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EUKARISTISK TILLBEDJAN 

MED BÖN FÖR FRED I UKRAINA 

 

Inledande sång 

 

Korstecken och hälsning 

P I Faderns och Sonens 

  och den helige Andes namn. 

F Amen. 

P Nåd och frid 

 från Gud, vår Fader, 

 och Herren Jesus Kristus 

 vare med er alla. 

F Och med din ande. 

 

Inledande ord och bön om förlåtelse 

Prästen säger till exempel: 

 Kära bröder och systrar, 

 Herren Jesus sade till sina lärjungar: 

 ”Frid lämnar jag efter mig åt er, min frid ger jag er. 

 Jag ger er inte det som världen ger” (Joh 14:27). 

 Den fred och frid som Jesus skänker 

 är av en annat slag, annorlunda än världens. 

 Den har sin grund i hans död på korset, 

 som var början till en ny mänsklighet, 

 en mänsklighet utan ovänskap och konflikter. 

 I dag, när kyrkan firar det heliga korsets upphöjelse, 

 förenar vi oss med kyrkan i hela Europa 

 och bönfaller Gud om en särskild gåva: 

 varaktig fred i hela vår världsdel. 

 Alldeles särskilt vill vi be för Ukrainas folk, 

 att det befrias från krigets och hatets gissel. 

 Och när vi nu ska be och betrakta korsets mysterium – 
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 korset som var ett tortyrredskap 

 men förvandlades till en källa till liv och förlåtelse – 

 så låt oss börja med att be om Guds barmhärtighet. 

 
En diakon eller annan assistent säger: 

D Du som lät dig bli straffad 

 för att dra oss alla till dig, 

 Herre, förbarma dig. 

F Herre, förbarma dig. 

D Du som på korset 

 vädjade om förlåtelse för syndarna, 

 Kristus, förbarma dig. 

F Kristus, förbarma dig. 

D Du som lät dig dömas och föras bort 

 lik ett lamm som förs till slakt, 

 Herre, förbarma dig. 

F Herre, förbarma dig. 

P Gud allsmäktig förlåte oss våra synder 

 i sin stora barmhärtighet 

 och före oss till det eviga livet. 

F Amen. 

 

Kollektbön 

P Låt oss bedja. 

 (Tyst bön. Därefter:) 

 Himmelske Fader, 

 du har omsorg om hela din skapelse. 

 Låt människosläktet, som har ett och samma ursprung, 

 förenas i fred, 

 och låt folk och nationer leva 

 i ömsesidig aktning för varandra. 

 Genom din Son … 
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Utställande av det allraheligaste sakramentet 

Under det att det allraheligaste sakramentet bärs fram till altaret sjungs en lämplig sång. 

Prästen incenserar sakramentet på vanligt sätt. 

 

Tyst bön 

 

Bibelläsning 

Läsning ur Paulus brev till efesierna. Ef 2:13–22 

Kristus Jesus är vår fred 

Nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, 

genom Kristi blod. Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de 

två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen 

med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de 

två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de 

båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han 

har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för 

dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en 

enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma 

medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in  

i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus 

själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp 

till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en 

andlig boning åt Gud. 

 Så lyder Herrens ord. 

F Gud, vi tackar dig. 

 
Prästen kan eventuellt hålla en kort predikan eller meditation. 

 

Tyst bön 

 

Sång 

Man sjunger en lämplig sång, präglad av tillbedjan. 
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Litania för fred 

Bönepunkterna kan läsas av två personer, alternerande med varandra. Man kan göra ett 

lämpligt urval bland bönepunkterna. 

Du fredens Gud, förnya din skapelse.  Skänk oss din fred. 

Sänd ut din Ande att förnya jorden.  

Skänk oss fred i våra dagar.  

Ge oss beskydd när vi åkallar dig med uppriktigt hjärta.  

Befria din mänsklighet från hat och våld.  

Ge fred åt Ukrainas folk och åt alla folk som lever under krig.  

Upplys världens ledare.  

Ge styrka åt alla som verkar för fred och försoning.  

Visa din kärlek mot alla övergivna och försvarslösa barn.  

Torka deras tårar som måste fly sitt land.  

Stärk freden och sammanhållningen mellan folken.  

Stärk din kyrkas enhet.  

Utplåna den splittring som plågar familjer.  

Låt friden stiga ner från himlen och komma in i våra hjärtan.  

Gör oss till tecken på din kärlek och din fred.  

Gör oss uppmärksamma mot främlingar.  

Låt tron växa i oss.  

Uppväck hoppet i oss.  

Helga oss genom sanningen.  

Tänd i våra hjärtan din kärleks eld.  

Väck Jesu ord till liv i oss.  

Övervinn vår likgiltighet.  

Skänk oss din kärleks alla rikedomar.  

Ta i barmhärtighet emot alla som dött i krig.  

Låt det eviga ljuset lysa för dem.  

 

Tyst bön 
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Välsignelse 

Man sjunger en lämplig sång, präglad av tillbedjan. Prästen incenserar det allra heligaste 

sakramentet. Därefter säger han: 

 Låt oss bedja. 

 Jesus Kristus, vår Herre och Gud, 

 i detta underbara sakrament 

 har du lämnat oss en åminnelse av ditt lidande. 

 Låt oss med sådan vördnad 

 fira din kropps och ditt blods mysterier, 

 att vi ständigt får erfara din återlösnings frukter i vårt liv. 

 Du som med Fadern och den helige Ande 

 lever och råder i evigheters evighet. 

F Amen. 

 
Efter bönen tar prästen på sig velum och tar ostensoriet. Utan att säga något gör han med 

sakramentet korstecknet över de församlade. 

 

Avslutande sång 


