
 

SKÄRTORSDAGSMÄSSA 
, 
 

I  INLEDNING 
 

Psalm/sång LH 233 
 
* Evangelieläsning Matt 26:17-30 
 
* Sång LH 155 
 

Beredelsen 
 

Skriftetal/beredelseord 
 

Syndabekännelse 
 

F  Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din 
stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, och rena mig från 
min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför 
mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du 
är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född, 
och i synd blev jag till i min moders liv. 
 

Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina 
missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en 
frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din Helige 
Ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och uppehåll mig 
med en villig ande. 

 

Förlåtelsen (Avlösningen) 
 
Tackbön 

 

F  Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom 
Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 

 

 

II NATTVARDEN 
 

Tillredelsepsalm LH 173 
 

* Lovsägelsen 

 

P  Upplyft era hjärtan till Gud. 
 

F  Vi upplyfter våra hjärtan. 
 

P  Låt oss tacka Gud vår Herre. 
 

F  Allena han är värd vårt tack och lov. 
 

P  Ja, sannerligen… och tillbedjande sjunga: 
 

* Helig (Sanctus) 
 

F  Helig, helig, helig, Herre Gud Sebaot. Himlarna och jorden är fulla av din 
härlighet. Hosianna i höjden. Välsignad vare han som kommer, i Herrens 
namn. Hosianna i höjden. 

 
Nattvardsbönen 
 

Instiftelseorden 
 

F  Din död förkunnar vi, Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du 
kommer åter i härlighet. 

 

Herrens bön 
 

F  Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. 
Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv 
oss idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss 
skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty 
riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. 

 

Brödsbrytelsen 
 

P  Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. 
 

F  Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma 
bröd. 
 

* Herrens frid (Pax) 
 

* O Guds Lamm (Agnus Dei) 
 

F  O Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.  
O Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss.  
O Guds Lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid. 

 

Kommunionen 
 

Tackbön 



 

 

III AVSLUTNING 
 

* Lovprisningen (Benedicamus) 
 

P  Låt oss tacka och lova Herren. 
 

F  Herren vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

* Välsignelsen 
 

F  Amen, amen, amen. 
 

Psalm/sång LH 403 

 


