
Böner för kyrkoårets helgdagar och söndagar (ur Salo, Andaktsbok) 

Första advent 
Helige Gud Hosianna, ingen är som du. Tack för att du hör vårt hosiannarop. Kom och hjälp oss, 

rädda oss, befria oss också under det här nya kyrkoåret. I Jesus namn. 
 

Andra advent 
 Himmelske Far, hjälp oss att leva i nuet, öppna och vakna för livets möjligheter. Vi lämnar det 

förflutna, nuet och framtiden i din hand. I Jesus namn.  
 

Tredje advent 
Himmelske Far. Du som sände Johannes att bereda väg för din son. Låt också i dag ditt ord ljuda så 

klart att det blir städning i våra liv så att ditt rike får ta gestalt i oss. I Jesus namn.  
 

Fjärde advent 
Himmelske far. Låt oss som Maria begrunda dina under i våra liv, dela dina verk i oss med andra, 

våga se tvivlet i ögat, känna lidandets smärta, men också som Maria fyllas av din Ande I vår broder 
Jesus namn. 

 
 Julafton 

Himmelske Fader, vi ber att som herdarna få drivas av den heliga brådskan att vara din son nära, 
att som Maria få stilla stunder av eftertanke och begrundan, så att den här julen innebär att vi 

tillsammans med många häpnar och med herdarna återvänder från julkrubban med mycket att 
berätta om, och ständigt får förundras över att allt är som ditt ord har sagt. Det ber vi genom Jesus 

Kristus, vår Frälsare.  
 

Juldagen  
Ack, Herre Jesus, hör min röst: Gör dig en bädd uti mitt bröst (krubba) uti mitt hjärta bliv och bo så 

har jag tröst och evig ro. (Psb 22:13)  
 

Jul annandag 
Himmelske Fader Vi tackar dig för kärlekens och sanningens rike. Tack för att du i Jesus kom för att 

göra om intet den ondes gärningar. Vi förstår att kriget alltjämt är på gång. Vi ber för dem som i 
dag lider för sin tros skull. Gör också oss till frimodiga vittnen om dig. Genom Jesus, julens och vår 

herre.  
 

Första sönd efter jul 
Himmelske Far, Vi har fått ta emot glädjens och frälsningens budskap. Fyll oss med din Ande så att 

vi hör och ser vad du har gett oss i Jesus och med Symeon och Hanna förkunnar och lever ut din 
nåds under. Genom Jesus vår herre.  

 

Nyårsdag 
Himmelske Far. Helgat varde ditt namn på allt sätt i våra liv. Tack för att du uppenbarat dig i vår 

herre Jesus. Bevara oss från att dra vanära över hans namn. Må han bli känd, älskad och 
förkunnad. I hans namn vi ber.  

 

Andra sönd efter jul 



Vi är Guds kyrka, Herrens hus, uppbyggt av levande stenar, där under korsets milda ljus, dopet och 
tron oss förenar. Om vi ock möttes endast två, bygga han vill och bo ändå hos oss med hela sitt 

välde. (Psb 165:3)  
 

Trettondagen 
Fader, du som ledde de vise männen att se det stora ljuset, Jesus Kristus ge oss också vishet till att 

ständigt söka oss till honom och med vårt liv och våra gåvor ge honom vår hyllning. Genom honom, 
vår herre.  

 

Första sönd efter trettondag 
Himmelske Fader, du som i din stora kärlek gav oss Herren Jesus Kristus. Tack för att han lät sig 

döpas för att så vara vår rättfärdighet. Hjälp oss att förstå att du därför har samma behag till oss. 
Genom honom, vår herre.  

 

Andra sönd efter trettondag 
Himmelske Fader Ditt rike är hos oss i Jesus Kristus, din son, vår smorde broder. Utgjut ditt rikes 

resurser i honom över oss genom din helige Ande så att det glada budskapet når dem, som gett upp 
hoppet i sitt liv, att frihet proklameras där ondskan binder, att blinda ögon öppnas till att se livet, 
och att de, vars liv slagits sönder i spillror, sänds ut i helande frihet. I det namn, genom vilket du 

också till oss har behag denna dag. I Jesus Kristi namn.  
 

Tredje sönd efter trettondag 
Tack Herre För att du möter oss med samma kärlek som den samariska kvinnan. Hjälp oss att möta 

oss själva och andra på samma sätt så att du också får använda oss som trosväckare.  
 

