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Tillbedjan och lovprisning 101

TILLBEDJAN OCH LOVPRISNING

Människan är skapad för att prisa, vörda och tjäna Gud och därigenom 
evigt förenas med honom. Allt annat är skapat för detta ändamål: alla ma
teriella och andliga värden skall brukas som vägar till Gud. Därför finns det 
ingen handling som är mera mänsklig, naturlig och ändamålsenlig än den 
att prisa Gud i tacksamhet för hans gåvor och erkännande av vårt totala 
beroende av honom, vårt upphov och vårt mål.

Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.                                           Ps 147:1

Vi har en Gud, Fadern, från vilken allting utgår och som är 
vårt mål, och en herre, Jesus Kristus, genom vilken allt är 
till och genom vilken vi är till.                                    1 Kor 8:6

Vår mun, vår ande och hela vårt liv  
må alltid prisa dig, vår Herre.
Allt vi är, är din gåva till oss:
må allt vi gör, bli vår gåva till dig.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Genom Kristus, vår Herre,  
skapar du nu och alltid dina gåvor;
du helgar och levandegör dem,
välsignar och skänker oss dem.
Genom honom och med honom och i honom
tillkommer dig, Gud, Fader allsmäktig,
i den helige Andes enhet
all ära och härlighet från evighet till evighet. Amen.

Allt det sköna drog mig bort från dig,  
det som inte hade funnits om det inte funnits i dig.
Du kallade mig, du ropade, och genombröt min dövhet,
du strålade, du skimrade och skingrade min blindhet;
din väldoft spred du, jag andades in,
och suckar nu efter dig;
jag fick smaka din godhet, nu hungrar och törstar jag;
du rörde vid mig, och jag upptändes till din frid.
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Treenigheten102

O Gud, jag tillber dig:
du Vishet, som tänkt mig, du Vilja, som avsett mig,
du Allmakt, som skapat mig, du Nåd, som upphöjt mig,
du Stämma, som kallar mig, du Ord, som talar till mig,
du Godhet, som berikar mig, du Försyn, som leder mig,
du Barmhärtighet, som förlåter mig,
du Kärlek, som omsluter mig,
du Ande, som ger mig liv, du Frid, som fyller mig,
du Helighet, som förvandlar mig
 så att jag inte söker min vila i något annat än dig.
O Gud, jag tillber dig.

Psalm 145:1–19 — Herrens storhet och godhet

Gud har inte underlåtit att lämna vittnesbörd om sig genom allt gott han har gjort 
(Apg 14:17).

Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung, *
 nu och för evigt prisar jag ditt namn.
Dag efter dag vill jag prisa dig, *
 nu och för evigt sjunga ditt lov.
Stor är Herren, högt är han prisad, *
 ingen kan fatta hans storhet.
Släkte efter släkte skall hylla dina verk *
 och vittna om dina väldiga gärningar.
De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät, *
 och de under som du gör vill jag besjunga.
De skall prisa din fruktansvärda makt, *
 och din storhet vill jag förkunna.
De skall ropa ut din stora godhet *
 och jubla över din trofasthet.
Nådig och barmhärtig är Herren, *
 sen till vrede och rik på kärlek.
Herren är god mot alla, *
 barmhärtig mot allt han har skapat.
Herre, allt du har skapat skall tacka dig, *
 dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära *
 och förkunna din väldiga kraft,
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så att alla lär känna din makt, *
 ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike står i alla tider, *
 ditt välde från släkte till släkte.
Gud håller sina löften, *
 kärleksfull i allt han gör.
Herren stöder dem som vacklar, *
 han rätar krökta ryggar.
Allas ögon är vända mot dig, *
 och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand *
 och stillar allt levandes hunger.
Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, *
 kärleksfull i allt han gör.
Herren är nära alla som ropar, *
 alla som av hjärtat ropar till honom.
Herren gör vad de fromma begär, *
 han hör deras rop och räddar dem.

Psalm 8:2–7, 10 — Guds majestät, människans värdighet

Han har gett oss stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga 
av den gudomliga naturen (2 Pet 1:4).

Herre, vår härskare, *
 väldigt är ditt namn över hela jorden.
Jag vill besjunga din himmelska prakt *
 med ett barns, med ett dibarns mun.
Du har rest ett värn mot dina fiender *
 för att betvinga ovän och hämnare.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
 månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne, *
 en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud, *
 med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk, *
 allting lade du under hans fötter.
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Herre, vår härskare, *
 väldigt är ditt namn över hela jorden!

Först sent kom jag att älska dig,
du skönhet så uråldrig och så ung,
sent kom jag att älska dig!
Och du var i mig,
men jag var utanför mig och sökte dig där;
vanskaplig störtade jag mig över det sköna du skapat.
Du var hos mig, men jag var inte hos dig.
Stor är du, Herre, och högt lovad;
väldig är din kraft, och din vishet har ingen gräns.
Och ändå vill en människa lova dig,
en människa, ett litet stycke av din skapelse.
Det är du själv som väcker henne till att vilja lova dig,
ty du har skapat oss till dig,
och vårt hjärta är oroligt tills det finner vila i dig.

lovsång

Ära vare Gud i höjden  
   och frid på jorden
 till människorna ett gott behag.

R. Amen. Lovet och priset och visheten,
 äran och makten och starkheten
 tillhör vår Gud i all evighet. Amen.

Du allena är evig,
 du bor i outgrundlighet och ljus,
 din makt når bortom alla stjärnor
 och ner i nödens världar,
 du är oss en Fader. R.

Herre, Guds Son, den Ende,
 Jesus Kristus, Guds Lamm,
 som borttager världens synder,
 förbarma dig över oss,
 ty du allena är helig,
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 du allena är Herre,
 du allena är den Högste. R.
Helige Ande, Jesu Kristi Ande,
 du vittnar om syndares tröst
 och helar förkrossade hjärtan,
 du förnyar jordens ansikte
 och ger världen liv,
 du lyser oss hem till Fadern. R.

Låt oss inte önska eller eftersträva,  
finna behag i eller glädja oss åt något annat än dig,
vår Skapare, Återlösare och Frälsare,
den ende sanne Guden,
du som är det godas fullhet,
det godas helhet, ja, godhetens ursprung,
det sanna och högsta goda,
du som ensam är god,
nådig, mild, ljuv och värd att älskas,
du som ensam är helig, rättvis, sann och rättfärdig,
du som ensam är vänlig, oskyldig, sann och rättfärdig,
du, från vilken och genom vilken
och i vilken all förlåtelse, all nåd, all härlighet finns
för alla botfärdiga och rättfärdiga och alla saliga,
som i himlen gläds med varandra.
Låt ingenting hindra oss, skilja oss från dig
eller ställa sig mellan dig och oss.
Låt oss överallt, på varje ort och i varje stund,
dagligen och oavbrutet, uppriktigt och ödmjukt
tro på dig, bevara dig i vårt hjärta,
och låt oss älska, ära, tillbe, tjäna, lova och välsigna,
förhärliga och upphöja och prisa och tacka dig,
den evige Guden, den Trefaldige och Ene,
Fadern, Sonen och den helige Ande,
alltings Skapare och Frälsaren för alla
som tror på dig, hoppas på dig och älskar dig,
du som är utan början och utan slut,
oföränderlig, osynlig, outsäglig,
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inte fattbar med ord,
som inte kan förstås eller utforskas,
välsignad, prisvärd, ärorik, hög,
upphöjd över allting,
mild, älskvärd, full av behag
och i alla avseenden eftertraktansvärd över allt annat
i evigheters evighet. Amen.

lovsång till guD, Den allrahögste

Du är helig, Herre, allena Gud, du som gör underverk.  
Du är stark, du är stor, du är den högste,
du är den allsmäktige konungen, du helige Fader,
 himlens och jordens konung.
Du är trefaldig och en, Herren, gudarnas Gud.
Du är det goda, det högsta goda,
 ja, godhetens ursprung,
 du den levande och sanna Guden.
Du är kärleken, du är barmhärtigheten.
Du är visheten, du är ödmjukheten, du är tålamodet,
 du är skönheten, du är mildheten.
Du är tryggheten, du är vilan, du är glädjen,
 du är vårt hopp och vår fröjd,
du är rättrådigheten, du är måttfullheten,
 du är all vår rikedom i överflöd.
Du är skönheten, du är mildheten, du är beskyddaren,
 du är vår väktare och försvarare.
Du är starkheten, du är vederkvickelsen.
Du är vårt hopp, du är vår tro, du är vår kärlek,
du är all vår sötma, du är vårt eviga liv,
du store och underbare Herre, allsmäktige Gud,
 barmhärtige Frälsare.

solsången

Du högste, allsmäktige gode Herre,  
ditt är lovet och priset, din är äran och välsignelsen.
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Dig allena, du den högste, tillkommer allt detta
och ingen människa är värdig att nämna dig vid namn.

