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FÖRORD

Oremus, låt oss bedja! Den uppmaningen möter oss gång på gång, 
när eukaristin firas. Mässan är en böneskola, där vi leds in i bö
nens alla olika former. Den är Kyrkans bön framför alla andra. 
Där frambär Kristus sig själv och hela sin mystiska kropp som ett 
lovoffer till Faderns ära. Och vi blir indragna i denna bön och för
vandlas i vår tur till bedjande människor. Det är viktigt att lita på 
detta faktum: genom dopet har vi blivit bedjare och i eukaristin 
får vi öva upp denna nåd som redan givits oss. Bönens verklighet 
finns i oss. I dopet blir vi Andens tempel, där bönen är oavlåtlig, 
eftersom Sonen tillber Fadern i oss. Vi ansluter oss till en verklig
het som finns i oss. Bönen är ständigt inom räckhåll. Det är bara 
att gå in i något som redan finns där. I eukaristin påminns vi gång 
på gång om detta ständiga erbjudande som bönen är. Vi sänks ner 
i bönens levande vatten och får dricka oss otörstiga. Vi modelleras 
om till att bli allt mer bedjande människor. I mässan blir vi vad vi 
innerst inne är genom dopet.
 Men vi behöver ännu mer undervisning om bön. Vi behöver 
konkreta förebilder för hur vi kan be. Hela traditionen är överfull 
av exempel på bedjande människor, som lämnat böner efter sig. 
Denna skatt av böneerfarenhet står till vårt förfogande. Alla bö
nens skatter är gemensamma. Som lemmar i Kristi mystiska kropp 
har vi allt gemensamt. Denna bönbok Oremus är just ett uttryck för 
detta. Här får vi del av Kyrkans samlade erfarenhet av vad bönen 
betytt för dem. Vi får göra andra människors böner till våra. Vi får 
ställa oss i raden av bedjare som gemensamt vill prisa och förhär
liga Gud. Vi får ta del av den böneskatt, som Kyrkan får förvalta 
och dela med sig av. Vi får ösa fritt ur källan med det levande 
vattnet.
 I vår tid finns det ett skriande behov av andliga vägledare, av 
människor som kan leda oss på bönens väg. Tyvärr är det få förun
nat att hitta en sådan personlig vägledare på bönens väg. Men vi 
måste också lita på att den helige Ande inifrån driver oss framåt 
på bönens väg. Vi får lita på att Oremus kan bli en vän på bönens 
väg. Idag när Kyrkan firar sin skyddspatron, den helige Josef, kan 
det vara på sin plats att påminna om vad den heliga Teresa av 
Avila, själv en läromästare i bön, sade: Den som har svårt att hitta 
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en vägledare på bönens väg kan alltid vända sig till den helige 
Josef. Varför det? Josef går ju helt tyst genom evangeliet utan att 
egentligen säga något speciellt. Josef lever lugnt och stilla i Jesu 
närhet. Denna heliga tystnad i Jesu närhet är bön. Bön är något 
enkelt och okomplicerat. Bli kvar i Jesu närhet. Bli tyst i tillbedjan. 
Oremus.

Stockholm den 29 juni 2008
på den helige Petrus och den helige Paulus högtidsdag

+ Anders Arborelius ocd
Biskop av Stockholm



Till ledning

Jag törstar efter Gud,
efter den levande Guden.     Ps 42:3

Att be är att hungra och törsta efter mening och sammanhang. Me
ning har det som leder till något större; när jag arbetar medvetet 
för att nå ett mål, när jag vet att jag behövs, när jag älskar någon, 
då lever jag ett liv med mening. Då är det lätt att leva, jag glöm
mer att tiden går, också ansträngningar och tillfälliga motgångar 
får en mening, därför att jag ser hur något större håller på att bli 
verklighet.
 Men ingen människas liv är en oavbruten serie meningsfulla 
händelser. Mina lyckligaste dagar grumlas av vissheten att lyckan 
är opålitlig. Större delen av mitt liv tycks rinna bort i vardagsgrå 
likgiltighet. Ibland korsas mina planer och förhoppningar av me
ningslösa motgångar och besvikelser, kanske av en tragedi som 
tvingar mig att ställa frågan: Har allt det här överhuvudtaget nå
gon mening? Deltar jag som en viljelös bricka i slumpens spel? 
Vad har alla mina ansträngningar tjänat till?
 I en sådan återvändsgränd inser jag min belägenhet i världen: 
jag är ohjälpligt utlämnad åt omständigheter som jag inte rår över. 
Det bästa jag åstadkommit och det vackraste jag drömt kommer 
förr eller senare att utplånas och glömmas. Det kan jag inte göra 
något åt. Bara en sak kan jag göra: jag kan fritt bestämma hur jag 
vill möta nuet och framtiden.
 Innerst inne vet alla kristna att de inte står ensamma i allt det
ta. Bakom de händelser som vi kan registrera i världen finns det en 
djupare verklighet som kallas Guds Rike. Den som genom dopet 
blivit medborgare i Guds Rike har också förenat sitt öde med Jesus 
Kristus. 
 När jag som kristen betraktar mitt livs händelser verkar de 
egendomligt bekanta — de påminner om Jesu jordiska öde. Han 
måste leva ett osäkert liv med hårt arbete, han var glad och han 
grät, han blev upprörd och han frestades av ondskan. Han mötte 
motstånd och oförståelse och ensam gick han för att göra det som 
måste göras. Hans liv slutade i en bitter tragedi. Allt detta gjorde 
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och led han för min skull. Ja, han måste göra allt detta för att ingå i 
sin härlighet (jfr Luk 24:26), och på samma sätt måste vi gå igenom 
många lidanden för att komma in i Guds Rike (jfr Apg 14:22).
 Också det som ser ut som en slutgiltig katastrof, helt tom på 
mening, är ett tecken på ett högre sammanhang. Guds Rike är 
detta högre sammanhang. Guds Rike är Guds hemlighet. När jag i 
tron accepterar detta, då får mitt liv helhet och mening också med 
sina mörka sidor; även det misslyckade kan bli en väg till Gud.
 I bönen söker jag Guds Rike (jfr Matt 6:33). I bönen får min 
glädje och sorg ett meningsfullt utlopp, och min själ får läkedom. 
I bönen törstar jag efter Gud, efter den levande Guden, den ende 
som har svar på mina frågor, som kan stilla min oro, som är den 
egentliga Verkligheten.
 Att be är att öppna sig för denna Verklighet. Att be är att lyss
na till Guds röst och att göra sig beredd att lyda. Att be är att tala 
till Gud med fullkomlig uppriktighet, att lägga hela sitt liv i hans 
hand och veta att han älskar mig med ren kärlek. Därför kommer 
han att svara mig på det sätt som är bäst för mig, även om svaret 
inte passar mina förväntningar och önskedrömmar. Att be är inte 
att informera Gud om sina behov och önskemål. Dem känner Gud 
bättre än jag själv (jfr Matt 6:8). Att be är att ställa sitt liv till Guds 
förfogande. Guds plan med mig är större än vad jag kan — eller 
vill — föreställa mig.
 Den äkta bönens resultat är inte nödvändigtvis varma känslor 
och andlig tillfredsställelse. Den äkta bönens frukt visar sig i ett liv 
enligt Guds vilja, ett liv i Kristi efterföljelse (jfr Matt 7:22). Den som 
vill leva i gemenskap med Kristus måste vara beredd att varje dag 
ta sitt kors på sig (jfr Luk 9:23). Vissheten att Jesus är närvarande 
alla dagar (jfr Matt 28:20) är större än den sinnesstämning jag rå
kar befinna mig i. Den vissheten skänker mig glädje när bön och 
andligt liv känns lätt och självklart — och hindrar att jag tappar 
modet i tider av andlig torka och tröghet.
 Att be är att erkänna Guds anspråk.

Håll er vakna i varje ögonblick
och be om styrka.  Luk 21:36

Till människans belägenhet hör också friheten att göra fel, att mis
sa målet. Vårt mål är ingenting mindre än Gud själv, vår Fader i 
himlen. Han är det enda — den Ende — som förtjänar vårt slut
giltiga engagemang (jfr Matt 4:8–10). Livets virrvarr av händelser 
och intryck, lockelser och röster medför faran att vi tappar orien
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teringen, att vi förlorar målet ur sikte. Allt som leder oss bort från 
detta mål är i ordets egentliga bemärkelse menings-löst, synd. Allt 
som leder oss närmare detta mål är fyllt av den djupaste mening. 
Vi måste därför ge akt på oss själva så att inte våra sinnen för
dunklas av falska värderingar och vår blick dras bort från det enda 
nödvändiga (jfr Luk 21:34). Vi måste hålla oss vakna och vänta på 
vår Herres ankomst (jfr Mark 13:33).
 Att be är att besinna sitt mål. Att be är att delta i kampen mot 
ondskan. Att be är att vägra ge meningslösheten sista ordet.

Herre, lär oss att be.  Luk 11:1

Jesus är vår förebild, i vårt liv och i vår bön. Han är det Ord som 
uttalats av Fadern, en avglans av hans härlighet, det nya och eviga 
förbundets Överstepräst. När han trädde in i världen för att skän
ka Guds liv till människorna blev han en av oss, och i denna vår 
jordiska landsflykt uppstämde han den lovsång som i all evighet 
sjungs i vårt himmelska hemland. Med mänskliga ord frambär 
han å människornas vägnar tillbedjan, gottgörelse och förbön in
för Fadern, som den främste i den nya mänskligheten och medlare 
mellan Gud och människor.
 Han som är Guds Son och ett med Fadern (jfr Joh 10:30) trädde 
in i världen för att göra Guds vilja (jfr Heb 10:9; Joh 6:38). Därför 
visade han oss också hur vi skall be. Evangelierna talar ofta om 
hans egen bön: när hans uppdrag blir känt (jfr Luk 3:21–22), innan 
han kallar sina apostlar (jfr Luk 6:12), när han välsignar Gud vid 
bespisningsundret (jfr Matt 14:19 parr.), när han förvandlas på 
berget (jfr Luk 9:28–29), när han botar den dövstumme (jfr Mark 
7:34), när han uppväcker Lasaros (jfr Joh 11:41ff.), innan han ber 
Petrus att bekänna honom (jfr Luk 9:18), när han lär sina lärjungar 
att be (jfr Luk 11:1), när lärjungarna återvänder från sitt uppdrag 
(jfr Matt 11:25ff.), när han välsignar barnen (jfr Matt 19:13) och ber 
för Petrus (jfr Luk 22:32).
 Också Jesu vardagliga liv präglades av bön, ja hans verksam
het var ett utflöde av hans bön: han drog sig undan ut i öknen 
eller upp på ett berg för att kunna be ostört (jfr Mark 1:35; 6:46; 
Luk 5:16; Matt 4:1 parr.; Matt 14:23), han steg upp för att be före 
gryningen (jfr Mark 1:35), han tillbringade natten i bön till Gud (jfr 
Luk 6:12).
 Jesus deltog också i synagogans gudstjänst (jfr Luk 4:16) och i 
templet, som han kallar ett bönens hus (jfr Matt 21:13), och i de en
skilda böner som förrättades av fromma judar. Han uttalade den 
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sedvanliga välsignelsen vid måltiderna (jfr Matt 14:19; 26:26; Luk 
24:30) och han sjöng »lovsången« tillsammans med sina lärjungar 
(jfr Matt 26:30).
 Vid slutet av sitt jordeliv visade vår Mästare att bönen var den 
kraft som låg bakom hans verksamhet som Messias och bakom det 
påskoffer som han skulle frambära. Så var fallet när hans lidande 
närmade sig (jfr Joh 12:27f.), vid den sista måltiden (jfr Joh 17), i 
hans dödsångest (jfr Matt 26:36ff) och på korset (jfr Luk 23:34 och 
46; Matt 27:46; Mark 15:34). Under sitt liv på jorden »uppsände 
han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde 
rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han 
böjde sig under Guds vilja« (Heb 5:7). Genom sitt fullkomliga offer 
på korset har han för all framtid fullkomnat dem som blir helgade 
(jfr Heb 10:14). Sedan han uppväckts från de döda lever han alltid 
och vädjar för oss (jfr Heb 7:25).
 Jesus befallde oss att göra detsamma som han själv hade gjort 
— att be. »Be«, sade han ofta (jfr Matt 5:44; 7:7; 26:41; Mark 13:33; 
14:38; Luk 6:28; 10:2; 11:9; 22:40 och 46), »i mitt namn« (jfr Joh 
14:13f.; 15:16; 16:23f. och 26). Han gav oss också en förebild för vår 
bön i »Fader vår« (jfr Matt 6:9ff.). Han påminde oss om att bönen 
är en nödvändighet för oss (jfr Luk 18:1) och att den måste vara 
ödmjuk (jfr Luk 18:9ff.), vaken (jfr Luk 21:36; Mark 13:33), uthållig 
och framförd i fullkomligt förtroende för Faderns godhet (jfr Luk 
11:5–13; 18:1–8; Joh 14:13; 16:23), i rent uppsåt och i överensstäm
melse med Guds eget väsen (Matt 6:5–8; 23:14; Luk 20:47; Joh 4:23).
 Gud är den som har gett varje människa hennes existens, allt 
hon är och kan bli. Gud behöver inte oss, men vi är helt beroende 
av honom. Därför måste människan för sin egen skull erkänna och 
bekänna Skaparens herravälde. Detta har fromma människor gjort 
i alla tider genom bönen. Den bön som vi ber till Gud måste vara 
förenad med Kristus, som är den ende medlaren mellan männis
kor och Gud (jfr 1 Tim 4:5; Jak 5:15f.; 1 Joh 3:22; 5:14f.; Rom 5:2; Ef 
2:18; 3:12). I honom är nämligen hela mänskligheten förenad, och 
det finns ett inre samband mellan Kristi bön och hela mänsklighe
tens bön. I Kristus, och endast i honom, får människans strävan 
efter gemenskap med tillvarons urgrund sitt svar och sin mening.
 Men det finns ett särskilt och intimt band mellan Kristus och 
de människor som i dopet blivit lemmar i hans kropp, det vill säga 
Kyrkan. Sonens alla rikedomar är tillgängliga för den som tror och 
är döpt: gemenskapen med Anden, sanningen, livet och barnaska
pet hos Fadern, allt det som Kristus uppenbarade genom sin bön 
medan han ännu levde här på jorden. Kyrkans lemmar har alla 
del i Kristi prästadöme; vi har fötts till nytt liv genom dopet, och 
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genom den helige Andes smörjelse har vi blivit invigda till »ett 
andligt hus, ett heligt prästerskap«. Vi deltar i det nya förbundets 
gudstjänst, som inte beror på våra egna krafter, utan är en gåva 
från Kristus och genom hans förtjänst.
 Detta är den kristna bönens värdighet. Bönen är den kristnes 
livsluft. Bönen är det högsta uttrycket för det sant mänskliga.

Praktiska anvisningar

Vi har tid till allt som vi tycker är väsentligt. Den tid som vi ägnar 
åt bön är en antydan om vad vi anser vara det viktigaste i livet.
 God bön kräver viss regelbundenhet och inre samling. Alla 
människor kan finna några ögonblick på morgonen och en längre 
stund på kvällen för att besinna sitt livs inriktning och be om nåd 
att leva i Guds närhet. Dagens ögonblick av »död tid« kan använ
das till korta men intensiva »bönesuckar«.
 I förväg formulerade böner — som i denna bönbok — skall 
vara en hjälp att finna en egen form för bönelivet. De får inte upp
fattas som en tvingande regel. Alla borde någon gång försöka be 
inför Guds ansikte utan ord, att låta Anden be »med rop utan ord« 
(Rom 8:26).
 Den bästa av alla bönböcker är Guds eget ord i Psaltaren, men 
den böneformen fordrar viss inövning. Nedan finns anvisningar 
för den som vill göra Kyrkans officiella bön till sin personliga 
egendom (s. 67–98).
 Kroppen får inte glömmas bort i bönen. Var och en bör pröva 
ut den kroppsställning som bäst underlättar den inre samlingen 
(det är inte nödvändigtvis den bekvämaste) och de åtbörder som 
är mest tilltalande: sitta, stå, böja sig djupt, lyfta upp händerna, 
falla på knä, göra korstecknet.
 Den gemensamma bönen, framför allt i familjen, är idag vikti
gare än någonsin. Barnen har rätt till ett fullödigt böneliv, och de 
måste från början få lära sig att uttrycka sina erfarenheter i bönens 
form.
 Bön är ett uttryck för människans innersta kärna, hennes 
»hjärta«, och hjärtat är mer än bara känslor. Också utan idealiska 
yttre förhållanden och oavsett inre stämning kan och skall man 
be. Kristen bön syftar inte främst till själsligt välbefinnande, utan 
söker Gud och hans vilja. Men just så finner den som ber tillvarons 
djupaste mening och blir en »hel« människa.
 Bönbokens texter kan användas såväl i enskild bön som i ge
mensam andakt inom familjen, gruppen och församlingen. De 
skall naturligtvis anpassas efter den konkreta situationen. Med 
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undantag av de officiella texterna för mässan, sakramenten och 
begravningen skall bönerna i denna bönbok inte betraktas som 
mer än förslag till enskild och gemensam bön.