Fjärde sönd efter trettondag 
Himmelske Far Tack för att du ser oss i nöden. Vi ropar om din 

hjälp. Bevara oss från att utnyttja dig. Du är Gud, inte vi. Vi är dina 
tjänare, inte du vår. Helgat vare ditt namn i våra liv, kärt och 

fruktat. Tack för din kärlek. I Jesus namn.  
 

Femte sönd efter trettondag 
Utvald, helig, älskad. Tack Gud för att du säger också så om mig. Hjälp mig att ta in orden djupt i 

mitt omedvetna jag så att jag ser på min medmänniska med dina ögon och handlar därefter. I Jesus 
namn.  

 

Sexgesima 
O Gud, låt ditt ord som senapskornet växa i mitt inres trädgård och som en god surdeg genomsyra 

allt i mitt liv. i Jesus namn. 
 

Fastlagssöndagen 
Helige Fader, all kärleks källa. Fattas kärleken är all homiletik och retorik, karismatik, dogmatik 

och diakoni, ja, till och med martyriet ingenting värt. Låt fastetiden bli en resa där vi förvandlas av 
din kärleks offerväg. Genom Jesus, din kärlek till, för och i oss.  

 
Första sönd i fastan 

Gud, skydda mig, inte minst då när mitt begär drar mig mot det som vill fånga mig. Skydda mig, så 



att jag inte fastnar på kroken. Tack för Jesus seger över frestelserna. I hans namn vill jag be.  
 

Andra sönd i fastan 
Barmhärtige Gud. Tack för att du inte skyr verkligheten. Hjälp oss att liksom synderskan våga vara 

ärliga mot oss själva, se vårt behov av din hjälp och som hon frigöras till kärlekens spontana 
uttryck. Genom Jesus Kristus.  

 
Tredje sönd i fastan 

Vi har härlig seger, vi har härlig seger, seger i Jesus namn Alla onda andar, alla onda andar, vika i 
Jesus namn. Vem kan Jesus makt förstå, Jesus kärlek likaså? Uti namnet, Jesus, Jesus, seger i Jesus 

namn.  
 

Midfastosöndagen 
Himmelske Fader, du som gett oss det himmelska mannat livets bröd, Jesus Kristus. Vi ber för alla 

som inte har något att leva av, något att leva för och någon att leva med. I Jesus namn.  
 

Femte sönd i fastan 
O Gud, förlåt din mänsklighet som gång på gång anklagar dig för det onda. Tack för din närvaro i 

Jesus mitt i allt det svåra. I hans namn.  
 

 Palmsöndag 
Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda, säga med alla heliga, saliga ... Därför skall alla 
världar och varelser, allt som har varit, är och skall komma en dag bekänna det: Jesus är Herre! 

(Frostensson)  
 

Långfredag 
Jesus, du kunde ha försvarat dig, men du teg. Du kunde ha bett om änglabeskydd mot alla 

gisselslag, men du tog emot dem, om att slippa träbjälkarna, men du lät dig kastas ned på dem. Du 
valde gudsövergivenheten. Varför? Var det därför att du visste att du trots allt var skyldig – i vårt 

ställe.  
 

Påskdagen 
Himmelske gode Far som gjorde påsken till en omvälvande och det nya livets tid. Skaka om oss så 
att vi som så ofta begraver vår herre och vår tro erfar trons uppståndelse i våra liv. Genom, Jesus, 

den uppståndne. 
  

Annandag påsk 
Öppna våra ögon, Herre till att se dig på vår livsväg, och framför allt öppna Ordet så att det får 

leda vår väg i livet.  
 

Första sönd efter påsk 
Käre Gud Hjälp oss att handskas med tvivlet på rätt sätt. Otroshjärtat söker sig bort från dig. Det 

vill aldrig finna, bara söka. Tvivlet, att vilja, men inte kunna tro bär vi ibland med en gnagande oro. 
Tack för att vi inte behöver förtränga det utan får ge utlopp för det. Till dig vill vi bära det. Bevara 

oss Herre, från att skapa trosmiljöer där tvivlaren känner sig ovälkommen. Hjälp oss att leva en 
sådan gemenskap som gör att du vill bekänna dig till den och där genom ditt ord och din Ande 

uppenbarar dig för den som kämpar. Så att allt flera skulle få ta del i trosbekännelsens jubel. I Jesus 
namn.  



Andra sönd efter påsk 
Barmhärtige Gud du som i Jesus Kristus är vår gode herde, som inte fördriver, utan enar den 

splittrade hjorden inte stöter bort, utan uppsöker de förlorade inte slår, utan förbinder det sargade 
inte förkastar, utan stärker de svaga. För oss i bet och till friskt vatten genom honom, Jesus Kristus, 

vår gode herde. 
 