Lovad vare du, min Herre, med hela din skapelse,
alldeles särskilt för herr broder Sol,
som gör dag, genom honom ger du oss ljus.
Och han är skön och strålande i all sin glans,
så är han en sinnebild för dig, du den Högste.
Lovad vare du, min Herre, för syster Måne och stjärnorna,
på himlavalvet har du skapat dem,
skimrande och ljuvliga och sköna.

Lovad vare du, min Herre, för broder Vind,
och för luft med moln och klar himmel och all väderlek,
genom vilken du livnär dina skapade varelser.
Lovad vare du, min Herre, för syster Vatten,
mycket nyttig är hon och ödmjuk och dyrbar och ren.

Lovad vare du, min Herre, för broder Eld,
med honom lyser du upp mörkret för oss,
och han är skön och munter och stark och mäktig.

Lovad vare du, min Herre, för vår syster moder Jord,
som när oss och vakar över oss
och låter alla arter av frukter
och prunkande blommor och gräs växa fram.

Lovad vare du, min Herre,
för dem som förlåter av kärlek till dig
och tåligt bär sjukdom och andra vedermödor.
Saliga de som håller ut i frid,
ty du, den allra högste, skall ge dem livets krona.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster den kroppsliga Döden,
henne som ingen levande kan undkomma.

Ve dem som dör i dödssynd;
saliga de som möter döden
inneslutna i din allra heligaste vilja,
ty den andra döden kan inte göra dem ont.
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Lova och välsigna min Herre
och tacka honom och tjäna honom i stor ödmjukhet.

låt Ditt namn bli helgat

Låt ditt namn bli helgat, o himmelske Fader,  
i hela världsalltet!
Låt ditt rike komma, sanningens och fridens rike,
så att alla människobarn fylls av din heliga vilja.

R. Amen! Låt ditt namn bli prisat i evighet!

Ja, låt ditt namn bli helgat.
Låt alla hjärtan erkänna hur högt du är upphöjd
och hur föga allt det lov, som vår tunga förmår uttala,
kan förkunna din härlighet. R.

Du, vår Fader i himlen, ta nådigt emot varje bön
som höjer sig till dig ur ett andaktsfullt hjärta. R.

Du som låter evig frid råda i himlen,
skänk oss och hela mänskligheten din eviga frid. R.

VESPER — CANTICA FÖR VECKANS DAGAR
Dessa sånger ur Nya testamentet har sin plats efter psaltar psalmerna i ves
pern på veckans vardagar.

Måndag

Gud, vår frälsare                                                               Ef 1:3–10

Antifon  Välsignad är du, vår Fader, som i Kristus
  har välsignat oss.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, †  
   som i Kristus har välsignat oss *
 med all andlig välsignelse i himlen,
han som, innan världens grund var lagd,
 har utvalt oss i honom *
 till att vara heliga och rena inför sig.
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Av kärlek har han i förväg bestämt
 — så var hans vilja och beslut — *
 att uppta oss till sina barn genom Jesus Kristus,
för att den nåd skulle prisas och förhärligas *
 som han har skänkt oss i den älskade.
I honom äger vi vår frihet, genom hans blod, *
 och våra överträdelser är nu förlåtna.
Så rik är den nåd han har gett oss, *
 den nåd som låter vishet och insikt flöda över.
Han har yppat för oss sin viljas hemlighet, *
 det beslut som han i förväg hade fattat inom sig själv,
den plan som skulle förverkligas när tiden var inne: *
 att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden.

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

Antifonen upprepas.

Tisdag

De återlöstas lovsång                                      Jfr Upp 4:11; 5:9, 10, 12

Antifon  Äran tillhör vår Gud, honom som sitter på tro nen, 
  och Lammet.

Du är värdig, du vår Herre och Gud,
 att motta pris och ära och makt, *
 ty du har skapat allting.
Genom din vilja finns det till, *
 det är du som har skapat det.
Du är värdig, Herre,
 att ta bokrullen och bryta dess sigill, *
 ty du har blivit slaktad
och du har friköpt människor åt Gud med ditt blod, *
 människor av alla stammar och språk
 och länder och folk.
Du har gjort dem till konungar och präster åt vår Gud, *
 för att de skall regera på jorden.
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Lammet som blev slaktat är värdigt
 att motta makt och rikedom, vishet och styrka, *
 ära och härlighet och lovsång.

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

Antifonen upprepas.

Onsdag

Kristus, den förstfödde i hela skapelsen                          Kol 1:12–20

Antifon Av honom och genom honom och till honom
  är allting.

Vi tackar Fadern, som har gjort oss värdiga *  
   att få del i det arv som de heliga äger i ljuset.
Han har befriat oss ur mörkrets välde *
 och fört in oss i det rike som tillhör hans älskade Son.
I honom äger vi vår frihet, *
 förlåtelsen för våra synder.
Han är den osynlige Gudens avbild, *
 den förstfödde, född innan världens grund blev lagd.
I honom skapades allt i himlen och på jorden, *
 både synligt och osynligt,
 troner och välden, härskare och makter.
Genom honom och till honom har allt blivit skapat, *
 han är till före allting, och allting hålls samman i honom.
Han är huvudet för kroppen, för kyrkan, †
 han som är begynnelsen, *
 förstfödd från de döda till att vara den främste i allt.
Guds vilja var att låta hela sin fullhet bo i honom *
 och genom hans blod på korset stifta fred
och genom honom försona allt med sig, *
 allt på jorden och i himlen.

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

Antifonen upprepas.
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Torsdag

Guds dom                                                  Upp 11:17–18b; 12:10b–12a

Antifon  Frälsningen och kraften och riket tillhör vår Gud.

Vi tackar dig, Herre, allsmäktige Gud, *
 du som är och som var,
för att du gjort bruk av din väldiga makt *
 och trätt fram såsom konung.
Folken vredgades, men din vredes dag har kommit, *
 stunden då de döda skall dömas,
då du lönar dina tjänare profeterna och de heliga *
 och dem som fruktar ditt namn, de små och de stora.
Nu har vår Gud vunnit seger. †
 Kraften och väldet är hans, *
 och makten finns hos hans smorde.
Ty våra bröders anklagare har störtats ner, *
 han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.
De har besegrat honom i kraft av Lammets blod *
 och i kraft av sitt vittnesbörd:
de älskade inte sitt liv så högt
 att de drog sig undan döden. *
 Jubla då, ni himlar och ni som bor i dem!

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

Antifonen upprepas.

Fredag

Tillbedjan                                                                              Upp 15:3–4

Antifon Herre, stora och underbara är dina verk.

Stora och förunderliga är dina gärningar, *  
   Herre, allsmäktige Gud,
rättfärdiga och sanna är dina vägar, *
 du folkens konung.
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Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? *
 Du ensam är helig.
Alla folk skall komma och tillbe inför dig, *
 din rättfärdighet har blivit uppenbar.

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

Antifonen upprepas.

TACKSÄGELSE OCH ÅKALLAN
»Se vad Herren har gjort för er och tacka honom med hög röst« (Tobit 13:6). 
Den som tar för vana att tacka Gud för allt lär sig däri genom att lägga märke 
till livets »guldkanter« och skapelsens värde, allt det som Gud har gjort och 
som är »mycket gott« (1 Mos 1:31). När vi så ser allt vad Gud har gjort för 
oss och vill göra med oss, då kan vi åkalla honom med stor förtröstan. Vårt 
liv vilar ju i hans händer.

