
TRONS GRUNDER

KORSTECKNET

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 
Amen. 

ÄRA VARE FADERN

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, 
nu och alltid och i evigheters evighet. 
Amen.

HERRENS BÖN

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.

VAR HÄLSAD MARIA

Var hälsad, Maria, full av nåd, 
Herren är med dig. 
Välsignad är du bland kvinnor 
och välsignad är din livsfrukt Jesus. 
Heliga Maria, Guds Moder, 
bed för oss syndare 
nu och i vår dödsstund. 
Amen.



NICENSK-KONSTANTINOPOLITANSKA TROSBEKÄNNELSE

Jag tror på en enda Gud, 
allsmäktig Fader, 
skapare av himmel och jord, 
av allt, både synligt och osynligt.

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, 
Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,  
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,  
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, 
på honom genom vilken allt blev till;  
som för oss människor och för vår frälsnings skull
steg ner från himlen

och blev kött genom den helige Ande 
av jungfru Maria och blev människa;

och som blev korsfäst för oss 
under Pontius Pilatus,  
led och blev begravd,
som uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen, 
sitter på Faderns högra sida 
och skall återkomma i härlighet för att döma 
levande och döda, och vars rike aldrig skall ta slut.

0ch på den helige Ande, som är Herre och ger liv, 
som utgår av Fadern och Sonen,  
som tillsammans med Fadern och Sonen 
blir tillbedd och förhärligad
och som talade genom profeterna. 
 
Och på en enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka.  
Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse 
och väntar på de dödas uppståndelse  
och den kommande världens liv. 
Amen.



APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Jag tror på Gud,
Den allsmäktige Fadern,
himlens och jordens skapare.

Och på Jesus Kristus,
Hans ende son, vår Herre,
som blev avlad genom den helige Ande,
föddes av jungfru Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen
från de döda,
steg upp till himlen,
sitter på Guds,
den allsmäktige Faderns,
högra sida
och skall komma därifrån
för att döma
levande och döda.

Jag tror på den helige Ande,
den heliga, katolska kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
köttets uppståndelse
och det eviga livet.
Amen.

TIO GUDS BUD

Jag är Herren, din Gud.
1 Du ska inga andra gudar ha vid sidan om mig.
2 Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn.
3 Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
4 Visa aktning för din far och din mor.
5 Du ska inte dräpa.
6 Du ska inte bryta ett äktenskap.
7 Du ska inte stjäla.
8 Du ska inte ljuga.
9 Du ska inte ha begär till din nästas hustru.
10 Du ska inte ha begär till din nästas egendom.

Ett nytt bud
Jesus sade: ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.                                                                       
Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”



SAKRAMENTEN      

Ett sakrament är ett tecken, genom vilket Gud vill ge sin kärlek, sitt liv och sin förlåtelse till oss. I 
sakramenten möter vi Gud, han kommer till oss. Sakramenten är Guds sätt att säga: ”Här är jag. 
Jag älskar dig.” Vid kommunionen kan vi till och med se och röra Kristus. Kyrkans sju sakrament är 
heliga tecken på Guds kärlek till oss:

DOPET

I dopet blir jag kristen. Jag blir upptagen i kyrkans gemenskap. Jag tillhör nu Jesus och får en uppgift 
att sprida hans kärlek. 

KOMMUNIONEN (eukaristins sakrament)

Jag tar emot Jesus Kristus i den heliga kommunionen. Han ger sig själv till mig. Det ger mig kraft 
att leva som kristen.

KONFIRMATIONEN

Detta sakrament bekräftar dopet. Gud ger oss sin Ande och säger på nytt sitt Ja till mig, när jag 
bekänner min tro på honom. Jag tar eget ansvar som kristen.

FÖRSONINGS SAKRAMENT

Boten (bikten) skapar försoning mellan Gud och människorna (mig). Kristus förlåter alla mina syn-
der. Det ger mig möjlighet att ändra mig, att börja om på nytt.

ÄKTENSKAPET

I äktenskapet ingår det äkta paret ett förbund i Guds namn. Därigenom kan deras trohet och kärlek 
till varandra efterlikna Guds trohet och kärlek till människorna.

VIGNINGENS SAKRAMENT 

Detta sakrament är för dem som skall bli diakoner, präster och biskopar. De får kraft till tjänst för de 
troende i församlingen och fullmakt att förkunna evangelium och att förvalta sakramenten.