Teckenförklaring

* I sådana texter som kan eller skall användas i gemensam bön anger
en asterisk (*) den paus som skall göras vid gemensam recitation 
mellan halvverserna i psaltarpsalmerna (i regel av fyra stavelsers 
längd).

¤ Församlingen står upp  Fr. Föräldrar
A. Alla   K. Konfirmand
B. Biskop   Kt. Kandidat  
Bd. Brud    L. Lektor eller försångare
Bg. Brudgum   O. Officiant
Bk. Den biktande   P. Präst
Bp. Brudpar   P./D. Präst eller diakon
C. Celebrant   R. Församlingsomkväde
D. Diakon   S. Den sjuke
F. Församling   Sv. Man svarar
Fd. Faddrar   V. Präst/försångare
Ff. Föräldrar och faddrar

Numren i kursiv stil som återfinns i marginalerna i denna bok, hänvisar till avsnittet 
»Källor« (s. 606–611), där man hittar uppgifter om bönens författare.



I
Dagliga böner

 



nätterna blir till Dag

när guD bor i våra hjärtan.
S:t FrançoiS De SaleS
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DET KRISTNA LIVETS GRUNDER

KorStecKnet
Korstecknet görs med högra handen från pannan till bröstet och från vänstra 
axeln till högra. Det är en påminnelse om vårt dop i den Treenige Gudens 
namn, en bekännelse till Kristi kors, en bön om hans beskydd och ett uttryck  
för vår vilja att tjäna honom med förstånd och känsla, själ och kropp.

I Faderns, + och Sonens
och den helige Andes namn. Amen.  Jfr Matt 28:19

In nómine Pátris, + et Fílii et Spíritus Sáncti. Amen.

herrenS bön
»Fader vår« är den främsta av alla böner. I den har Jesus visat sina lärjungar 
att de får tala till Gud, den Oändlige, som barn talar med sin far. Den lär oss 
vad vi skall be om, och i vilken ordning.

Fader vår, som är himmelen,
helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike,
ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
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.  Matt 6:9–13

Pater noster, qui es in cælis.
Sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sæcula.
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lovpriSningen

Denna bön avslutar alla psalmer i tidegärden (s. 67–98). Med den bekänner 
vi oss till Treenigheten och instämmer i den lovsång som börjar här i tiden 
och fortsätter i evigheten.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper,
et in scula sæculórum. Amen.

apoStoliSKa troSbeKännelSen

Den apostoliska trosbekännelsen är en kort sammanfattning av den förkun
nelse som Kyrkan mottagit av apostlarna (jfr 1 Kor 15:3–11), den tro till 
vilken vi är döpta.

Jag tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Jag tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nedstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Jag tror ock på den helige Ande,
den heliga, katolska kyrkan, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse
och ett evigt liv.

De guDomliga DygDerna

»Så består nu tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken« 
(1 Kor 13:13). De är Guds gåvor som hjälper oss att nå det mål för vilket våra 
egna krafter inte räcker till: den eviga gemen skapen med honom.
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Dygderna 21

Gud, jag tror på dig och anförtror mig åt dig. 
Du talar till mig i din underbara skapelse,
du talar till mig genom människor och händelser,
du talar till mig i mitt samvete,
du talar till mig genom din Son.
Jag tar emot hans glädjebud,
som du har anförtrott åt Kyrkan.
Hjälp mig att finna dig i allt,
och att alltmer leva av denna tro.

Gud, jag sätter mitt hopp till dig. 
Genom Jesu liv, död och uppståndelse
har du förnyat världen,
och du skall en gång fullända den.
Därför har mitt liv en mening och ett mål.
Du håller vad du lovat,
därför hoppas jag på förlåtelse och evigt liv,
för mig och alla människor.
Hjälp mig att alltmer leva av detta hopp.

Gud, du är kärleken.  
Jag älskar dig, ty du har älskat mig från evig tid.
Din kärlek har du uppenbarat i Jesus.
Ge mig hans Ande,
och hjälp mig att alltmer leva av denna kärlek.

Min Herre och min Gud.  Joh 20:28
Jag tror. Hjälp min otro!  Mark 9:24
Du är Messias, den levande Gudens Son.  Matt 16:16

Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud!  Ps 42:6
Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?  Ps 27:1
Min Gud, jag hoppas på dig.
Jag lägger mitt liv i dina händer.

Herre, du vet att jag har dig kär.  Jfr Joh 21:16
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Dagliga böner22

Ingenting kan skilja mig
från Guds kärlek.   Jfr Rom 8:39
Kom, helige Ande, tänd i mig din kärleks eld.

huvuDDygDerna

Dygd (besläktat med »duga«) syftar på den inövade förmågan att med 
glädje och uthållighet göra det goda, trots inre och yttre motstånd. De 
fyra huvud dygderna (kardinaldygderna) är en gammal beteckning för de 
egenskaper som utmärker en mogen människa, fri från slaveriet under sin 
själviskhet, sina impulser och tillfälliga sinnesstämningar.

Helige Gud, du har en mening med mitt liv
och du har gett mig ansvar för hur jag lever det.
Ge mig klokhet att välja det som bäst gagnar mitt eviga mål.
Ge mig rättvishet, så att jag ser till allas bästa

och gör det som rätt är.
Ge mig måttlighet, så att jag behärskar mina begär 

och bevarar min frihet.
Ge mig uthållighet, så att jag inte tvekar att göra det rätta,

trots motgångar och andras oförståelse.
Genom Jesus Kristus, min förebild och frälsare.

Det viKtigaSte buDet

Du skall älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta
och med hela din själ
och med hela din kraft
och med hela ditt förstånd,
och din nästa som dig själv. Luk 10:27

SaligpriSningarna

Saligprisningarna sammanfattar Jesu liv och lära. De är kristen domens 
magna charta. De visar vilka värden som gäller i Guds rike.

Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
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Andens gåvor 23

Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.

Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.

Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.

Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.

Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.

Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.  Matt 5:3–10

anDenS gåvor

Kom, gudsfruktans Ande
och lär mig att inte frukta något annat
än att bli skild från Gud.
Kom, fromhetens och barnaskapets Ande,
och låt mitt hjärta få erfara att Gud verkligen är min fader.
Kom, kunskapens Ande,
och lär mig att se Gud i allt han skapat.
Kom, styrkans och uthållighetens Ande,
och ge mod och konsekvens åt mitt kristna liv.
Kom, rådets Ande,
och hjälp mig att alltid välja och säga det rätta.
Kom, förståndets Ande,
så att Guds ord blir levande för mig.
Kom, vishetens Ande,
och låt mig få erfara hur ljuvlig Herren är.  Jfr Jes 11:2–3

anDenS FruKter

I Galaterbrevets femte kapitel uppräknas Andens frukter som mot satser 
till själviskhetens följder. Om vi är villiga att ge upp vår egoism kan Guds 
Ande verka det goda i oss.
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Helige Ande, kom till mig.
Befria mig från själviskhet och fyll mig med kärlek,
så att allt jag gör blir gjort i kärlek.
Låt din glädje bo i mig, så att jag sprider glädje
i en glädjelös värld.
Ge mig din frid, frid med dig, frid med min nästa,
frid med mig själv.
Hjälp mig att vara tålmodig och vänlig,
också när det kostar på.
Om du vill göra ett under,
gör mig då till en god människa.
Gör mig trofast, pålitlig, ordhållig och rakryggad.
Ge mig saktmod,
så att jag inte sårar någon enda människa.
Lär mig självbehärskning,
så att jag inte faller offer för min lynnighet.
Gör mig blygsam, så att jag inte inbillar mig
att jag är förmer än någon annan.
Hjälp mig att vara måttlig,
så att jag brukar de begär du nedlagt i mig
så som du vill.
Gör mig kysk i avsikt och handling,
ty du har underbart skapat min kropp
till ett tempel åt din härlighet.
Helige Ande, du är den som ger liv åt allt
och fyller allt med välsignelser.
Tag mig helt i besittning
och låt mig genomströmmas av ditt liv.
Förena mig med Jesus Kristus, den levande Vinstocken,
så att jag som en frisk gren kan bära goda frukter,
Gud Fadern till ära.
Honom vare tack för de gåvor som han ger,
nu och i evighet. Amen.

barmhärtighetenS verK

Den kristna kärleken är konkret, om den är äkta. I barm härtig hetsverken 
tjänar vi Kristus i vår nästa (jfr Matt 25:35–40).
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Kyrkans bud 25

Barmhärtighetens verk är att:

ge mat åt hungrande  Jfr Matt 25:35
ge dryck åt törstande  Jfr Matt 25:35
klä de nakna  Jfr Matt 25:36
ge husrum åt främlingar  Jfr Job 31:32
besöka sjuka och fångar  Jfr Matt 25:36
verka för frihet åt fångar  Jfr Heb 13:3
begrava döda  Jfr Tob 1:17
undervisa okunniga  Jfr Kol 3:16
råda villrådiga  Jfr 2 Mos 18:19
trösta bedrövade  Jfr 2 Kor 1:4
tillrättavisa syndare  Jfr Matt 18:15
förlåta oförrätter  Jfr Matt 18:22
bära orättvisor  Jfr Matt 5:39
be för levande och döda, och för förföljare.  Jfr Matt 5:44

KyrKanS buD

Fira söndagen som Herrens dag  Jfr Apg 20:7
Vilodagen är till för människans skull (jfr Mark 2:27). Avstå från allt onödigt 
arbete på söndagarna. Vårda gemenskapen med dina med människor och 
inom familjen. Sök Gud och hans vilja, så skall du också finna dig själv (jfr 
Matt 6:33).

Delta varje söndag i den heliga mässan Jfr Heb 10:25
Jesu uppståndelse är kraften och ljuset i vårt liv. Gud ger sin gåva i samma 
mån som vi är villiga att ta emot den. Är du förhindrad att delta i mässan, 
läs då om möjligt dagens texter (finns i slutet av denna bok), be någon 
av dess böner och förena dig med den Uppståndne Herren i den andliga 
kommunionen (s. 379).

Bruka altarets och försoningens sakrament  Jfr 1 Kor 11:28
Varje söndag, ja dagligen får den som så vill ta emot Kristus i kommunionen. 
Varje gång vi bedrövas av vår egen ofull kom lighet erbjuder han oss förnyad 
glädje och frid genom för soningens sakrament (bikt och avlösning). Budet 
om årlig påskkommunion gäller alla, budet om årlig bikt gäller den som 
genom svår synd har vänt sig bort från Gud.
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Avstå från något på fredagen Jfr Mark 2:20
Jesus har befriat oss från oss själva, så att vi kan leva för honom som dog 
och uppstod för oss (jfr Rom 14:7). Gör på fredagen, Jesu dödsdag (eller en 
annan lämpligare veckodag), ett medvetet offer — gärna litet, men konkret 
— för att påminna dig om detta. Avstå lite av din tid till någon som behöver 
dig, visa din omtanke, gå in för en enklare livsstil, slå vakt om din frihet från 
de dåliga vanornas makt.

Ta personligt ansvar för din församling Jfr 2 Kor 8–9
Alla döpta är ansvariga för Kyrkans liv, verksamhet och vittnesbörd. En 
församling är vad dess medlemmar är. Bidra ekonomiskt, bidra med tid, 
krafter, idéer och talanger.

ängelnS hälSning

I denna bön instämmer vi i ängelns (jfr Luk 1:28) och Elisabets saligprisning 
av Guds moder (jfr Luk 1:42).

Var hälsad, Maria, full av nåd,  
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt, Jesus.
Heliga Maria, Guds moder, be för oss syndare
nu och i vår dödsstund. Amen.

Ave María, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta María, mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

angeluS 
Morgon, middag, kväll ringer man Angelus — tre gånger tre klämtningar, 
där  efter en längre ringning. Bönen erinrar om att Gud blivit människa. 
Genom hans förening med det jordiska har vår vardags enkla verklighet 
blivit helgad.

V. Herrens ängel kom med bud till Maria               Luk 1:26
R. och hon blev havande av den helige Ande.
V. Var hälsad, Maria …
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Angelus 27

V. Se, jag är Herrens tjänarinna.                                 Luk 1:38
R. Må det ske med mig som du har sagt.
V. Var hälsad, Maria …

V. Och Ordet blev kött,                                                 Joh 1:14
R. och tog sin boning ibland oss.
V. Var hälsad, Maria …

V. Be för oss, heliga Guds moder,
R. att vi blir värdiga Kristi löften.

V. Låt oss bedja. Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan,
 så att vi, som genom ängelns budskap fått veta
 att din Son blivit människa, genom hans lidande
 och kors når fram till uppståndelsens härlighet.
 Genom samme Kristus, vår Herre.
R. Amen.

V. Angelus Dómini nuntiávit Maríæ
R. et concépit de Spíritu Sancto.
V. Ave, María …
V. Ecce ancílla Dómini.
R. Fiat mihi secúndum verbum tuum.
V. Ave, María …
V. Et Verbum caro factum est
R. et habitávit in nobis.
V. Ave, María …
V. Ora pro nobis, sancta Dei génetrix
R. ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
V. Orémus. Grátiam tuam, qusumus, Dómine,
 méntibus nostris infúnde:
 ut qui, Angelo nuntiánte,
 Christi Fílii tui incarnati ó nem cognóvimus,
 per passiónem eius et crucem
 ad resurrectió nis glóriam perducámur.
 Per eundem Christum, Dóminum nostrum.
R. Amen.

Under Påsktiden ber man istället Regina cæli (s. 408).
Rosenkransbönen (s. 53ff).
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MORGONBÖNER

Varje ny dag och alla dess händelser är en Guds gåva som skall föra oss 
när mare honom.

I Faderns, + och Sonens  
och den helige Andes namn
börjar jag denna nya dag.
Allt som den för med sig
kommer från din hand, o Herre.
Du som är Vägen, Sanningen och Livet, välsigna mig.
Den som tror på dig lever i evighet.

Min Gud, jag tillber dig.  
Jag tackar dig för att du har skapat mig,
räddat mig genom din nåd
och bevarat mig under den gångna natten.
Till dig offrar jag min bön, mitt arbete,
min glädje och mitt lidande.
Låt allt ske enligt din vilja och till ditt förhärligande.
Bevara mig från synden och det onda
och håll din hand över mig och dem som står mig nära,
idag och alla dagar. Amen.

Må Fadern, som har skapat mig, välsigna mig.  
Må Sonen, som har dött för mig, beskydda mig.
Må Anden, som bor i mig, vägleda mig.

Herren välsigne oss och bevare oss för allt ont  
och före oss till det eviga livet. Amen.

Fader, jag kommer för att göra din vilja.  
  
Mätta oss var morgon med din nåd.
Låt allt vi gör krönas med framgång!                     Ps 90:14, 17  

Tack, Gud, för nattens vila och för den nya dagen.
Tack för livets underbara gåva.
Tack för att jag får leva denna dag och vara ditt redskap.
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Morgonbön 29

Tack för att jag denna dag får vara någon till glädje.
Tack för att jag varje dag får lära känna dig allt djupare.
Tack för att din gudomliga kärlek omsluter mig.
Tack för att jag får ge din kärlek till dem jag möter.

