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Gud ser mera till den bedjandes hjärta
än till orden som blir sagda.
S:t François de Sales
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Inget blint öde, ingen obönhörlig mekanik råder över människans värld.
Gud har satt människan i världen som sin medarbetare (jfr 1 Kor 3:9) med
ett stort mått av frihet under ansvar. Han har slutit ett förbund med män
niskan. Han vill inte styra världen »utan vårt hörande«. Han vill »påverkas«
av fria människor som själva låter sig påverkas av honom. Detta är bedja
rens privilegium. Det finns många påtagliga exempel på förbönens makt.
Ibland får vi se dess verkan, ibland inte. Herren säger oss att en ihärdig och
osjälvisk bön i tro alltid blir hörd (jfr Matt 7:7–11). Hur bönen verkar, vet vi
inte, men ett är säkert: den förvandlar oss själva till att börja med. Därför är
det viktigt att vi ber för våra ovänner, för dem som vållar oss smärta och
sorg (jfr Matt 5:44).
Förbönens grundval heter förtroende. I fullkomlig förlitan på vår him
melske Faders godhet skall vi vänta på det svar han vill ge, och han vill
inte att någon enda människa skall gå förlorad (jfr 2 Pet 3:9). Under den tid
som är vår skall vi hålla ut i vaken bön och troget utföra den uppgift som
vi fått ansvar för. Då tar Gud ansvar för allt det som vi inte kan påverka (jfr
Mark 13:34–37). Att hålla sig vaken och väntande inför Kristi ankomst, det
är bedjarens plikt mot världen (jfr Luk 18:1–8).

Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn,
det skall han ge er.

Joh 16:23

Tro att ni skall få allt det ni ber om i er bön, då blir det så.

Mark 11:24

Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dör
ren öppnas.

Matt 7:7
315

KORTA FÖRBÖNER
Låt ditt rike komma!

Matt 6:10

Låt din vilja ske på jorden!

Matt 6:10

Herre, hjälp oss, vi går under!

Matt 8:25

Guds Lamm, som borttager världens synder,
förbarma dig över oss.
Fader, låt allt samverka till det bästa.
Herre, tänk på dina löften!
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FÖR KYRKAN OCH ENHETEN
316

Rädda ditt folk och välsigna din egendom.
Var deras herde, bär dem för evigt.

Ps 28:9

Samla din Kyrka
317

Vi tackar dig, vår Fader,
för din tjänare Davids heliga vinstock,
som du uppenbarat för oss genom Jesus, din Tjänare.
Dig tillhör äran i evighet!
Vi tackar dig, vår Fader, för livet och kunskapen
som du uppenbarat för oss genom Jesus, din Tjänare.
Dig tillhör äran i evighet!
Som det brutna brödet var kringspritt uppe på bergen
men samlades och blev till ett,
så må också din Kyrka samlas
från jordens ändar till ditt rike.
Ty din är härligheten och makten
genom Jesus Kristus i evighet.
Vi tackar dig, helige Fader, för ditt heliga Namn,
som du har gjort ett tabernakel åt i våra hjärtan,
och för kunskapen och tron och odödligheten,
som du uppenbarat för oss genom Jesus, din Tjänare.
Dig tillhör äran i evighet.
Du, allsmäktige Herre, har skapat allt för ditt Namns skull:
mat och dryck har du givit människorna att njuta av,
för att de skall tacka dig.
Men åt oss har du givit andlig mat och dryck
och evigt liv genom din Tjänare.
Framför allt tackar vi dig för att du är allsmäktig.
Dig tillhör äran i evighet.
Tänk, Herre, på din Kyrka,
rädda henne från allt ont och fullkomna henne i din kärlek.

För Kyrkan och enheten
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Helga din Kyrka
och samla henne till det rike som väntar henne.
Ty din är makten och härligheten i evighet.
Låt nåden komma och denna värld förgås!
Hosianna Davids Gud!
Om någon är helig må han komma.
Om någon inte är det må han omvända sig.
Marana tha: kom, Herre!
Amen.

Kyrka på väg
Barmhärtige Fader,
vi ber dig för hela din heliga Kyrka.
Fyll henne med din sanning och frid.
Avtvå det som fläckar hennes skönhet.
Bevara henne från att begå misstag.
Res henne upp när hon brister i tro.
Skänk henne det som ännu fattas henne.
Ge henne mod och styrka att gå din väg framåt.
Rädda henne undan splittring.
Församla henne från alla folk under himlen,
du mäktige Herde för din hjord.
Hör vår bön för vår Herres och Frälsares Jesu Kristi skull.
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För påven
Herre, med fullkomlig tillförsikt tror och bekänner vi
att din Kyrka kommer att bestå intill tidens slut,
så som du har lovat.
Därför är vi inte oroliga och ängsliga
för din Kyrkas framtid och välfärd.
Vi vet inte vad som bäst gagnar henne.
Vi lägger framtiden i dina händer och fruktar ingenting,
hur oroande allting än må tyckas.
Bara en sak ber vi dig om:
ge din tjänare och ställföreträdare, vår påve N.,
sann klokhet och kraft.
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Ge honom nådens tröst i detta livet
och odödlighetens krona i det kommande.

En annan bön för påven
320

Fader, till Petrus efterträdare har du utvalt din tjänare N.
som herde för din hjord. Låt honom styrka sina bröder och
låt hela Kyrkan bli ett i kärlekens gemenskap kring honom,
så att världen kan tro på Jesus Kristus, allas Herde och Her
re, som lever och råder i evighet.

