
ÅNDELEG KOMMUNION
Til bruk ved strømming av messe

etter at prest har kommunisert

Innleiing
I namnet åt Faderen
og Sonen
og Den Heilage Ande.
Amen.

Fader vår, du som er i himmelen.
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda
så som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød.
Forlat oss vår skuld,
som vi òg forlèt våre skuldmenn.
Før oss ikkje ut i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt, og makta og æra
i all æve. Amen.



Herre, eg bed: Lat krafta frå Den Heilage 
Ande koma over meg. Reins hjartet mitt i 
din nåde og verna meg frå alle fiendar, ved
Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Jesus seier (Op 3,20, Joh 15,5):
Sjå, eg står framfor døra og bankar. Om 
nokon høyrer mi røyst og opnar døra, då 
vil eg gå inn til han og halda nattverd, eg 
med han og han med meg.

Eg er vintreet, de er greinene. Om de blir i
meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, 
men skilde frå meg kan de ingen ting 
gjera.



Syndsvedkjenning
Tenk over dei syndene du har gjort og gje 
dei til Kristus

Heilage Gud, himmelske Far, sjå i nåde til 
meg, syndige menneske, som har såra deg 
med tankar, ord og gjerningar og kjenner 
den vonde hug i hjarta mitt. For Jesu Kristi
skuld ha tol med meg. Tilgjev meg alle 
mine synder, og gjev at eg må ottast og 
elska einaste deg.
Den allmektige Gud forlate oss alle synder
og føre oss til det evige livet. Amen.



Åndeleg kommunion
Herre allmektige Fader, du nådige Gud: Saman 
med alle truande ved alle alter i di kyrkje 
ynskjer eg å takka og prisa deg.

Herre Jesus Kristus, du som er nær i 
nattverdens heilage sakrament, eg trur på deg, 
eg set mi von til deg, eg elskar deg, eg ynskjer å
ta imot deg i hjartet mitt.

Sidan eg no ikkje kan ta imot deg sakramentalt, 
kom så inn i meg på åndelegt vis. Eg tek imot 
deg, fordi du er nær meg.
Lat ikkje noko skilja meg frå deg, lat alt leia 
fram til meir samfunn med deg.
Lat mi lengt etter deg koma til syne som 
kjærleik til dei eg møter, og lat meg snart få ta 
imot deg ved ditt altar.
Deg vere ære gjennom alle slekter og i alle 
æver.
Må vår Herre Jesu Kristi lekam og blod halda 
meg oppe i ei sann tru til det evige liv. Amen.