Tacka Herren, åkalla honom.                                 1 Krön 16:8a

Han ger av sin rikedom
åt alla som åkallar honom.                                        Rom 10:12

Välsignad är du, Fader, som ger mig  
existens och liv
tid och rum
vilja att veta
frihet att välja
förmåga att älska
dig själv att mogna för
genom Kristus, vår Herre.

Allsmäktige Herre och Gud, du har skapat oss för dig,
du ensam är vårt eviga mål.
Du hyser samma kärlek till alla dina verk
och hatar ingenting av det du skapat.
Låt oss alla tillsammans hitta hem till dig,
här på jorden och i evigheten.
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Din Ande fyller hela jorden och uppfattar varje röst:
hör i skapelsens suckar vårt rop efter dig.
Vidga alltmer våra trånga gränser
så att vi blir en tydligare avbild av dig, du som omfattar allt.
Låt ditt glada budskap tränga ut överallt
där människor bygger och bor
så att hela skapelsen får erfara din frälsning
och i dig står upp till sin eviga fulländning
när du, vår Gud, blir allt i alla,
från evighet till evighet. Amen.

litania till guDs Försyn

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

Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud, världens Frälsare
Gud, helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Gud, vår Skapare och Herre
Gud, vår Fader som älskar oss
Du uppehåller och styr allt som finns till
Din faderliga omtanke innesluter hela skapelsen
Du fyller allt levande med nåd
Du visar din ömhet mot oss,
 som en far visar ömhet mot barnen
Du kläder liljorna på marken och mättar himlens fåglar
Du har räknat alla våra hår
Du vet vad vi behöver
Du styr allt till vårt bästa
Du vet allt och överblickar ensam alla sammanhang
Du håller osedda och oanade gåvor i beredskap
 för dem som älskar dig
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Du mättade i öknen våra fäder med manna från himlen
Du utan vars hjälp all mänsklig makt är fåfäng
Du ensam kan förvandla lidande och ondska till välsignelse
Du har i Jesu väg från kors till härlighet besvarat våra frågor
Du driver oss kärleksfullt
 att gå igenom lidandets renande eld
Du lär oss förstå att dina tankar är högre än våra tankar
Du är oändligt stor, helig och rättvis
Du har lovat att höra dem som tillitsfullt ropar till dig
Du sviker aldrig dina löften
Du har i sanning och trofasthet slutit ett förbund med oss
Du är vårt hopp och vår eviga klippa

Var oss nådig: skona oss, o Herre
Var oss nådig: bönhör oss, o Herre
Från allt ont: fräls oss, milde Herre Gud
Från tvivel på din försyn
Från självömkan och förtvivlan i prövningens stund
Från överdriven omsorg om förgängliga ting
Från all fruktan för människor
Från allt beroende av människors uppskattning
Från likgiltighet för andras nöd
Från allt missbruk av dina gåvor

Vi arma syndare: vi ber dig, hör vår bön
Att du i oss ville väcka ett heligt förtroende för din försyn
Att vi utan tvekan och tvivel kan underkasta oss din vilja
Att vi tacksamt tar emot dina gåvor
 och brukar dem till din ära
Att vi bär vårt kors med mod och uthållighet
Att vi bär varandras bördor
Att vi står fasta i medgång och motgång

Guds Lamm,
som borttager världens synder: skona oss, o Herre.
Guds Lamm,
som borttager världens synder: bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm,
som borttager världens synder: förbarma dig över oss, o Herre.
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V. Allas ögon är vända mot dig,
 och du ger dem föda i rätt tid.
R. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.

Låt oss bedja. Gud, din försyn omsluter allt, och allt som 
sker kan ytterst tjäna dina avsikter: bevara oss från allt som 
skadar oss till kropp och själ, och ge oss allt som gagnar oss 
i tid och evighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

te Deum

O Gud, vi lovar dig,
o Herre, vi bekänner dig.
Dig, evige Fader,
ärar hela jorden.
Dig prisar alla änglar,
himlarna och alla makter.
Dig prisar kerubim och serafim
och sjunger utan ände:
»Helig, helig, helig är Herren Gud Sebaot.
Fulla är himlarna och jorden
av din äras majestät.«
Dig prisar apostlarnas saliga kör.
Dig lovar profeternas prisvärda skara.
Dig ärar martyrernas vitklädda här.
Över hela jorden
bekänner dig den heliga Kyrkan:
dig, Fader allsmäktig,
din högtlovade, sanne, enfödde Son
och Tröstaren, den helige Ande.
Du Kriste, ärans Konung,
Faderns Son är du i evighet.
Till människans förlossning tog du mandom
och försmådde icke jungfruns sköte.
Du övervann dödens udd
och upplät himmelriket för de trogna.
Du sitter på Guds högra hand
i Faderns härlighet.
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Därifrån igenkommande
till att döma levande och döda.
Därför ber vi: Hjälp dina tjänare,
som du återlöst med ditt dyra blod
och giv åt dem bland dina helgon
din eviga härlighet.
Herre, fräls ditt folk
och välsigna din arvedel,
och var deras herde
och bär dem till evig tid.
Vi prisar dig alla dagar
och lovsjunger ditt namn i evigheters evighet.

Värdigas, Herre, denna dag
bevara oss utan synd.
Förbarma dig över oss, Herre,
förbarma dig över oss.
Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,
såsom vi hoppas på dig.
På dig hoppas jag, o Herre,
jag skall icke komma på skam till evig tid.

Te Deum laudámus: *
 te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, *
 omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
 tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
 incessábili voce proclámant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus, *
 Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra *
 maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
te prophetárum * laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus * laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
 sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ maiestátis;
Venerándum tuum verum * et únicum Fílium;
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Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum,
Tu rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Fílius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem, *
 non horruísti Vírginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
 aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.
Te ergo qusumus, tuis fámulis súbveni, *
 quos pretióso sánguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis * in gloria numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
 et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum.
Per singulos dies * benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in sculum, *
 et in sculum sculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
 sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
 quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
 non confúndar in ætérnum.

tack För Frälsningens gåva

Min glädje har jag i Herren, *  
   jag jublar över min Gud,
ty han har klätt mig i segerns dräkt *
 och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,
som när brudgummen sätter på sig turbanen *
 och bruden pryder sig med sina smycken.
Liksom jorden får grödan att spira *
 och trädgården låter sådden skjuta upp,
så låter Herren Gud rättfärdigheten spira *
 och äran växa inför alla folk. 

Jes 61:10–11
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tack För varDagens enkla ting

Evige Gud, du livets Herre,  
tack för vardagens enkla ting:
för brödet, för jorden, för vinden och vattnet,
för de enkla människorna, dem som speglar ljuset,
för musiken och tystnaden, för rytmen och vilan,
tack för friden som kommer från dig,
tack för att du är oss helt nära i din Son Jesus Kristus.

låt min tro växa

Herre, du är Livet, Visheten och Välsignelsen,
du, vår evige och trofaste Gud.
Den som kommer till dig
finner en outtömlig källa av glädje.
Låt mig alltmer lära känna dig,
så att jag alltmer kan älska dig och glädjas i dig.
Fast jag i detta livet inte kan uppnå
trons djupa rikedom till fullo,
låt den dock växa till i mig dag för dag,
till dess att den fullkomnas i ditt himmelska rike.
Här är min glädje blott en förhoppning
men där skall den bli fullkomlig.
Dig, o Herre, tillhör äran, nu och i all evighet. Amen.

i kyrkan

Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus,
här och i alla dina kyrkor som finns i hela världen,
och vi lovprisar dig för att du genom ditt heliga kors
har köpt världen fri.