För kyrkan i Sverige
321

Fader i himlen, i gemenskapen kring vår biskop N. finns
den ena, heliga, katolska och apostoliska Kyrkan med alla
hennes gåvor. Ge oss din helige Ande, så att vi lever av
Ordet och sakramenten och växer i kärlek och enhet. Gör
oss till sanna vittnen för Jesu uppståndelse. Genom samme
Jesus Kristus, vår Herre.

För biskopen
322

Gud, du evige herde, på många sätt styr du din Kyrka och
råder över den i kärlek. Låt din tjänare, vår biskop N., som
du har gjort till herde för ditt folk, i Kristi namn leda alla
dem som står i hans vård. Låt honom troget uttolka san
ningen, hängivet frambära offret och med säker hand leda
ditt folk. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

För den egna församlingen
323

Herre Jesus Kristus, du är din Kyrkas huvud, du är också
vår församlings huvud. Fyll oss med ömsesidig kärlek och
aktning. Ge oss nåden att i det rätta ögonblicket säga det
rätta ordet och räcka en hjälpande hand. Skydda de svaga,
upplys de tvivlande, stärk de missmodiga, led de vacklan
de, väck de sovande, visa dig för de sökande, värm de kalla
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och de ljumma. Hjälp oss att ge åt alla vad de bäst behöver,
så att vi bär varandras bördor och så uppfyller din lag.

Före söndagsmässan
Tack, Herre, för din Kyrka. Ge henne Andens gåvor, liv,
styrka och sanning. Tänd vår kärlek till henne och fyll oss
med längtan efter ditt rike. Vi ber dig för vår helige fader,
påven N., för vår biskop N., för vår församling och dess
kyrkoherde N. och för alla som står i dess tjänst. Välsigna
alla som är här idag och alla som inte kan vara med oss.
Låt dem erfara din närvaro i sina liv. Tala till oss idag, ge
oss ett ord att leva på, väck vår hunger efter livets Ord och
livets Bröd. Dig vill vi prisa och förkunna i evighet.
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Före andra församlingssammankomster
Kom, helige Ande, kom i vår mitt, var oss nära. Lär oss vad
vi skall göra, ge oss råd om vår väg, visa oss vad vi skall
uträtta, så att vi med din hjälp kan göra vår himmelske Fa
ders vilja.
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För prästerna
Fader, du gjorde din Son till överstepräst i det nya och
eviga Förbundet. Gör dem som du har utvalt till ordets
och sakramentens förvaltare trogna i sitt kall intill den dag
då han återkommer i härlighet. Genom Jesus Kristus, vår
Herre.
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För diakonerna
Fader, du har lärt din Kyrkas tjänare att inte vilja bli betjä
nade utan att tjäna. Sänd din helige Ande över våra dia
koner så att de, styrkta av din sjufaldiga nådegåva, troget
kan fullgöra den tjänst de tagit emot. Gör dem rika på alla
dygder, ge dem en äkta och självförglömmande kärlek och
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en oförtröttlig omsorg om sjuka, svaga och försummade.
Hjälp dem att bevara trons mysterium i ett rent samvete,
utlägga Ordet med ödmjukhet och iver, och med hängi
velse och tro fullgöra den andliga tjänsten. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.

För ordensfolket
328

Gud, du inger och fullbordar alla goda beslut. Led dina
tjänare på frälsningens väg, så att de som lämnat allt och
vigt sina liv åt dig följer Kristus, motstår världens lockel
ser och troget tjänar dig och sina medmänniskor i andens
fattigdom och hjärtats ödmjukhet. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.

För lekmännen
329

Gud, du har lagt evangeliet som en surdeg i världen. Låt
dem som du har kallat till ett liv mitt i världen och dess
uppgifter genomsyra den med Kristi ande så att de genom
sin jordiska verksamhet bygger upp ditt rike. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.

För de kristnas enhet
330

Gud, vår Fader, för samman alla kristna i lovsång till dig.
Låt dem vara uppriktiga i sin strävan efter förnyelse och
försoning. Gör oss alla till ett i tron och i kärleken medan
vi går på Kristi väg till himlens härlighet. Genom samme
Jesus Kristus, vår Herre.

