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Prästvigning förrättas av stiftets biskop, vanligen i domkyrkan. Om biskopsämbetet är
ledigt eller biskopen på grund av sjukdom är förhindrad kan ordinationen förrättas av
en annan biskop (KO 18:1). Biskopen kallar minst fyra assistenter. Ordinanderna är
klädda i alba. I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och
biskopen sist. Ifall prästlöftena (KO 5:6) avges under prästvigningen sker detta efter den
sista frågan i moment 17.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av
ordinanderna
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjänare.
Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att förkunna
Guds väldiga gärningar.

Presentation av ordinanderna
Gud har instiftat prästämbetet med uppdraget att förkunna evangeliet och
förvalta sakramenten. Därför kallar och avskiljer kyrkan särskilda personer
att handha dessa uppgifter i församlingen. I dag vigs de enligt apostolisk
tradition genom handpåläggning och bön till prästämbetet för att tjäna
Kristi kyrka.
På biskopens uppmaning läser notarien upp ordinandernas namn och uppdrag.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och hela
jorden är full av hans härlighet. Ofta vandrar vi i mörker och vänder oss bort
från Gud. Låt oss därför tillsammans bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
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Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från den femte söndagen i fastan.

268

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

Antifon
Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.

Ps. 51:17

eller
Jag vill förkunna Herrens kärlek,
allt det goda som han har gjort för oss.
Jes. 63:7

Psalm
Stora är de ting du har gjort, *
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss. *
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem, *
men de är fler än jag kan räkna.
Jag bär bud om din trofasta hjälp *
till den stora tempelskaran.
Jag håller inte tillbaka mina ord, *
det vet du, Herre.
Ps. 40:6, 10
eller
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet, *
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar, *
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Jag skall visa syndarna dina vägar, *
så att de vänder åter till dig.
Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, *
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Låt i din godhet allt gå Sion väl, *
bygg upp Jerusalems murar.
Ps. 51:12–15, 19–20
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eller
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, *
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, *
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken, *
bland alla människor hans under!
Ty stor är Herren, högt är han prisad, *
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar, *
men Herren har gjort himlen.
Han omges av prakt och glans, *
av makt och härlighet i sitt tempel.
Ps. 96:1–6

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

270

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.

1.
Barmhärtige Gud, himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att du den första pingsten utgöt din heliga Ande
och grundade din kyrka.
Vi ber dig:
Styrk i din nåd din församling
och ge den trogna herdar och lärare.
Se i nåd till dem som i dag vigs till Ordets tjänare.
Ge dem din heliga Andes gåva,
så att de frimodigt förkunnar evangeliet
till ditt namns ära och kyrkans uppbyggelse.
Detta ber vi om för vår Frälsares Jesu Kristi skull.
2.
Helige Gud, barmhärtige Far.
Du sände din Son för att frälsa världen.
Behåll oss vid ditt heliga ord
och gör oss till Kristi sändebud.
Hjälp oss att tjäna varandra med de nådegåvor som vi har fått.
Bygg upp din kyrka i tro och kärlek,
dig till ära och oss till frälsning.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

II Ordet
9. Första läsningen
Ords. 3:3–8, Jes. 55:10–11, Jer. 1:7–8, Hes. 34:11–16 eller söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.
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10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Rom. 10:13–17, Rom. 12:9–15, 2 Kor. 4:1–5, 1 Tim. 4:12–16, 2 Tim. 3:14–17, 1 Petr.
4:10–11, 1 Petr. 5:2–4 eller söndagens andra läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
T.ex. psalm 166, 167, 174, 245, 247 eller en psalm enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.

*13. Evangelium
Någon av följande evangelietexter läses: Matt. 28:18–20, Mark. 10:43b–45, Mark.
16:15–16, Luk. 24:45–48, Joh. 15:13–16, Joh. 20:21–23, Joh. 21:15–17. Man kan också
välja evangelietext enligt kyrkoåret.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Vigningen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om biskopen, ordinanderna framför altarrunden.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

272

Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.
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F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L

Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som vi nu har bekänt,
och styrka församlingen i denna tro?
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Svar: Ja.
– Matt. 28:18–20, Joh. 20:21–23, 1 Kor. 12:27–28, 1 Kor. 13:1–3 eller Ef. 4:11–13.

L

Vill ni i Guds, den treeniges, namn ta emot prästämbetet och förvalta
det rätt och troget, i enlighet med Guds ord och vår kyrkas bekännelse?

Svar: Ja.
– Joh. 13:15–17, 1 Kor. 12:4–7, Kol. 3:16–17, Hebr. 13:7–8 eller 1 Petr. 4:10–11.

L

Vill ni rent förkunna Kristi evangelium, förvalta de heliga sakramenten i enlighet med hans instiftelse och handha prästämbetet enligt
vår kyrkas ordning?

Svar: Ja.
– Joh. 15:16–17, Kol. 2:6–7 eller 1 Tim. 4:12–13.

L

Vill ni befrämja allt sådant som bygger upp Kristi kyrka, och vill ni
även leva så, att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.
L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.

18.Vigning till ämbetet
Vigning
L

Med den fullmakt som Kristi kyrka enligt Guds vilja har gett mig, viger
jag er till prästämbetet i Faderns och c Sonens och den heliga Andens
namn.

F

Amen.

Biskopen klär stolan på dem som ordineras.

L
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Jesus säger: ”Ta på er mitt ok. Mitt ok är skonsamt och min börda är
lätt.” (Matt. 11:29–30)
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Assistenterna klär mässhakar på dem som ordineras. Under tiden sjunger församlingen psalm 106. Om den har sjungits som ingångspsalm används någon av
följande psalmer: 113, 117, 118, 119 eller 248.
De som vigs knäfaller och biskopen och assistenterna lägger händerna på vars och
ens huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, välsigna och helga dig så att du alltid och överallt tjänar Kristi kyrka.

Bön
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

L

Låt oss be.
Helige Fader, evige Gud.
Vi tackar dig för att du i din stora kärlek
sände oss din ende Son Jesus Kristus
till att vara våra själars herde och vårdare.
För vår frälsnings skull var han lydig ända till döden på korset.
Därför har du upphöjt honom över allt annat
och från hela världen samlat ett folk som tjänar dig,
så att ditt namn blir helgat och din vilja sker.
Du kallar och sänder ut dina budbärare
för att alla människor skall få del av frälsningens gåva.
Vi ber dig:
Uppfyll med din heliga Ande dina tjänare
som nu har vigts till prästämbetet.
Ge dem uthållighet i försoningens tjänst.
Hjälp dem att rent förkunna evangeliet
och att frimodigt försvara din sanning.
Styrk dem i tron, hoppet och kärleken.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.

eller
Evige Gud, käre himmelske Fader. Din Son, Jesus Kristus har byggt sin
kyrka på apostlarnas och profeternas grundval. Allt vilar på ditt ord
och på din nåd. Vi prisar dig för att du uppfyller ditt löfte och hör ditt
folks böner. Du kallar oss i nåd till din tjänst och sänder oss till arbete
för ditt rike. Tillsammans med och för dem som nu har vigts till prästämbetet ber vi: Ge dem din heliga Ande, så att de blir dina trogna
vittnen. Hjälp dem att stå fasta i tron och att växa till i sanning och
kärlek.
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Lär dem att lyssna till din röst, så att de under vaka och bön alltid
vandrar i lydnad för din vilja. Bevara dem för övermod och för misströstan. Hjälp dem att rent förkunna ditt ord och att förvalta de heliga
sakramenten enligt din instiftelse. Låt tron bli så värdefull för dem, att
de frimodigt delar med sig av dess skatter utan att fråga efter människors
klander eller beröm.
Uppfyll deras hjärtan med kärlek till alla dina barn. Ge dem vishet och
tålamod. Hjälp dem att med den gode herdens sinnelag ta sig an dem
som har misslyckats i livet och dem som lider. Uppfyll dem med din frid
och ge dem en ödmjuk tillförsikt. Låt oss alla för vår käre Frälsares skull
få glädjas över Guds barns eviga salighet.
F

Amen.