Jag blev glad när man sade till mig: *
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.                           Ps 122:1
Ett enda ber jag Herren om, detta begär jag: *
 att få vara i Herrens hus varje dag i mitt liv
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för att se Herrens ljuvlighet *
 och söka svar i hans tempel.                                     Ps 27:4
Ljuvlig är din boning, *
 Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan *
 till Herrens förgårdar.
Nu jublar min själ och min kropp *
 mot den levande Guden.                                            Ps 84:2–3
Jag törstar efter Gud, *
 efter den levande Guden.                                        Ps 42:3a
Jag får komma till Guds altare, *
 till Gud, min glädje och fröjd.                                 Ps 43:4a
Jag har gett mina löften till dig, o Gud, *
 jag skall infria dem med tackoffer,
ty du har räddat mig från döden, *
 räddat mig från att falla.
Så kan jag vandra inför Gud *
 i livets ljus.                                                            Ps 56:13–14

Lovad är du Gud, som givit oss ett hem,  
där vi kan visa dig vår kärlek, känna igen din röst,
sitta vid ditt bord.
Här vilar Kyrkans hemlighet:
hon är helgad i Kristi blod, tagen till brud,
prydd med sanningen, moder till många barn.
Heliga Kyrka, Guds utvalda vingård,
dina grenar sträcker sig ut över hela världen!
Stödda på korset bär de frukt ända in i himlen.
Salig är du, som blivit Guds tält bland människorna,
ett heligt tempel,
byggt av levande stenar på apostlarnas grund,
med Kristus Jesus som hörnsten.
Högt ligger du uppe på berget, väl synlig för alla.
Du visar vägen genom natten,
i dig lyser Lammets lykta för evigt
och de saligas lovsång tystnar aldrig.
I dig blir de fattiga rika,
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i dig får de nedtryckta upprättelse,
i dig får människor sin värdighet tillbaka
och medborgarrätt i det himmelska Jerusalem.

inFör tabernaklet

Jag tror och bekänner, o Herre,
att här är du verkligen nära,
att här är din sanna lekamen,
ditt heliga, dyrbara blod.

Jag tror och bekänner, o Herre,
att här vill du föra oss samman,
att inför ditt altare mättas
med enhetens heliga bröd.

Jag beder dig: lär mig, o Herre,
att komma med hela min tomhet,
att stilla min ständiga hunger
i glädjens och trons sakrament.

Jag beder dig, tag mig, o Herre,
jag viger mitt liv åt din kärlek.
Välsigna min bön och min gärning,
min längtan att helt vara din. 

Andra böner inför tabernaklet, (s. 373–378; 298–309).

KRISTI EFTERFÖLJELSE
På Bibelns första blad står det att Gud skapade människan till sin avbild och 
likhet. Jesus Kristus, den osynlige Gudens bild (jfr Kol 1:15) och den full
komliga Människan, är förebilden för vår strävan att bli det vi är skapade 
till. Han lever i oss (jfr Kol 3:3). När vi lever som han levde (jfr 1 Joh 2:6), då 
för verkligas hans födelse, hans jordeliv, hans död, uppståndelse och him
mels färd i oss, dag för dag (jfr Luk 9:22–24).

kristus i oss

Du som är över oss,  
Du som är en av oss,
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Du som är —
också i oss,
må alla se dig — också i mig,
må jag bereda vägen för dig,
må jag tacka för allt som händer mig.
Må jag därvid inte glömma andras nöd.
Behåll mig i din kärlek
såsom du vill att alla skall förbli i min.
Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära
och må jag aldrig förtvivla.
Ty jag är under din hand,
och i dig är all kraft och godhet.

Ge mig ett rent sinne — att jag må se dig,
ett ödmjukt sinne — att jag må höra dig,
ett kärlekens sinne — att jag må tjäna dig,
ett trons sinne — att jag må förbli i dig.

reDskap För FreD

Herre, gör mig till ett redskap för din fred.  
Låt mig förmedla kärlek där hatet råder.
Låt mig förmedla förlåtelse där orätt har begåtts.
Låt mig förmedla sämja där osämja råder.
Låt mig förmedla sanning där osanning råder.
Låt mig förmedla tro där tvivlet råder.
Låt mig förmedla hopp där misströstan råder.
Låt mig förmedla ljus där mörkret råder.
Låt mig förmedla glädje där sorgen råder.
O, Mästare, låt mig inte så mycket söka att bli tröstad
som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att bli älskad som att älska.
Ty det är genom att ge som man får.
Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.
Det är genom att förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet.
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kristus, tecknet som blir motsagt

Fader, bland alla stumma ting, bland alla former av växan
de och knoppande liv, i människovärlden med hela dess 
oöver skådliga mångfald, har du fört in din Son. I tidens 
full bordan blev han människa och står nu som din levande 
uppen bar else mitt ibland oss. Hans framträdande och hans 
gärning, hans ord och hans öde — allt vittnar om dig, den 
Gud, om vilken världen av sig själv ingenting vet. Så ber 
jag dig: ge mig det öga som kan se Jesus Kristus, det öra 
som förstår hans ord, det hjärta som vidrörs av hans hjärta, 
och lär mig att lägga min hand i hans med förtroende. Han 
är »världens ljus«, men också »det tecken som blir mot
sagt«. Han är det för var och en av oss. Vi riskerar alla att 
ta anstöt; rör vid vårt inre och väck i oss den goda viljan, 
så att vi består provet. Lär mig erkänna den nya begynnel
sens hem lighet. Låt mig ana vad det innebär att tro: att bli 
din bud bärare och att börja allt på nytt med honom. Skänk 
mig det heliga mod som känner glädje i detta gudomliga 
vågstycke, som alltid börjar om på nytt och som trots alla 
frestelser håller ut till slutet.

bön om tillit

Herre, jag överlämnar mig helt i dina händer.  
Gör med mig vad du vill.
Du har skapat mig för dig.
Jag vill inte mer tänka på mig själv, jag vill följa dig.
Vad vill du att jag skall göra?
Gå din egen väg med mig.
Vad du än kräver vill jag göra.
Jag offrar mina önskningar,
mina nöjen, mina svagheter, mina planer, mina åsikter,
allt som håller mig borta från dig
och leder tillbaka till mig själv.
Gör med mig vad du vill.
Jag köpslår inte om något.
Jag försöker inte att få reda på i förväg
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vad du har för avsikter med mig.
Jag vill vara det som du vill ha mig till.
Jag vill bli allt det som du vill göra mig till.
Jag säger inte: jag vill följa dig vart du än går.
Till det är jag för svag.
Men jag ger mig till dig,
så att du kan leda mig vart som helst.
Jag vill följa dig i mörkret
och ber bara om kraft för dagen.

bön om storsinthet

Eviga Ord, Guds enfödde Son,  
lär mig sann storsinthet,
lär mig att tjäna dig
på ett sätt som är dig värdigt,
så att jag ger utan att räkna,
kämpar utan att akta på sår,
arbetar utan att söka vila,
offrar mig utan att vänta annan lön
än medvetandet att ha uppfyllt
din allraheligaste vilja.

bön om kärlek

Tag, Herre, och mottag all min frihet,
mitt minne, mitt förstånd och all min vilja,
allt vad jag äger och har.
Du har gett mig det; till dig, Herre, ger jag det åter.
Allt är ditt, förfoga över det helt enligt din vilja.
Ge mig endast din kärlek och din nåd, ty det är mig nog.