331

Allsmäktige, evige Gud, du samlar och bevarar dem som
skingras av synden. Vänd din blick till Kristi hjord, och låt
alla dem som helgats av det enda dopet förenas av tron
i sin helhet och fullhet och av kärlekens sammanhållande
band. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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För kyrkan under förföljelse
Fader, i din outgrundliga försyn låter du Kyrkan dela Kris
ti lidanden. Ge Kristi tålamod och kärlek till dem som blir
förföljda för Guds rikes skull, och gör dem till sanna och
trogna vittnen om hans uppståndelse och härlighet. Låt
dem glädja sig i gemenskapen med hans offer för världen,
och ge dem den fasta tillförsikten att deras namn är skrivna
i livets bok. Ge dem kraften att bära Kristi kors intill slutet
och nåden att aldrig förneka honom som lever och råder
från evighet till evighet.
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För kallelser till Kyrkans tjänst
I
Jesus, du gode Herde, du kallade apostlarna och gjorde
dem till människofiskare. Kalla också idag många män att
följa dig och tjäna dig. Du lever ju för att alltid vara oss
nära. Ditt offer blir närvarande på våra altaren för att alla
människor skall få del av din återlösning. Låt alla som du
kallar lyssna till din röst och våga lämna allt. Öppna de
ras ögon för hela världen, låt dem höra alla dessa stumma
böner om sanningens ljus och den äkta kärlekens värme.
Låt dem i trohet mot sin kallelse bygga upp din Kyrka, din
mystiska kropp på jorden, och så fullfölja din sändning.
Gör dem till jordens salt och världens ljus.
Herre, kalla många kvinnor att helhjärtat följa dig,
drivna av din kärlek. Väck en längtan i deras hjärtan efter
att leva fullkomligt i evangeliets anda och att hängivet viga
sitt liv åt Kyrkan. Gör dem öppna för alla människor som
behöver deras hjälpande hand och deras förstående kär
lek.
II
Gud, du kallar människor till uppgiften att leda ditt folk.
Utgjut över Kyrkan fromhetens och styrkans ande, så att
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det aldrig saknas värdiga tjänare vid ditt altare och många
som förkunnar evangeliet med iver och ödmjukhet. Ge
nom Jesus Kristus, vår Herre.
III
Fader, sänd ut din Ande över Kyrkan
och sänd arbetare till din skörd.
Väck unga mäns längtan att viga sina liv åt Kristus
och så formas helt och fullt till likhet med honom.
Tala till deras hjärtan och tänd i dem en eld,
så att de finner sin största glädje i att leva till din ära.
Ge dem ett beredvilligt hjärta,
så att de vill tjäna din Son och frambära hans heliga offer.
Fader, hör ditt folk som nu ropar till dig
och kalla många till präster i din Kyrka.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
IV
Gode Fader, i Kristus, din Son, uppenbarar du din kärlek
för oss. Du omfamnar oss som dina barn och låter oss se
vårt sanna ansikte i din vilja för oss.
Helige Fader, du kallar oss att vara heliga liksom du
själv är helig. Vi ber dig att aldrig upphöra att ge din Kyrka
präster och heliga apostlar som genom ordet och sakra
menten öppnar vägen till ett möte med dig.
Barmhärtige Fader, ge en vilsekommen värld männis
kor som är dina vittnen genom sina liv, sådana som för
vandlats till din Sons bild och med glädje och i sällskap
med alla sina bröder och systrar går mot det himmelska
hemlandet.
Fader, med din helige Andes röst och i förtröstan på
Marias moderliga förbön anropar vi dig ivrigt: sänd präs
ter till din Kyrka, präster som är modiga vittnen till din
oändliga godhet. Amen.

För Kyrkan och enheten
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Vi har olika gåvor
Fader i himlen, vi är dina barn och du älskar oss alla. Hjälp
oss inse att vi har olika gåvor, men att vi alla behövs i ditt
rike. Lär oss att glädjas över gåvornas mångfald och ge oss
mod i uppgiften att trots alla olikheter bli ett hjärta och en
själ. Herre, ditt budskap till oss, ditt evangelium, är så stort
och rikt att vi bara kan fatta en del av det. Du vet hur svårt
det är när vi är så olika, uppfattar förändringar så olika,
uppfattar Kyrkans budskap så olika, ser på Kyrkans upp
gifter så olika . Herre, lär oss lyssna till varandra med ärlig
vilja, att se och förstå mångfalden inte som en brist utan
som en rikedom, att se andra meningar inte som misstag
utan som frågor till oss. Var med oss, Gud, välsigna vår
gemenskap, stärk vår enhet och lär oss att osjälviskt älska
varandra, för Jesu Kristi skull.
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Litania för Kyrkans enhet
Att du ville ge alla troende
en sann iver i din tjänst: ber vi dig, o Herre.
Att du ville stärka tron hos dem
som bor långt borta från Kyrka och sakrament
Att du ville ge dem kraft att hålla ut i trofasthet
Att du ville väcka många i din Kyrka till
att genom kärlek och förståelse vittna om Kristus
Att du ville lära oss sann offervilja
Att du ville låta evangeliets ljus lysa för alla folk
Att du ville lära oss den vördnad och aktning
som är förutsättning för vår återförening i tron
Att du ville lära oss att se våra egna fel
och inte döma andras
Att du ville lära oss att bekänna tron
inte med
övermodig stolthet
utan med ödmjuk tacksamhet
Att du ville lära oss korsets vishet,
så att vi inte blir modfällda i motgången

335

350

Förböner

Att du ville lära oss att på allvar
räkna med det osynligas verklighet och kraft
Att du ville förbli hos din Kyrka i motgångar och svårigheter
och bevara henne från yttre och inre faror
Att du ville bevara oss för splittringens synd,
för förtal, trångsynthet och partiskhet
Att du ville ena oss alla i uppriktig kärlek
V. Vad det är gott och ljuvligt
R. att bröder är tillsammans.
Låt oss bedja. O Gud, som bygger din eviga härlighets bo
ning med utvalda, levande stenar: se till ditt folk som för
samlats i bön och bygg upp oss till ett andligt hus som kan
behaga dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
336

Herre vår Gud, se till din Kyrka, som din enfödde Son har
återlöst med sitt blod; bevara henne från all skada och allt
ont, rena och förädla henne i din kärlek, så att hon i tack
samhet och glädje får sjunga ditt lov. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.
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Herre vår Gud, du som befriade din enfödde Son ur döds-	
rikets våld och lät honom framgå som livets furste: se i nåd
till din Kyrka när hon blir angripen av mörkrets makter.
Skydda henne från alla faror med frälsningens sköld och
låt henne träda fram i uppståndelsens klara ljus. Genom
Jesus Kristus, vår Herre.

