
Herrens måltid 

 INBJUDNINGSORD 

Bordet är dukat. Välkommen till en styrkemåltid inför de kommande 
dagarna. 

 

 BEKÄNNELSE OCH BÖN 

Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig och 
utplånar världens alla synder, jag ber dig: Rena mig, så blir jag ren, 
hela mig så blir jag hel, drag mig till dig, så får mitt hjärta ro. 

 

 NATTVARDSBÖN 

Livets Gud, skapare av himmel och jord. Det är i dig vi lever, rör 
oss och är till. Du lät Jesus komma till vår jord därför att du i din 
kärlek ville det. Genom honom öppnar du försoningens väg för oss. 
Den natten Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade dig, bröt 
det och sade: Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till 
minne av mig. På samma sätt tog han också bägaren efter 
måltiden och sade: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt 
blod, var gång ni dricker av den gör det till minne av mig. Detta 
trons mysterium firar vi. 

Kristus har dött. 

Kristus är uppstånden. 

Kristus kommer åter. 

Genom din helige Ande minns vi vad Jesus – i liv, död och 
uppståndelse – gjort för oss. Av åkrarnas skörd och bergens 
druvor ger du oss försmak av den himmelska festen. Kom och 
gör denna måltid gudomlig. Mätta oss med din nåd, fyll oss 
med din helighet och låt oss växa i den kärlek som befriar. 

 UTDELANDE 

  TACKBÖN 

Vi tackar dig Jesus Kristus för himmelens bröd och 
försoningens vin som du ger oss för livets skull. Din närhet har 
vi sett med våra ögon, rört med våra händer och känt med våra 
läppar. Du har gett dig själv till oss. Nu ger vi oss själva till dig 
och till andra. Låt den måltid vi delat stärka oss att gå 
helighetens väg där målet för vår vandring är din himmelska 
glädje. Amen. 

 