Uppmaning
De ordinerade reser sig.

L

Kära kristna. Våra vänner NN, … och NN har nu vigts till prästämbetet.
Ta emot dem i kärlek, stöd dem i deras tjänst och bär fram dem inför
Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28:20). Gå i frid
och tjäna Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och de ordinerade går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Gud, vår himmelske Far. Vi tackar dig för att du i din stora kärlek har sänt din
Son Jesus Kristus till att vara vår frälsare, herde och överstepräst. Han är
hörnstenen i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Vi
tackar dig för att du hör ditt folks böner och sänder tjänare till ditt rikes
tjänst.
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Vi ber för dem som nu har vigts till prästämbetet. Lär dem att lyssna till din
röst, så att de lever i lydnad för din vilja. Gör dem ödmjuka och hjälp dem att
bevara sitt hopp. Uppfyll dem med kärlek till alla dina barn. Lär dem att
möta sina medmänniskor med vishet och tålamod. Ge dem ny kraft i stunder
av trötthet.
Vi ber i dag för deras familjer och närmaste. Hjälp dem att stöda varandra och
att leva i ditt ansiktes ljus.
Ge dina tjänare din frid och låt dem bäras av vissheten att du alltid är med
dem.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––
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28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Om processionskors används går de medverkande ut under musiken i samma
ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till
processionen.
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11
Vigning till
diakoniämbetet

VIGNING TILL DIAKONIÄMBETET
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Vigningen förrättas av stiftets biskop (KO 18:1). Biskopen kallar minst fyra assistenter.
De som skall vigas är klädda i alba. I den inledande processionen går korsbäraren (och
ljusbärarna) först och biskopen sist.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

3. Inledningsord och presentation av dem som
skall vigas
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.
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L

Kära kristna. Jesus säger: ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon
är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt” (Joh.15:5). Vår Frälsare
har i dopet tagit oss in i sin gemenskap och kallat oss att bära frukt.

eller
L

Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjänare. Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att förkunna Guds väldiga gärningar.

Presentation av dem som skall vigas
Kyrkan är en trons och kärlekens gemenskap. För att fullfölja sitt uppdrag
kallar och avskiljer kyrkan särskilda medarbetare till den diakonala tjänsten.
I dag vigs de enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och bön till
diakoniämbetet för att tjäna Kristi kyrka i världen.
På biskopens uppmaning läser notarien namnen på dem som skall vigas samt
deras uppgifter.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.

I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son Jesus Kristus har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
Ps. 51:17
eller
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Jag vill förkunna Herrens kärlek,
allt det goda som han gjort för oss.
Jes. 63:7

Psalm

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, *
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet, *
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar, *
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Jag skall visa syndarna dina vägar, *
så att de vänder åter till dig.
Det offer du begär är ett förkrossat hjärta, *
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Låt i din godhet allt gå Sion väl, *
bygg upp Jerusalems murar.
Ps. 51:12–15, 19–20
eller
Lycklig den som har sitt stöd i Jakobs Gud *
och sätter sitt hopp till Herren, sin Gud.
Han som har gjort himmel och jord och hav
och allt vad som finns i dem, *
han sviker aldrig sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt, *
han ger de svältande bröd.
Herren befriar de fångna, *
Herren öppnar blinda ögon,
Herren rätar krökta ryggar, *
Herren älskar de trogna.
Ps. 146:5–8

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.

1.
Helige Gud, barmhärtige Far.
Vi tackar dig
för att du i Kristus har visat oss din kärlek och makt
och för att du alltfort sänder dina tjänare
att utföra kärlekens gärningar.
Se i nåd till dem
som i dag vigs till barmhärtighetens tjänst.
Ge dem din heliga Andes gåva.
Lär oss alla att se vår nästas nöd
och hjälp oss att bära varandras bördor.
Detta ber vi om för Jesu Kristi,
vår Herres och Frälsares skull.
2.
Helige Gud, barmhärtige Fader.
Du sände din Son
för att världen skulle bli räddad genom honom.
Hjälp oss att hålla fast vid ditt heliga ord
och gör oss till redskap för din kärlek.
Hjälp oss att tjäna varandra med de nådegåvor som du har gett oss.
Låt din kyrka växa till i tro och kärlek,
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så att ditt namn blir ärat och vi bevaras för det eviga livet.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

II Ordet
9. Första läsningen
5 Mos. 10:17–21, Ords. 3:3–8, Jes. 55:10–11, Jer. 1:7–8, Hes. 34:11–16 eller söndagens
första läsning enligt kyrkoåret.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Apg. 6:2–4, 6, Rom. 12:9–15, 1 Kor. 12: 4–11, 1 Kor. 13:1–3, Hebr. 13:2–3, 1 Petr. 4:10–
11 eller söndagens andra läsning enligt kyrkoåret.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
T.ex. psalm 166, 167, 174, 248, 249 eller en psalm enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.

*13. Evangelium
Någon av följande texter läses: Matt. 25:34–36, Luk. 4:16–19, Joh. 13:15–17. Man
kan också välja evangelietext enligt kyrkoåret.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

VIGNING TILL DIAKONIÄMBETET

285

15.Predikan

III Vigningen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om biskopen, de som skall vigas framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
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Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L

Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som vi nu har bekänt,
och styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.
– Matt. 28:18–20, Joh. 20:21–23, 1 Kor. 12:27–28, 1 Kor. 13:1–3 eller Ef. 4:11–13.

L

Vill ni i Guds, den treeniges, namn ta emot diakoniämbetet och förvalta det rätt och troget, i enlighet med Guds ord och vår kyrkas bekännelse?

Svar: Ja.
– Joh. 13:15–17, 1 Kor. 12:4–7, Kol. 3:16–17, Hebr. 13:2–3 eller 1 Petr. 4:10–11.

L

Vill ni med Kristus som förebild och med de nådegåvor ni fått tjäna era
medmänniskor Gud till ära och hans församling till uppbyggelse?

Svar: Ja.
– Joh. 15:16–17, Kol. 2:6–7 eller 1 Tim. 4:12–13.

L

Vill ni även leva så, att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.
L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.
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18.Vigning till ämbetet
Vigning
L

Med den fullmakt som Kristi kyrka enligt Guds vilja har gett mig, viger
jag er till diakoniämbetet i Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

Biskopen klär stolan på dem som vigs.

L

Jesus säger: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag
är kommer också min tjänare att vara.” (Joh. 12:26)

Församlingen sjunger psalm 106, 113, 115, 117 eller 119.
De som vigs knäfaller, och biskopen och assistenterna lägger händerna på vars
och ens huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden,
välsigna och helga dig så att du alltid och överallt tjänar Kristi kyrka.