FÖR MISSIONEN OCH VÄRLDEN
Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut
och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och So
nens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla
Matt 28:18–20
de bud jag har gett er.
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För missionen och världen

Gud, du har gjort din Kyrka till frälsningens sakrament för
alla folk på jorden, så att Kristi återlösning är verksam till
tidens slut. Tänd din eld i våra hjärtan, så att vi känner kal
lelsen att nå ut till hela skapelsen med frälsningens bud
skap och så att din familj samlas och växer till ur alla folk.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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I
Herre, du har befallt oss att vara vittnen för dig intill jor
dens yttersta gräns. Vi ber dig: väck bland oss män och
kvinnor till villighet att tjäna dig varhelst du vill. Sänd dina
budbärare till alla jordens länder och kalla också inhemska
missionärer överallt i världen, så att hela din Kyrka vaknar
till nytt liv och evangeliets rikedom blir fullt synlig.
Vi ber dig för de många miljonerna i öst och väst, i norr
och söder som inte känner dig. Lämna inte din Kyrka nå
gon ro förrän alla folk på jorden kan höra det glada bud
skapet om dig.
II
Allsmäktige, evige Gud,
du sände ditt Ord till människornas räddning
och gav apostlarna uppdraget
att förkunna evangeliet för hela skapelsen.
Vi ber dig: sänd ut nya skaror för att göra ditt namn känt,
välsigna dem du har sänt ut och ge dem vishet och mod
att med respekt för varje folks kultur och egenart
frimodigt och med stark tro och kärlek
uppenbara ditt hjärtas kärlek till människorna,
ty du är en Fader för alla, nu och i evighet.
III
O Gud, du bär hela världen i din famn
och allt gott i folkens och människornas hjärtan
kommer från dig.
Vi ber dig för alla dem som står utanför din Kyrka
men som ändå ärar dig i sin bön och sitt liv,
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följer sitt samvetes röst och gör det som är gott.
För dem fram till sanningens fullhet,
uppenbara dig för dem i din älskade Son Jesus Kristus,
och låt deras andliga rikedomar, heliga traditioner
och samlade vishet komma din Kyrka till godo,
så att vi med en mun och ett hjärta
kan prisa ditt heliga namn.

Påven Clemens bön
340

Allsmäktige, vi ber dig: var vår hjälp och vår försvarare.
Fräls de förtryckta,
förbarma dig över de små,
res de fallna,
visa dig för de behövande,
bota de sjuka,
samla de skingrade i ditt folk,
ge mat åt de hungrande,
ge frihet åt de fångna,
res upp de svaga,
trösta de klenmodiga.
Må alla folk förstå att du ensam är Gud,
att Jesus Kristus är din Tjänare
och att vi är ditt folk och får i din hjord.
I dina verk har du visat världens eviga ordning.
Du, Herre, har skapat jorden,
du förblir trofast genom alla släkten,
rättvis i dina domar,
underbar i makt och härlighet,
vis i skapelsen,
förutseende när du uppehåller den,
god i de synliga gåvorna,
trogen mot dem som hoppas på dig,
barmhärtig och medlidande.
Förlåt vår synd och orättfärdighet,
våra fall och försummelser.
Tillräkna inte dina tjänare och tjänarinnor alla deras fel
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utan rena oss i din rena sanning.
Led våra steg,
ge oss hjärtats helighet,
så att vi gör det som är rätt och välbehagligt
inför dig och vår överhet.
Ge fred och endräkt åt oss och alla människor på jorden,
som du gjorde mot våra fäder
när de bad till dig i tro och redlighet,
i lydnad mot din allmakt och din helighet.
Du ensam har makt att göra verklighet av dessa ting
och att ge oss ännu större ting.
Vi tackar dig genom vår överstepräst
och våra själars herde, Jesus Kristus.
Genom honom är äran och härligheten din,
nu, från släkte till släkte och från evighet till evighet.
Amen.