Herre, i den begynnande dagens tystnad
kommer jag till dig.
Jag ber dig om frid, om vishet, om styrka.
Jag vill idag betrakta allt med kärlekens ögon,
vara tålmodig, förstående, fridsam, besinnande,
se djupare än bara till ytan,
se alla dina barn så som du ser dem —
ja, jag vill se det bästa hos var och en jag möter,
stänga mina öron för allt förtal,
vakta min tunga för ont tal,
låta välsignelsens tankar råda i mitt sinne.
Gör mig, o Gud, så kärleksfull och så hjärtlig
att de som möter mig förnimmer din närvaro.
Låt hela min dag uppenbara dig.

Vid morgonljusets uppgång prisar vi dig, o Herre,
ty du är hela världens Frälsare och skapelsens Återlösare.
Skänk oss i barmhärtighet en dag fylld av din frid.
Förlåt oss all vår skuld. Låt inte vårt hopp vackla.
Dölj dig inte för oss.
Med kärlekens omsorg bär du oss: överge oss inte.
Du ensam känner vår svaghet, o Gud: lämna oss inte.

Min Herre och min Gud,
jag vet inte vad som skall hända mig idag,
men jag vet att du har förutsett det i din oändliga godhet.
Därför är jag lugn.
Jag tillber din vilja, din visdom och din kärlek.
Med fullkomlig förtröstan 
lägger jag min dag i dina händer. Amen.

Fader i himlen, i början av denna nya dag  
vänder vi oss till dig med stor tillit.
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Den är en gåva ur din hand,
liksom hela vårt liv är en gåva från dig.
Du är alltings Skapare och ursprung,
vi tillber dig och tackar dig.
Du ger oss jordens frukt att äta,
naturens krafter att tygla
och skapelsens skönhet att njuta av.
Du har ställt oss här i världen
och givit oss vår uppgift.
Du har bestämt oss till att leva i gemenskap,
till att arbeta tillsammans, älska varandra
och dela varandras sorg och lycka.
Gode Fader, vi tillber dig och tackar dig.
Du känner också vår svaghet,
du vet att vi ofta sviker dig och varandra,
du vet att vi ibland tillfogar varandra onödig smärta.
Men du tillåter vårt misslyckande för att vi skall lära oss
att vi ingenting är och ingenting förmår utan dig.
Vi vill vänta allt av dig
genom din Son, Jesus Kristus, som blev en av oss.
Vi tackar dig för din frälsande kärlek.
Du känner vår börda och vårt lidande.
Du vet att vårt hjärta är oroligt,
till dess det finner vila i dig.
Du känner våra fruktlösa önskningar och omogna begär,
våra tvivel och vår osäkerhet.
Du vet att vi är hotade av yttre faror
och plågade av inre oro.
Du har lärt oss att vi kan vara tillfreds i allt detta
om vi som barn överlämnar oss till dig, vår Fader,
du som sörjer för alla våra behov,
du som låter solen gå upp över onda och goda,
du som skänker regn åt rättfärdiga och syndare,
du som mättar himmelens fåglar
och kläder liljorna på marken.
Fader vår …



Under dagens lopp 31

till SKyDDSängeln

Du, Guds ängel,
som alltid står inför den heliga Treenigheten,
upphör aldrig med din bön för mig, din medtjänare.
Du som blivit satt att vaka över mitt liv,
hjälp mig fram till Guds rike, där jag med dig får sjunga
inför den Allrahögste: 
Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Himlarna och jorden är fulla av din härlighet.

UNDER DAGENS LOPP

Be ständigt.  1 Thess 5:17
»En god kristens liv är en helig längtan. Det man längtar efter kan man ännu 
inte se. Men genom sin längtan blir man mottaglig så att man kan fyllas av 
det när det kommer.« Augustinus

Fader!                                                                           Rom 8:15

Min Gud och mitt allt.

Allt till Guds ära.  1 Kor 10:31

Tack, gode Gud, för …

Låt ditt rike komma. Matt 6:10

Ske din vilja. Matt 6:10

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Ps 130:1

Jesus!

Kom, Herre Jesus! Upp 22:20

Herre, förbarma dig.

Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig.

I Jesu namn.

Stanna hos oss, Herre. Luk 24:29
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Herre, lär mig att älska dig.

Lovad vare Jesus Kristus
i altarets allraheligaste Sakrament.

Jesu heliga hjärta, förbarma dig över oss.

Milde Herre Jesus, ge evig frid åt de döda.

Jesus, jag förtröstar på dig!

Kom, helige Ande.

Kom, helige Ande och tänd din kärleks eld.

Kom, helige Ande och förnya jordens ansikte.

+ Gud, kom till min räddning. 
Herre, skynda till min hjälp. Jfr Ps 70:2
Heliga Treenighet, låt mig vila i dig.

Heliga Maria, be för oss.

Alla Guds heliga, be för oss.

AFTONBÖNER

Vid dagens slut tackar vi för dess gåvor och ber om förlåtelse om vi inte 
an vänt dem på rätt sätt. Inför sömnen, som påminner om döden, lämnar vi 
allt i Guds händer.

Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Luk 23:46

Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Ps 4:9

Bli kvar hos oss, Herre, ty det lider mot aftonen
och dagen nalkas sitt slut.
Bli kvar hos oss och hela din Kyrka.
Bli kvar hos oss vid dagens afton,
vid livets afton, vid världens afton.
Bli kvar hos oss med din nåd och din godhet,
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med ditt heliga ord och dina sakrament, 
med din tröst och din välsignelse.
Bli kvar hos dem
som drabbats av sorgens och ångestens natt,
av tvivlets och frestelsens natt, av den bittra dödens natt.
Bli kvar hos oss alla i tid och evighet.

Förlåt, o Gud, våra överträdelser, frivilliga och ofrivilliga,
det vi sagt eller gjort, medvetet eller omedvetet,
om dagen, om natten, i sinnet, i tanken.  
Förlåt oss allt, ty endast du är god och människornas vän.
Ge, o Gud, du människornas vän, 
förlåtelse åt dem som hatar och sårar oss.
Gör väl mot dem som gjort oss väl.
Ge våra anhöriga och vänner
vad de ber om för sin frälsning
och skänk dem evigt liv.
Besök de sjuka och skänk dem lindring.
Var med dem som färdas på vägarna,
på haven och i luften.
Ge syndernas förlåtelse
åt dem som tjänat oss och gjort oss gott.
Förbarma dig efter din stora nåd över alla dem
som satt sin tillit till vår förbön.
Tänk, Herre, på våra släktingar och vänner
som somnat in i dig
och ge dem vila i ditt ansiktes ljus.
Tänk också på de fängslade, och rädda dem ur nöden.
Tänk på dem som gör tjänst i din heliga Kyrka
och hör deras bön om frälsning och evigt liv.
Tänk, Herre, även på oss,
dina ödmjuka, syndiga och ovärdiga tjänare,
upplys vårt förstånd med din kunskaps ljus
och led oss på dina budords väg
genom vår allraheligaste härskarinna,
Guds Moder, den alltid rena Jungfrun Marias förbön,
och genom alla dina heligas förbön,
ty du är välsignad i evigheters evighet. Amen.
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Under ditt beskydd, o Herre, går vi till vila.  
Var med oss, och vaka över oss.
Förbarma dig över alla döende och sjuka
under deras sömnlösa nätter:
ge dem styrka och tillit till dig.
Förbarma dig över alla fångna och torterade:
ge dem ljus i mörkret, och låt dem inte förtvivla.
Förbarma dig över alla som arbetar i natt:
må de ära dig och tjäna dig genom sitt arbete.
Förbarma dig över alla
som med sorg och oro börjar denna natt:
var med dem i deras nöd.
Förbarma dig över alla
som ännu är långt borta från dig:
låt dem besinna sig genom din kärleks milda tvång.
Förbarma dig över hela världen och alla människor:
låt dem få del av din eviga glädje.
Du vår moder Maria, och alla ni Guds heliga: 
be för oss. Amen.

Fader, skänk vår kropp och ande
vila och vederkvickelse
och låt vårt arbete idag bli ett utsäde
som mognar till frukt i det eviga livet.

Herre Gud, himmelske Fader,
vi tackar dig för din omsorg och kärlek.
Ge oss tacksamma hjärtan.
Du vet vilka tillfällen till kärlek och omtanke
som vi försummat.
Förlåt oss, Fader, i din oändliga godhet.

I dina händer, Herre Gud, överlämnar vi oss
med kropp och själ,
med allt vi är och äger.
Inför dig nämner vi alla dem vi älskar.
Håll ondskans makter borta från dem och från oss,
och låt dina heliga änglar bevara oss i din frid. Amen.

37

38

39

40



Aftonbön 35

Vaka över oss, Herre, himmelske Fader,
och bevara oss för allt ont, både till kropp och själ.
Ge oss nåden att i denna natt
vila tryggt under ditt beskydd,
och när vår sista afton nalkas,
låt oss då få somna in i din frid,
och så vakna upp till din härlighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

Gud, du är med oss i dagens verksamhet,  
men du är också med oss i nattens tystnad och ro.
Låt våra trötta kroppar finna vila i en god sömn
och låt våra själar få förnyad kraft
till morgondagens arbete och sysslor.
Om jag inte kan sova, lär mig då
att vila med dig i bönens gemenskap,
du som alltid är oss nära.

AFTONBÖN MED BARN

En människas grundinställning till livet formas under hennes första år. 
Därför är det så viktigt att föräldrar och barn tillsammans talar med Gud, 
som är grunden för all trygghet. Bönen kräver inre samling och den skall 
utgå från våra erfarenheter — vare sig vi är barn eller vuxna. Följande 
modell skall anpassas till den konkreta situationen.

Föräldrarna och barnet (barnen) gör korstecknet tillsammans (på sängkanten 
eller inför en bild eller ett ljus). En av föräldrarna säger:

Fader, du är här hos oss nu.  
Du är alltid vid vår sida.
Du ser oss, du hör oss, du älskar oss.
Du gav oss din Son, Jesus.
Han lyssnar till oss när vi ber till dig i kväll.
Jesus är vår vän.
En gång vid slutet av dagen, fram mot kvällen,
var du, Jesus, ute och gick med två av dina vänner.
Du frågade dem vad de hade varit med om den dagen. 
Då berättade de för dig om allt som hade hänt.
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Man frågar barnet (barnen) vad som har varit bra idag. Vad vill man tacka 
för? Man börjar samtala i all enkelhet om dagen som gått. Mamman och 
pappan tackar också för något i sitt liv.
 Man frågar sedan om något har hänt som inte var bra. Har någon gjort 
honom/henne ledsen eller har han/hon själv gjort någon ledsen?
 Sedan ber man för alla vänner, nära och kära.

Fader, du älskar mamma och pappa,
mina lekkamrater, barn som har det svårt … 
Fader, tack för …
Hjälp oss att …
Tänk särskilt på …

Med hjälp av en bibel för barn — och gärna i anslutning till kyrkoåret — 
berättar man en viktig händelse ur Gamla eller Nya testamentet, så att 
barnen — och vi själva — mer och mer förstår det väsentliga: att Gud älskar 
oss och längtar efter vår kärlek. Till slut kan mamma (pappa) välsigna 
barnet (barnen) med vigvatten eller göra korstecknet med tummen på 
barnets (barnens) panna.

KORTARE AFTONBÖN MED BARN

Gud som ser och älskar så
se till mig och alla små.
Hjälp mig i all nöd och fara.
Låt din ängel mig bevara.
Du min trygghet alla dar
du är evigt hos mig kvar. 

Gode Gud, välsigna …

Gud, som hör vad alla ber om
och som vet vad jag vill ha,
ge mig det du vet är bra.
Hjälp mig tänka goda tankar,
hjälp mig säga snälla ord
och förlåt allt styggt jag gjort.
Tack för mat och tack för kläder,
tack för regn och vackert väder,
tack för att du hjälper mig. Amen.
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Som Fågeln i Sitt bo

Jag är hos dig min Gud  
som babyn hos sin mamma.
Jag är hos dig
som fågeln i sitt bo.

Jag är hos dig min Gud
när natten börjar komma.
Bli kvar hos mig
så har jag lugn och ro.

bli Kvar hoS oSS

Bli kvar hos oss Herre under nattens timmar.  
Vaka över våra sovande kroppar
och fyll dem med ny kraft.

Vi tackar dig för sömnen
för tystnad och stillhet
och för det sköna mörkret.

Vi tackar dig för hoppet
om en ny dag
och för det eviga livets hopp.

guDS ängel

Guds ängel, vaka över mig,  
håll över mig din hand
och led mig tryggt från farans stig
till salighetens land.
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BORDSBÖNER

Vare sig ni äter eller dricker, gör allt till Guds ära!
Jfr 1 Kor 10:31

Före maten

V. Allas ögon är vända mot dig,
R. och du ger dem föda i rätt tid.
V. Du öppnar din hand,
R. och stillar allt levandes hunger.                         Ps 145:15–16
V. Ära vare Fadern …

I

O Gud, se i nåd till dem som hungrar och lider nöd
och ge oss tacksamma hjärtan.
Välsigna oss och dessa dina gåvor
som vi får ta emot ur din givmilda hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

II

Gud, välsigna oss och dessa dina gåvor,
och låt oss få sitta till bords
vid den stora måltiden i ditt rike.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

I Advent

Fader, du sände oss din ende Son för att vi skulle ha liv.
Välsigna oss och denna måltid,
din gåva och vårt arbetes frukt.
Ge oss ny kraft,
så att vi öppnar oss för Kristus när han kommer.
Genom samme Jesus Kristus, vår Herre.
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efter Jul

Oändligt gode Gud, i din Son, född av jungfrun Maria, 
har du visat din omsorg om oss.
Välsigna oss och denna måltid
och lär oss att ta hand om varandra.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

I fAstAn

Fader, välsignad är du  
som ger oss vad vi behöver till kropp och själ.
Lär oss att avstå från allt det vi inte behöver,
och väck vår hunger efter ditt ord och din rättfärdighet.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

efter Påsk

Herre, alltings upphov,  
i din Sons uppståndelse
har du uppväckt oss från döden till livet.
Välsigna oss och denna måltid,
och låt vårt liv stå i samklang med vår tro.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

efter PIngst

Herre, vår Gud, du älskar din skapelse,  
du mättar himmelens fåglar
och kläder liljorna på marken.
Välsignad är du för jordens frukt
och för den måltid vi skall äta.
Låt ingen sakna mat och husrum.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Välsignad är du, Herre vår Gud, världsalltets konung,
som med godhet, nåd och barmhärtighet
ger mat åt allt levande och uppehåller allt.
För de gåvor som du ger oss, välsignad vare du i evighet.
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Välsignad är du, Herre,
som givit oss näring alltifrån vår ungdom
och som ger föda åt varje levande varelse.
Fyll våra hjärtan med jubel, och ge oss alltid
det som vi behöver.
Lär oss att dela med oss åt andra.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Herre, vår Gud, du har uppstått från de döda
och givit nåd åt hela världen.
Välsigna denna måltid
och oss som samlats kring detta bord
och låt oss få mötas igen i din himmel.
Beskydda alla som bor i detta hus
och ge oss din nåd och barmhärtighet,
nu och i evighet.

Herre Jesus Kristus, du levande Bröd
som har kommit ner från himlen,
du sanna föda för hela världsalltet,
du som har kommit för att vi skulle ha liv, liv i överflöd,
välsigna vår mat och vår dryck
och gör oss värdiga att dela med oss.
Dig vare ära och pris,
du alla goda gåvors givare, nu och i evighet.
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eFter maten

V. Herre, allt du har skapat skall tacka dig,  
R. dina trogna skall lovsjunga dig.                            Ps 145:10
V. Ära vare Fadern …

I

Vi tackar dig, allsmäktige Gud,
för alla dina välgärningar mot oss,
du som lever och råder från evighet till evighet.