Bön
L

Låt oss be.
Helige Fader, evige Gud.
Vi tackar dig för att du i din stora kärlek
sände din ende Son Jesus Kristus
till att vara våra själars herde och vårdare.
För vår frälsnings skull var han lydig ända till döden på korset.
Därför har du upphöjt honom över allt annat
och från hela världen samlat ett folk som tjänar dig,
så att ditt namn blir helgat och din vilja sker.
Du kallar och sänder ut dina budbärare
för att alla människor skall få del av frälsningens gåva.
Ge dina tjänare som i dag vigs till diakoniämbetet din heliga Ande
och gör dem uthålliga i kärlekens tjänst.
Ge dem förmåga att lyssna till människors nöd
och kraft att förkunna ditt ord.
Ge dem frimodighet att försvara rättvisa och sanning
och gör dem uthålliga i bönen.
Styrk dem i tron, hoppet och kärleken.
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Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.
F

Amen.

Uppmaning
De vigda reser sig.

L

Kära kristna. Dessa medarbetare har nu anförtrotts diakoniämbetet. Ta
emot dem i kärlek, stöd dem i deras arbete och bär fram dem inför Gud
i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28:20). Gå i frid
och tjäna Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och de vigda går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Gud, vår himmelske Far. Vi tackar dig för att du i din stora kärlek har sänt din
Son Jesus Kristus till att vara vår frälsare, herde och överstepräst. Han är
hörnstenen i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund. Vi
tackar dig för att du hör ditt folks böner och sänder tjänare till ditt rikes
tjänst.
För dem som nu har vigts till diakoniämbetet ber vi: Styrk dessa dina tjänare
med din heliga Ande, så att de blir dina trogna vittnen som med uthållighet
bygger upp din församling. Hjälp dem att vara fasta i tron och att växa i
sanning och kärlek. Lär dem att lyssna till din röst, så att de lever i lydnad för
din vilja. Gör dem ödmjuka och hjälp dem att bevara sitt hopp. Uppfyll dem
med kärlek till alla dina barn. Hjälp dem att möta sina medmänniskor med
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vishet och tålamod. Hjälp dem att vara lyhörda för andras nöd och att särskilt ta sig an dem som har det svårt. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet.
Vi ber i dag för deras anhöriga, familjer och vänner. Hjälp dem att stöda
varandra och att leva tillsammans i förtröstan på dig.
Fyll dina tjänare med din frid och låt dem bäras av vissheten att du alltid är
med dem.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelseorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Mässa 1 och 4
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Mässa 2a

Mässa 2b
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Mässa 3

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F
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V Avslutning
*29. Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30. Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Om processionskors används går de medverkande ut under musiken i samma
ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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12
Biskopsvigning

En biskop skall vigas till sitt ämbete av ärkebiskopen eller, när denne är förhindrad, av
den i ämbetet äldsta biskopen. Vigningen förrättas i domkyrkan i det stift till vilket
biskopen utnämnts (KO 18:2). Formuläret används i tillämpliga delar när en biskop
installeras i ett nytt stift.
Ärkebiskopen kallar minst fyra assistenter. Den utnämnda biskopen är iklädd alba och
stola. I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och ärkebiskopen sist. Ärkebiskopen är liturg. Om den biskop som vigs själv predikar, håller
ärkebiskopen ett tal i anslutning till inledningsorden. Den vigda biskopens hälsning
(moment 30) utgår i sådana fall. Ifall biskopslöftena (KO 18:3) avläggs under biskopsvigningen sker detta efter den sista frågan i moment 17.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under inledningsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av den som
skall vigas
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjänare. Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att förkunna Guds väldiga gärningar.
I sin kyrka har Gud instiftat prästämbetet för att evangeliet skall förkunnas, sakramenten förvaltas och församlingen uppbyggas i tron.
Biskopens särskilda uppdrag är att leda sitt stift och att ha tillsyn över
församlingarna. Biskopen skall se till att Guds ord förkunnas enligt kyrkans bekännelse, att sakramenten förvaltas rätt och att församlingarna
uppfyller sitt ansvar för diakoni och mission. En biskop skall leva som
en Kristi tjänare och vara en herde för Guds hjord. Biskopens ämbete
är ett tecken på den enhet som finns i Kristi kyrka. Biskopen skall
verka för kyrkans uppbyggelse och andliga förnyelse, så att Guds kärlek
blir synlig i världen.

Presentation av den som skall vigas
L

I dag vigs NN enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och
bön till biskopsämbetet i X stift.

På ärkebiskopens uppmaning läser notarien upp fullmakten och överlämnar
den till ärkebiskopen.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och hela
jorden är full av hans härlighet. Vi är syndare och vandrar ofta i mörker. Gud
har ändå lovat att förbarma sig över oss. Låt oss därför [tillsammans] bekänna
vår synd och skuld:
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att Jesus Kristus har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning.
Jes. 52:7
eller
Jag vill förkunna Herrens kärlek,
allt det goda som han gjort för oss.
Jes. 63:7

Psalm
Herre, låt mitt rop tränga fram till dig, *
ge mig förstånd, som du har sagt.
Låt min bön nå fram till dig, *
rädda mig, som du har lovat.
Över mina läppar skall lovsång flöda, *
ty du lär mig dina stadgar.
Min mun skall besjunga ditt ord, *
ty alla dina bud är rättfärdiga.
Låt din hand bli mig till hjälp, *
ty jag har valt dina befallningar.
Jag längtar efter din räddning, Herre, *
din lag är min lust.
Låt mig leva för att prisa dig, *
låt dina lagar vara min hjälp.
Ps. 119:169–175
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7. Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du har sänt din Son Jesus Kristus
till att vara vår Frälsare och högste herde.
Vi ber till dig: Bevara din kyrka i sanning och endräkt,
så att din vilja sker och ditt rike vinner styrka.
Hör oss för Jesu Kristi skull.
2.
Helige Gud, barmhärtige Fader.
Du sände din Son
för att världen skulle bli räddad genom honom.
Hjälp oss att hålla fast vid ditt heliga ord
och helga oss i sanningen.
Hjälp oss att tjäna varandra med de nådegåvor som vi har fått.
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Bygg upp din kyrka i tro och kärlek,
dig till ära och oss till frälsning.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

II Ordet
9. Första läsningen
4 Mos. 17:16–17, 21–24, Ords. 3:3–8, Jes. 6:1–8, Jes. 55:10–11, Hes. 34:11–16 eller
söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
1 Tim. 3:1–7, 2 Tim. 1:7–10, Hebr. 4:14–16, 1 Petr. 5:2–4 eller söndagens andra
läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
T.ex. psalm 166, 167, 174, 245, 247, 248 eller en psalm enligt kyrkoåret, se
Evangelieboken.

*13.Evangelium
Någon av följande texter läses: Joh. 20:21–23, Joh. 21:15–17. Man kan också välja
evangelietext enligt kyrkoåret.
Under adventstiden (från och måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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15. Predikan

III Vigningen
Medan ärkebiskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om ärkebiskopen, electus/electa framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu din tro tillsammans med församlingen.

F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

302

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L

Vill du med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, som vi nu har bekänt, och
styrka hans församling i denna tro?

Svar: Ja.
– 1 Kor. 4:1–2

L

Du har tagit emot kallelsen till biskopsämbetet i X stift. Vill du förvalta
detta ämbete rätt och troget i enlighet med Guds ord och vår kyrkas
bekännelse?

Svar: Ja.
– Matt. 28:18–20

L

Vill du vaka över att evangelium förkunnas rent, att sakramenten
förvaltas enligt Kristi instiftelse och att församlingarna vårdas enligt
vår kyrkas ordning?

Svar: Ja.
– Apg. 20:28

L

Vill du befrämja allt som bygger upp Kristi kyrka, och vill du även leva
så, att du blir ett föredöme för församlingarna?