Bön för framtiden
Barmhärtige Fader, vi tackar dig för den kärlek som du har
bevisat oss. Du är en helig Gud, du vill att vi skall vara heli
ga. Du är en rättvis Gud, du vill att vi skall vara rättfärdiga.
Du har fört upp människan ur hennes eländes botten och
du vill att vi skall vara goda som du. Men vi är ofta blinda
för våra medmänniskors behov, vi är hårda och avund
samma, vi stänger oss för hoppet. Sänd oss försoningens
Ande. Vi har syndat, förlåt oss. Ta emot oss som förlorade
söner, återkomna från ett främmande land. Ge oss tillbaka
vår högtidsdräkt, sätt din ring på vår hand och dina skor
på våra fötter, och för oss i kärlek in till den fest du berett
åt oss.
O Gud, som når utöver tidens och rummets gränser, vi
frambär vårt tack till dig genom Jesus Kristus, vår Herre.
Det var din vilja att han skulle bli framtid och hopp för
denna vår värld, som söker sin fulländning. Genom För
bundet i hans blod har världens historia fått en mening.
Människans absoluta framtid är du, o Gud. I Jesus har du
sagt ditt slutgiltiga ord.
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I honom har vår framtid redan börjat, den framtid som
vi hoppas på. Han är den nya mänsklighetens första bro
der. Sänd oss din helige Ande så att vi kan leva den nya
skapelsen när vi gör vår dagliga insats i familj, yrkesliv,
samhälle och politik. Sänd oss starkhetens Ande så att vi
vågar ge oss i kast med världens problem utan uppgiven
het, tillsammans med alla människor av god vilja. Vi ser
gamla världar rasa, världar som vi trodde var orubbliga.
Låt oss i historiens smärtsamma omvälvningar se födslo
värkarna till någonting nytt. Du människornas Fader, ge
oss hunger efter rättvisa och kärlek, efter fred och frihet.
Sänd ut din Ande, förnya vår jord. Låt aldrig hoppet dö
bland dem som kämpar och dör för en bättre värld, även
om framgången låter vänta på sig. Fader, du har inte kallat
oss till framgång utan till trohet mot Kristi bud. Du hand
lar med oss enligt din egen outgrundliga plan. Låt varje
gemenskap av människor som tror på dig bli ett levande
frö till gemenskap utan gränser. Gör oss till Kristi trogna
vittnen. Låt din helige Ande bli vårt ljus så att vi förstår,
vår glädje så att vi kan tjäna, vår eld så att vi kan älska, vårt
tålamod så att vi kan hoppas.
Må din helige Ande förverkliga din Kyrkas och hela
mänsklighetens enhet. Gör oss uppmärksamma på Andens
verk i världen och i historien. Låt oss upptäcka honom i tro
och tillbedjan, men också i mänsklighetens sanna framsteg.
Lär oss att allt som människor uträttar under Andens in
givelse här på jorden är en förberedelse för nya himlar och
en ny jord. Herre, rena all vår strävan så att den nya männi
skan efter Kristi sinne träder fram i oss.
Gode Fader, varje dag bär vi fram bröd och vin till dig
på våra altaren och ber: ge åt alla människor ditt dagliga
bröd. Sänd din Ande över altarets bröd och vin, så att det
förvandlas till Jesu Kristi kropp och blod och vi genom
dessa gåvor förvandlas till nya människor i vilka din bild
kan bli synlig.
Ja, kom Herre Jesus. Amen.
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I allas namn
Herre, vår Gud,
i allas namn som lever på jorden,
tillsammans med Jesus Kristus, din Son, och i hans Ande
ställer vi fram inför dig hela vår värld,
alla länder på jorden, alla folkslag i världen,
alla fattiga och rika.
Vi ber dig för våra barn och efterkommande,
för alla som skall födas efter oss:
att vi inte ger dem stenar i stället för bröd,
inte lämnar krig utan frihet, fred och lycka till dem.
Vi ber dig för dem som nu lever,
för dem som tillsammans med oss bor i denna stad,
för våra familjemedlemmar,
för våra grannar och bekanta, för våra vänner.
Vi försöker också att be, Gud, för sådana som vi undviker,
för alla som vi har svårt att förstå,
för dem som vi inte kan älska, för våra fiender.
Men framför allt tackar vi dig för dem som vi älskar
och som gör denna värld meningsfull för oss,
för dem som är oss närmast,
så nära som vår egen kropp,
våra hustrur, våra män, våra barn
och för alla som är oss givna och anförtrodda.
Vi nämner för dig, Herre Gud, deras namn
som står våra hjärtan nära: …
dem som har bett om vår förbön: …
de sjuka och plågade: …
[Vi nämner för dig … som ligger för döden,
styrk hans/hennes tro i dessa timmar.]
Vi nämner för dig … som är död.
Vi ber dig om vila och frid för honom/henne
och om den eviga glädjen inför ditt ansikte.
Vi ber dig för oss själva, o Gud; välsigna oss dag för dag,
ge oss kraft och tålamod när vi blir äldre,
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öppna oss igen när vi sluter oss för dig och för vår nästa.
Hör våra böner, för Jesu Kristi skull. Amen.

Den stora böneföljden
343

I frid låt oss be till Herren.
Om våra själars och alla människors frid och frälsning
ber vi dig, o Herre.
R. Herre, förbarma dig.
För Kyrkan och hennes tjänare, om gemenskap mellan alla
människor av god vilja, om hela skapelsens frid, ber vi dig,
o Herre. R.
För alla plågade och betungade, för alla sjuka, lytta och
gamla, ber vi dig, o Herre. R.
För alla ensamma och vilsegångna, för alla som inte söker
Gud, ber vi dig, o Herre. R.
För alla förtvivlade och kärlekslösa, för alla fåfänga och
avundsamma, för alla hatiska människor, ber vi dig, o
Herre. R.
För våra fiender och motståndare och för alla våra vänner,
välgörare och kära, ber vi dig, o Herre. R.
För alla de döende, vilkas stund nu är inne, ber vi dig, o
Herre. R.
För alla dem som saknar någon som i kärlek tänker på
dem, för alla dem som människor förskjutit, ber vi dig, o
Herre. R.
För alla dem vi själva gjort bedrövade, ber vi dig, o Herre. R.
För alla dem som försyndar sig mot skapelsen, mot mate
rien och mot ordningen, för alla våldsmän, mördare och
härskare som är utan barmhärtighet mot de värnlösa, ber
vi dig, o Herre. R.
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För alla dem som kränker kärlek, renhet och trofasthet, ber
vi dig, o Herre. R.
För alla dem som missbrukar ställning eller makt, för alla
som bygger egen vinning på nästans lidande och nöd, ber
vi dig, o Herre. R.
För alla dem som låter oskyldiga lida, ber vi dig, o Herre. R.
För alla dem som genom olyckor, våldsdåd, krig, förföljel
ser, förtryck och slaveri måste lida döden, ber vi dig, o
Herre. R.
För alla föräldrar och barn som bevisar varandra för litet
kärlek, ber vi dig, o Herre. R.
För dem som blir mycket ärade, ber vi dig, o Herre. R.
För alla dem som fallit offer för svagheter och laster, för
dem som är trälar under lidelser eller begär, ber vi dig, o
Herre. R.
I vår egen syndfullhet och själviskhet, ber vi dig, o Herre. R.
Att vi må bli befriade från sorg, nöd och ångest, ber vi dig,
o Herre. R.
Att Skaparen till sin ära måtte nyskapa oss till sin avbild,
ber vi dig, o Herre. R.
I gemenskap med vår saliga moder, den alltid rena jung
frun Maria, de heliga N. och N. samt alla helgon ber vi var
andra om förlåtelse och överlämnar oss själva och hela vårt
liv åt Kristus, vår Gud:
Åt dig, o Herre. Amen.