II

Vi tackar dig, evige Gud, för dina jordiska gåvor.
Ge oss även del i ditt himmelska rike.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

III

Herre, vår Gud, fader till alla folk, se till denna din familj
och låt alla som brutit brödet med varandra
få del i din himmelska måltid.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

IV

Vi tackar dig, kärleksrike Gud, för dina goda gåvor
och för vänskapen, endräkten och friden
som du låter råda bland oss.
Bevara oss i frid som dina barn.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

V

Fader, i din försyn skänker du oss liv och styrka.
Gör våra liv till en evig tacksägelse för dina gåvor.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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VI

Välsignad är du, Herre, för allt som du har skapat
och för allt som du dagligen ger oss med givmild hand.
Vi ber dig: ge oss tacksamma hjärtan
och befria oss mer och mer
från begäret att äga någonting för egen del.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

VII

Du allsmäktige Härskare
har skapat allt för ditt Namns skull.
Du har givit mat och dryck åt människorna att njuta
för att vi skall tacka dig.
Åt oss har du även givit andlig mat och dryck
och evigt liv genom din Tjänare Jesus Kristus.
Dig vare ära i evighet!

gläDjenS herre

Glädjens Herre, var en gäst vid vårt bord i dag.
Gör vår måltid till en fest efter ditt behag.
För de gåvor som du ger tackar vi dig nu.
Gud, som hör förrän vi ber, prisad vare du!

60



Meditation 43

MEDITATION

Betraktande bön — inre bön

Ordet meditation används i flera betydelser, jämsides med ut-
trycken betraktande bön, kontemplation och inre bön. Gemensamt 
för sådana böneformer är att de syftar till ett fördjupat böneliv, där 
det inte längre är fråga om att »be en bön« utan om att vara i ett 
till stånd av bön. Också här är Jesus vår förebild. »Jesus gick upp 
på berget för att be, och natten igenom bad han till Gud« (Luk 
6:12). Genom meditationen blir man förtrogen med Jesu liv och 
med Guds ord. Så når man fram till en innerligare gemenskap 
med den heliga Treenigheten.
 Meditationen kräver, åtminstone i början, en viss avskildhet 
och stillhet. Men så småningom lär man sig att alltid och överallt 
kunna dra sig undan till »hjärtats inre cell« (Katarina av Siena). 
Samspelet mellan ande, själ och kropp är viktigt. Äkta bön kan 
aldrig bli en rent andlig aktivitet, utan hela människan, kropp 
och själ, tankar och sinnen, skall vändas till Gud. Kroppen bör 
ha en fast hållning utan att vara spänd, andningen bör vara lugn 
och jämn, ansikts musklerna avspända. På så sätt uttrycker redan 
kroppen själens hållning inför Gud. Meditationen är snarare passiv 
än aktiv, den är främst ett tillstånd av lyssnande och mottagande.
 Det beror på ens personliga läggning vilken form av meditation 
man helst använder. Reträtter, meditationsdagar, böcker av andliga 
ledare och samtal med erfarna bedjare kan ge oss den hjälp vi be
höver för att utveckla och fördjupa vårt böneliv. Särskilt i perioder 
av andlig torka behöver vi andras hjälp. »Ibland är bönen som att 
gå till en kamp, ibland som att gå till en dans« (Nikolaus av Flüe).
 »Det första som krävs är att man är törstig. Ty endast de törsti
ga är bjudna: ’om någon är törstig skall han komma till mig och 
dricka’ (Joh 7:37). Den som inte är törstig ger upp vid minsta trött
het och lockas bort av minsta utsikt till nöje« (Katarina av Siena).
 Börja meditationen med att åkalla den helige Ande.

Kom, helige Ande, och fyll de troendes hjärtan
och tänd i dem din kärleks heliga eld,
du som församlar folk av alla tungomål i trons enhet.

Andra böner till den helige Ande (s. 140–144; 282–283).
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Andlig läsning

Kyrkofäderna rekommenderar läsning av den heliga Skrift (lectio 
divina) som en form av fördjupad bön. Välj ett stycke ur Bibeln, läs 
det långsamt och begrundande, smaka på orden, försök att i trons 
ljus förstå deras fulla mening som om de vore skrivna just med 
tanke på dig. Stanna ofta upp, så att orden får tid att öppna sig och 
verka. Tänk hela tiden på att du läser inför Guds ansikte. Inte dina 
ansträngningar är det som skall bära frukt, utan Guds Andes nåd, 
som vill falla som ett vårregn över vår andes förtorkade mark.

Sök med läsningen, så finner ni i meditationen.
Knacka på dörren med meditationen,
så får ni gå in i kontemplationen.
Läsningen når till barken, meditationen till märgen,
bönen ger utlopp för längtan,
kontemplationen smakar den innersta sötman.

Guigo II, kartusianmunk

Lectio — att läsa och lyssna

Konsten att öva lectio divina börjar med konsten att lyssna på 
djupet, att lyssna med »hjärtats öra«, som den helige Benedictus 
uppmunt rar till i företalet till sin Klosterregel. När vi läser Skriften 
skall vi försöka härma profeten Elia. Profeten befann sig på flykt 
undan en dödsdom. Han befann sig med andra ord i sitt livs 
allvarligaste kris. Han hade vandrat genom Juda öken i fyrtio 
dagar och fyrtio nätter (jämför Jesu frestelse). Slutligen nådde han 
Guds berg Horeb. Han övernattade i en av dess grottor. Där fick 
han löftet att person ligen möta Gud. Han uppmanades att ställa 
sig på berget och skärpa uppmärksamheten. Först passerade 
en orkan som krossade klipporna. Därefter kom ett jordskalv, 
därefter eld. Gud fanns inte i dessa spektakulära fenomen. Men 
efter elden kom ett stilla sus, och i suset hördes en röst som sade: 
»Varför är du här, Elia?«
 Vi skall bli människor som uppfattar rösten i den stilla sus
ningen, det sakta suset (jfr 1 Kung 19:12), i Guds ord till oss, Guds 
röst när den vidrör vårt hjärta. Denna varsamma läsning av bibel
ordet är detsamma som att ställa in frekvensen för Guds närvaro i 
den särskilda del av Guds skapelse som heter Skriften.
 Profeternas rop i det gamla Israel var en glädjefylld order: 
»Lyss na! Shema Israel: hör, Israel!« I lectio divina lyder jag den 
befallningen. Jag vänder mig till Skriften. Jag vet att jag måste 
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skär pa uppmärksamheten, samla tankarna, fokusera, höra, lyssna, 
lystra till Guds röst, som talar så lågmält. Den som vet vad han 
talar om behöver inte höja rösten. Skall man uppfatta någon som 
talar lågmält måste man först lära sig att hålla tyst. Man måste lära 
sig att älska tystnaden. Pratar man oupphörligt (eller väsnas det 
hela tiden runt omkring) kan man inte höra de låga ljuden. Att öva 
lectio divina förutsätter därför att man först kommer ner i varv för 
att kunna höra Gud tala. Detta är första steget i lectio divina, som 
inte för inte heter lectio, läsning.
 Läsningen, lyssnandet, det första steget i lectio divina, avviker 
helt från det sätt att läsa som de flesta moderna kristna har när de 
ögnar igenom en tidning eller en bok. Lectio är att läsa med vörd
nad, att lyssna i en anda av både tystnad och häpnad. Vi lystrar 
för att höra Guds stilla sus till oss personligen — inte högt, utan 
intimt, starkt. Vid lectio läser vi långsamt, uppmärksamt, varsamt, 
för att lyssna till ett ord eller en mening som är Guds ord till oss 
idag.
 »Därför, som den helige Ande säger: Om ni hör hans röst idag, 
förhärda inte era hjärtan« (Heb 3:7, med citat av Ps 95:7 f).

Meditatio — meditation

De kristna har alltid sett en biblisk inbjudan till lectio divina i 
Jung fru Marias förebild, hon som tog till sitt hjärta och »begrun
dade« det hon såg och hörde om Kristus (jfr Luk 2:19). För oss 
idag är detta en påminnelse om att vi måste ta in ordet, det vill 
säga memo rera det, lägga det på minnet, och därefter varsamt 
upprepa det för oss själva, låta det påverka, samverka, penetrera, 
interagera med våra tankar, våra förhoppningar, våra minnen, vår 
längtan, våra planer. Detta är det andra steget vid lectio divina — 
meditatio, meditationen. Genom meditatio tillåter vi Guds ord att bli 
hans ord till oss, ett ord som berör oss och påverkar oss på djupet. 
En medel tida cisterciensmunk, Arnoul av Bohries, säger: »När han 
läser skall han söka smaken, inte kunskapen. Den heliga Skrift är 
Jakobs brunn. Där hämtar man det vatten man senare skall utgjuta 
i form av bön.«
 Varje ord är en hake. Där fastnar ett eller flera andra ord. Ett ord 
anknyter till samma ord någon annanstans i Skriften. Så rör sig 
meditationen vidare. När man väl har funnit ett ord eller ett ställe 
i Skriften som talar till en personligen, då måste man ta sig tid 
att idissla det (ruminatio). Bilden av en idisslare, en ko som lugnt 
tug gar sin beta gräs om och om igen, användes i fornkyrkan som 
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symbol för den troendes eftertanke inför Guds ord. Man drog sig 
på den tiden inte för att använda en bild som vår tid skulle finna 
opas sande. Så allvarligt, och samtidigt så sinnligt, tog man på 
uppgiften att inhämta näring i gudsordet.

Oratio — bön

Det tredje steget i lectio divina är oratio — bönen: bön både som ett 
samtal med Gud, det vill säga en kärleksfull dialog med den Ende, 
han som har inbjudit oss till sin famn, och som konsekration, som 
ett helgande, ett prästerligt frambärande av de delar i oss som vi 
hittills har trott att Gud inte är intresserad av. I denna helgelsebön 
låter vi ordet som vi tagit in, och som vi begrundar, beröra och 
för vandla oss på djupet. Det är som när prästen konsekrerar 
elemen ten, bröd och vin, i eukaristin: Gud inbjuder oss vid lectio 
divina att lyfta upp det svåraste och det mest smärtsamma i våra 
erfarenheter inför honom och att sakta läsa de helande orden 
över detta, det ord eller den mening som Gud har gett oss vid vår 
läsning och bön. Vid oratio, konsekrationsbönen, låter vi, ja tillåter 
vi, oss själva vid röras och förvandlas av Guds ord.

Contemplatio — kontemplation

Slutligen vilar vi helt enkelt inför Guds ansikte. Han har använt 
sitt ord som ett medel för oss att sjunka in i hans förvandlande 
famn tag. Ingen som någonsin varit förälskad behöver påminnas 
om att det finns stunder i ett kärleksfullt förhållande när ord är 
över flödiga. Samma sak gäller förhållandet till Gud. Ordlös, stilla 
vila i hans närvaro, han som älskar oss. Denna vila har ett namn 
i den kristna tradi tionen: contemplatio, kontemplation. Under 
kontem plationens gång övar vi oss i tystnad. Vi lämnar våra egna 
ord. Denna gång gläder vi oss helt enkelt åt erfarenheten av att 
finnas inför Guds ansikte, att vara med Gud och låta Gud vara 
med oss.

Liksom regn och snö faller från himlen och inte vänder 
tillbaka dit utan vattnar jorden, får den att grönska och 
bära frukt, och ger säd att så och bröd att äta, så är det med 
ordet som kommer från min mun: det vänder inte fruktlöst 
tillbaka utan gör det jag vill och utför mitt uppdrag.

Jes 55:10–11
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Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än 
något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ 
och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och 
tankar. Heb 4:12

Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.    Luk 11:28

Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen
och utlade skrifterna för oss?                                     Luk 24:32

bön Före bibelläSningen

Jag tillber dig, du eviga Sanning,  
du skatt som ligger dold under bokstaven.
Ge mig nu samme Ande som skänkt liv åt dessa ord
och låtit dem födas i den helige författaren,
så att du blir levande i mitt innersta
och mitt hjärtas högsta kärlek.
Så får jag alltmer föda fram dig i ord och gärning,
genom att villigt gå på dina budords väg
och gärna lyda dina råd.
Detta är idag min fasta föresats,
detta vågar jag hoppas att uppnå med din hjälp.

Herre, låt ditt heliga ord vara min glädje.
Vänd dig till mig!
Du är det fulla dagsljuset för den som kan se,
du är de blindas ljus,
de starkas kraft,
de svagas styrka.
Vänd dig till mig!
Ur djupen ropar jag till dig, hör min bön!
Skriften är full av hemligheter och svår att förstå,
men du vet varför du lät den skrivas.
Jag vill prisa dig för varje sanning
som jag finner i den heliga Skrift.
Hjälp mig att lyssna till bönens ord,
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ge mig nytt mod
när jag begrundar undren i din lag och alla dina verk,
från den stund då du skapade himmel och jord
till den dag då vi skall få vara tillsammans med dig
i ditt himmelska rike för evigt. Amen.

Herre, låt dina ord bli en närande föda
som styrker oss på vägen hem till dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Herre, upplys och undervisa oss med frälsningens ord
så att vi ser det jordiska i dess rätta ljus
och upptänds av längtan efter det himmelska.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Även andra andliga texter än Bibeln kan läsas på ett liknande meditativt 
sätt.

meDitation över herrenS bön

O du helige, Fader vår:  
vår skapare, återlösare, tröstare och frälsare.

som är himmelen: du som är i änglarna och i helgonen, du 
upp lyser dem till kunskap, eftersom du, Herre, är ljus. Du 
tänder dem till kärlek, eftersom du, Herre, är kärlek. Du 
bor i dem och fyller dem så att de blir saliga, eftersom du, 
Herre, är det högsta goda, du från vilken allt gott kommer, 
och utan vilken intet gott finns.

helgat varde ditt namn: må kunskapen om dig klarna i oss, så 
att vi kan urskilja vad som är bredden av dina välgärningar, 
längden av dina löften, höjden av ditt majestät och djupet 
av dina domar (jfr Ef 3:18).

tillkomme ditt rike: för att du skall härska i oss genom nåden 
och låta oss komma till ditt rike. Där är anblicken av dig 
tyd lig, kärleken till dig fullkomlig, gemenskapen med dig 
salig, njutandet av dig evigt.
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ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden: så att vi älskar 
dig av hela hjärtat (jfr Luk 10:27), ständigt tänker på dig, 
av hela vår själ alltid längtar efter dig, av hela vårt sinne 
inriktar all vår strävan på dig, söker din ära i allt och av alla 
krafter upp bådar all vår styrka och alla själens och kroppens 
sin nen till att lyda din kärlek och inte till något annat; och 
så att vi älskar våra medmänniskor som oss själva och efter 
för måga drar alla till din kärlek, gläds åt andras välgång 
lika mycket som åt vår egen, känner medlidande med dem 
i motgången och inte är någon till anstöt (jfr 2 Kor 6:3).

Vårt dagliga bröd, din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, 
giv oss idag: för att vi skall minnas, förstå och vörda den 
kär lek som han visade oss och allt som han för oss har talat, 
gjort och utstått.

och förlåt oss våra skulder: genom din outsägliga barm härtig
het, genom kraften av din älskade Sons lidande och genom 
den saliga Jungfruns och alla dina utvaldas förtjänster och 
för bön.

såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro: och hjälp oss, Herre, 
att fullständigt förlåta det som vi inte helt förlåter, så att vi 
för din skull verkligen älskar våra ovänner och hän givet 
ber för dem inför dig, inte lönar någon med ont för ont (jfr 
1 Thess 5:15) utan strävar efter att med din hjälp vara alla 
människor till nytta.

och inled oss icke i frestelse: vare sig dold eller öppen, plöts lig 
eller förutsedd.

utan fräls oss ifrån ondo: från det förgångna, det när varande 
och det kommande onda.

Ty riket är ditt: och du vill ge oss det som denna bön handlar 
om, eftersom du fördenskull har upprättat ett helt rike.

och makten: så att du kan göra det. 

och härligheten, i evighet: ty du gör det här på jorden under 
veder mödan, om än mestadels på ett fördolt sätt, som du 
på ett uppenbart sätt gör det med dem som du hjälpt till 
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him lens glädje och härlighet; och allt detta sträcker sig in i 
evigheten, både riket, makten och härligheten.