Svar: Ja.
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L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa dig att hålla vad du har lovat. Må han
fullborda det goda verk han har begynt i dig.

18. Vigning till ämbetet
Vigning
L

Med den fullmakt som Kristi kyrka enligt Guds vilja har gett mig, viger
jag dig till biskopsämbetet i X stift i Faderns c och Sonens och den
heliga Andens namn.

F

Amen.

Assistenterna klär korkåpan på den vigda biskopen. Under tiden sjunger församlingen t.ex. psalm 106, 109, 113, eller 117.
Ärkebiskopen överlämnar biskopsämbetets insignier och fullmakten. Den vigda
biskopen knäfaller. Ärkebiskopen och assistenterna lägger händerna på hans/hennes huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden,
välsigna och helga dig så att du alltid och överallt tjänar Kristi kyrka.

Bön
Uppmaningen till bön och församlingens amen kan läsas eller sjungas.

L

Låt oss be.
Helige Fader, evige Gud.
Vi tackar dig för att du i din stora kärlek till oss människor
sände din ende Son Jesus Kristus
till att vara våra själars herde och vårdare.
Vi tackar dig för att du grundade din kyrka på jorden
och har gett den herdar och biskopar.
Vi ber dig:
Uppfyll din tjänare, NN, som nu har vigts till biskopsämbetet,
med din heliga Ande.
Ge honom/henne uthållighet och trohet, ödmjukhet och vishet.
Ge honom/henne mod att rent förkunna evangeliet
och att frimodigt försvara din sanning.
Hjälp honom/henne att stöda församlingarnas medarbetare
och andra som bär ansvar.
Fyll honom/henne med din frid
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och skänk honom/henne en stark förtröstan på att du är med i allt.
Styrk honom/henne i tron, hoppet och kärleken.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar från evighet till evighet.

Uppmaning
Den vigda biskopen reser sig.

L

Kära kristna. NN har vigts till biskop i detta stift. Ta emot honom/
henne i kärlek, stöd honom/henne i hans/hennes tjänst och bär fram
honom/henne inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Var en herde för mina får” (Joh. 21:16). Gå i frid och tjäna
Herren med glädje.

Ärkebiskopen, assistenterna och den vigda biskopen går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Gud, vår himmelske Far. Vi ber att du med din heliga Ande styrker din kyrka
och förnyar din församling, så att evangeliets budskap når ut till alla människor. Vi ber om trogna tjänare i ditt rikes tjänst. Vi ber för NN som i dag har
insatts som herde i din kyrka. Styrk honom/henne med din heliga Ande och
hjälp honom/henne att leva i enlighet med din vilja. Hjälp honom/henne
att stå fast i tron och att växa till i sanning och kärlek. Ge honom/henne ny
kraft i stunder av trötthet. Skänk honom/henne till sist den eviga glädjen hos
dig.
Vi ber i dag för NN:s familj, anhöriga och vänner. Hjälp dem att stöda varandra
och att leva i ditt ansiktes ljus.
Fyll oss alla med din frid och låt oss bäras av vissheten att du alltid är med oss.
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IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383 enligt den serie som används.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F
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V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

30. Hälsning
Den vigda biskopen kan framföra en kort hälsning.

*31.Välsignelse
Den vigda biskopen
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Sändning
Sändningen uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*32.Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Om processionskors används går de medverkande ut under musiken i samma
ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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13
Kyrkoherdeinstallation

Kyrkoherdeinstallationen förrättas av stiftets biskop eller av en av biskopen utsedd präst
(KO 18:1).
Installator kallar minst fyra assistenter. Installanden bär alba, stola och mässhake. I den
inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och biskopen sist. Om
installanden predikar håller installator sitt tal i anslutning till inledningsorden. Den
installerade kyrkoherdens hälsning (moment 30) faller då bort.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av
installanden
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära kristna. Gud har gett oss särskilda uppdrag för att bygga upp församlingen. Den uppgift som ges åt kyrkoherden är att leda församlingens andliga liv och verksamhet. I sin församling ansvarar kyrkoherden
för att Guds ord förkunnas rent, att sakramenten förvaltas rätt och att
man vårdar sig om diakonin, missionen, själavården och den kristna
fostran. Tillsammans med församlingens andra medarbetare och de
förtroendevalda bör kyrkoherden se till att allt sker i god ordning och
enligt Guds vilja.

Presentation av installanden
L

I dag installeras NN som kyrkoherde i denna församling. Det sker genom handpåläggning och bön. Församlingen har kallat honom/henne,
och domkapitlet har utfärdat följande fullmakt.

På biskopens uppmaning läser notarien upp fullmakten och överlämnar den till
biskopen.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Om en psaltarpsalm har använts som ingångspsalm
utelämnas detta moment. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Din kärlek, Herre, fyller hela jorden,
lär mig dina stadgar.
Ps. 119:64
eller
Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.
Jes. 63:7

Psalm
Herre, lovad vare du! *
Lär mig dina stadgar.
Jag förkunnar alla de lagar *
som har utgått från dig.
Jag gläds åt att följa dina lagbud, *
så som man gläder sig åt rikedom.
Jag skall begrunda dina befallningar, *
jag skall ge akt på dina vägar.
I dina stadgar har jag min lust, *
aldrig glömmer jag ditt ord.
Förunna din tjänare att få leva *
och villigt lyda ditt ord.
Öppna mina ögon, låt mig skåda *
det underbara i din lag.
Ps. 119:12–18

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.
Allsmäktige Gud.
Du ger alltjämt din kyrka herdar
som föder den med ditt ord
och tjänar den med de nådegåvor du har gett dem.
Hjälp dem att utföra sin tjänst med trofasthet.
Ge din kyrka nåden att tro evangelium och förankras i ditt ord.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F
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II Ordet
9. Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan
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III Installationen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om biskopen, installanden framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu din tro tillsammans med församlingen.

F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
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Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L

Vill du med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, som vi nu har bekänt, och
styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.
– Joh. 15:5

L

Du har tagit emot kallelsen att vara kyrkoherde i X församling. Vill du
förvalta detta ämbete rätt och troget i enlighet med Guds ord och vår
kyrkas bekännelse?

Svar: Ja.
– Apg. 20:28, 32

L

Vill du i denna församling svara för att evangeliet förkunnas rent, att
sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse och att församlingen vårdas enligt vår kyrkas ordning?

Svar: Ja.
– 1 Petr. 5:2–4

L

Vill du befrämja allt som bygger upp Kristi kyrka, och vill du även leva
så, att du blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa dig att hålla vad du har lovat.
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18.Installationen
L

X församling har kallat dig till kyrkoherde. Med den fullmakt som Kristi
kyrka enligt Guds vilja har gett mig insätter jag dig i detta ämbete i
Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

Biskopen överlämnar fullmakten till kyrkoherden, som därefter knäböjer.
Biskopen och assistenterna lägger händerna på hans/hennes huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, välsigna och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.

Den installerade reser sig.

L

Kära kristna. NN har insatts som kyrkoherde i denna församling. Ta
emot honom/henne i kärlek, stöd honom/henne i hans/hennes tjänst
och bär fram honom/henne inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Var en herde för mina får” (Joh. 21:16). Gå i frid och tjäna
Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och den installerade går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Allsmäktige Gud. Inneslut i din vård din tjänare NN, som i dag har installerats i sitt ämbete. Hjälp honom/henne att rent förkunna ditt ord och att
förvalta de heliga sakramenten enligt din vilja. Ge honom/henne vishet och
tålamod att leda församlingen. Hjälp församlingens medlemmar att möta honom/henne med öppenhet och kärlek. Välsigna hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/henne med din frid och ge honom/henne en ödmjuk frimodighet. Hjälp honom/henne att lita på att du alltid är med honom/henne. Låt
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honom/henne få vara ett stöd för medarbetarna och alla dem som bär ansvar
i församlingen. Ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Led oss alla
så att vi en gång når fram till ditt himmelska rike.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––
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28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

30. Hälsning
Den nya kyrkoherden kan framföra en kort hälsning.

*31.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*32. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.