bön om att kunna leva rätt

Gud, du håller alla goda gåvor i beredskap för oss.
Ge mig därför en brinnande längtan efter allt vad du vill ge.
Låt mig förstå vad du vill med mitt liv,
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låt mig sedan dra den yttersta slutsatsen av min insikt
och ge mig kraft till handling till ditt namns pris och ära.
Min Gud, jag vill göra något riktigt av mitt liv,
låt mig bara få veta hur,
lär mig det rätta sättet.
Herre, min Gud, låt mig stå orubblig
i medgång och motgång:
inte ytlig i medgången, inte nedslagen i motgången.
Låt glädje och sorg leda till dig.
Jag vill inte synas — inför människorna,
 jag vill vara — inför dig.
Herre, låt mig förnimma smaklösheten
 i allt som saknar evig giltighet.
Låt mig tröttna på all glädje där du inte finns.
Du har skapat mig för dig:
jag vill inte nöja mig med något mindre än dig.
Ge mening åt arbetet, för din skull.
Ta bort lättjan som leder bort från dig.
Håll mig på den rätta vägen:
gör mig vaksam på mina svagheter,
mogen att ta ansvar för mina misstag.
Ge mig, Herre min Gud, lydnad utan servilitet,
enkelhet utan ovärdighet,
kyskhet utan hyckleri,
tålamod utan maskerade aggressioner,
ödmjukhet utan förställning,
glädje utan naivitet,
mognad utan resignation,
rörlighet utan rotlöshet,
respekt utan förlamning,
uppriktighet utan kärlekslöshet,
godhet utan förhävelse,
gåvan att tillrättavisa utan att såra,
att föregå med gott exempel utan att framhäva mig själv.
Ge mig, Herre, ett vaksamt sinne.
Låt inte min vetgirighet förlora blicken för det väsentliga.
Ge mig ett nobelt sinne
som inte grumlas av någon ovärdig tanke.
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Gör mig rättsinnig,
så att mina avsikter tål att dras fram i ljuset.
Ge mig fasthet, så att jag inte krossas av livets växlingar.
Ge mig inre frihet från impulsernas tyranni.
Herre, min Gud, låt mitt förstånd nå kunskap om dig,
låt mig aldrig tröttas när jag söker dig,
ge mig den vishet som finner dig.
Låt mig leva så som du kräver av mig,
ge mig uthållighet att troget invänta dig,
ge mig orubblig förtröstan
att jag slutligen skall finna vila i din famn.
Låt lidandet som drabbar mig slipa bort mina brister.
Låt mig under vandringen njuta av din skapelse
som en gåva ur din hand,
låt sedan din glädje bli min eviga härlighet i hemlandet.
Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.

varDagen

Herre Jesus Kristus, min Mästare, jag ber dig om mod
att vara ärlig när jag gjort något galet
även om det ställer mig i dålig dager och medför obehag.
Jag ber dig om blygsamhet när jag gjort något bra
och om frikostighet mot dem som behöver mig —
stick i stäv med min tröghet och bekvämlighet,
om ett tåligt lyssnande öra
när min granne vill prata om sina bekymmer,
om ett glatt tillmötesgående
mot den som sårat mig men vill göra gott igen,
om ett ödmjukt hjärta när någon kritiserar mig,
om ett saktmodigt sinne
som förmår ta emot en orätt utan hämndbegär,
ja, Herre, om nåden att få vara din lärjunge ber jag dig!

gör mig levanDe

Gud, gör mig levande!
Fyll mig med Kristusliv
så att det blir en inre drivkraft att leva för andra.
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Låt mig inte vara ett ensamt, ofruktbart vetekorn.
Hjälp mig att vaka och be,
låt din Ande uppenbara för mig
vad som ännu hindrar Kristuslivet
att i fullhet strömma in i mig.
Led mig dag efter dag
på den självutgivande, tjänande kärlekens väg
i Kristi efterföljelse.

jesu eFterFöljD

Låt mig göra nytta utan att tränga mig på  
så att jag blir till hjälp för andra utan att förödmjuka dem.
Vänd mitt hjärta till allt som är ringa och oansenligt
så att jag bryr mig om det som ingen annan bryr sig om.
Lär mig att vänta, lyssna och tiga.
Gör mig liten och fattig nog att ta emot hjälp av andra.
Led mig på vägen genom denna värld
när jag söker bröd för färden,
när jag söker dig.

bön om öDmjukhet

Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, hör min bön.  
Från begäret att bli uppskattad,
från begäret att bli hedrad,
från begäret att vara eftersökt, befria mig, o Jesus.

Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, hör min bön.
Från ängslan att bli försmådd,
från ängslan att bli förtalad,
från ängslan att bli försummad, befria mig, o Jesus.

Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, hör min bön.
Från ängslan att bli förlöjligad,
från ängslan att bli sårad,
från ängslan att bli misstänkliggjord, befria mig, o Jesus.
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Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat, hör min bön.
När andra har framgång,
när andra får beröm,
när andra blir älskade,
ge mig nåden att kunna tacka dig, o Jesus.

väx i mig

Väx i mig,
stråla i mig mer och mer,
upplys mig, du eviga Ord,
du själens ljuva ljus.
Ljud i mig
mer och mer hörbart,
Ord från Fadern,
Ord av kärlek:
Jesus.

visa mig vägen

O Herre, kom snart och lys upp natten.
Såsom döende längtar, så längtar jag efter dig.
Säg min själ att inget kan hända utan att du tillåter det
och att ingenting som du tillåter är tröstlöst.
O Jesus, Guds Son, du stod tyst inför dem som dömde dig.
Gör mig tyst, tills dess jag fått besinna
vad och hur jag skall tala.
Visa mig vägen, och gör mig villig att vandra den.
Vådligt är att dröja och farligt att gå vidare,
så uppfyll då min längtan och visa mig vägen.
Jag kommer till dig, så som den sårade kommer till läkaren.
Ge, o Herre, mitt hjärta ro.

bön om hängivenhet

Gör mitt hjärta brinnande av kärleks eld  
så att allt som är dig emot
måtte sopas bort som aska i blåsande storm.
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lekmannaapostolatets bön

Herre Jesus Kristus,  
jag ger dig mina händer för att göra ditt arbete.
Jag ger dig mina fötter för att vandra din väg.
Jag ger dig mina ögon för att se på allt som du.
Jag ger dig min tunga för att tala som du.
Jag ger dig mina tankar så att du tänker i mig.
Jag ger dig min ande så att du ber i mig.
Framför allt ger jag dig mitt hjärta
så att du också i mig
kan älska din Fader och hela mänskligheten.
Jag ger dig helt och hållet mig själv
så att du kan växa till i mig,
så att du kan leva, arbeta och be i mig.

litania i ett sekulariserat samhälle

Från stora ord och ingen gärning, fräls oss, o Herre. 
Från tingens tomhet
Från välfärdsstatens dogmer
Från karriärismens piska
Från pressens sensationsjakt
Från konstlade behov
Från spekulationen i våra drifter
Från den allmänna meningens diktatur
Från statusjaktens självplågeri
Från övernäring och dryckenskap
Från misstro och kapprustning
Från själens undernäring
Från övertro på vetenskapen
Från förakt för oliktänkande
Från rädsla för de annorlunda
Från förakt för de svaga
Från rovdrift på människor
Från förnedring av människor
Från infantila frihetsdrömmar
Från tron på jordiska paradis
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Från falsk andlighet
Från falska frälsare
Från ensamhetens elände
Från likgiltighet för andra
Från brist på fantasi
Från rastlöshet och ångest
Från slaveriet under droger
Från slaveriet under arbetet
Från slaveriet under njutningen
Från självbedrägeri och tomt prat
Från självbelåten tvärsäkerhet
Från bråk för bråkets skull
Från dyrkan av idoler
Från andlig slapphet
Från dövhet för din röst

Du som har dött och uppstått för alla människor.
Herre, förbarma dig!

jag överlämnar mig

Fader,
jag överlämnar mig åt dig,
gör med mig vad du vill.
Vad du än gör med mig tackar jag dig.
Jag är redo till allt, jag är med på allt.
Må bara din vilja ske med mig
och med allt du skapat;
jag önskar ingenting annat, min Gud.
Jag lägger mitt liv i dina händer,
jag ger dig det, min Gud,
med all mitt hjärtas kärlek,
för jag älskar dig,
och det jag längtar efter är att få ge mig själv,
att få överlämna mig i dina händer
utan förbehåll
med oändlig förtröstan
ty du är min Fader.
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överlåtelse

Min Herre och min Gud,  
ta ifrån mig allt som fjärmar mig från dig.
Min Herre och min Gud,
ge mig allt som närmar mig till dig.
Min Herre och min Gud,
ta mig från mig själv
och ge mig helt åt dig.

De åtta saligheterna

I

Herre, i ditt evangelium visar du oss en väg som går tvärs 
emot denna världens anda. Världen menar att lyckan be
står i rikedom och överflöd, men du lovar glädje åt de fat
tiga och ödmjuka, åt dem som nöjer sig med litet för att 
vara fria inför dig.