Amen.

en Kortare meDitation över herrenS bön

Fader vår,
 upphöjd i din skapelse
 ljuv i din kärlek
 rik i din arvedel
som är i himlen,
 glädjens krona
 härlighetens glans
 salighetens skatt
helgat varde ditt namn,
 och som honung för vår mun
 ett välljud i örat
 ett jubelrop i hjärtat
tillkomme ditt rike,
 glädjen utan gräns
 friden utan ände
 tryggheten bortom all fara
ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
 så att vi hatar det du hatar
 älskar det du älskar
 gör det du bjuder
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
 livets nödtorft
 sanningens ord
 brödet från himmelen
och förlåt oss våra skulder,
 mot dig
 mot varandra
 mot oss själva
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
 dem som sårat oss i ord
 genom oförrätter
 genom trolöshet
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och inled oss icke i frestelse,
 köttets
 världens
 djävulens
utan fräls oss ifrån ondo.
 det nuvarande
 det förflutna
 det framtida.
Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. 
Amen.

jeSuSbönen

Jesusbönen uppstod i Östkyrkan men har under senare tid vunnit sprid ning 
även i väst. Den består i att man om och om igen, i takt med andningen 
eller hjärtats slag, upprepar Jesu namn, Namnet över alla namn, vanligen 
med dessa ord: Herre Jesus Kristus — förbarma dig över mig. Detta är den 
äldsta bönen till Jesus; den bads för första gången av den blinde tiggaren 
Bartimaios på vägkanten utanför Jeriko (jfr Mark 10:47). Vi skall be den i 
samma anda. Gud är inte anonym, han är en person, ett Du, han har ett 
ansikte och ett namn.

Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk 
från deras synder.                                                         Matt 1:21

Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett 
honom det namn som står över alla andra namn, för att 
alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och 
under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är 
herre, Gud fadern till ära. Fil 2:9–11

Herre Jesus Kristus (Guds Son)
— förbarma dig över mig (syndare).

ur en rySK pilgrimS berättelSe

Be Jesusbönen oftare och oftare och du skall med Guds hjälp nå 
den inre bönen, som ständigt är verksam av sig själv i hjärtat. 
Härvid måste du akta dig för föreställningar och alla slags bilder 
som kan dyka upp. Avvisa alla föreställningar.
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 Att be i sanning, det är att inrikta tanke och minne till oavlåtlig 
hågkomst av Gud, att vandra i hans gudomliga närvaro, att upp
väcka sig själv till kärlek till honom och tänka på honom och för
binda hans namn med sin andning och sitt hjärtas slag. Till detta 
vägleds man genom att med läpparna åkalla Jesu Kristi allra heli
gaste namn eller genom att läsa Jesusbönen i varje stund, på alla 
platser, oavlåtligen. För att bli övertygad om hur nödvändig och 
fruktbärande den upprepade bönen är bör man lägga märke till att 
varje impuls till bön, varje tanke på bön är den helige Andes verk 
och vår skyddsängels röst; att Jesu Kristi namn, åkallat under bön, 
innehåller en av sig själv verksam, frälsande kraft; och att man 
därför inte skall bedrövas om bönen är ofullkomlig eller torr utan 
med tålamod invänta frukterna av det trägna åkallandet av Guds 
namn.

Rosenkransbönen
Rosenkransbönen är en västerländsk motsvarighet till Jesusbönen. 
De ständigt upprepade enkla böneorden hjälper sinnet till samling 
och frigör anden. Kulorna på rosenkransen (»radbandet«) är en 
hjälp att samla tankarna och återvända till bönen. Man kan be 
rosen  kransen var man än befinner sig. Den kan läsas gemensamt 
eller enskilt.
 För varje avsnitt (en »dekad« — en gång Herrens bön, tio gånger 
Var hälsad, Maria, en gång Ära vare Fadern) betraktar man en 
händelse (»hemlighet«, »mysterium«) i frälsningshistorien. I lju
set av Jesu människoblivande, lidande och förhärligande får vi 
det rätta perspektivet på vår vardags uppgifter, svårigheter och 
glädje ämnen.
 Vanligtvis ber man fem dekader, inledda med O Gud, kom till 
min räddning (som i tidebönen, s. 69) och avslutade med Salve Re
gina (s. 409). Ett utförligare sätt består i att börja med apostoliska 
tros bekännelsen, Herrens bön, tre Var hälsad, Maria (med bön om 
att få väx a till i tro, hopp och kärlek) samt Ära vare Fadern, följt av 
de fem dekaderna.
 Alltefter de hemligheter som man betraktar kallas rosen krans-
ens mysterier för Glädjens, Ljusets, Smärtans och Härlighetens 
mys terier.
 Den som tar för vana att dagligen be åtminstone en hemlighet 
vänjer sig vid att vara hos Jesus tillsammans med hans och vår 
moder. Här följer några tankar som kan vara till inspiration för 
den som ber rosenkransen.
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Glädjens mysterier                                            [Måndag och lördag,
eller under advent och jultiden.]

1. Jesus bebådas av ängeln                                       Luk 1:26–38

Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig. Luk 1:28

Omgärdad på alla sidor
av Guds godhet
blev du själv den heliga gården åt Gud.
Fadern, Sonen, Anden
bodde inom dina murar,
och ur ditt fördolda
steg den Fördolde fram.

V. Ordet blev kött,
R. och tog sin boning bland oss.

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom 
ängelns budskap har fått veta att din Son blivit människa, 
genom hans lidande och kors når fram till uppståndelsens 
härlighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

2. Maria besöker Elisabet                                         Luk 1:39–56

Välsignad är du mer än andra kvinnor,
och välsignat det barn du bär inom dig.                      Luk 1:42

Välsignad är du, Abrahams dotter,
du som lyssnat till den Eviges ord.
Välsignad är du, Herrens tjänarinna,
du som undfått den rikaste bland gåvor.
Välsignad är du, som föder Gud på jorden.
Träd in bland oss och ge oss honom som du bär.

V. Saliga de som hör Guds ord,
R. och tar vara på det.

Allsmäktige, evige Gud, du ingav den saliga Jungfrun, 
som bar din Son inom sig, att söka upp Elisabet. Öppna oss 
för vad din Ande säger, så att vi tillsammans med Maria 
prisar och upphöjer din storhet. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.
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3. Jesus föds i Betlehem                         Luk 2:1–20; Matt 1:18 – 2:12

Och detta är tecknet för er:
ni skall finna ett nyfött barn som är lindat
och ligger i en krubba.                                                  Luk 2:12

Herdarna sade: Låt oss skynda till Betlehem för att se det 
Ord som Herren har sagt oss.

V. Med godhet och med trofasthet har Herren tänkt på
 Israels folk.
R. Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Allsmäktige Gud, du som underbart har skapat människan 
och ännu underbarare har återställt din bild i henne, låt 
oss få del av hans gudomliga natur som för vår skull har 
blivit sann och verklig människa, Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

4. Jesus frambärs i templet                                        Luk 2:22–40

Mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla 
folk. Luk 2:30f

Den gamle tog Barnet i famnen,
men Barnet var hans Herre.
Jungfrun blev moder men förblev Jungfru.
Hon tillbad den hon fött till världen.

V. Vi har besinnat din godhet, o Gud,
R. här i ditt tempel.

Allsmäktige, evige Gud, din Son blev en av oss och fram-
buren i templet. Låt oss här förenas med honom, så att vi 
kan träda fram heliga och fläckfria inför dig. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. Amen.

5. Jesus blir återfunnen i templet                           Luk 2:41–52

Visste ni inte att jag måste vara hos min Fader?       Luk 2:49

Jag skådar dig i helgedomen,
jag ser din makt och din härlighet.
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V. Lyckliga de som bor i ditt hus,
R. och alltid kan sjunga ditt lov.

Gud, du sände din Son till vår jord för att befria människan 
från dödens villkor. Skänk oss, som väntar på hans åter
komst, dina himmelska gåvor, så att vi redan nu kan leva 
som dina fria barn. Genom honom, Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.

Ljusets mysterier                          [Torsdag, eller tiden »under året«.]

1. Jesus döps av Johannes i Jordan                        Matt 3:13–17

Detta är min älskade son, han är min utvalde.        Matt 3:17

Frälsaren steg ner i Jordan
för att nyskapa den fallna männi skan,
med vattnet återställa den fördärvade naturen 
och hölja vår dödliga kropp i odödlighetens klädnad.

V. Detta är min tjänare som jag har utvalt,
R. den som jag älskar och som min själ har sin glädje i.

Allsmäktige, evige Gud, du uppenbarade Kristus som din 
älskade Son när Anden sänktes över honom vid dopet i 
Jor dan. Låt oss, som genom vatten och Ande har blivit dina 
barn, för alltid leva så att vi behagar dig. Genom honom, 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

2. Jesus förvandlar vatten till vin i Kana                 Joh 2:1–11

Hans mor sade till tjänarna:
Gör det han säger åt er.                                                   Joh 2:5

Kyrkan förenas med sin himmelske Brudgum:
i Jordanfloden avtvår Kristus hennes synder,
de vise männen skyndar med gåvor
till Konungens bröllop,
och gästerna gläder sig,
när vattnet förvandlas till vin.
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V. Du skall heta »den som jag har kär«,
R. och ditt land »den äkta makan«.

Gud, låt din Andes eld brinna i oss, så att vi, som i Kristus 
har stått upp till det nya livet, med kropp och själ kan tjäna 
dig och leva till din ära. Genom honom, Jesus Kristus vår 
Herre. Amen.

3. Jesus förkunnar evangeliet
om Guds rike och omvändelsen                           Mark 1:14–15

Han gick upp på berget.
Han satte sig ner, och hans lärjungar
kom fram till honom.
Han började undervisa dem.                                       Matt 5:1f

Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig till
att frambära ett glädjebud till de fattiga.
Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna
och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet
och förkunna ett nådens år från Herren.                  Jes 61:1–2

V. Tiden är inne, Guds rike är nära.
R. Omvänd er och tro på evangeliet.

Herre, uppfyll ditt löfte och sänd din helige Ande, så att vi 
blir levande vittnen i världen om vår Herres Jesu Kristi liv 
och evangelium. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

4. Jesus förklaras på Tabor                                       Matt 17:1–9

Israeliterna såg Herrens härlighet
som en förtärande eld på toppen av berget.
Mose gick in i molnet och upp på berget.       2 Mos 24:17–18

Ur molnet kom en röst som sade: Detta är min älskade 
son, han är min utvalde. Lyssna till honom.           Matt 17:5
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V. Hos dig, Herre, är livets källa.
R. I ditt ljus ser vi ljus.

Evige Gud, när Kristus trädde fram i förklaringens ljus, 
fick fäderna från det gamla förbundet vittna om hans 
hemlighet, och du betygade att vi i honom blivit dina barn. 
Ge oss en sann och bärande tro, så att vi lyssnar till din 
älskade Son och med honom får ärva det himmelska riket. 
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

5. Jesus instiftar sin kropps
och sitt blods påskmåltid                                       Matt 26:26–29

Brödet jag skall ge är mitt kött,
jag ger det för att världen skall leva.                            Joh 6:51

Heliga gästabud, åminnelse av Kristi lidande,
här äter han med oss och är vår föda,
här flödar nåden,
här ges en pant på himlens härlighet.

V. Bröd från himlen gav han dem.
R. Änglabröd fick människor äta.

Herre vår Gud, vi tror och bekänner att vår Herre Jesus 
Kristus, han som för vår skull föddes av jungfrun Maria 
och led döden på korset, här är närvarande under bröds 
och vins gestalt. Låt oss ur denna gudomliga källa hämta 
frid för vårt liv på jorden och evig frälsning. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. Amen.

Smärtans mysterier                  [Tisdag och fredag, eller Stilla veckan.]  

1. Jesus lider dödsångest i Getsemane                Matt 26:36–46

Låt din vilja ske.                                                          Matt 26:42

När de onda kommer emot mig för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
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då skall de själva snava och falla.
Om en krigshär hotar mig känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer är jag ändå trygg.

V. Därför säger jag: Jag är här.
R. I bokrullen står vad jag skall göra.

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi inte lockas bort 
från dig utan bygger våra liv på dina löften och vad som 
än händer aldrig överger din Son, vår Herre Jesus Kristus, 
som med sin ensamhet och smärta har helgat vårt lidande 
och vår död, han som lever och råder i evighet. Amen.

2. Jesus gisslas                                                              Matt 27:26

Vad som ännu fattas i Kristi lidanden,
det lider jag i mitt eget kött,
för hans kropp, som är Kyrkan.                                   Kol 1:24

Det skär mig in i märgen när mina fiender hånar mig,
när de ständigt frågar: Var är din Gud?
Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro?
Sätt ditt hopp till Gud!

V. Jag är kraftlös och krossad.
R. Jag skriker ut mitt hjärtas jämmer.

Gud vår Fader, du som i din Sons förnedring har 
upprättat den fallna världen, låt vår befrielse från syndens 
makt glädja oss nu och för evigt. Genom honom, Jesus 
Kristus, vår Herre. Amen.

3. Jesus törnekrönes                                                Matt 27:27–31

Han svarade inte med skymford när han skymfades.
Han svarade inte med hotelser när han fick lida.
Han överlät sin sak
åt honom som dömer rättvist.                                    1 Pet 2:23

Du gör oss till ett åtlöje för våra grannar,
till spott och spe för dem som bor omkring oss.
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Du gör oss till en visa bland folken,
ett mål för allas förakt.
Grip in, kom till vår hjälp,
befria oss, du som är god!

V. Varför döljer du ditt ansikte,
R. och glömmer vår nöd och plåga?

Herre, skydda och stärk din Kyrka med evig nåd, hjälp 
henne i hennes frestelser och led henne på dina vägar, ty 
utan dig kan inget mänskligt bestå. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. Amen.

4. Jesus bär sitt kors                                                       Joh 19:17

Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv
och varje dag ta sitt kors och följa mig.  Luk 9:23

Jag lever, fast inte jag själv, det är Kristus som lever i mig.

V. Innan jag fick lida for jag vilse,
R. men nu håller jag mig till ditt ord.

Bevara, Herre, dina tjänare, och fostra oss till goda gär
ningar. Ge oss din tröst och ditt beskydd i detta liv, och 
låt oss ej gå miste om det eviga. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.

5. Jesus korsfästes
och överlämnar sin ande                                       Matt 27:32–56

Jesus sade till lärjungen: Där är din mor.                  Joh 19:27
Jesus ropade med hög röst:
Fader, i dina händer lämnar jag min ande.             Luk 23:46

Ditt Kors, o Herre, tillber vi,
och din heliga uppståndelse lovsjunger och ärar vi,
ty genom Korsets trä blev världen fylld av glädje.
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V. Jag ligger nedtryckt i stoftet.
R. Skänk mig liv, som du har sagt.

Herre, tänk på din nåd och barmhärtighet mot oss, och väl
signa för evigt dina tjänare, för vilka din Son Jesus Kristus 
gjutit sitt blod och instiftat påskens mysterium. Han som 
lever och råder i evighet. Amen.

Härlighetens mysterier                   [Söndag och onsdag, eller påsktiden.]

1. Jesus uppstår från de döda                                  Matt 28:1–10

Har vi blivit ett med honom genom att dö som han,
skall vi också bli förenade med honom
genom att uppstå som han.                                           Rom 6:5

Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: Frid åt 
er alla.

V. Jag vill lovsjunga dig, Herre,
 ty du drog mig upp ur djupet,
R. och lät inte mina fiender triumfera.

Barmhärtige, evige Gud, låt nådens gåvor växa till i oss, 
så att vi allt djupare fattar påskens hemlighet: vår helighet 
som döpta, vårt nya liv i Anden, vår värdighet som vunnits 
med Kristi dyrbara blod. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.

2. Jesus far upp till himlen                                        Apg 1:6–11

Gud har gjort oss levande
tillsammans med Kristus — av nåd är ni frälsta —
och uppväckt oss med honom
och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus.    Ef 2:5f

Ärans Konung, lämna oss inte ensamma, utan sänd oss 
Faderns Ande, som du lovat.
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V. Gud är konung över folken.
R. Han sitter på sin heliga tron.

