

"Tag och ät,

det - ta är min kropp som off- ras







det - ta

till

Gör













min - ne

 







er.



av mig."



  

Li - kaså tog han bägaren, tackade Gud (✢) och



för

sa - de:

   

"Drick av den al - la.















Den - na bägare är det nya förbundet ge - nom mitt blod,





 

      

som blir utgjutet för många, till syn - der - nas för - lå - tel - se.
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Var gång ni dricker av den,





gör det till min - ne av mig."

 

  

Vi gläds över det som din Son har gjort för oss








och











firar denna he - li - ga







mål - tid

  



där vi får del av fräls - ning - ens hem - lig - het.









 



   

Vi

minns hans död, uppståndel - se



 

    

Vi väntar på hans å - ter - komst i





F







Din

död
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här - lig - het.

  



för - kun - nar vi, Her

  







Din upp-stån - del - se



och him - mels-färd.







till

dess

du





kom - mer





-

re.







be - kän - ner



  

vi





å - ter i här - lig - het.

MUSIKBILAGA







  

Sänd din heliga Ande att väl - sig - na oss,















så att vi i tro tar emot din Sons kropp och blod.





 

   

För - ena oss med honom och med var - and - ra.





 





Låt oss bli en kropp,





   

ett levande of - fer

  

 





i

Kris - tus.

  

Ge-nom honom, med honom och i ho-nom











tillhör dig, alls - mäk - ti - ge





F










i

den

 

he - li - ga

 











Fa - der,

  

An - dens en - het,





ära och här - lig - het

alltid och







a

-



A - men,





a - men,

   
i

e - vig - het.


men.
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Familjemässans musik
Denna musik kan användas alternativt till Mässa 14.

Inledande välsignelse
Välsignelse

L

I

Fa - derns och ✢ So - nens och den he - li - ga An-dens namn.

 
F

         



   

  

A - men,



a - men.

Växelsång

 
S
[F


[S
F
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Her - ren
Her - ren

  
Vi
Vi





är
är

mitt
mitt



 

fi - rar
fi - rar

en
en





i - bland
i - bland





oss.
oss.]



gläd - je - fest.]
gläd - je - fest.

MUSIKBILAGA

Bön om förlåtelse
  

      

  

      

     

1. Je - sus, du som blev vår bror, vi be - kän - ner in - för dig
2. Je - sus, al - las Fräl - sa - re, vi ber dig för - lå - ta oss.

    

att vi tänkt och sagt och gjort så - dant som du in - te vill.
Glöm allt ont som vi har gjort. Du kan gö - ra all - ting nytt.

3

2
  




Her - re, hör
Kris - tus, hör





vår
vår

bön.
bön.

Tacksägelsebön
        

      

    

  

   

som du ger,

tack för att du

3. Je - sus, hjäl - pa - re och vän, tack för din för - lå - tel - se,

tack för gläd-jen

3

2
  

Her - re, hör


vår



  

äls- kar oss.


bön.

FAMILJEMÄSSANS MUSIK
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Kyrie (Herre, förbarma dig)
 

        

Her - re,

 

för - bar - ma dig

-

ver oss.

          

Kris - tus, för - bar - ma dig

 

ö

ö

-

ver oss.

        

Her - re,

för - bar - ma dig

ö

-

ver oss.

Gloria
 
S

och

va - re





frid

på

   
som
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Ä - ra

 
F



han


  

Gud

 

i



jor - den bland





äls - kar.

MUSIKBILAGA

  
höj

  



-

den





män - ni - skor - na

Halleluja
 

  

Hal - le - lu - ja,

 

  



hal - le - lu - ja,

  

  



hal - le - lu - ja,

hal - le - lu - ja,



   

hal - le - lu



-

ja,

   

hal - le - lu

-

ja.

Kyrkans förbön
 
L

Låt







oss

be

till





Her - ren.

Församlingens bönesvar

 
F







hör

vår

bön.

  





Her - re,

 bön

 
F

A - men,

a - men.

eller

FAMILJEMÄSSANS MUSIK
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F

  

A - men,



a - men,



a - men.

Sanctus (Helig)
   
F

 
  

  

He - lig,

he - lig,

Her - re Gud alls - mäk - tig.

        

     

Him-lar - na och jor - den





 









va - re



är ful - la

i

höj





han, som

kom

-

den.







-

mer

i

       

Ho - si - an

av din här - lig - het.

      

Ho - si - an - na

 

-

na

L
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Her - rens



höj

-

den.

  







med

er.

va - re

MUSIKBILAGA

 







Her - rens namn.

i

frid

 

Väl - sig - nad

Pax (Herrens frid)







F

    

Hans frid

va - re





med

dig.