V. Saliga de som är fattiga i anden,
R. dem tillhör himmelriket.

Himmelske Fader, du har skapat allt och gett oss jorden till 
nytta och till glädje. Allt är dina gåvor, och jorden är allas. 
Hjälp oss att glädjas åt det som du ger utan att söka självisk 
vinning. Lär oss lyckan i att avstå för andras skull och för 
din kärleks skull. Bryt ner all egoism i oss och öppna våra 
ögon och hjärtan för himmelrikets salighet och frihet. Ge
nom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

II

Herre, du är de bedrövades tröst, och ditt hjärta är fullt 
av medlidande med dem som sörjer och lider. Under din 
vand ring här på jorden tog du dig an så många nödställda 
och bedrövade och gav dem nytt liv och nytt hopp. Du vi
sar oss en väg till glädje rakt igenom det som är svårt och 
tungt. Du säger oss att ditt ok är skonsamt och din börda 
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lätt. Du lär oss att korset är vägen till uppståndelsens här
lighet. Den som hör dig till behöver aldrig känna sig onyt
tig eller över flödig. Också vår oförmåga får vi bära fram 
som ett offer i förening med ditt offer för människornas 
frälsning.

V. Saliga de som sörjer,
R. de skall bli tröstade.

Himmelske Fader, styrk oss och var oss nära när vi drab
bas av sorg och lidande. Hjälp oss förstå att den enda verk
liga olyckan är att leva fjärran från dig. Vi tackar dig för att 
vi som lemmar i Kristi kropp får bära vår del av hans li
danden för världens frälsning. Vi ber dig: Trösta dem som 
sörjer och hjälp dem som lider. Bevara oss från syndens 
ondska och samla oss till sist i ditt rike, där du är dina ut
valdas eviga glädje och salighet. Ge nom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.

III

Herre, vår Gud, i din älskade Son har du uppenbarat dig
själv. Under sitt liv på jorden gick han omkring och gjorde 
väl mot alla. Han mötte varje människa med godhet och 
vän lighet. Han sökte varken makt eller ära, utan grund
lade sitt rike med tålamod och lidande för sanning och rätt. 
Så lärde han oss att saktmodet är starkare än våldet. De 
mäkti gas tid är kort, men Kristi rike består.

V. Saliga de ödmjuka,
R. de skall ärva landet.

Himmelske Fader, vi ber dig om mildhetens och ödmjuk
het ens ande så att vi inte vedergäller ont med ont utan be
segrar det onda med det goda. Ta ifrån oss all lust att hävda 
oss på andras bekostnad. Lär oss i stället att låta andra få 
känna vår uppskattning och uppmuntran. Befria vår värld 
från våldets anhängare och hjälp oss bygga upp en värld 
där vi tjänar och älskar varandra. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.
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IV
Herre, du manar oss att be utan att förtröttas och att käm
pa för ditt rike utan att ge upp. Du vill att vi enträget söker 
och bultar på. Det är en stor uppgift du har gett oss i denna 
värld: att utbreda ditt rike, sanningens, fridens, rättvisans 
och kärlekens rike. Vi vill inte dra oss undan, vi vill vara 
med och verka tillsammans med alla människor av god 
vilja. Ty överallt där det goda sker, där är du närvarande, 
vare sig du blir igenkänd eller inte.

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

Himmelske Fader, du har skapat oss för dig, och vårt hjärta 
finner ingen ro förrän det vilar i dig. Håll vår längtan vid 
liv, sporra oss till helig iver i din tjänst. Låt oss se och kän
na igen ditt verk överallt där människor gör det goda och 
käm par för det som är rätt och sant. Sänd din Ande, som 
öppnar våra ögon så att vi ser vad vi kan och skall göra för 
ditt rike. Bryt ner vår tröghet och bekvämlighet, befria oss 
från håg löshet och misströstan. Ge oss var dag nytt mod 
och ett le van de hopp. Gör oss till ljus och salt i världen. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

V

Gud, vi tackar dig för din stora barmhärtighet. Du böjer dig 
med kärlek ner till oss svaga och ofullkomliga människo
barn. Du upprättar oss när vi förnedrar oss, du överger oss 
aldrig. Du har skapat oss till din avbild och vill att vi skall 
vara barmhärtiga mot varandra. De nedersta i samhället, 
de som världen föraktar, är i första hand våra bröder och 
syst rar. Du lär oss att älska dem som hatar oss och att för
låta, inte sju gånger, utan sjuttio gånger sju gånger.

V. Saliga de barmhärtiga,
R. de skall möta barmhärtighet.

Himmelske Fader, vi tackar dig för att du inte tillräknar oss 
våra synder utan ser till det bästa i oss. Vi tackar dig för att 
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du ger oss din nåd i överflöd, med gränslös frikostighet och 
utan att vi förtjänar det. Du bjuder oss att vara fullkomliga 
så som du är fullkomlig. Vi ber dig: ge oss då en frikostig 
ande, ge oss ett förbarmande hjärta, gör oss givmilda och 
för låt ande. Dana våra hjärtan efter ditt hjärta, så att vi kan 
överse med andras fel och svagheter, glömma oförrätter 
och ta fasta på det bästa hos varje människa. Genom Jesus 
Kristus, vår Herre. Amen.

VI

Herre, vår Gud, du eviga Sanning och Skönhet, vi tillber 
dig. Du ensam är helig, men du vill att också vi skall vara 
heliga. Du vill göra oss rena i tankar, ord och gärningar, är
liga och kärleksfulla. Det är svårt att alltid tänka och hand
la som dina barn, utan ondska och svek. Men du skapar 
ren heten i oss, och i dina sakrament ger du oss underbar 
hjälp till ett heligt liv. Du är närvarande överallt. Vi är ett 
tem pel åt din Ande.

V. Saliga de renhjärtade,
R. de skall se Gud.

Himmelske Fader, fyll oss med din helige Ande. Må han 
göra oss heliga och rena i allt vi tänker, säger och gör, så 
att vi i allt vittnar om dig. Lär oss att avsky all synd, all 
ondska, all falskhet. Hjälp oss att ha goda och rena avsikter 
med allt, så att vi inte skadar oss själva eller andra, inte 
ens genom våra tankar eller vårt hemliga uppsåt. Du har 
skapat oss för helighet, så helga oss då, o Gud, till ande, själ 
och kropp. Ge nom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

VII

Du fridens Gud, vi tackar dig för ditt budskap om frid till
vår arma och blödande jord. Vid din Sons födelse förkun
nade änglarna frid på jorden. När allt var fullbordat häl
sade han sina lärjungar på påskdagen med orden: Frid åt 
er alla. Ditt ord är verksamt, o Gud, och skapar frid. Du 
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har gjort oss till dina medarbetare för att vi med dig skall 
utbreda fredens rike på jorden. Du låter ditt ord verka i oss 
och ge nom oss.

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

Himmelske Fader, skänk oss din fred i våra dagar, den fred 
som världen inte kan ge. Hjälp oss att hålla fred, verka för 
fred och stifta fred, i våra familjer, på våra arbetsplatser, i 
våra församlingar, i vårt land, mellan folk och länder. Be
vara oss från hat, avund och all ond vilja, och ge oss vapen 
som främjar enhet och sämja. Hjälp oss att så leva som dina 
barn. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

VIII

Du är sannerligen en outgrundlig Gud, och dina tankar 
är högre än människors tankar. Du undervisar oss om 
det som världen inte kan förstå: att för den som älskar dig 
finns ingen olycka. Själva lidandet är en väg till himmelri
ket. Den som bekänner din Son inför människorna, honom 
skall Sonen bekänna inför dig, du vår Fader. Och på den 
dagen skall ingen sorg och inga tårar finnas mer, ty det 
som en gång var är borta, och du gör allting nytt.

V. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
R. dem tillhör himmelriket.

Himmelske Fader, fullborda i oss det verk som du har 
på börjat. Låt den Korsfäste för alltid vara vår kärlek och 
vår glädje. Ge oss trons mod, hoppets kraft och kärlekens 
styrka så att vi håller ut i din tjänst till vår sista stund. Be
vara oss i troheten till dig, vad som än händer oss. Välsigna 
din Kyrka över hela jorden och låt ondskans makter ald
rig bli henne övermäktiga. Styrk och trösta dem som lider 
för följelse. Låt ditt rike komma. Genom Jesus Kristus, vår 
Herre. Amen.