Herre, kom ihåg ditt folk
Kom ihåg, Herre, hela ditt folk, de som är här närvarande
och de som är frånvarande. Förbarma dig över oss i din
stora barmhärtighet och ge oss dina goda gåvor. Bevara
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familjerna i frid och endräkt. Låt barnen få en god upp
fostran, de unga en lycklig uppväxt, de gamla kraft på sin
ålderdom. Trösta de sörjande, samla de åtskilda, återför
de vilsegångna till din heliga Kyrkas gemenskap. Befria
dem som plågas i sin själ, var med de resande, försvara de
svaga, beskydda de föräldralösa, befria de fångna, bota de
sjuka.
Tänk, Herre, på dem som står inför domstolar, dem
som berövats sin frihet, dem som är i landsflykt och dem
som måste tjäna stränga och grymma herrar. Tänk på de
bekymrade, på dem som är i nöd och svårighet och alla
som anropar din stora barmhärtighet. Tänk på dem som
älskar oss men också på dem som hatar oss, och tänk på
alla dem som har bett oss, ovärdiga, om förbön.
Tänk på hela ditt folk, Herre vår Gud, och utgjut din
nåds rikedomar över var och en, så att alla får vad de be
höver till sin frälsning.
Tänk också, Herre, på dem som vi här inte har nämnt
därför att vi inte känner dem, har glömt dem eller därför
att de är för många. Kom du ihåg dem, Herre, du som kän
ner var och en vid namn alltifrån moderlivet.
Ty du, Herre, är de hjälplösas hjälpare, de förtvivlades
hopp, räddningen för dem som är i fara, de sjukas läkare
och den trygga hamnen för varje pilgrim.
Gör ett slut på de kristnas splittring. Hejda dem som
vill föra krig. Förjaga genom din Andes kraft förvillelse och
otro.
Ta emot oss i ditt rike, gör oss till Ljusets barn och da
gens barn. Ge oss din frid och kärlek, Herre vår Gud, ty du
har givit oss allt.

För vårt land
345

Herre Gud, i din försyn styr du världsalltet med vishet och
kärlek. Hör våra böner för Sveriges land och folk. Gör oss
alla till hederliga människor och ge ditt ljus åt dem som
satts att styra vårt land, så att rättvisa och samförstånd kan
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blomstra och fred och frihet bevaras. Genom Jesus Kristus,
vår Herre.

För makthavarna
Allsmäktige, evige Gud, i dina händer vilar makten och
rätten hos alla folk. Se nådigt till dem som har fått makt att
styra oss, så att freden tryggas överallt på jorden, rättvisan
kan råda och alla folk kan tillbe dig i frihet. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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Herre, alla herrars Herre, det är din vilja att människorna
lever i fred med varandra. Visa vägen för dem som satts
att styra länder och folk, så att de kan lösa spänningar och
förhindra krig. Vi bönfaller dig om en rättfärdig lösning av
de konflikter som skiljer öst och väst, nord och syd, färgade
och vita, fattiga och rika. Tillåt inte att vi själva bidrar till
hat och fiendskap. Hjälp oss att hålla fred med varandra,
du som genom Jesus Kristus har försonat oss med dig.
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Vårt ansvar för världen
Du världens Herre, öppna våra ögon för tidens tecken och
ge oss förmåga att bedöma politikens händelser och allt
som händer i vår värld. Fräls oss från bedrägliga förhopp
ningar och förlamande uppgivenhet. Ge oss mod och be
redvillighet att göra vår insats i samhällslivet. Visa oss du
hur vi kan ta ansvar för vårt land och bidra till att gestalta
det enligt din vilja.

348

För markens gröda
Gud vår Fader, markens gröda är en gåva ur din hand och
en frukt av människors arbete. Låt det vi skördar ge näring
för vår kropp, men också ökad tacksamhet och glädje så
att vi brukar dina rikedomar för allas bästa. Genom Jesus
Kristus, vår Herre.
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För de arbetslösa
350

Fader, du kallar män och kvinnor att genom sitt arbete dag
för dag delta i ditt skapelseverk. Låt oss i varje individ se
en medmänniska, så att vi i Andens kraft strävar efter att
gestalta en rättvis värld där var och en kan finna ett ar
bete som motsvarar den mänskliga värdigheten och den
gudomliga kallelsen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

För de hemlösa
351

Förbarma dig, o Gud, över alla dem som av krig, svält eller
förföljelse har ryckts bort från hem, släkt och vänner. Ge
var och en som hjälper dem uthållighet, mod, möjligheter
och din välsignelse. Se också i nåd till dem som skilts åt
på grund av skadad kärlek. Ta särskild vård om de barn
som fallit offer för de vuxnas kärlekslöshet — barn i krig,
i flyktingläger, skilsmässobarn. Kärleksrike Fader, låt din
kärlek övervinna människors svaghet och synd och hela
alla sargade hjärtan. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

För flyktingar
352

Herre, ingen människa är en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: ta vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.
Var nära alla dem
som måste söka sitt uppehälle i främmande land,
utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.
Ge oss öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ett landsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.
Låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
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låt ditt Rike komma,
så att människor kan leva som syskon.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