Allsmäktige Gud, fyll oss med helig glädje och låt oss leva 
i tacksamhet och kärlek, ty Kristi himmelsfärd är början till 
vår upphöjelse, och hela Kyrkans kropp är kallad till den 
härlighet dit hennes huvud och Herre har gått före. Genom 
honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

3. Jesus utgjuter sin Ande på Pingstdagen            Apg 2:1–11

Hoppet sviker oss inte, 
ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan
genom att han har gett oss den helige Ande.            Rom 5:5

Det är inte ni som talar, utan er Faders Ande talar genom er.

V. Du sänder din Ande, då skapas liv.
R. Du gör jorden ny.

Må Anden, Herre, ge oss de andliga gåvorna, så att vår 
vilja kan behaga dig genom att bli ett med din. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

4. Jesus upptar sin moder till himlens härlighet

Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i 
solen och med månen under sina fötter och en krans av 
tolv stjärnor på sitt huvud.                                          Upp 12:1

Stora ting låter den Mäktige ske med mig.
Alla släkten skall prisa mig salig.

V. Saliga de som hör Guds ord,
R. och tar vara på det.

Allsmäktige evige Gud, till himlens härlighet har du 
upphöjt din Sons moder, den alltid rena Jungfrun Maria, 
med kropp och själ. Lär oss att lyfta blicken upp till denna 
härlighet, och låt oss en gång dela den med henne. Genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
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5. Jesus kröner sin moder i himlen

Salig är den som håller ut då han prövas;
när han har bestått provet skall han få
det eviga livets segerkrans,
som Gud har lovat dem som älskar honom.               Jak 1:12

En drottning står på din högra sida,
i gyllene skrud,
du himmelske Konung.

V. Salig du som trodde,
R. ty det som Herren låtit säga dig har gått i uppfyllelse.

Barmhärtige Gud, du gjorde den saliga Jungfrun till vår 
him melska moder och drottning. Låt oss känna stödet av 
hennes förbön och vinna dina barns härlighet i himlens 
rike. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

barmhärtighetenS roSenKranS
Dessa böner ingår i andakten till Jesu barmhärtighet lanserad av den heliga 
Faustyna Kowalska.

Man använder en vanlig rosenkrans och inleder med Her rens 
bön, Var hälsad, Maria och den apostoliska trosbekännelsen 
(de tre första kulorna). Därefter ber man:
Vid de stora kulorna: Evige Fader, vi frambär till dig din älskade 
Sons, vår Herre Jesu Kristi kropp och blod, själ och gudom, till 
försoning för vår och hela världens synd.
Vid de små kulorna: För hans smärtsamma lidandes skull, för
barma dig över oss och hela världen (tio gånger).
Till sist: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige Odödlige, 
förbarma dig över oss och hela världen.
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anDliga övningar
Den helige Ignatius av Loyola (1491–1556) har i sin bok Andliga öv nin gar 
(Ejercicios espirituales) utformat övningar som syftar till att etablera en djup 
och personlig relation till Jesus Kristus. I mindre skala kan övningarna 
utföras på egen hand. En erfaren andlig väg ledare bör dock finnas till 
hands, i synnerhet när det rör sig om längre andliga reträtter.
 Andliga övningar består av en rad olika former av bön. En av dem är att 
med fantasi, tanke och känsla leva sig in i berättelserna ur Bibeln. Jag träder 
själv in i handlingen och låter texten beröra mig. Kontemplationen, som tar 
mellan en halv och en hel timme, omfattar följande moment:

Förberedande bön: 

Gud vår Herre, jag ber dig om nåden att alla mina avsikter, 
handlingar och sysselsättningar inriktas helt och hållet på 
att tjäna och lovprisa dig.

Läsning:
Jag läser lugnt och sakta igenom ett avsnitt ur evangelierna. 

Bön om nåd:
Jag ber dig, Gud, om nåden att beröras av den helande Kristus, 
lyssna på den undervisande Kristus, sörja med den lidande 
Kristus, glädjas med den uppståndne Kristus (allt efter innehållet 
i texten).

Meditation: 
Med fantasins blick lever jag mig in i berättelsen. Hur ser 
platsen ut? Hur ser personerna ut? Vad säger de till var an
dra? Hur agerar de? Jag låter handlingen tala till mig per
son ligen. Vilka tankar och känslor väcker den?

Samtal: 
Jag avslutar övningen med ett samtal. Såsom vänner talar 
med varandra samtalar jag med Fadern, Sonen, Anden 
eller med Guds Moder Maria om det som berört mig under 
medi tationen.

Avslutning:
Jag ber Herrens bön.
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Reflektion:
Jag reflekterar kort över erfarenheten från övningen och 
drar andlig nytta från den för mitt liv i vardagen.
Andra böner ur Andliga övningar: Tag, Herre (s. 123), Eviga Ord (s. 123), 
Helga mig, du Kristi själ (s. 376).

Människan är skapad för att prisa Gud vår Herre, för att visa ho nom 
vördnad och tjäna honom och därigenom rädda sin själ.
 De övriga tingen på jordens yta är skapade för människan och för att 
hjälpa henne uppnå det mål för vilket hon är skapad. Av detta följer att 
människan skall använda tingen i den mån de hjäl per henne att nå sitt mål 
och lösa sig ifrån dem i den mån de hindrar henne från detta.
 Därför är det nödvändigt att vi gör oss likstämda gentemot alla skapade 
ting i allt som är överlämnat åt vår fria viljas förmåga att avgöra, och som 
inte är förbjudet.
 Vi skall alltså från vår sida inte hellre önska hälsa än sjukdom, rikedom 
än fattigdom, ära än vanära, ett långt liv än ett kort, och på samma sätt med 
allt annat, utan endast önska och välja det som bäst kan leda oss till det mål 
för vilket vi är skapade.

Ignatius av Loyola

Inre bön
»Att hålla inre bön är som att umgås med en vän, som vi vet älskar oss, 
och som vi därför ofta träffar för att ensamma och förtroligt få tala med« 
(Teresa av Avila).
 »För mig är bönen en hjärtats lyftning, en enkel blick mot him len, ett rop 
av tacksamhet och kärlek i prövningens stund såväl som i glädjens, kort 
sagt, den är något stort, övernaturligt, som vidgar min själ och förenar mig 
med Jesus« (Thérèse av Jesusbarnet).
 Samvaron med en vän är inte ett oavbrutet samtal. Bönen bör avbrytas 
av tystnad, i korta pauser som så småningom blir längre och längre, till dess 
bönen övergår i mottaglighet och tyst lyss nande. Aktivt ger vi oss själva 
med allt som är vårt — Gud svarar med att ge sig själv.
 Vi är ofta rädda för stillheten. Det beror på att vi har vår trygg het i 
verkligheten omkring oss: i ljuden, i föremålen. I stillhetens bön faller all 
yttre trygghet bort, och det verkar skrämmande. Men det är där som Gud 
vill ge oss sin djupa trygghet och frid. »Frid lämnar jag kvar åt er, min frid 
ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger« (Joh 14:27).
 Den inre bönen fordrar mod, mod att ställas naken inför Gud och inför 
sig själv och att våga fråga sig vem man egentligen är och vad man lever för 
— och vänta svar från Gud. Det är att bli mer människa, mer Guds avbild 
och likhet.
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 Den »kärleksfulla uppmärksamheten på Gud« (Johannes av Korset), 
utan ord och utan tankemöda, kallas kontemplation. Man når den sällan 
med ens. Först måste man lära sig att Gud är Givaren och man själv endast 
mottagare. Han ingjuter bönens Ande i oss när han så vill, »likt ett vårregn 
som vattnar jorden« (Hos 6:3). Detta kan ske för ett kort ögonblick eller 
under längre stunder. Herren vet bäst vad vi behöver.
 Mystikerna har beskrivit denna den inre vilans bön, som är Guds Andes 
verk i själen. Teresa av Avila skriver: »Herren inbjuder alla! Och jag är över-
tygad om att alla som inte stannar på vägen skall få dricka av detta levande 
vatten.«
 Men inga framsteg i bönen är möjliga utan att vi också försöker leva som 
Guds barn, att vi strävar efter att hålla sinnet rent från alla bittra, kärlekslösa 
och orena tankar och att visa uppriktig kärlek mot våra medmänniskor. 
Älska Herren din Gud med hela sitt hjärta och hela din själ — och din nästa 
som dig själv: detta förblir huvud regeln. Den som tillber Gud i ande och 
sanning känns igen på en allt större kärlek till medmänniskorna.

När bönen förefaller svår

Om du inte vet vad du skall säga, så börja med att säga till Gud att du inte • 
vet. Lyssna vid samvetets dörr och tala med Gud om det som du hör där, 
så att du kan komma till att tala i Jesu namn.
Om det uppstår yttre hinder för bönen, som stör stillheten, så gör vad du • 
kan för att få ensamhet. Men går det inte att få ensamhet och tystnad, så  
be ändå i dina tankar, i Jesu namn.
Om du skulle komma på den tanken att du inte ber rätt, så be så gott du • 
kan. Det är bättre att en människa ber, även om hon inte ber rätt, än att 
hon inte ber alls. Ty den helige Ande, som uppmanar henne till bön, lär 
henne nog att be rätt.
Om du är osäker och inte vet om du skall be enligt en föreskrift eller med • 
egna ord, så välj vilket sätt som helst, bara du ber i Jesu namn.
Om du inte vet till vilken av gudomspersonerna du skall vända dig, så be • 
till vem av dem du vill, bara du ber i Jesu namn.
Är du bekymrad över att inte ha andakt och iver i bönen, så be så gott du • 
kan, även om det är matt och svagt, bara du ber i Jesu namn.
Möter du invändningen att det inte finns någon Gud och ingen Frälsare, • 
så se upp mot den praktfulla himlen, betrakta den sköna jorden och 
betänk vad din själ har erfarit, så att du kan be i Jesu namn.
Om tröghet och olust att be överfaller dig, så att du har svårt att förmå • 
dig till att be och snart tröttnar på  bönen, så be i stället oftare och kortare, 
men be i Jesu namn.
Om onda tankar och begär uppstiger när du ber, be mycket allvarligare • 
så att du kan övervinna dem när du ber i Jesu namn.
Om din bön en tid verkar vara förgäves, så fortsätt ändå  att be i Jesu • 
namn.

Henric Schartau
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Mat, dryck och sömn är nödvändiga för kroppens hälsa.
Kärlek och gemenskap är nödvändiga för den psykiska hälsan.
Stillhet och bön är nödvändiga för den andliga hälsan.
Men kropp, själ och ande påverkar varandra inbördes.
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TIDEGÄRDEN

Tidegärden (tidebönerna, officiet) är hela Kyrkans officiella bön, 
som Kyrkans tjänare och ordensfolket dagligen ber. Tidegärden har 
sitt namn av att den helgar dygnets »sju tider« (natten, morgonen, 
förmiddagen, middagen, efter middagen, solnedgången och dagens 
slut; jfr Ps 119:164). Kyrkan inbjuder alla sina medlemmar att delta 
i någon del av tidegärden, i synnerhet när man samlas till reträtter, 
kon ferenser etc. Också i familjen kan man på detta sätt be i gemen
skap med hela Kyrkan. I första hand ber man då morgonbönen 
(lau des), bönen vid solnedgången (vesper) eller bönen vid dagens 
slut (comple torium).
 Laudes och vesper är de två viktigaste tidebönerna. De har sam
ma upp byggnad: ingång, hymn, tre bibliska sånger, skrift läs ning, 
responsorium, canti cum (sång) ur evangeliet, förböner, Her rens bön, 
kollektbön, välsignelse.
 Följande söndagsofficium kan användas vid mera tillfälligt 
bruk av tide bönen. Den som vill delta i Kyrkans fullständiga tide
gärd finner psalmer och andra bibliska sånger i psalmvalslistan i 
slutet av denna bok.

Några praktiska anvisningar

Vare sig man ber tidegärden gemensamt eller enskilt bör kroppens 
hållning vara ett uttryck för hela människans bön. Man står upp 
under ingången samt från och med den evangeliska sången och till 
bönens slut. Man (står upp och) böjer sig djupt under orden Ära 
vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Man gör korstecknet vid 
ingången, i början av den evangeliska sången och vid välsignelsen. 
Vid gemensam bön gör man en paus vid asterisken (*) efter halv
versarna i de bibliska sångerna.
 Också vid enskild tidebön kan man lämpligen läsa texterna 
eftertänksamt och halvhögt, eftersom tidegärden till sin natur inte 
är en privat andakt utan en del av Kyrkans liturgi.

Om det kristna bruket av Psaltaren

Psaltaren är den bibelbok som brukas mest i Kyrkans gudstjänst. På 
ett tidlöst språk uttrycker psalmerna allmänmänskliga erfarenheter 
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av smärta och jub lande glädje, ångest och förtröstan, sårbarhet och 
tacksamhet, skuld och för soning. I psalmerna finns också profetiska 
antydningar om Jesu liv, död och uppståndelse. Den Uppståndne 
sade till sina lärjungar: »Allt måste uppfyllas som står skrivet om 
mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna« (Luk 24:44). I 
ljuset av Jesu Påsk har denna urgamla och av den helige Ande 
inspirerade poesi fått sin djupaste innebörd. Jesus själv använde 
psalmerna i sin bön till Fadern. Kyrkan, som är Kristi fortlevande 
kropp på jorden, ber med samma ord. I psalmerna hör vi Kristi röst 
i oss och vår röst i hans, i psalmerna är vi förenade med honom 
och med våra bröder och systrar på hela jorden. I psalmerna delar 
vi varandras farhågor och glädjeämnen inför Guds ansikte. Vi ber 
om beskydd mot våra fiender, ondskans makter, och vi jublar över 
Kristi seger över döden och meningslösheten.

FörbereDelSe För tiDebönen

Öppna, Herre, mina läppar till att välsigna ditt heliga namn, 
och rena mitt hjärta från alla tomma, orena och främmande 
tankar. Upplys mitt förstånd och upptänd min kärlek, så 
att jag värdigt, uppmärksamt och hängivet förrättar denna 
tidebön och blir bönhörd inför ditt gudomliga majestät. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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SÖNDAG VID FÖRSTA VESPERN
Söndagen börjar liturgiskt med den första vespern på lördagskvällen (helg
måls ringningen).

Till ingång

V. Gud, kom till min räddning.
R. Herre, skynda till min hjälp.
A. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
 Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. (Halleluja).

Hymn

Stäm upp, min själ, och lova Gud  
med allt som anda har och ljud,
hans makt som inga gränser vet,
hans godhet och barmhärtighet.

Allt liv i honom har sin grund.
Han vet dess mål, dess dag och stund.
I allt som lever han ock lagt,
en djup och evig längtans makt.

Ty Fader är hans rätta namn,
för alla öppen står hans famn.
Med allt vad anda har och ljud,
stäm upp, min själ, och lova Gud.

Gud, Fader, Son och Ande, bliv
oss alltid när och frid oss giv.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen.

eller:

Du glädjens Ljus, du klara återsken av Faderns härlighet,  
odödligt, himmelskt, saligt, Jesus Kristus!
När solen sänker sig och aftonglöden brinner
vi kommer för att prisa Fader, Son och helig Ande.
I varje tid, i alla evigheter
dig vare tack och lov från allt som är och lever.
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O Kriste, o Guds Son, som skänker liv i överflöd,
dig vare lov, dig prisar alla världar.

Eller en annan hymn efter kyrkoårstiden.

Psalm 113 — Välsignat vare Herrens namn

Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa (Luk 1:52).

Antifon 1 Från solens uppgång till dess nedgång
 skall Herrens namn bli prisat.
Advent   Var hälsad, Maria, full av nåd,
 Herren är med dig, halleluja.
Fastan   Omvänd er och tro på evangeliet, säger Herren.
Påsk  Herren är hög över alla folk,
 han har rest sin tjänare ur stoftet, halleluja.