176



Litania till Jesus 135

litania till jesus, vår herre

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

Gud, Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Guds Son, världens frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Jesus, den levande Gudens Son
Jesus, Faderns avbild
Jesus, Jungfru Marias Son
Jesus, det eviga ljusets återsken
Jesus, sann Gud och sann människa

du fridens furste
du eviga Vishet
du Guds levande Ord

Jesus, vår domare
Jesus, vår frälsare
Jesus, vår konung
Jesus, vår mästare
Jesus, vår lärare
Jesus, vår broder
Jesus, vår vän

du, de fattigas broder
du syndarnas vän
du, de förtrycktas försvarare
du, de förföljdas tillflykt
du, de sjukas läkare
du gode herde
du sanna vinstock
du Kyrkans huvud

Jesus, vår längtan
Jesus, du som föddes i ett stall
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Jesus, du som underordnade dig Josef och Maria
Jesus, du som gick omkring och gjorde väl
Jesus, du som förkunnade Guds rike
Jesus, du som led för våra synder
Jesus, du som dog för oss på korset
Jesus, du som uppstod från de döda

du bröd från himlen
du vår väg genom livet
du ljus för vårt liv
du eviga sanning

Jesus, var oss nådig: fräls oss, o Herre
från allt ont
från synd och skuld
från frestelse och fall
från den eviga döden

genom din födelse och ditt heliga liv
genom ditt glädjebudskap
genom ditt kärleksbud
genom förlåtelsens nåd
genom din helande kraft
genom ditt lidande och kors
genom din övergivenhet
genom ditt nedstigande till dödsriket
genom din uppståndelse och himmelsfärd
genom den helige Andes gåva
genom din närvaro
genom din ankomst

Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.

V. Lovad vare Jesus Kristus,
R. nu och i all evighet.
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Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, bevara oss i tron på dig, 
ty du har det eviga livets ord. Ge oss din kärleks eld så att 
vi av hjärtat älskar våra medmänniskor. Hjälp oss att göra 
allt i ditt namn, du som med Fadern och den helige Ande 
lever och råder från evighet till evighet. Amen.

jesu FörDolDa liv i nasaret

I

Jesus, i djup ödmjukhet tillber jag ditt outgrundliga majes
tät. Du kom till oss för att ta på dig den största uppgift som 
någonsin lagts på en människa. Sedan årtusenden längtade 
människorna efter sin befriare, profeterna hade talat om 
din ankomst, himlens härskaror hälsade din födelse, söka
re från österlandet kom för att hylla dig. Hur lätt skulle du 
inte ha kunnat dra till dig hela mänsklighetens blickar och 
slå alla med häpnad över din visdom! Men i stället drog 
du dig undan till en okänd by i det fattiga och ockuperade 
Galileen. Där levde du i trettio år, upptagen av kampen 
för det dag liga brödet. Hur fjärran från våra föreställningar 
och förnuft och rimlighet handlar du inte.

V. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud!
R. Aldrig kan någon utforska hans beslut
 eller spåra hans vägar.
V. Han gav upp allt och antog en tjänares gestalt,
R. när han blev som en av oss.

Låt oss bedja. Gud, ge oss nåden att fatta hur mycket högre 
dina vägar är än våra vägar, och hur oändligt mycket större 
dina planer för oss är än vad vi med våra snäva horisonter 
kan begripa. Lär oss att stilla vårt oroliga jag inför dina kär
leksfulla avsikter med oss. Låt oss kunna betrakta allt som 
händer i trons ljus. Ge oss kraft att ta emot allt som trygga 
barn, och göm oss i din kärlek och outgrundliga vishet. Ge
nom Jesus Kristus, som levde obemärkt i Nasaret, och som 
nu lever och råder i evighet. Amen.
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II

Jesus, med uppmärksam kärlek vill jag betrakta ditt liv i 
Nasaret. Det förflyter under vardagligt, enformigt och hårt 
arbete. Du arbetar inte bara en dag eller för nöjes skull, 
utan under större delen av ditt liv vill du dela deras lott 
som måste arbeta i sitt anletes svett för att kunna överle
va. Du kän ner utmattning och tomhet i din egen kropp, 
du får smaka den bitterhet som hör till människans villkor 
på jorden. Detta gör du av kärlek till de miljoner och åter 
miljoner bröder och systrar som långsamt slits ut under en 
övermäktig arbetsbörda. För att kunna visa oss din kärlek 
går du in under våra villkor, för att med ditt liv och arbete 
hel ga vårt liv och arbete, förvandla dess förbannelse till 
väl signelse och med din utblottelse uppenbara meningen 
med all mänsklig strävan.

V. Därför måste han i allt bli lik sina bröder,
R. för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst.
V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor,
R. jag skall skänka er vila.

Låt oss bedja. Gud, välsigna vårt dagliga arbete genom det 
tunga arbete som din Son utförde. Ge oss kraft och livsmod 
när vi försöker att göra det som måste göras. Låt oss se 
vårt eget arbete som ett deltagande i din fortgående ska
pelse, i Sonens återlösning av världen och som en tjänst 
för med män niskorna. Hjälp oss att tåligt bära den ofrån
komliga tyng den utan bitterhet eller uppgivelse, och låt 
oss få känna skapandets glädje. Genom Jesus Kristus, din 
Tjänare, som kom för att göra din vilja och nu lever och 
råder i evighet. Amen.

III

Jesus, ditt liv i Nasaret var ett liv i lydnad. Du, som är den
Oändlige, fogade dig i människans begränsning, du levde 
under en viss tid i ett visst land, du blev medlem av en 
familj, du hörde hemma i en obemärkt by, du blev med
borgare i en jordisk stat under en viss bestämd period av 
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dess historia. Du ville inte njuta några privilegier. När du 
kom för att omgestalta världen började du genom att helt 
och hållet infoga dig i det på förhand givna, det tillfälliga 
och ofullkomliga; du underkastade dig fattigdom, ofrihet 
och förtryck. Du gav upphov till en ny ordning genom ditt 
eget föredöme. Du visade att all yttre förnyelse måste börja 
med en inre.
V. Han följde med dem ner till Nasaret,
R. och lydde dem i allt.
V. Han gjorde sig ödmjuk,
R. och var lydig intill döden.

Låt oss bedja. Gud, ge oss nåden att inse vikten av vår upp
gift i världen, så att vi väl utför det vi är satta att göra. Gör 
oss samvetsgranna i det lilla, som om det gällde att tjäna 
Kristus själv. Lär oss att aldrig utnyttja vår ställning eller 
glömma att du dömer alla med fullkomlig rättvisa. Låt oss 
med ett levande exempel genomsyra andan på vår arbets 
plats, så att motsättningar löses i rättvisa och kärlek, med 
allas väl för ögonen och inte med ömsesidig misstanke och 
illvilja. Lär oss inse varje människas värdighet och värde i 
dina ögon. Gör vårt liv till en välsignelse från Jesus Kristus, 
som inte sökte egen fördel utan endast din vilja och som nu 
lever och råder i evighet. Amen.

IV

Jesus, ditt liv i Nasaret var ett liv i vördnad och tillbedjan, en 
välbehaglig gudstjänst inför Fadern. Din föda var att göra 
hans vilja som hade sänt dig. Ur din tillit till Fadern häm
tade du kraften och uthålligheten, din inre fri het, din vär
dig het och ditt oberoende av det som världen frestar med. 
Du blev heller aldrig arbetets slav. När tiden var inne för dig 
att träda fram offentligt kunde du utan tve kan och dröjsmål 
följa din nya kallelse. Ingen fåfänga hade förlett dig att i otid 
avslöja vem du var; inga hänsyn till ägo delar eller rädsla 
för människor kunde hålla dig tillbaka då Fadern kallade. 
Vördnaden för Fadern gjorde dig fri från män niskorna och 
världen för att kunna tjäna människorna och världen.
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V. Se, jag kommer, Herre, för att göra din vilja.
R. Min föda är att göra hans vilja som har sänt mig.
V. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet,
R. så skall ni också få allt det andra.

