
 

 

 

 

Útdeiling 

Sálmur 

Lofgjörð (Sálmur nr.749) 

Lofa Guð, mín sál, og vegsama hans nafn. 

Lofa Guð, mín sál, hann gefur eilíft líf. 

Blessun 

Innsetningarorð og  Faðir vor 

Ó þú Guðs lamb, Kristur, þú sem burt ber heimsins synd, 

miskunna þú oss! 

Ó þú Guðs lamb, Kristur, þú sem burt ber heimsins synd, 

miskunna þú oss! 

Ó þú Guðs lamb, Kristur, þú sem burt ber heimsins synd, 

gef oss þinn frið!   

Amen 

Matur/hresssing yfir í safnaðarheimili.  
Frjáls framlög.   

Allir velkomnir 

Gengið úr kirkju í lofgjörð 

Batamessa  

 
 

 

 

 

 

 

Gengið inn í þögn 
 

Hægt er að taka með sér stein úr anddyri 
kirkjunnar. Hann er táknrænn fyrir þungann 

sem býr í hjarta okkar  
og við viljum afhenda Guði 

Signing 

 

 

Guð, gefi mér æðruleysi  
til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, 

kjark til að breyta því   
sem ég get breytt 

og vit til að greina þar á milli 
Amen 

Miskunnarbæn Drottinn miskunna þú oss 

Kristur, miskunna þú oss 

Drottinn, miskunna þú oss 

Sálmur 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Guð, ég þakka að kærleikur þinn umvefur okkur. 
Guð, ég þakka að við erum í þinni nærveru. 
Guð, ég þakka að friður þinn varðveitir hjörtu okkar og 
hugsanir í samfélagi við Jesú Krist. 
Guð, ég þakka að vilji þinn verður í lífi okkar. 

Þakkarbæn 

Sálmur 

Trúariðkun 

Trúarvitnisburður 

Altarið 

Þú getur staðið eða kropið við 
altarið í bæn 

Skírnafonturinn 

Þú getur gengið að skírnarfont-
inum til að leggja frá þér kvíðann 

og streituna.  

Þú getur dýft fingri í vatnið í 
skírnarlindinni og merkt þig með 

krossi á enni og brjóst 

Bænastjaki 

Þú getur gengið að bæna-
stjakanum og kveikt á kerti.  

Bænin er samtal  
Guðs og manns. 

Grátmúrinn 

Þú getur gengið að krossinum í 
kirkjunni sem minnir okkur á 

krossfestingu Krists og nálægð 
hans hvar sem þjáningin þjakar.   
Þar getur þú skilið eftir steininn 
og opnað lófa þinn til að þiggja 

blessun með olíu.  
Olían er tákn heilags anda.  

Guðspjall 

 

 
 
 Sálmur 

Trúfræðsla 

Trúarjátning 

Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. 

Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vorn, 

sem getinn er af heilögum anda, 

fæddur af Maríu Mey, 

píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, 

krossfestur, dáinn og grafinn, 

steig niður til heljar, 

reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, 

steig upp til himna 

situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs 

og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. 

Ég trúi á heilagan anda, 

heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, 

fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf.  

Amen 

Syndajátning 

Ég játa fyrir þér, almáttugi Guð, skapari  minn og lausnari,  
að ég hef margvíslega  syndgað í hugsunum, orðum og gjörðum. 

Fyrirgef mér sakir miskunnar þinnar  
og leið mig til eilífs lífs,  til dýrðar nafni þínu.  

Dýrðarsöngur 
 

Heilagur, heilagur, heilagur ert þú  Drottinn Guð allsherjar. 
Himnarnir og jörðin eru full af dýrð þinni. 

Hósíanna í upphæðum.   
Blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins 

Hósíanna í upphæðum 