Prisa Herren, ni hans tjänare, *
 prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn *
 nu och för evigt!
Från öster till väster *
 skall Herrens namn bli prisat.
Herren är upphöjd över alla folk, *
 hans härlighet når högre än himlen.
Vem är som Herren, vår Gud, *
 han som tronar så högt,
han som ser ner så djupt — *
 vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset, *
 den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar, *
 bland furstarna i sitt folk.
Han ger den ofruktsamma ett hem *
 som lycklig mor till söner.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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Bön. Herre vår Gud, du lät din Son, högt upphöjd över alla 
himlar, stiga ner till oss för att upprätta oss och göra oss 
till dina barn. Fyll oss med din Ande, så att vi från solens 
upp gång till dess nedgång lovar och välsignar ditt namn. 
Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Psalm 116 B — Tacksägelse i templet

Låt oss genom honom (Kristus) ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud 
(jfr Heb 13:15).

Antifon 2 Jag vill lyfta frälsningens bägare
 — och åkalla Herrens namn.
Advent   Gläd dig, Jerusalem — se din Frälsare kommer.
Fastan   Herre, fräls min själ från döden
  och mina fötter från fall.
Påsk  Du har lossat mina band — åt dig vill jag offra  
 lovets offer, halleluja.

Jag trodde att jag skulle gå under, *  
 jag plågades svårt
och tänkte i min oro: *
 Alla människor sviker.
Hur skall jag återgälda Herren *
 alla hans välgärningar mot mig?
Jag lyfter räddningens bägare *
 och åkallar Herren.
Jag vill infria mina löften till Herren *
 inför hela hans folk.
De trognas liv *
 är dyrbart i Herrens ögon.
Herre, jag är din tjänare, †
 bara din tjänare, din tjänarinnas son, *
 du har lossat mina bojor.
Jag vill frambära tackoffer åt dig, *
 jag vill åkalla Herren.
Jag vill infria mina löften till Herren *
 inför hela hans folk
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på förgårdarna till Herrens tempel, *
 inne i Jerusalem.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Antifonen upprepas.

Bön. Herre, lossa våra band, syndens och ondskans band, 
och hjälp oss att i ord och handling offra lovets offer för 
alla dina välgärningar mot oss. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre.

Fil 2:6–11 — Kristus, Guds Tjänare

Antifon 3  Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära.
Advent   Herren skall komma i härlighet
  — och alla män ni skor skall se honom, halleluja.
Fastan   Kristus blev lydig intill döden
  — ja, intill döden på korset.
Påsk  Måste inte Kristus lida detta
 — och så gå in i sin härlighet? Halleluja.

Kristus Jesus ägde Guds gestalt *
 men vakade inte över sin jämlikhet med Gud
utan utblottade sig och antog en tjänares gestalt, *
 då han blev människornas like.
Han som till det yttre var som en människa *
 ödmjukade sig och blev lydig intill döden,
 döden på ett kors.
Därför har Gud upphöjt honom över allting *
 och givit honom namnet över alla namn,
för att alla knän skall böjas i Jesu namn, *
 i himlen och på jorden och under jorden,
och för att alla tungor skall bekänna *
 att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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Kort skriftläsning och responsorium

Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud! Aldrig 
kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem 
kan känna Herrens tankar, vem kan vara hans råd givare? 
Vem har skänkt honom något som han måste åter gälda? 
Av honom och genom honom och med honom som mål är 
allting till. Hans är härligheten i evighet. Amen.

Rom 11:33–36

V. Välsignat vare Herrens namn † från nu och till evig tid.
R.  Välsignat vare Herrens namn † från nu och till evig tid.
V.  Från solens uppgång ända till dess nedgång
 skall Herrens namn bli prisat.
R.  Från nu och till evig tid.
V.  Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R.  Välsignat vare Herrens namn † från nu och till evig tid.

I Advent

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må 
er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de 
är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Han som 
kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

1 Thess 5:23–24

V. Herre, låt oss se din nåd † och ge oss din frälsning.
R. Herre, låt oss se din nåd † och ge oss din frälsning.
V. Vänd dig till oss, du vår Gud.
R. Och ge oss din frälsning.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Herre, låt oss se din nåd † och ge oss din frälsning.

I Fastan

Jag uppmanar er att inte kasta bort den nåd ni tar emot 
från Gud. Han säger: När stunden var inne bönhörde jag 
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dig, och på frälsningens dag hjälpte jag dig. Nu är den rätta 
stunden, nu är frälsningens dag.                      2 Kor 6:1–2

V. Herre, förbarma dig och var oss nådig,
 † ty mot dig har vi syndat.
R. Herre, förbarma dig och var oss nådig,
 † ty mot dig har vi syndat.
V. Hör, o Kristus, vår bön ur djupen.
R. Ty mot dig har vi syndat.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Herre, förbarma dig och var oss nådig,
 † ty mot dig har vi syndat.

Under Påsktiden

Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, 
Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har 
kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut 
inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann 
barm härtighet har nu funnit barmhärtighet.

1 Pet 2:9–10

V. Dröj kvar hos oss, Herre,
 ty det lider mot aftonen, † halleluja, halleluja.
R. Dröj kvar hos oss, Herre,
 ty det lider mot aftonen, † halleluja, halleluja,
V. och dagen nalkas redan sitt slut.
R. Halleluja, halleluja.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Dröj kvar hos oss, Herre,
 ty det lider mot aftonen, † halleluja, halleluja.

Magnificat — Marias lovsång                               Luk 1:46–55

Antifon  Se, jag är Herrens tjänarinna — må det ske med 
mig som du har sagt, halleluja.

Advent  Helig Ande skall komma över dig — och den 
Högstes kraft skall vila över dig, halleluja.
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Fastan  Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har 
sar gat oss, han skall också hela oss, ja på tredje 
dagen skall han låta oss stå upp.

Påsk  Jag såg ett nytt Jerusalem komma ner från him len,
  likt en brud smyckad för sin brudgum, hal leluja.

Min själ prisar Herrens storhet, *  
 min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
 från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
 hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
 varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
 han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
 och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
 och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
 och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham *
 och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Förböner

Låt oss be till Gud vår Fader som älskar sina barn och hör 
deras bön, låt oss med förtröstan vända oss till honom:

R. Herre, förbarma dig.

Vi ber för vår påve N., vår biskop N. och alla Kyrkans tjän
are. R.
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Välsigna markens gröda och låt varje människa få vad hon 
behöver till kropp och själ. R.

Låt de svaga finna tröst och styrka, ge de sjuka hälsan och 
för de fångna till frihet. R.

Bevara oss för en plötslig och oväntad död. R.

Skänk våra avlidna evig frid och salighet. R.

Fria förböner.

Fader vår …

Ge oss din nåd, o Gud, så att vi alltid älskar dig och håller 
dina bud och sätter allt vårt hopp till dig, ty du överger aldrig 
dem som överlåter sig åt din kärlek. Genom Jesus Kristus, 
din Son, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den 
helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Eller den innevarande dagens kollektbön.

Välsignelse

Herren välsigne oss + och bevare oss för allt ont  
och före oss till det eviga livet.
Om en präst eller diakon leder tidebönen sker välsignelsen och avslutningen 
som i mässan.

Completorium, se nedan (s. 94–98).

SÖNDAG VID LAUDES

Invitatorium

V. Herre, öppna mina läppar, 
R. så att min mun kan förkunna ditt lov.

(Man gör korstecknet över läpparna.)
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Psalm 95 — Uppmaning till lovsång
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga »i dag« (Heb 3:13).

R. Kom, låt oss jubla till Herrens ära.

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
 och hylla vår klippa, vår räddning!
Låt oss träda fram inför honom och tacka,
 hylla honom med sång och spel! R.

Ty en stor Gud är Herren,
 en stor konung över alla gudar.
I hans hand är jordens djup,
 och bergens toppar är hans.
Hans är havet, som han har gjort,
 och fasta landet, som hans händer format. R.

Kom, låt oss falla ned och tillbe,
 knäböja inför Herren, vår skapare,
ty han är vår Gud
 och vi hans folk, fåren i hans hjord. R.

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!
 Förhärda er inte som vid Meriva,
 som den gången vid Massa i öknen,
där era fäder satte mig på prov,
 prövade mig fast de sett vad jag gjort. R.

I fyrtio år var jag led på det släktet
 och sade: Detta folk far vilse,
 de känner inte mina vägar.
Då svor jag i min vrede:
 De skall inte nå fram till min viloplats. R.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. R.

Invitatoriet kan bortfalla, och man börjar då på vanligt sätt: »Gud, kom till 
min räddning …« (s. 69).
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Hymn

Vilken väldig makt och klarhet,
 Herre Kristus, i ditt ljus,
du betvingar nattens fasor,
 för till seger dagen fram,
du förintar mörkrets välde
 och är lyktan på vår väg.

Då du födes, vi förnyas,
 då du kallar, väcks vi upp,
då du rör oss, öppnas himlen,
 då du döljes, flyr vår frid,
i din död är all vår frihet
 och din gudom är vårt ljus.

Du som låter oss få dela
 segern över natt och värld,
giv oss, Konung, som en gåva
 detta evighetens ljus,
det som ingen natt fördunklar,
 som är glädje, ren och sann.

Ära vare Gud Treenig,
 Fader, Son och Ande god,
o du mäktige och höge,
 du är liv och härlighet,
du är frid och du är glädje,
 nu och evigt hjärtats lust. Amen.

Eller annan hymn efter kyrkoårstiden.

Psalm 63:2–9 — Längtan efter Gud

Vakar i längtan efter Gud gör den som tar avstånd från mörkrets gär ningar.

Antifon 1 Jag vill lova dig, så länge jag lever — i ditt namn 
 vill jag upplyfta mina händer, halleluja.
Advent   Öknen och ödemarken skall glädja sig —
  se, Gud kommer själv och frälsar oss, halleluja.
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Fastan   Vakna, du som sover — stå upp från de döda,
  så skall Kristus lysa över dig.
Påsk  Den som törstar skall få livets vatten för intet, 
 halleluja.

Gud, min Gud, dig söker jag, *
 min själ törstar efter dig,
min kropp längtar efter dig, *
 som ett kargt och uttorkat land.
Då skådar jag dig i helgedomen, *
 jag ser din makt och din härlighet.
Din nåd är mer värd än livet. *
 Min tunga skall prisa dig.
Jag vill lova dig så länge jag lever *
 och åkalla dig med lyfta händer.
Min hunger stillas som av feta rätter, *
 jag lovsjunger dig med jublande tunga.
Jag minns dig när jag gått till vila, *
 jag tänker på dig i nattens timmar,
ty du kom till min hjälp, *
 i dina vingars skugga jublar jag.
Jag håller mig tätt intill dig, *
 din hand ger mig stöd.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Bön. Gud, det eviga ljusets källa, i morgonens stillhet söker 
vi dig. Upplys oss, så att vi kan ära dig i ord och gärning 
och vårt liv blir en lovsång till dig. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre.
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Jfr Till Dan B:34–65b, 33 — De tre männens lovsång
Skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds 
barn får när de förhärligas (Rom 8:21).

Antifon 2  Lovsjung och upphöj Gud i evighet, halleluja.
Advent  Kom till vattenkällan, alla ni som törstar — sök  
 Herren, medan han låter sig finnas, hal leluja. 
Fastan  Herren din Gud skall du tillbe — och endast
 ho nom skall du tjäna.
Påsk  Honom, som sitter på tronen, och Lammet —  
 till hör lovet och äran och priset och väldet,
 i evig heter nas evigheter, halleluja.

Prisa Herren, alla hans verk, *  
   lovsjung och upphöj honom i evighet.
Prisa Herren, ni himlar, *
 prisa Herren, ni hans änglar.
Prisa Herren, allt vatten ovan himlen, *
 prisa Herren, himlens hela här.
Prisa Herren, sol och måne, *
 prisa Herren, himlens stjärnor.
Prisa Herren, regn och dagg, *
 prisa Herren, alla vindar.
Prisa Herren, eld och solglöd, *
 prisa Herren, köld och hetta.
Prisa Herren, daggdroppar och snöflingor, *
 prisa Herren, nätter och dagar.
Prisa Herren, ljus och mörker, *
 prisa Herren, frost och köld.
Prisa Herren, rimfrost och snö, *
 prisa Herren, blixtar och moln.
Prisa Herren, du jord, *
 prisa Herren, berg och höjder.
Prisa Herren, allt som växer på marken, *
 prisa Herren, hav och floder.
Prisa Herren, alla källor, *
 prisa Herren, valar och allt som rör sig i vattnet.
Prisa Herren, alla himlens fåglar, *
 prisa Herren, alla vilda och tama djur.
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Prisa Herren, ni människor, *
 prisa Herren, Israel.
Prisa Herren, ni hans präster, *
 prisa Herren, ni hans tjänare.
Prisa Herren, rättfärdiga själar och andar, *
 prisa Herren, ni heliga med ödmjuka hjärtan.
Prisa Herren, Hananja, Asarja och Mishael, *
 lovsjung och upphöj honom i evighet.
Låt oss prisa Fadern och Sonen och den helige Ande *
 och lovsjunga och upphöja honom i evighet.
Prisad vare du i himlens boningar, *
 lovsjungen och ärad i evighet.

Detta canticum avslutas ej med »Ära vare Fadern …«

Antifonen upprepas.

Psalm 150 — De heligas jubel

Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet (Upp 7:10).

Antifon 3  Låt oss förkunna Herrens gärningar, halleluja.
Advent   Jubla och gläd dig, du dotter Sion —
  se, din Ko nung kommer till dig, halleluja.
Fastan   Se, nu är den välbehagliga tiden — se, nu är  

 fräls ningens dag.
Påsk  Jag var död, men se, jag lever
 — i evigheternas evig het, halleluja.

Prisa Gud i hans helgedom, *  
   prisa honom i hans höga himmel.
Prisa honom för hans mäktiga gärningar, *
 prisa honom för hans väldiga storhet.
Prisa honom med hornstötar, *
 prisa honom med harpa och lyra,
prisa honom med tamburin och dans, *
 prisa honom med strängaspel och flöjt,
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prisa honom med klingande cymbaler, †
 prisa honom med jublande cymbaler. *
 Allt som lever och andas skall prisa Herren.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Bön. Gud, skapare av himmel och jord, den Helige i dina 
heliga, och de ödmjukas rättfärdighet: låt våra röster 
förenas med den stora lovsången i himlen. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre.

Kort skriftläsning och responsorium

Jag skall bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni 
har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra 
er rena. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny 
ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge 
er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. 
Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina 
stad gar och lever efter dem. Hes 36:25–27

V. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
V. Du som sitter på Faderns högra sida.
R. Förbarma dig över oss.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.

I Advent

Ni vet ju vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty 
nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten 
går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss 
mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss 
leva värdigt, som det hör dagen till. Rom 13:11–13

94

95



Laudes 83

V. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
V. Du som skall komma i världen.
R. Förbarma dig över oss.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.

I Fastan

Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni skall inte sörja
och gråta. Denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte be
drövade. Den glädje Herren ger är er styrka.

Neh 8:9b, 10b

V. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
V. Du som blev slagen för våra missgärningars skull.
R. Förbarma dig över oss.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.

Under Påsktiden

Gud uppväckte Jesus på tredje dagen och lät honom visa
sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg 
hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom, 
efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss upp
draget att förkunna för folket och vittna om att han är den 
som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om 
honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på 
ho nom får syndernas förlåtelse genom hans namn.

Apg 10:40–43

V. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
V. Du som var död men lever för evigt.
R. Halleluja, halleluja.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Kristus, den levande Gudens Son † förbarma dig över oss.
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Benedictus — Sakarias lovsång                            Luk 1:68–79

Antifon   Vår Gud och Fader tillhör äran
  — i evigheternas evig het. Amen.
Advent   Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli
  havande och föda en son,
  och du skall ge honom namnet Jesus, halleluja.
Fastan   Ljus skall bryta fram som en morgonrodnad.
  När du ropar till Herren skall han säga: Se här är jag.
Påsk  Jag är vägen, sanningen och livet — ingen kom mer 
 till Fadern, utom genom mig, halleluja.
Välsignad är Herren, Israels Gud, *  
   som besöker sitt folk och ger det frihet.
Han reser för oss frälsningens horn *
 i sin tjänare Davids släkt,
så som han för länge sedan lovat *
 genom sina heliga profeter,
frälsning från våra fiender *
 och från alla dem som hatar oss.