320

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

14
Kaplansinstallation

KAPLANSINSTALLATION

321

Installation av kaplan förrättas av stiftets biskop eller av en av biskopen förordnad
präst (KO 18:1). Detta formulär kan användas i tillämpliga delar vid installation
av ordinarie lektor.
Installator kallar assistenter. Installanden är iklädd alba, stola och mässhake. I
den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och liturgen
sist. Om installanden predikar håller installator sitt tal i anslutning till inledningsorden. Installandens hälsning (moment 30) faller då bort.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F

322

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av
installanden
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Som lemmar i en och samma kropp behöver vi varandra, och vi finns
till för varandra. Den heliga Anden har gett oss olika gåvor för att vi
med dem skall tjäna Gud och våra medmänniskor.

Presentation av installanden
L

I dag får församlingen ta emot en ny kaplan. Han/hon har i sin prästvigning fått uppdraget att tjäna som herde och själasörjare, att förkunna
ordet och att förvalta de heliga sakramenten. NN har nu fått denna
församlings kallelse, och domkapitlet har utfärdat följande fullmakt.

Notarien läser upp installandens fullmakt och ger den till installator.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag har vi samlats inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelsen
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F

Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Om en psaltarpsalm har använts som ingångspsalm
utelämnas detta moment. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Herrens lov vill jag sjunga,
allt som lever skall prisa hans heliga namn
nu och för evigt.
Ps. 145:21
eller
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Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss.
Jes. 63:7

Psalm
Herre, allt du har skapat skall tacka dig, *
dina trogna skall lovsjunga dig.
De skall tala om ditt rikes ära *
och förkunna din väldiga kraft,
så att alla lär känna din makt, *
ditt rikes ära och härlighet.
Ditt rike står i alla tider, *
ditt välde från släkte till släkte.
Ps. 145:10–13

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.
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8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.
Allsmäktige Gud.
Du ger alltjämt din kyrka herdar
som föder den med ditt ord
och tjänar den med de nådegåvor du har gett dem.
Hjälp dem att utföra sin tjänst med trofasthet.
Ge din församling nåden att tro evangelium och förankras i ditt ord.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

II Ordet
9. Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
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*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Installationen
Medan liturgen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan man
sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på var sin sida om liturgen, installanden framför altarrunden.

*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu din tro tillsammans med församlingen.

F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
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korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Löftena
Assistenterna läser bibeltexter.

L

Vill du med Guds hjälp stå fast i kyrkans tro, som vi nu har bekänt, och
styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.
– Joh. 15:5

L

Du har tagit emot kallelsen att vara kaplan i X församling. Vill du förvalta detta ämbete rätt och troget i enlighet med Guds ord och
vår kyrkas bekännelse?

Svar: Ja.
– Apg. 20:28, 32

L

Vill du förvalta ditt uppdrag rätt och troget i enlighet med Guds ord
och vår kyrkas ordning?

Svar: Ja.
– Hebr. 10:23–24
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L

Vill du även leva så, att du blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa dig att hålla vad du har lovat.

18.Installationen
L

X församling har kallat dig till kaplan. Med den fullmakt som Kristi
kyrka enligt Guds vilja har gett mig insätter jag dig i detta ämbete i
Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F

Amen.

Installator överlämnar fullmakten till kaplanen, som därefter knäböjer.
Liturgen och assistenterna lägger händerna på hans/hennes huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och c Sonen och den heliga Anden,
välsigna och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.

Den installerade reser sig.

L

Kära kristna. NN har installerats som kaplan i denna församling. Ta
emot honom/henne i kärlek, stöd honom/henne i hans/hennes tjänst
och bär fram honom/henne inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”För mina får på bete” (Joh. 21:17). Gå i frid och tjäna
Herren med glädje.

Liturgen, assistenterna och den installerade går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön.
Vid kaplansinstallation:

Vi ber om din heliga Andes ledning för din tjänare NN, som i dag har insatts
som kaplan i vår församling. Hjälp honom/henne att rent förkunna ditt ord
och att förvalta de heliga sakramenten enligt din instiftelse. Ge honom/henne
vishet och tålamod i hans/hennes uppdrag och kärlek till de människor han/
hon möter. Hjälp honom/henne att stöda församlingens anställda och frivilliga
medarbetare. Hjälp församlingens medlemmar att möta honom/henne med
öppenhet och kärlek. Ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna
också hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/henne med din frid och var
med honom/henne alla dagar.
Vid lektorsinstallation:

Vi ber om din heliga Andes ledning för din tjänare NN, som i dag har insatts
som lektor i vår församling. Ge henne den förmåga och uthållighet som hon
behöver i uppdraget att vara fostrare och själavårdare. Hjälp henne att rätt
kunna möta människorna i deras olika livssituationer och att så betjäna dem
med ditt ord, att de fylls av kraft och tillförsikt. Hjälp församlingens medlemmar
att möta henne med öppenhet och kärlek. Ge henne ny kraft i stunder av
trötthet. Välsigna också hennes anhöriga. Uppfyll henne med din frid och
var med henne alla dagar.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.
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Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
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30. Hälsning
Den nya kaplanen kan framföra en kort hälsning.

*31.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*32. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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Välsignelse till tjänst eller
uppdrag i församlingen

VÄLSIGNELSE TILL TJÄNST ELLER UPPDRAG I FÖRSAMLINGEN
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Församlingsarbetare eller tjänsteinnehavare som inte installeras i kyrkans ämbete välsignas till tjänst av församlingens kyrkoherde. Välsignelse förrättas inte
av dem som direkt efter präst-, lektors- eller diakonvigning inträder i församlingstjänst. Även församlingens frivilligarbetare och förtroendevalda kan välsignas
till sina uppgifter. Detta formulär kan då användas i tillämpliga delar.
Vid välsignelse av församlingspastor, lektor, kantor, diakon/diakonissa och
ungdomsarbetsledare kan moment 17 i formuläret för installation av kaplan användas i tillämpliga delar.
Liturgen kallar assistenter. De som skall välsignas kan vara klädda i alba (och
stola). I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och
liturgen sist.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106 eller någon av söndagens ingångspsalmer. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under musiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Se Gudstjänstboken s. 17, 51, 81 eller 101 enligt den serie som används.

3. Inledningsord och presentation av dem som
välsignas
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner. Den kristna församlingen är Guds folk och Kristi kropp.
Den är ett tempel som är byggt av levande stenar och har Kristus Jesus
själv som hörnsten. Genom dopet blev vi kallade att vara Guds tjänare. Vi fick uppdraget att föra ut evangeliet till alla folk och att förkunna Guds väldiga gärningar.
Som lemmar i en och samma kropp behöver vi varandra, och vi finns
till för varandra. Den heliga Anden har gett oss olika gåvor för att vi
med dem skall tjäna Gud och våra medmänniskor.
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Presentation av dem som välsignas
Vid välsignelse av tjänsteinnehavare:

L

I dag får vi ta emot en ny – – – i vår församling. Han/hon har fått
följande tjänst:

Fullmakten eller anställningsbeslutet läses upp.
Vid välsignelse av frivilligarbetare:

L

NN, NN och – – – har tagit emot uppdraget att vara frivilliga medarbetare i vår församling. I dag ber vi om Guds välsignelse för deras uppdrag.