För fångar
Barmhärtighetens Fader,
du ensam vet vad som ligger dolt i varje människas innersta:
du ensam kan döma om vars och ens skuld
och förlåta den skyldige.
Hör vår bön för dem som sitter i fängelse,
ge dem tålamod och hopp i lidandet
och visa dem en väg till ett meningsfullt liv.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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För fred och rättvisa
Herre, du ensam skall döma mellan folken, och skipa rätt
bland alla folkslag på jorden. Ditt namn är Allvis härskare,
Gudomlig hjälte, Evig fader och Fredsfurste. Du som vill
att fredens och rättvisans ljus skall stråla fram över dem
som vandrar i mörkrets skugga, hjälp oss att smida om
våra svärd till plogbillar och våra spjut till vingårdsknivar.
Utgjut din Ande över vår sargade jord så att folken inte
mer lyfter svärd mot varandra och aldrig mer för krig. Ge
nom Jesus Kristus, vår Herre.
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Gud, vår Fader, de som verkar för freden
skall kallas dina älskade barn.
Hjälp oss att utan uppgivenhet arbeta för den rättvisa
som ensam kan trygga en sann och varaktig fred.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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Allsmäktige, evige Gud,
gör din nåd verksam i våra hjärtan,
så att vi känner ansvar för alla de olyckliga människor
som lever i fattigdom och elände,
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ett liv under mänsklig värdighet.
Väck hos alla dem, som kallar dig sin Fader,
sann hunger och törst efter rättvisa,
och längtan efter fred och kärlek i tanke och handling.
Ge oss, o Herre, fred i våra dagar, fred i vårt inre,
fred i våra familjer,
fred i vårt land,
fred mellan folken.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.

För handikappade
357

Fader, du som älskar oss, hör vår bön för alla dem som
ohjälpligt blir efter i livets hetsjakt, de blinda, de rörelse
hindrade, de lemlästade och svaga. Vi ber dig för dem som
drabbats av sjukdom, för de döende, för alla olyckliga barn.
Lär oss alla att gå lidandets hemlighetsfulla väg i Kristi och
helgonens fotspår. Lär oss att ge åt dig den offergåva som
änglarna inte kan frambära, ett hjärta som förtröstar på dig
också i mörkret. Genom honom som lade vår svaghet på
sig, Jesus Kristus, vår Frälsare.

För alla sjuka
358

Herre Jesus, när du gick omkring på jorden bar man fram
sjuka till dig och du botade dem. Idag ber vi dig välsigna
alla sjuka, svaga och plågade människor:
De blinda som inte ser solljuset, allt det vackra i världen
och sina vänners ansikten; de döva som inte hör musi
ken och rösterna; de sängbundna som ligger hjälplösa
när andra går ut och in, välsigna dem alla.
De som förlorat förståndets ljus; de som inte orkar med
livet; de som oroar sig för allt, välsigna dem alla.
De som måste leva med ett handikapp; de lama, de
lemlästade; de som inte kan arbeta eller njuta av livet,
väls igna dem alla.

363

För enskilda

Låt oss som har hälsan aldrig undvika de svaga eller be
trakta de handikappade som ett besvär, utan låt oss göra
och ge allt vi kan för att hjälpa dem och lätta livets börda
för dem.

I dig finns källan till hopp
Gud, barmhärtige Fader, som har uppenbarat din kärlek
i din Son Jesus Kristus och har utgjutit den över oss i den
helige Ande, Tröstaren, vi anförtror idag världen och varje
människa åt dig. Ta hand om våra synder, bota vår svag
het, besegra allt ont och låt alla jordens invånare få erfara
din barmhärtighet så att de alltid finner en källa av hopp
i dig, den ende och treenige Guden. Evige Fader, ge oss
och hela världen din barmhärtighet genom din Sons smärt
samma lidande och uppståndelse! Amen.
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Förenta Nationernas bön
Herre, vår jord är bara ett stoftkorn i världsalltet. Det är vår
uppgift att göra den till en planet där ingen skall behöva
plågas av krig, hunger eller fruktan eller vara utestängd
från andra i meningslöst främlingskap för sin härstam
nings, hudfärgs eller världsåskådnings skull. Ge oss mod
och förutseende att ta itu med detta redan nu, så att våra
barn och barnbarn en gång med stolthet kan bära namnet
människa.
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För våra kära
Herre, min Gud, åt dig anförtror jag alla mina kära,
dem som jag här nämner vid namn …
För dem alla ber jag en och samma bön,
den som rövaren bad på korset:
Tänk på dem, Herre.
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Ja, tänk på dem och välsigna dem, trösta dem, rädda dem.
Tänk på dem i deras frestelser, i deras svårigheter,
i deras önskningar. Memento, Domine.
Tänk på dem och tänk på mig,
i synnerhet i vår dödsstund.
Amen.

Äkta makars bön
362

Herre, i tacksamhet har vi sagt ja till varandra för alltid: ja
i lycka och olycka, ja i lust och nöd, ja i hälsa och sjukdom,
ja i framgång och motgång. Den kärlek som du ger oss och
som vi får ge vidare till varandra bär oss genom livet. Må
vi alltid få leva i denna kärlek och kunna ge den vidare till
andra. Var med oss alla våra livsdagar så att vårt äktenskap
kan vittna om det sakrament det är. Herre, hör vår bön.

