
KONSEKRASJONSBØNN

for den hel l ige krisma

Uten å si noe heller så biskopen krydderoljene i den vanlige olje og tilbereder krismaen – 
medmindre denne alt er blitt forberedt på forhånd. Når det er gjort, oppfordrer han til bønn:

Høytelskede, 
la oss be til den allmektige Gud, vår Far, 

at han må velsigne og helliggjøre denne krisma. 
Måtte de som salves med den i det ytre, 

også bli salvet i sitt indre 
og gjort verdige til Guds frelse.

Så ånder biskopen over krismakrukkens åpning, og med løftede hender ber han 
konsekrasjonsbønnen:

Gud, du som er opphav 
til all vekst og åndelig fremgang, 

ta nådig imot den takk 
som Kirken i glede bringer deg med vår røst. 

I begynnelsen bød du jorden 
å frembære trær som gir frukt, 

og blant dem skulle oliventreet vokse frem 
for å skjenke oss sin olje, 

til bruk i den hellige krisma. 
Med profetisk ånd 

forutså David din nådes sakramenter, 
og sang om gleden som skulle lyse av våre åsyn 

når vi salves med denne olje. 
Fordum da verdens skyld 

var blitt sonet ved syndfloden, 
kunngjorde duen med en oljegren 

– bilde på den gave som skulle komme – 
at fred var vendt tilbake til jorden. 

I de siste tider er dette blitt åpenbart 
gjennom synlige tegn, 

for ved dåpens vann utslettes alle synder, 
og ved salvingen med olje 

blir våre ansikter glade og klare. 
Derfor bød du din tjener Moses 

at han først skulle rense sin bror Aron med vann, 



og deretter innsette ham til prest 
ved å utøse denne salve over ham. 

Enda større ære ble denne salving til del 
da din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, 

bad om å bli døpt av Johannes i Jordans vann. 
Da sendte du Den Hellige Ånd ned over ham 

i en dues skikkelse, 
og gjennom en røst fra himmelen åpenbarte du 
at i ham, din enbårne Sønn, var alt ditt behag. 

Således viste du at han var den 
som profeten David hadde i tanker 

da han sang om ham 
som skulle salves med gledens olje 

fremfor sine frender.
I taushet strekker alle koncelebrantene høyre hånd mot krismaen inntil bønnes slutt.

Vi ber deg, Herre, 
at du med din velsignelse + vil helliggjøre 

denne krisma som du har skapt, 
og fylle den med Den Hellige Ånds kraft, 

gjennom din Salvedes makt. 
Etter hans hellig navn kalles den krisma, 

og med den har du salvet dine prester og konger, 
profeter og martyrer. 

Gjør med din kraft denne krisma, skapt av deg, 
til frelsens og livets sakrament 

for dem som blir gjenfødt i dåpens bad. 
Gi at de som mottar den helliggjørende salving 

og løses fra arvesyndens forderv, 
blir din herlighets tempel 

og lever i renhet og uskyld til din ære. 
Gi at de, salvet med kongelig, 

prestelig og profetisk verdighet 
ved det sakrament som du har innstiftet, 
blir iført uforgjengelighetens kledning. 

Måtte denne salve bli en frelsens krisma 
for dem som er gjenfødt 

av vann og Den Hellige Ånd, 
og gi dem del i det evige liv 

og himmelens herlighet. 
Ved Kristus, vår Herre.

R: Amen.