 Tredje sönd e påsk 
Himmelska Far, Förnya oss ständigt i vår tro, så att vi på vår livsvandring till det eviga riket lever 

av dig, med dig och för dig och så bär frukt som består. Genom Jesus, vår herre.  
 

Fjärde sönd e påsk 
Tillkomme ditt rike här och nu och sedan på den stora dagen därför: Må din vilja ske, som den sker 

i himlen, låt den ske på jorden ...   
 

Bönsöndag 
Fader vår, som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja 

såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag. Förlåt oss våra skulder, 
såsom också vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss 

ifrån ondo.  
 

Kristi himmelsfärd  
Himmelske Far. Tack för att Jesus visat oss att verklig makt inte är att bestämma utan att älska. I 

hans namn, vi ber.  
 

Sjätte sönd efter påsk 
Kom du käre, gode, helige Ande. Kom till Jesus kyrka, församlingar, varje enskild kristen, till var 
och en av oss som just nu ber. 

Pingstdag 

Kom helig Ande, du himmelska duva och sänk dig över det förkunnade ordet.  
Kom helig Ande, du livets vatten och vattna stilla hjärtats hårda mark. 
Kom helig Ande, du friska vind och blås genom det som är unket och instängt. 
Kom helig Ande, du läkande olja och hela oss till kropp, själ och ande. 
Kom helig Ande, du förtärande eld och bränn bort allt vårt eget. 
Kom helig Ande du levande ljus och håll bönen levande i oss. 
 

Treenighetssöndag 
Treenige Gud fyll oss med kunskap till att veta med insikt till att förstå det vi vet och med vishet att 

rätt tillämpa det vi förstår.  
 

Andra sönd e pingst 
  

Gud, jag ber varken om rikedom eller fattigdom, men ge mig det jag behöver och förmåga att 
förvalta det. I Jesus namn. 

  
Tredje sönd  e pingst 

Gode Gud, tack för inbjudan. Tack för att allt är redo! Hjälp oss att bevara bröllopsstämningen i din 



kyrka och i våra liv! I Jesus namn.  
 

Fjärde sönd e pingst 
Tack Gud för berättelsen om den förlorade sonen. Vi önskar så att det ofta skulle få bli änglajubel. 

Tack för att du i Jesus har sökt upp oss. I hans namn vi ber.  
 

Femte sönd e pingst 
Öppna mina knutna händer, Herre Slut dem sedan ömt och varsamt om min broders knutna hand. I 

Jesu namn (Bönbok)  
 

Apostladagen 
Gud, ge mig ögon som ser din väg Vilja att handla och mod att gå den. I Jesus namn  

 

Sjunde sönd e pingst  
Herre Jesus Hjälp mig att se dig i min nästa och se på min nästa med dina ögon.  

 

Kristi förklaringsdag 
 Himmelske Fader 

 Låt oss, som en dag ska få se Jesus ansikte och då bli lika honom 
 redan i dag alltmer förvandlas av hans härlighet och så leva ut din godhet. 

 
 Nionde sönd e pingst 

Tack Jesus för att du gått före,  
öppnat porten, är vägen och går med oss på den.  

 

Tionde söndagen efter pingst  

Trofast förvaltning av Guds gåvor 
Tack Gud, för alla dina gåvor ... Hjälp oss att förvalta dem 

 
  



Elfte söndagen efter pingst 
Kallelsetider  

 
Himmelske Far. 

 Ingen kan komma till dig om du inte i din kärlek kallar och drar.  
Därför besök oss, ge väckelse- och förnyelsetider i vårt eget liv,  

församling, vårt land, ja hela vår värld.  
Hjälp oss att akta på din kallelse och leva i den 
 så att Jesus får lön för sin kärleksfulla möda.  

Om det ber vi genom honom, vår Frälsare och Herre.  
 

Tolfte sönd e pingst 
Självprövning 

Fader, hjälp mig att bevara mitt hjärta för därifrån utgår livet, i Jesus namn.  
 

Trettonde s e pingst  
Jesus är helare 

Herre, hjälp oss att tala mera med ditt sinnelag.  
 

Fjortonde sönd e pingst 
Vår nästa 

 
Men hur skall du kunna älska trofast, utan själviskhet? Han som älskat in i döden, han allena lär 
dig det. Öppna därför först ditt hjärta för den Gud som har dig kär. Ös utav hans kärleks fullhet. 

Kärleken dig älska lär. (Psb 460:4–5)  

 

Femtonde s e pingst 
Tacksamhet 

Tack, himmelske Far, för att jag har någon att tacka! I Jesus namn.  
 