Vid välsignelse av förtroendevalda:

L

De förtroendevalda har anförtrotts uppdraget att bära ett särskilt ansvar för församlingens verksamhet och förvaltning. I dag tar vi emot
dem som fått ett sådant förtroendeuppdrag i vår församling. Vi ber
att Gud skall välsigna dem för detta uppdrag.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag är vi samlade inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld:

Syndabekännelsen
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Fader.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F

Amen.

5. Psaltarpsalm (Introitus)
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Min mun skall besjunga ditt ord,
ty alla dina bud är rättfärdiga.
Ps. 119:172
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Psalm
Visa kärlek mot din tjänare *
och lär mig dina stadgar.
Jag är din tjänare, ge mig förstånd, *
så att jag lär känna dina lagbud.
Vänd dig till mig och visa mig nåd, *
som du gör med dem som älskar ditt namn.
Led mina steg, som du har lovat, *
låt ingen ondska få makt över mig.
Låt ditt ansikte lysa över din tjänare *
och lär mig dina stadgar.
Ditt löftesord är fritt från slagg *
och din tjänare älskar det.
Ps. 119:124–125, 132–133, 135, 140

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.
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8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.

1.
Himmelske Fader.
Vi tackar dig för att du hör ditt folks böner
och sänder ut arbetare till din skörd.
Ge dina tjänare uthållighet och kraft,
så att de med tacksamma hjärtan kan tjäna dig och sina medmänniskor.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
2.
Allsmäktige Gud.
I alla tider har du kallat människor
som tjänar din kyrka med de nådegåvor du har gett dem.
Bevara dina tjänare i tron och kärleken
och låt deras gärning bära rik frukt.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

II Ordet
9. Första läsningen
Första läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Andra läsningen enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Texten kan också väljas fritt.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.
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12.Dagens psalm (Graduale)
*13. Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Välsignelsen
-

Medan liturgen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på
var sin sida om liturgen, de som välsignas framför altarrunden.

*16. Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
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och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17.Uppmaning
L

Må Gud ge er sin nåd, så att ni står fasta i den tro som ni nu har bekänt
och tjänar församlingen rätt och troget.

18.Välsignelse till tjänst
Alternativ A
Alternativ A används vid välsignelse av församlingens heltidsanställda medarbetare. Före välsignelsen kan assistenterna läsa bibeltexter. De som skall välsignas
knäböjer. Liturgen och assistenterna lägger händerna på vars och ens huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, välsigna och helga dig till att tjäna Kristi kyrka i denna församling.

De som har välsignats reser sig.

L

Kära kristna. Dessa våra bröder och systrar har nu välsignats till sin
tjänst. Stöd dem i deras uppdrag och bär fram dem inför Gud i era böner.

Alternativ B
Alternativ B används vid välsignelse av frivilliga medarbetare och förtroendevalda. De som skall välsignas knäböjer.

L

Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet vare med er nu och alltid.

De som har välsignats reser sig.
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19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig” (Joh. 12:26).
Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Liturgen, assistenterna och de som har välsignats går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas någon av följande förböner.
Vid välsignelse av kantor:

Vi ber för din tjänare NN, som i dag har välsignats för sin tjänst som kantor i
vår församling. Hjälp honom/henne att handha sin uppgift med skicklighet
och uthållighet. Låt honom/henne i ord och toner förkunna din nåd och
kalla människor till glädje och lovsång. Hjälp församlingens medlemmar att
bemöta honom/henne med öppenhet och kärlek. Ge honom/henne ny kraft
i stunder av trötthet. Välsigna också hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/
henne med din frid och var med honom/henne alla dagar.
Vid välsignelse av diakon/diakonissa:

Vi ber för din tjänare NN som i dag har välsignats som diakon/diakonissa i
vår församling. Hjälp honom/henne att i ord och handling vittna om dig. Låt
hans/hennes gärning bli en gudstjänst i vardagen. Ge honom/henne skicklighet och uthållighet i de uppgifter du anvisar. Gör honom/henne till en
förmedlare av din frid och kärlek. Hjälp honom/henne att tjäna människorna i deras svårigheter och ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet.
Hjälp församlingsmedlemmarna att möta honom/henne med öppenhet och
kärlek. Välsigna också hans/hennes anhöriga. Uppfyll honom/henne med
din frid och var med honom/henne alla dagar.
Vid välsignelse av ungdomsarbetsledare:

Vi tackar dig för alla unga i vår församling och för att du har kallat NN att
tjäna dem. Ge honom/henne vishet, kraft och skicklighet att verka bland
församlingens barn och ungdom, så att de lär känna den trygghet och det
framtidshopp som endast du kan ge. Styrk honom/henne då motgången möter.
Ge honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna hans/hennes närmaste. Uppfyll honom/henne med din frid och var med honom/henne alla
dagar.
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Vid välsignelse av andra medarbetare i församlingen:

Vi ber dig för din tjänare NN, som har tagit emot tjänsten/uppdraget som
– – – i vår församling. Uppfyll honom/henne med din heliga Ande och ge
honom/henne den vishet, kraft och skicklighet som han/hon behöver i denna
tjänst / detta uppdrag. Hjälp honom/henne att alltid hålla sig till ditt ord, att
arbeta med glädje och att sätta sitt hopp till dig. Ge honom/henne ny kraft i
stunder av trötthet. Välsigna också hans/hennes anhöriga.
Vid välsignelse av förtroendevalda:

Allsmäktige, trofaste Gud. Du församlar din kyrka genom ditt ord och din
Ande. Gör oss till en gemenskap som präglas av tro, hopp och kärlek. Välsigna vår församlings förtroendevalda. Led dem med din heliga Ande när de
bär ansvar i vår församling. Ge dem vishet så att de rätt kan handha vår
församlings gemensamma ärenden. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet.
Led oss alla att fråga efter din vilja i våra beslut. Låt vårt arbete gagna vår
kyrka och ära ditt namn.
Vid välsignelse av hjälpledare i ungdomsarbetet:

Tack för att ingen är för ung för att vara ditt sändebud. Vi ber för dem som har
kallats att bära ansvar i vår församlings konfirmandarbete/ungdomsarbete.
Ge dem vishet och kraft så att de med glädje och frimodighet kan vara till
stöd för sina vänner. Hjälp dem så att de i sina uppdrag får växa till i tro och
kärlek.
Vid gemensam välsignelse av anställda och frivilliga medarbetare:

Allsmäktige Gud. Vi tackar dig för att vi får tjäna dig och din församling med
de gåvor som du har gett oss. Vi ber dig: Välsigna dina tjänare som du har
kallat till tjänst i din församling. Ge dem din heliga Ande och hjälp dem att
tjäna så, att församlingen blir uppbyggd och ditt namn blir ärat. Hjälp dem
att alltid hålla sig till ditt ord, att arbeta med glädje och att sätta sitt hopp till
dig. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna också deras anhöriga.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.
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23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––

28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen,
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.
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V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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Biskopen eller av biskopen förordnad präst välsignar till missionsuppdrag (KO 18:1).
Om välsignelsen inte sker i samband med en högmässa används formuläret i tillämpliga delar.
Den som förrättar välsignelsen kallar minst fyra assistenter. De som skall välsignas kan
vara klädda i alba (och stola). I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och biskopen sist.
Om man i församlingen ordnar välsignelse före utresa till missionsfältet leds den av
församlingens kyrkoherde eller av en präst som kyrkoherden gett detta uppdrag. Formuläret används då i tillämpliga delar.