Han visar barmhärtighet mot våra fäder †
 och står fast vid sitt heliga förbund, *
 den ed han svor vår fader Abraham:
att rycka oss ur våra fienders hand
 och låta oss tjäna honom utan fruktan, *
 rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar.

Och du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, *
 ty du skall gå före Herren och bana väg för honom.
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här
 med förlåtelse för deras synder *
 genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.
Han skall komma ner till oss från höjden, †
 en soluppgång för dem som är i mörker
 och i dödens skugga, *
 och styra våra fötter in på fredens väg.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
Antifonen upprepas.
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Böner

Låt oss be till Gud, vår allsmäktige Fader, låt oss prisa och
ära honom.

R.  Lovad vare du, Herre, i evighet.

Evige Skapare, med tacksamhet tar vi emot den nya dagen 
och förkunnar din Sons uppståndelse. R.

Låt din helige Ande idag undervisa oss i din sanning, och 
låt hans Vishet alltid leda oss. R.

Låt oss med glädje få samlas i ditt hus, kring det bord där 
du räcker oss ditt ord och Jesu kropp och blod. R.

Herre, vi tackar dig för dina oräkneliga välgärningar mot 
oss. R.

Fria böner.

Fader vår …

Helige Herre, allsmäktige Fader, evige Gud, styr och helga 
idag vår kropp och ande i din lag och på dina budords väg, så 
att vi nu och för evigt lever i din frihet. Genom din Son …

eller:

Evige Gud, livets källa, med tacksamhet går vi den nya 
dagen till mötes och ber dig: låt oss en gång få skåda ditt 
ansikte i det eviga ljuset. Genom din Son …

eller:

Herre, du har uppenbarat dig mitt ibland oss, du har 
kommit till oss — inte för att döma oss till den eviga döden, 
utan för att skänka oss ett nytt liv. Lär oss att se något av 
detta påskens ljus i varje mörker vi ännu har att gå igenom. 
Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder i 
en gudom från evighet till evighet.

Eller den innevarande dagens kollektbön.
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Välsignelse

Herren välsigne oss + och bevare oss för allt ont  
och före oss till det eviga livet.
Om en präst eller diakon leder tidebönen sker välsignelsen och avslutningen 
som i mässan.

SÖNDAG VID ANDRA VESPERN

Till ingång

V. Gud, kom till min räddning.
R. Herre, skynda till min hjälp.
A. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
 Nu och alltid och i evigheters evighet.
 Amen. Halleluja.

Halleluja bortfaller under Fastetiden.

Hymn

Nu nalkas dagen snart sitt slut
och solens bana sänker sig.
I gryningen vi sjöng ditt lov.
O Gud, vi åter prisar dig.

Av ljuset allting framgått har,
allt liv, all grönska på vår jord.
Men före allt som är och var
är ljusets ursprung, är ditt Ord.

Du talade, och allt blev till
efter en evig skaparplan.
Du skapade oss till din bild,
din egen Ande blev vårt liv.

O Fader, skapare och Gud,
o du Guds Ord, o helge And’,
din kärlek är vårt hjärtas ljus,
bli kvar hos oss till aftonen. Amen.
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Psalm 110:1–5, 7 — Messias, konung och präst

Han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25).

Antifon 1  Upphöjd till evig ära tronar Kristus
 på Faderns högra sida.
Advent   Se, Herren kommer på himlens skyar
  — med stor makt och härlighet, halleluja.
Fastan   När jag blir upphöjd från jorden
  — skall jag dra alla till mig.
Påsk  Jesus Kristus har renat oss från synden
 — och  sit ter på Majestätets högra sida i höjden, 
 halleluja.

Så lyder Herrens ord till min härskare: *  
 Sätt dig på min högra sida,
så skall jag lägga dina fiender *
 som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion: *
 härska nu bland dina fiender!
Villigt samlas ditt folk *
 i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig *
 som dagg ur gryningens sköte.
Herren har svurit en ed *
 som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt *
 i Melkisedeks efterföljd.
Han dricker ur bäcken vid vägen. *
 Så lyfter han huvudet högt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Bön. Herre, du har redan gjort oss levande med Kristus och 
satt oss med honom på din högra sida. Låt oss också en 
gång med dina heliga få ärva det eviga riket. Genom ho
nom, Jesus Kristus, vår Herre.
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Psalm 111 — Stora är Herrens gärningar
Stora och märkliga är dina gärningar, Herre Gud, allhärskare (Upp 15:3).

Antifon 2 Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, halle luj a.
Advent   Herren har sänt sitt folk förlossning, halleluja.
Fastan   Människan skall leva av varje ord
  — som utgår ur Guds mun.
Påsk  Jag är livets Bröd — den som kommer till mig 
 skall aldrig hungra, halleluja.

Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta *
 i de rättrådigas krets, i menigheten.
Stora är Herrens verk, *
 de begrundas av alla som älskar dem.
Höga och majestätiska är hans gärningar, †
 hans rättfärdighet varar för alltid. *
 Han låter oss minnas sina under.
Nådig och barmhärtig är Herren, †
 han ger föda åt dem som fruktar honom, *
 han minns för evigt sitt förbund.
Han visade sin makt för sitt folk,
 när han gav dem andra folks arvedel. *
 I alla sina gärningar är han trofast och rättvis.
Allt han bestämt är orubbligt †
 och står fast för evig tid, *
 det förverkligas i rättrådighet och sanning.
Han befriade sitt folk, slöt för evigt sitt förbund. *
 Heligt är hans namn och värt att frukta.
Att frukta Herren är vishetens begynnelse, †
 insikt vinner de som gör hans vilja. *
 För alltid ljuder hans lov.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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Bön. Fullborda, Herre, dina under i oss, och kom ihåg det 
för bund som du slutit med oss i din Sons blod. Genom 
samme Jesus Kristus, vår Herre.

Lammets bröllop                                              Upp 19:1–2a, 5–7

Antifon 3  Herren är konung, därför fröjdar sig jorden, hal le luja.
Advent   Se, jag kommer snart
  — och har med mig min lön, halleluja.
Påsk  Herren är konung, därför fröjdar sig jorden, hal leluja.

Halleluja. Segern och äran och makten tillhör vår Gud,  
R. Halleluja
sanna och rättvisa är hans domar.
R. Halleluja (halleluja).

Halleluja. Prisa vår Gud, alla ni hans tjänare,
R. Halleluja
ni som fruktar honom, både höga och låga.
R. Halleluja (halleluja).

Halleluja. Nu har Herren, vår Gud,
Allhärskaren, tagit makten.
R. Halleluja
Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran.
R. Halleluja (halleluja).

Halleluja. Nu är tiden inne för Lammets bröllop,
R. Halleluja
och bruden har gjort sig redo.
R. Halleluja (halleluja).

Halleluja. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
R. Halleluja
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
R. Halleluja (halleluja).

Antifonen upprepas.
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I Fastan

Guds Tjänares frivilliga lidande                         Jfr 1 Pet 2:21–24

Antifon 3  Genom hans sår har vi blivit helade.

Kristus led för oss och gav oss en förebild, *
 för att vi skulle följa i hans spår.
Han begick ingen synd, *
 i hans mun fanns inget svek.
Han svarade inte med skymf när han skymfades, †
 inte med hotelser när han fick lida; *
 han överlät sin sak åt den som dömer rättvist.
Han bar våra synder i sin egen kropp, *
 han bar dem upp på korsets trä,
för att vi skall dö bort från synden †
 och leva för rättfärdigheten. *
 Genom hans sår har vi blivit helade.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Kort skriftläsning och responsorium

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin 
stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande 
hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett 
arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som 
väntar på er i himlen. 1 Pet 1:3–4

V. Välsignat vare Herrens namn † från nu och till evig tid.
R. Välsignat vare Herrens namn † från nu och till evig tid.
V. Från solens uppgång ända till dess nedgång
 skall Herrens namn bli prisat.
R. Från nu och till evig tid.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Välsignat vare Herrens namn † från nu och till evig tid.
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I Advent

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 
Visa alla människor ert milda sinnelag. Herren är nära.

Fil 4:4–5

V. Herre, låt oss se din nåd † och giv oss din frälsning.
R. Herre, låt oss se din nåd † och giv oss din frälsning.
V. Vänd dig till oss, du vår Gud,
R. och ge oss din frälsning.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Herre, låt oss se din nåd † och giv oss din frälsning.

I Fastan

Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men att 
bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som 
tävlar måste försaka allt — löparen gör det för en krans 
som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. 1 Kor 9:24–25

V. Herre, förbarma dig och var oss nådig
 † ty mot dig har vi syndat.
R. Herre, förbarma dig och var oss nådig
 † ty mot dig har vi syndat.
V. Hör, o Kristus, vår bön ur djupen,
R. ty mot dig har vi syndat.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Herre, förbarma dig och var oss nådig
 † ty mot dig har vi syndat.

Under Påsktiden

Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider och har satt 
sig på Guds högra sida. Där väntar han nu på att hans 
fiender skall läggas som en pall under hans fötter. Ty med 
ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som 
blir helgade. Heb 10:12–14
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V. Herren är sannerligen uppstånden, † halleluja, halleluja.
R. Herren är sannerligen uppstånden, † halleluja, halleluja.
V. Han har visat sig för Simon.
R. Halleluja, halleluja.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. Herren är sannerligen uppstånden, † halleluja, halleluja.

Magnificat — Marias lovsång                               Luk 1:46–55

Antifon  Se, jag är Herrens tjänarinna — må det ske med 
mig som du har sagt, halleluja.

Advent  Helig Ande skall komma över dig — och den 
Högstes kraft skall vila över dig, halleluja.

Fastan  Kom, låt oss vända om till Herren, ty han har 
sargat oss, han skall också hela oss, ja på tredje 
dagen skall han låta oss stå upp.

Påsk  Och jag såg ett nytt Jerusalem komma ner från 
him len, likt en brud smyckad för sin brudgum, 
halleluja.

Min själ prisar Herrens storhet, *  
 min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *
 från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *
 hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom *
 varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *
 han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner, *
 och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor, *
 och rika visar han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel *
 och håller sitt löfte till våra fäder:
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att förbarma sig över Abraham *
 och hans barn, för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Förböner

Låt oss ödmjukt be till Herren vår Gud.

Gör din Kyrka till ett redskap för alla människors enhet 
och ett frälsningens tecken för världen.

R. Tillkomme ditt rike, o Herre.

Styrk påven och biskoparna i tron och bevara dem i enhet, 
frid och kärlek. R.

Gör dina barn allt innerligare förenade med Jesus, din Son, 
så att de i sina liv kan förkunna ditt rike. R.

Ge fred åt hela världen och låt rätten och rättvisan segra. R.

Ge de avlidna uppståndelsens glädje, som du har lovat. R.

Fria förböner.

Fader vår …

Herre, vår Gud, din Son var död men har stått upp till liv. 
Öppna våra ögon så att vi möter honom i tro. Gör våra 
hjärtan brinnande och låt oss vandra med honom på det 
nya livets väg. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Eller den innevarande dagens kollektbön.

Välsignelse

Herren välsigne oss + och bevare oss för allt ont
och före oss till det eviga livet. Amen.
Om en präst eller diakon leder tidebönen sker välsignelsen och avslutningen 
som i mässan.
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SÖNDAG VID COMPLETORIUM

V. Gud, kom till min räddning. 
R. Herre, skynda till min hjälp.
A. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
 Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

Halleluja bortfaller under Fastetiden.

Samvetsrannsakan och syndabekännelse

Kan ske under tystnad eller på samma sätt som i mässan.

Hymn

Ännu en dag till vila går  
och natten följer i dess spår.
För alltid slutar denna dag,
o Fader, så är ditt behag.

Din kärleks vård, din milda vakt,
ditt ord, som frälsning till oss bragt
har lyst vår stig och stärkt vårt hopp,
bevarat oss till själ och kropp.

Och ej försmår du, gode Gud,
vårt hjärtas suck, vårt böneljud.
Utav din vilja allt beror,
jag trygg mig i ditt hägn förtror.

Ära ske Fadern och hans Son,
den helge And’ i samma tron.
Den heliga Treenighet
ske pris och lov i evighet. Amen. 

eller:

O Kriste, du som ljuset är,
dig kan ej mörker komma när.
Vi skådar upp i tron till dig,
när solens ljus fördöljer sig.
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Till tröst för alla är du satt.
Var hos oss du i denna natt.
Låt oss i ditt beskydd få bo
där är vi trygga, där finns ro.

När våra ögon sluter sig,
låt hjärtat ha sin frid i dig.
Om vi din väg har övergett,
förlåt oss nu och led oss rätt.

Du frälste oss från skuld och skam
med korsets död, Guds rena Lamm.
Du är vårt enda hopp, vår tröst.
Så hjälp dem som du återlöst.

Gud, Fader, Son och Ande, bär
oss genom natt och mörker här.
Dig, heliga Treenighet,
ske pris och lov i evighet. Amen.

Psalm 91 — Tryggheten under den Högstes beskydd
Varken liv eller död … kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus (Rom 
8:38–39).

Antifon   Var mig nådig, Gud, och hör min bön
  — när jag ropar, så svara mig, o Herre.
Påsktiden Halleluja, halleluja, halleluja.

Den som bor i den Högstes skydd *
 och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: »Herren är min tillflykt och min borg, *
 min Gud som jag förtröstar på.«
Han räddar dig från jägarens nät *
 och från den förhärjande pesten.
Han täcker dig med sina vingar, †
 under dem finner du tillflykt, *
 hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Du behöver inte frukta nattens fasor *
 eller pilen som flyger om dagen,
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inte pesten som smyger i dunklet *
 eller farsoten som härjar i middagshettan.
Tusen kan falla bredvid dig,
 ja, tiotusen vid din sida, *
 men du skall inte drabbas.
Du skall själv få bevittna *
 hur de gudlösa får sitt straff.
Din tillflykt är Herren, *
 du har gjort den Högste till ditt värn.
Inget ont skall drabba dig, *
 ingen olycka komma nära ditt hus.
Han skall befalla sina änglar *
 att skydda dig var du än går.
De bär dig på sina händer, *
 så att du inte stöter foten mot någon sten.
Över lejon och ormar går du fram, *
 du trampar på vilddjur och drakar.
Han håller fast vid mig, och jag räddar honom, *
 jag skyddar honom, ty han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag svarar honom, †
 jag är med honom i nöden, *
 jag befriar honom och ger honom ära.
Jag skall mätta honom med ett långt liv *
 och låta honom erfara min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

Kort skriftläsning

De skall se Herrens ansikte, och de skall bära hans namn 
på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen 
behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty 
Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar 
i evigheters evighet. Upp 22:4–5
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Responsorium

V. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
R. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
V. Du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud.
R. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.

Under Påsktiden

V. I dina händer, Herre Gud,
 befaller jag nu min ande † halleluja, halleluja.
R. I dina händer, Herre Gud,
 befaller jag nu min ande † halleluja, halleluja.
V. Du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud.
R. Halleluja, halleluja.
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
R. I dina händer, Herre Gud,
 befaller jag nu min ande † halleluja, halleluja.

Nunc dimittis — Symeons lovsång       Luk 2:29–32

Antifon  Skydda oss, o Herre, medan vi vakar, bevara oss 
när vi sover, så att vi vakar med Kristus och kan 
vila i trygghet (Halleluja).

Herre, nu låter du din tjänare gå hem, *  
 i frid, som du har lovat.
Ty mina ögon har skådat frälsningen *
 som du har berett åt alla folk,
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna *
 och härlighet åt ditt folk Israel.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, *
 nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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Bön

Herre, kom till oss i nåd och fördriv allt ont ifrån oss. Låt 
dina heliga änglar bo hos oss och bevara oss i frid, och låt 
din välsignelse vila över oss. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre.

Välsignelse

En stilla natt och en salig hädanfärd  
förläne oss av nåd den Allsmäktige.

Mariaantifon (s. 407–409).
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