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Torsdag efter pinse

JESUS KRISTUS
DEN EVIGE YPPERSTEPRÆST
Fest
Indgangsvers
jf. Hebr 7,24; 9,15
RISTUS, formidleren af den nye pagt,
har et uforgængeligt præstedømme,
fordi han selv er til for evigt.

K

Lovsangen Ære være Gud siges.

Dagens Bøn
Gud, du har til forherligelse af din majestæt
og til menneskeslægtens frelse
indsat din Enbårne som evig ypperstepræst.
Giv ved Helligåndens virke, at de, som han har udvalgt
til tjenere og forvaltere af dine sakramenter,
må ﬁndes trofaste i udøvelsen af den tjeneste,
de har påtaget sig.
Ved vor Herre …
Bøn over Gaverne
Herre,
må vor formidler, Jesus Kristus,
give disse gaver, som vi har modtaget,
tilbage til dig
og sammen med sig selv bringe os som offergaver,
dig til behag.
Han, som lever og råder med dig …
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Præfation
Om Kristi og Kirkens præstedømme
= Herren være med jer. + Og med din ånd.
= Opløft jeres hjerte.
+ Vort hjerte er hos Herren.
= Lad os takke Herren vor Gud. + Det er værdigt og ret.
Sandelig, det er værdigt og ret, rigtigt og til vor frelse,
at vi altid og overalt takker dig,
Herre, hellige Fader, almægtige, evige Gud:
Ved Helligåndens salvelse
har du indsat din Enbårne til ypperstepræst
i den nye og evige pagt,
og nådigt har du stadfæstet dette ved den ufattelige ordning,
at Kristi enestående præstedømme
skulle bevares i Kirken.
Han udruster nemlig ikke blot sit ejendomsfolk
med et kongeligt præstedømme,
men han udvælger også i sin broderlige godhed
mennesker til at få del i sin hellige tjeneste
ved at lægge sine hænder på dem.
De mennesker, han har udvalgt, skal i dit navn gøre offeret
nærværende til menneskenes forløsning,
de skal berede påskemåltidet for dine børn,
og de skal gå foran dit hellige folk i kærlighed,
nære det ved ordet og styrke det ved sakramenterne.
De skal give deres liv for dig og for brødrenes frelse,
stræbe efter at ligedannes i Kristi eget billede
og hele tiden vidne for dig om tro og kærlighed.
Derfor lovpriser også vi dig, Herre,
sammen med alle engle og helgener,
idet vi med jubel siger (synger):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Hærskarernes Gud …
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Kommunionsvers
Mt 28,20b
Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.
Afsluttende Bøn
Herre,
vi beder dig om, at den guddommelige offergave,
som vi har frembåret og modtaget,
må levendegøre os,
så at vi, forbundet med dig i evig kærlighed,
må bære frugt, som aldrig forgår.
Ved Kristus vor Herre.