Man och kvinna
363

Fader, vi ber dig för alla som snart skall ingå äktenskap,
och för alla som är förlovade,
Vi ber dig för alla som blivit ensamma mot sin vilja,
för alla som älskar utan gensvar,
för dem som längtar efter en livskamrat,
för dem som plågas av kroppslig ofullkomlighet.
Vi ber också för dem
som avstått från äktenskap för att tjäna dig.
Herre, ge dem alla din kraft!
Vi ber för alla dem som en gång givit varandra sitt ja,
att de i nöd och lust blir trogna av hjärtat.
Vi ber även för deras barn.
Vi ber också för alla dem som har det svårt med varandra,
för dem som blivit besvikna eller främmande för varandra
och som utvecklas i olika riktning.
Hjälp dem, Herre, att i ödmjukhet och kärlek
försöka mötas på nytt

För enskilda
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och med klokhet och tålamod
visa förståelse för varandra.
Herre, ge dem varje dag kraften att börja på nytt.
Fader, vi ber för dem
som inte orkat hålla fast vid varandra,
särskilt för barn som råkat illa ut
på grund av föräldrarnas oförmåga att lösa sina konflikter.
Herre, låt dem inte bli bittra och slutna
mot sina medmänniskor.
Låt prövningarna ge dem mognad
att förstå och hjälpa andra som befinner sig i kris.
Vi ber också för varje människa
vars livskamrat drabbats av olyckshändelse
eller långvarig sjukdom
och för var och en som mist sin älskade genom döden.
Var deras tröst och kraft, o Gud.

För vårt barn
Helige Fader, vi tackar dig av hela vårt hjärta för det barn
som du har givit oss. Det är unikt, med en egen kallelse och
en egen livsväg. Det är en person som på sitt eget sätt åter
speglar dig, skapad till din avbild och likhet. Ge oss, o Gud,
respekt för denna person vars innersta du ensam känner.
Hjälp oss att fostra honom/henne i kärlek och frihet och
att ge honom/henne allt stöd vi kan på den väg som är
hans/hennes. Lär oss att alltid främst se till det goda och
att hjälpa vårt barn att utveckla och stärka det.
Kärleksrike Fader, åt dig anförtror vi vårt barn. Beskyd
da och bevara det på alla hans/hennes vägar. Vi förmår så
litet och försummar så mycket. Vi förtröstar på dig och litar
på att du skall leda allt till det bästa. Vi ber dig varken om
rikedom eller framgång för vårt barn, men vi ber dig att
göra honom/henne till en god människa och att vi tillsam
mans en gång får lova och prisa dig med alla helgon.
Heliga Maria, Guds moder, heliga N., och N. be för vårt
barn. Heliga Guds änglar, beskydda det. Amen.
Se i övrigt I livets skiften, s. 380–391.
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KYRKANS ALLMÄNNA FÖRBÖN
Den allmänna förbönen (allmän kyrkobön, oratio fidelium) i mässan är hela
församlingens bön för aktuella angelägenheter. Den kan innehålla spontant
formulerade böneämnen men bör vara väl förberedd. Den skall vara en
verklig förbön, alltså en bön för andra och inte i första hand för oss själva.
Inledning och avslutning läses av officianten, medan de mellanliggande
bönerna för Kyrkan, världen, församlingen, enskilda och de avlidna fram
förs av diakonen, lektorn, eller någon ur församlingen.
Den eukaristiska bönen innehåller alltid förböner i allmänna ordalag.
Därför bör den allmänna kyrkobönen helst anknyta till aktuella behov och
händelser, gärna i ljuset av dagens liturgiska tema. Följande förslag är tänkt
som en hjälp för den som ansvarar för bönens utformning.

I
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Inledning
Låt oss be till Gud, vår Fader, som vill alla människors
räddning och välgång, och låt oss med förtröstan bära fram
våra böner till honom.
Förbönerna
V. Välsigna Kyrkans biskopar (som är samlade till synod)
och låt din helige Ande vägleda dem; därom ber vi dig,
Herre.
R. Herre, hör vår bön.
V. Ge fred åt hela världen och välsigna dem som arbetar
för fred i … Hjälp dem som drabbats av katastrofen i
… och ge oss givmilda hjärtan som kan lindra deras
lidanden; därom ber vi dig, Herre.
R. Herre, hör vår bön.
V. För vår församling, i synnerhet för våra sjuka, ensamma och bekymrade, och för de barn som snart skall gå
till sin första kommunion … ber vi dig, o Herre.
R. Herre, hör vår bön.
V. För dem som måste kämpa med konflikter i familjen
och på arbetsplatsen, att du visar dem en väg till förso
ning, ber vi dig, o Herre.
R. Herre, hör vår bön.
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Kyrkans allmänna förbön

V. För N., som bett om vår förbön, och för N., som nu ligger på sitt yttersta: ge dem din kraft och kom dem till
mötes, ber vi dig, o Herre.
R. Herre, hör vår bön.
V. För vår avlidna, särskilt för N. Ge dem den eviga glädjen inför ditt ansikte, ber vi dig, o Herre.
R. Herre, hör vår bön.
Avslutning
Vi tackar dig, o Gud, du människornas vän, som ensam är
god och trofast, för att du hör vår bön och hjälper oss när vi
kastar våra bekymmer på dig. Din är äran i evighet.

II
Inledning
Låt oss be till Gud,
som vill att alla människor skall räddas
och komma till insikt om sanningen.
Förbönerna
V. För Guds heliga Kyrka,
att Herren beskyddar och bevarar henne
ber vi Herren.
R. Herre, hör vår bön.
V. För jordens alla folk,
att de får leva i fred och samförstånd
ber vi Herren.
R. Herre, hör vår bön.
V. För alla som betungas av svårigheter och nöd,
att de får tröst och hjälp
ber vi Herren.
R. Herre, hör vår bön.
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V. För oss själva och vår församling/gemenskap,
att han tar emot oss alla
som ett välbehagligt offer
ber vi Herren.
R. Herre, hör vår bön.
Avslutning
Gud, vår tillflykt och starkhet,
lyssna till din Kyrkas bön,
och ge oss vad vi ber om i tro.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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