Sextonde s e pingst 
Guds omsorg 

Gode Gud. 
 Jag ber om ett rymligt hjärta som Jesus har. I hans namn. 

 
Sjuttonde s e pingst 

Jesus ger liv 
 

Gud, hjälp oss att sörja, men inte sörja som den som är utan hopp. 
 

Adertonde s e pingst 
En kristen människas frihet 

 
Lär mig Herre vara ”het” och fri, 

 i din fri-het. 
 

Nittonde s e pingst 
Det dubbla kärleksbudet 

 



Tack Gud för din kärlek 
Vi bekänner våra felsteg 

Vi vill med in hjälp vandra livets väg 
med vårt förstånd, vår kraft, vår själ och vårt hjärta. 

I Jesus namn, han som uppfyllde det viktigaste budet också för oss. 
 

Tjugonde s e pingst 
Tro och otro 

 
Fader 

Vi bär fram det förlamade 
i våra egna liv 
i våra familjer 

i församling och kyrka 
i vår värd. 

Just nu tänker vi på  ... 
I Jesus namn 

 
Tjugoförsta s e pingst 

Jesus sändebud 
 

Herre,  
tack för dem som fått vara sändebud för mig 

Hjälp och led mig så att jag i min tur 
i ord och handling kan bära budskapet vidare. 

Till Jesus ära.  

I hans namn. 

 

Reformationsdagen 

Trons grund 

 

Tack himmelske Fader 

för att  

du i Jesus gjort det så  

att jag har det rätt ställt med dig 

Tack för att iklädd Jesus rättfärdighet 

är jag lika skön för dig som Jesus. 

Genom honom, han som är min rättfärdighet och helgelse. 

 

 

Tjugotredje s e pingst 

Förlåt varandra 

 
O Fader som du förlåter hjälp mig att förlåta 

För din äras, livets min nästas och min egen skull. 
 

Tjugofjärde s e pingst 
Medborgare i två riken 

 
Tack Gud för jorden, tack för himlen,  

Hjälp oss att göra mer himmel på vår jord. 
 



Tjugofemte s e pingst 
Från död till liv 

 
Fader vi ber för dem  

som håller på att ge upp livet och tron 
Öppna vår ögon till att se att livet aldrig är kört 

 därför att Jesus lever. 
 

Tjugosjätte s e pingst 
Den tro som håller i nöden 

 
Inget kan mig skilja från din kärlek 
Inget kan mig skilja från din nåd. 

Varken liv, eller död, den djupaste nöd 
kan mig skilja från Guds kärlek. 

 
Uppbrottets söndag 

Vaka! 
 

Kom helige Ande 
Krossa det självsäkra hjärtat 

Väck det som sover 
Trösta det som anfäktas  

så att vi alla vakar och lever både nu   
och på den stora dag då Jesus kommer. 

 
 

Domsöndagen 
Kristi konungaväldes dag 

 
O, döm oss Herre 

Frisäg oss i domen 
I din förlåtelse vår frihet är. (Psb 553:4) 

 
 

Övriga helgdagar 
 

Kyndelsmässodagen 
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet 

 
O, att den elden redan brunne, 

 som du Jesus tända vill 
O, att all världen redan funne 

den frid, som hör Guds rike till. 
(Andliga sånger och psalmer, 396) 

 

Marie bebådelsedag 
Herrens tjänarinna 

 
Helige Gud, vi gläds inför dig över Marias beredvillighet 

Att vara din tjänare 



Hjälp också oss att i våra liv tro på dina möjligheter 
I Jesu namn. 

 
Midsommardagen 

Vägröjaren 
 

O, Gud ge vårt land sanna vägröjare. Också i midsommartid. 
 

Mikaelidagen 
Änglarnas dag 

 
Låt din helige ängel vara med mig  

så att den onda fienden inte får någon makt över mig.  
(Luthers lilla katekes) 

 
Alla helgons dag 

De heligas  gemenskap 
 

Himmelske Far 
Vi tackar dig 

gör alla dem som varit så genomlysta av din Ande 
att de genom sina ord och sina liv visat på dig 

och gett styrka i livet åt andra. 
Välsigna våra liv 

så att den dag man samlas till vår minnesstund 
 – om inte Jesus kommit för det – 

någon skulle prisa dig för att vi fått göra samma sak. 
För Jesus skull. 

 
Självständighetsdagen 

Välsigna och bevara vårt land 
 

Guds, bevara vår yttre, 
 men framför allt vår inre självständighet. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