Agnus Dei (O Guds Lamm)
    

     

F

O

Guds Lamm, som bär värl - dens syn - der,

       
för - bar - ma dig

oss.



Guds Lamm, som bär värl - dens syn - der,

     
giv

ö - ver



    

     
O



oss din



frid.

Benedicamus (Lovprisning)
  
      
S

Låt oss tack - a Her - ren. Hal - le - lu


-

  
      
F



Her - ren vill

  

vi tack - a,



hal - le - lu - ja,



hal - le - lu

  

ja.

-

ja,



hal - le - lu - ja.
FAMILJEMÄSSANS MUSIK
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Välsignelse

F

440

  



A - men, a - men,

   



a - men, a - men.
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Gregorianska psalmtoner
Många psalmtoner har olika alternativ i slutkadensen. Valet av kadens är i första hand
beroende av det omkväde eller den antifon till vilken psalmtonen ansluter sig.

I dorisk
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2

   





3

   





4

   





5

 



 

6

 



 

7

 



 

8
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II hypodorisk
  

  

 

 



 
2

 







 

eller

  

 





  



  

  



  





III frygisk

 

  

2



3







 















     

IV hypofrygisk
  

  

 



     
2
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3

4


   





 



V lydisk

  





  



 
2







 









 





VI hypolydisk
  

  



 







    

VII mixolydisk




  

 



 



 

2

3
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4



5



6







 









 













 

VIII hypomixolydisk
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2



3

 







4

 
 





5

 
 





6


 

 



Tonus peregrinus
 

  

   









 





Tonus irregularis
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Gregorianska psalmtoner
i ny bearbetning av Anders Ekenberg

1.

  



  



   

2.

   

  



3.

   

 



  

4.

  





 

  

5.
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6.

  



 



  

7.

  









  









8.

   

   

9.

  



 



  



 



   

10.

  



  

11.

  



GREGORIANSKA PSALMTONER
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Recitationsformel till
Dagens bön
Nedanstående recitationsformel kan användas som modell om man sjunger dagens bön
eller tacksägelsebönen efter nattvarden. Det bör observeras att endast de s.k. klassiska
formerna av dagens bön lämpar sig att sjungas.
Ett exempel på hur texten anpassas till recitationsformeln är måndagens morgonbön i
Dagens bön för tidebönerna. Den första kadensen används i slutet av bönens tilltalsdel,
den andra som avslutning på mellandelen och den tredje kadensen i bönens slut. I
avslutningsdelen (t.ex. Hör oss   ) används åter den första kadensen.
Bönens recitationsformel:

Bönens melodi:
1.

 

 

2.

3.



  



  

 exempel

-exempel:
(1.)


F



Gud, vår himmelske Fader.









Du skapade dagens ljus för att härska över mörk - ret.
(2.)









Hjälp oss att ta emot dina go - da
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gå - vor,

(3.)





  

dela din kärlek med varandra och leva som lju - sets barn.
(1.)









Hör oss för din Sons Jesu Kris - ti


skull.

RECITATIONSFORMEL TILL DAGENS BÖN
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Melodi till Herrens bön
I första hand avsedd för tidebönerna, men kan också användas i andra gudstjänster.

         

Fa - der vår som

är

i

     

him - me - len.













Hel - gat var - de ditt namn. Till - kom - me ditt



 





så - som i him- me - len så ock på jor - den.



Vårt dag - li - ga

 
och





för - låt







bröd giv


oss

i - dag,



vå - ra





oss





    



skul - der,

    

så - som ock vi förlåta dem oss skyl - di - ga

 
och

450

ri - ke.

               
Ske din vil - ja,









in - led


oss







ick - e

i
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ä - ro,



fres - tel - se



 



u - tan










fräls

oss







är

ditt





Ty

ri - ket

 
och







i - från



och mak - ten

     
här - lig - he - ten

on - do.







i





e - vig - het.

MELODI TILL HERRENS BÖN





A - men.
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Upphovsrätt
Texterna ur Bibel 2000 återgivna med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.
Kyrkans centralfond har gjort stora ansträngningar för att nå rättsinnehavarna till
texter som lyder under lagen om upphovsrätt. Om vi har bristfälliga uppgifter ber
vi om rättelse under adress: Kyrkans centralfond, PB 185, 00161 Helsingfors.
The Central Fund of the Evangelical Lutheran Church of Finland has made effort
to reach the rightful copyright holder of every text. If we have turned out unsuccessful in some case, we kindly ask the copyright holder to contact us: Kirkon
keskusrahasto, Box 185, FIN-00161 Helsinki.
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