Låt oss bedja. Gud, ge oss den frihet som bara dina barn 
äger. Befria oss från varje slaveri under något som är min
dre än du, befria oss från alla avgudar, vilket namn de än 
bär. Låt oss, ju mer vi tar vår jordiska uppgift på allvar, 
desto ivri gare tjäna endast dig, den verkliga lyckans källa 
och upp hov. Låt det samhälle vi bygger på jorden bli en 
för be redelse för ditt himmelska Jerusalem. Genom honom 
som dolde sin gudom i Nasaret och som nu lever och råder 
i evighet. Amen.

TILL DEN HELIGE ANDE
Den helige Ande är som luften vi andas: osynlig, livsnödvändig. Genom 
An den skapades världsalltet och livet, blev Kristus människa och uppväck
tes från de döda, föddes Kyrkan och utbreddes över världen. Anden är det 
liv som är Guds närvaro, den nåd som skänks i sakramenten, den kraft som 
fullkomnar mänskliga förutsättningar, den kärlek som håller oss samman, 
det ljus som leder oss till sanningen, den eld som renar, det regn som ger 
liv, den längtan som under smärtor föder fram hela skapelsen till friheten 
i Guds eviga rike.

Gud, för vilken alla hjärtan är uppenbara,  
alla önskningar kända
och inga hemligheter fördolda,
rena våra avsikter med din helige Andes upplysning,
så att vi fullkomligt älskar dig
och värdigt förhärligar ditt heliga namn.

O du helige Ande, kom.  
Fyll våra hjärtan med din godhets rikedom,
och tänd i oss alla din kärleks levande låga,
du som från skilda länder och språk för oss samman,
leder oss i din sanning och för oss hem till Fadern.
Halleluja, halleluja.
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Veni, creátor Spiritus, Accénde lumen sénsibus,
mentes tuórum vísita, infúnde amórem córdibus,
imple supérna grátia, infírma nostri córporis
quæ tu creásti, péctora. virtúte firmans pérpeti.
Qui díceris Paráclitus, Hostem repéllas lóngius
donum Dei altíssimi, pacémque dones prótinus;
fons vivus, ignis, cáritas ductóre sic te prvio
et spiritális únctio.  vitémus omne nóxium.
Tu septifórmis múnere, Per te sciámus da Patrem
dextræ Dei tu dígitus, noscámus atque Fílium
tu rite promíssum Patris te utriúsque Spíritum
sermóne ditans gúttura. credámus omni témpore. Amen.

Kom, Skaparande, med din tröst,
din boning tag i våra bröst.
Sänd riklig nåd från höjden ned
och oss för himmelen bered.

Du Tröstare och Ordets tolk,
Guds nådeskänk till jordens folk,
du själens balsam underbar,
du kärleks källa, evigt klar.

Med dina goda gåvor sju
Guds nådeverk fullbordar du.
Du lär med skilda tungors ljud
all världens folk att prisa Gud.

Ditt ljus i våra hjärtan tänd,
från jorden dem till himlen vänd.
Du all vår svaghet känner väl
så stärk oss nu till kropp och själ.

Vår fiende ifrån oss driv,
med fridens gåva hos oss bliv,
att fria från allt ont vi må
på dina vägar trygga gå.

Gud Fadern du oss känna lär,
du vittnesbörd om Sonen bär.
Du visar oss Guds härlighet,
i evigheters evighet. Amen.

184



Treenigheten142

Kom du sanna ljus, kom du eviga liv.
Kom du fördolda kraft, kom du källa till allt.
Kom du som ingen har känt.
Kom namnlösa glädje, kom du eviga liv.

Kom du vårt hopp, du som förändrar allt.
Kom du som uppväcker dem som sover i gravarnas natt.
Kom du styrka som mäktar allt.
Kom du som ingen har sett, orörd och ofattbar.

Högt över himmel och jord har du ditt eviga hem,
oavlåtligen åkallat är ditt heliga namn,
ofattbart är ditt namn.
Kom du vars väsen är hemligt och outsägligt.

Kom du som min själ i sitt armod har kär.
Kom du som själv är min längtan i hjärtats djup.
Kom du som ingen kan nå.
Kom helige Ande, människohjärtats tröst.

Förnyelse av konFirmationens nåD

Herre, vår Gud, i konfirmationens sakrament har du satt
ett outplånligt sigill i mitt innersta och skänkt mig Kristi 
Andes kraft, den kraft som i det fördolda helgar och enar 
din Kyrka. Jag skall vittna för världen om Kristus och hans 
kärlek, om hans död och uppståndelse. Hjälp mig att för
bli en levande lem i hans Kyrka så att jag förhärligar dig 
genom Kristus i den helige Ande. Hjälp mig att under 
Andens ledning leva ett liv som är en doft av Kristus, din 
Smorde. Hjälp mig att fylla den uppgift som är min och 
tjäna alla människor genom Andens gåvor. Så kan jag göra 
din vilja i Kristi efterföljd.

litania till Den helige anDe (förkortad version)
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. 
Kristus, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss.
Herre, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss.
Kristus, hör oss. Kristus, hör oss.
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Kristus, bönhör oss. Kristus, bönhör oss.

Gud Fader i himlen: förbarma dig över oss.
Gud världens Frälsare
Gud helige Ande
Heliga Treenighet, en enda Gud
Helige Ande,
 kärleken mellan Fadern och hans eviga Ord
Du vishetens och förståndets Ande
Du rådets och starkhetens Ande
Du kunskapens och fromhetens Ande
Du gudsfruktans Ande
Du trons, hoppets och kärlekens Ande
Du som upplyser samvetet om synd, rättfärdighet och dom
Du som börjar och fulländar vår frälsning
Du som förhärligar Jesus Kristus i de rättfärdiga
Du som gjort våra kroppar till ditt tempel
Du sanningens Ande
Du Kyrkans lärare och försvar
Du Kyrkans enhet och helighet
Du hjälpare och tröstare i all nöd
Du eviga ljus
Du livets källa
Du Guds andedräkt i skapelsen, ordet och Kyrkan
Du gåva över alla gåvor

Var oss nådig: skona oss, helige Ande
Var oss nådig: bönhör oss, helige Ande
Var oss nådig: fräls oss, helige Ande.
Från otro och tvivel
Från allt motstånd mot sanningen
Från förakt för dina ingivelser
Från misströstan och förtvivlan
Från all kärlekslöshet
Från själviskhet och orena begär
Från en plötslig och oväntad död
Från den eviga döden

Vi arma syndare: vi ber dig, hör vår bön



Treenigheten144

Att du ville församla, helga
 och upplysa din heliga katolska kyrka
Att du ville sända en ny Pingst över alla kristna
Att du ville bistå våra herdar
 med sanningens och ledarskapets gåva
Att du ville leda oss till hela sanningen
Att du ville komma och bo i våra kalla hjärtan
Att du ville göra oss till Kristi vittnen
Att du ville rusta oss i kampen för Kristi rike
Att du ville förena alla folk i en enda kyrka
Att du ville leda alla människor till tro på den Uppståndne

Guds Lamm, som borttager världens synder:
skona oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
bönhör oss, o Herre.
Guds Lamm, som borttager världens synder:
förbarma dig över oss, o Herre.

V. Du sänder ut din Ande.
R. Då förnyas jordens ansikte.

Låt oss bedja. Gud, du läser vårt innersta, du vet vår minsta 
önskan och du ser vad ingen annan ser: rena våra avsikter 
i den helige Andes eld, så att vi utan förbehåll kan älska 
dig och prisa dig av hela vårt hjärta. Genom Jesus Kristus, 
vår Herre. 

Gud, du låter Pingstens Ande lysa i våra hjärtan.
Skänk oss genom honom visshet om vår väg
och tröst i all vår oro.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti:
da nobis in eódem Spíritu recta sápere
et de eius semper consolatióne gaudére.
Per Dominum …

Se också Pingst (s. 283–290). 
Bön om Andens gåvor (s. 23).
Bön om Andens frukter (s. 23–24).
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