I Inledning
*1.Ingångspsalm
Psalm 106, 437, 439, 442 eller en ingångspsalm enligt kyrkoåret. Psalmen kan
ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F

346

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av dem som
välsignas
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära kristna. Den kristna församlingen är Guds folk. Genom dopet
blev vi kallade att tjäna Gud och förkunna hans stora gärningar. Gud
kallar oss att föra ut evangeliet i hela världen och särskilt till dem som
ännu inte har blivit delaktiga av Kristi nåd.
Herren Kristus säger till de sina: ”Åt mig har getts all makt i himlen och
på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla
alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
(Matt. 28:18–20)

Presentation av dem som välsignas
L

Dessa tjänare har hört denna kallelse och tagit emot den. De vill i ord
och handling tjäna Jesus alltid och överallt i dagens värld. Enligt apostolisk tradition skall de i dag genom handpåläggning och bön sändas
ut till sina uppdrag. Låt oss nu höra vilka uppdrag de har fått.

Namnen på dem som skall välsignas och deras uppdrag läses upp.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag är vi samlade inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld.
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud vår Fader, vi tackar dig
för att Jesus Kristus har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F

348

Amen.

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ps. 57:10

Psalm
Herre, bland gudarna är ingen som du, *
inga gärningar är som dina.
Alla de folk du har skapat
skall komma och tillbe inför dig, Herre, *
och de skall ära ditt namn.
Ty du är stor, du gör under, *
du ensam är Gud.
Jag vill tacka dig, Herre, min Gud,
av allt mitt hjärta *
och alltid ära ditt namn.
Ps. 86:8–10, 12

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.
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*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud.
Du sände din Son
för att frälsa oss från syndens och dödens makt
och för att göra ditt heliga namn känt i världen.
Tack för att du har anförtrott din kyrka uppdraget
att förkunna evangeliet för alla folk.
Stöd och led din församling
att tjäna dig i ord och handling.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
2.
Uppståndne Jesus Kristus.
Du är kyrkans Herre och världens Frälsare.
Du sänder ut din kallelse till jordens yttersta gräns
för att alla folk skall vända sig till dig och bli räddade.
Låt hela världen få uppleva din frälsande kraft.
Utgjut din Ande över din kyrka,
så att hon utan att förtröttas
förkunnar ditt evangelium
och vittnar om dig med sitt liv och sina gärningar.
Dig vare ära och makt, med Fadern och den heliga Anden,
nu och i all evighet.
F
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II Ordet
9. Första läsningen
Jes. 40:26–31, Jes. 55:6–13, Jes. 60:1–9, Jer. 1:4–8 eller söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Apg. 13:1–3, Rom. 10:11–17, Rom. 13:8–10, 1 Kor. 12:4–11, 2 Kor. 6:3–10,
1 Joh. 5:1–5 eller söndagens andra läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
*13.

Evangelium

Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Välsignelsen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan man
sjunga en psalm t.ex. 167, 436, 438, 440, 441, 443, 446, 459 eller framföra annan
musik. Assistenterna ställer sig på var sin sida om biskopen, de som välsignas
framför altarrunden.
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*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17.Löften eller uppmaning
Vid missionärsvälsignelse används alternativ A och vid välsignelse inför utresa
alternativ B.

Alternativ A
L

Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som ni nu har bekänt,
och vittna om den i ord och handling?

Svar: Ja.

L
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Vill ni i Guds, den treeniges, namn gå ut i missionens tjänst och förvalta ert uppdrag rätt och troget till Guds ära och Kristi kyrkas uppbyggelse?
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Svar: Ja.

L

Vill ni även leva så, att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.

Alternativ B
L

Må Gud ge er sin nåd, så att ni står fasta i den tro som ni nu har bekänt
och tjänar Kristi kyrka rätt och troget.

18.Välsignelsen
De som välsignas knäböjer. Biskopen och assistenterna lägger händerna på vars
och ens huvud.

L

Må Gud, den treenige, Fadern och Sonen och den heliga Anden, välsigna och bevara dig [och helga dig till att alltid och överallt tjäna
Kristi kyrka].

De som välsignats reser sig.

L

Kära kristna. Dessa våra vänner har nu välsignats för sitt missionsuppdrag / inför sin utresa. Stöd dem i deras uppdrag och bär fram dem
inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt. 28:20). Gå i
frid och tjäna Herren med glädje.

Den som förrättar välsignelsen, assistenterna och de som välsignats går tillbaka
till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Tillsammans med dem som nu har välsignats för – – – ber vi: Led dem med
din heliga Ande. Välsigna deras tjänst, så att ditt namn blir ärat, din kyrka
blir uppbyggd och många människor får erfara din nåd. Lär dem att lyssna till
din röst och att följa din vilja. Hjälp dem att vara Kristi trogna sändebud.
Uppfyll dem med kärlek till alla människor och hjälp dem att alltid ställa sig
på de svagas sida. Ge dem ödmjukhet, vishet och tålamod. Ge dem ny kraft i
stunder av trötthet. Välsigna också deras anhöriga. Hjälp dem att lita på ditt
löfte att du är med dem alla dagar.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

–––
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28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen,
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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17
Välsignelse
till särskild tjänst i kyrkan

Välsignelse av tjänsteinnehavare inom rikskyrkan eller stiften leds av biskopen eller av
en präst som biskopen gett detta uppdrag. Detta formulär kan också användas vid
välsignelse av medarbetare inom kristliga organisationer samt t.ex. vid välsignelse av
präster inom försvarsmakten.
Om välsignelsen inte äger rum i samband med en högmässa används formuläret i tillämpliga delar.
Den som förrättar välsignelsen kallar minst fyra assistenter. De som välsignas kan vara
klädda i alba (och stola). I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna)
först och biskopen sist.

I Inledning
*1. Ingångspsalm
Psalm 106, 478 eller en ingångspsalm enligt kyrkoåret. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord och presentation av dem som
välsignas
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L

Kära vänner. Den kristna kyrkan är Kristi kropp som sträcker sig över
hela världen. Herren själv kallar oss till sin tjänst och anvisar oss uppgifter i sin världsvida kyrka. Den heliga Anden ger sina gåvor och sin
kraft åt dem som kallats till olika uppdrag.

Presentation av dem som välsignas
Vid välsignelse till specialtjänster i kyrkan och vid välsignelse av anställda i
stiftet eller i kristna organisationer:

L

I dag välsignar vi dem som har blivit kallade till – – – . Låt oss nu höra
vilka uppgifter de har fått:

Vid välsignelse till uppdrag inom internationell diakoni:

L

Kära vänner. Jesus Kristus tog sig an de fattiga och lidande. Han har
kallat dessa våra bröder och systrar att följa honom i dagens värld. I dag
blir de enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och förbön
sända till sin uppgift. Låt oss nu höra vilka uppgifter de har fått:

Vid välsignelse till andra mellankyrkliga uppdrag:

L

Kära vänner. Jesus bad att hans lärjungar skall vara ett. Världens kyrkor vill att deras arbete skall vara ett synligt svar på denna bön. Dessa
bröder och systrar har hörsammat kallelsen att gå ut i arbetet för att
bygga upp Kristi världsvida kyrka. I dag blir de enligt apostolisk tradition genom handpåläggning och förbön sända till sin uppgift. Låt oss
nu höra vilka uppgifter de har fått:

Namnen på dem som välsignas läses upp, likaså deras uppgifter.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

På denna högtidsdag är vi samlade inför Guds ansikte. Gud är helig och god.
Han har lovat att förbarma sig över oss syndare. Låt oss därför [tillsammans]
bekänna vår synd och skuld.
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Syndabekännelse
Se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har syndat i tankar, ord och gärningar.
Vi har vandrat vår egen väg och vi har brutit mot din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss alla våra synder.

Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.
F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Alternativa tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

Gud, vår Fader, vi tackar dig
för att din Son, Jesus Kristus, har öppnat vägen till dig.
Hjälp oss att leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och förnya vår kärlek.
F
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5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller
apostladagens psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).
Om en psaltarpsalm använts som ingångspsalm utelämnas
detta moment. Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den
kan omges av en antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken
s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med femte söndagen i fastan.

Antifon
Din kärlek, Herre, fyller hela jorden,
lär mig dina stadgar.
Ps. 119:64

Psalm
Herre, lovad vare du! *
Lär mig dina stadgar.
Jag förkunnar alla de lagar *
som har utgått från dig.
Jag gläds åt att följa dina lagbud, *
så som man gläder sig åt rikedom.
Jag skall begrunda dina befallningar, *
jag skall ge akt på dina vägar.
I dina stadgar har jag min lust, *
aldrig glömmer jag ditt ord.
Förunna din tjänare att få leva *
och villigt lyda ditt ord.
Öppna mina ögon, låt mig skåda *
det underbara i din lag.
Ps. 119:12–18

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön. Melodi till dagens bön, se
Gudstjänstboken s. 448.

L

Låt oss be.
Allsmäktige Gud.
Du kallar alltjämt människor att tjäna din kyrka
med de nådegåvor du har gett dem.
Bevara dina tjänare i tron och kärleken
och låt deras gärning bära rik frukt.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

II Ordet
9. Första läsningen
Mika 6:8 eller söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

362

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla meditation.

11.Andra läsningen
Rom. 13:8–10, 1 Kor. 12:4–11, 1 Joh. 4:16–21 eller söndagens andra läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
*13. Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

III Välsignelsen
Medan biskopen och övriga deltagare i förrättningen går fram till altaret kan
man sjunga en psalm (t.ex. 459 eller 483) eller framföra annan musik. Assistenterna ställer sig på var sin sida om biskopen, de som skall välsignas framför
altarrunden.
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*16.Credo (Trosbekännelse)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

L

Bekänn nu er tro tillsammans med församlingen.

F

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,
och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,
och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

17.Löften eller uppmaning
Assistenterna läser bibeltexter.

Löften
L

Vill ni med Guds hjälp stå fasta i kyrkans tro, som ni nu har bekänt, och
styrka församlingen i denna tro?

Svar: Ja.
– Joh. 15:5 eller Kol. 3:17

L

Vill ni handha er uppgift/tjänst rätt och troget till Guds ära och Kristi
kyrkas uppbyggelse?

Svar: Ja.
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– 1 Kor. 4:1–2, 2 Tim. 2:11–13 eller 1 Petr. 4:10–11.

L

Vill ni även leva så att ni blir ett föredöme för församlingen?

Svar: Ja.

L

Må Gud, den allsmäktige, hjälpa er att hålla vad ni har lovat.

eller

Uppmaning
L

Må Gud ge er sin nåd så att ni står fasta i den tro som ni nu har bekänt
och tjänar Kristi kyrka rätt och troget.

18.Välsignelsen
De som skall välsignas knäböjer. Biskopen och assistenterna lägger händerna på
vars och ens huvud.

L

Må Gud, den allsmäktige och nådige, Fadern och Sonen och den
heliga Anden, välsigna och bevara dig [och helga dig till att tjäna
Kristi kyrka].

De som har välsignats reser sig.

L

Kära kristna. Vi har nu välsignat dessa våra bröder och systrar till deras
tjänst. Stöd dem i deras uppgift och bär fram dem inför Gud i era böner.

19.Sändning till tjänst
L

Jesus säger: ”Om någon vill tjäna mig skall han följa mig” (Joh. 12:26).
Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Biskopen, assistenterna och de som har välsignats går tillbaka till sina platser.

20.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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21.Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön.
Vid välsignelse till mellankyrklig tjänst:

Vi ber till dig tillsammans med dem som nu har välsignats till – – – / Vi ber
till dig för NN och NN som nu har välsignats till – – – . Lär dem att lyssna till
din röst och att göra din vilja. Uppfyll dem med kärlek till alla människor och
hjälp dem att alltid särskilt ställa sig på de utsattas sida. Ge dem ödmjukhet,
vishet och tålamod. Ge dem ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna också
deras anhöriga. Hjälp dem att lita på ditt löfte att du är med dem alla dagar.
När innehavare av specialtjänster i kyrkan och medarbetare i stiftet eller i kristliga
organisationer välsignas till tjänst:

Vi ber för din tjänare/tjänarinna NN, som har tagit emot tjänsten som – – –
i vår kyrka / vårt stift / vår organisation. Ge honom/henne den vishet, kraft
och förmåga som han/hon behöver i sitt uppdrag. Hjälp honom/henne att
hålla sig till ditt ord, att arbeta med glädje och alltid sätta sitt hopp till dig. Ge
honom/henne ny kraft i stunder av trötthet. Välsigna också hans/hennes
anhöriga.

IV Nattvarden
22.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

23.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.
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Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

24.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

———

28.Tacksägelsebön
L

Låt oss be.
Himmelske Fader, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för din heliga Ande,
som leder oss in i olika uppdrag
i din kyrka och i din värld.
Tack för att du sänder ut arbetare till din skörd.
Låt försoningens budskap förkunnas i hela världen,
och ge oss nåden att en gång med glädje få gå in i ditt rike.
Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.

F

Amen.

V Avslutning
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*29.Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 286, 287 eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*30.Välsignelse och sändning
Välsignelse och sändning, se Gudstjänstboken s. 49, 78, 100 eller 120.

*31. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i procession i samma ordning som vid
ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.
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En nybyggd kyrka invigs och en renoverad kyrka tas i bruk vid en högmässa (KO 14:2)
som leds av biskopen.
I den inledande processionen går korsbäraren (och ljusbärarna) först och biskopen sist.
I processionen bär församlingsmedlemmar de liturgiska föremål som skall användas i
kyrkan (evangelieboken, dopskålen, ljusstakarna och nattvardskärlen) och ställer dem
på deras platser.
Om den nya kyrkan också har en ny orgel används den första gången under moment 3.
Formuläret används i tillämpliga delar också vid invigning av kapell, begravningskapell eller församlingshem om de skall användas för församlingens allmänna gudstjänster.
Invigningsbönen (moment 3) kan även placeras omedelbart efter trosbekännelsen (moment 16).

I Inledning och invigning
*1.Ingångspsalm
Psalm 163 eller en ingångspsalm enligt kyrkoåret. Psalmen kan ersättas av
psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik. Biskopen och assistenterna
intar sina platser.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

Välsignelse
L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

Växelhälsning
L
F

(biskopen) Herrens frid vare med er.
Hans frid vare med dig.

eller
L
F
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Herren vare med er.
Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord, välsignelseönskan och
invigningsbön
Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

–––.
L Kära medlemmar i X församling. Vi har samlats för att inviga X:s nya kyrka
och för att fira den första högmässan här (eller: Vi har samlats för att ta X:s
nyrenoverade kyrka i bruk och för att på nytt fira högmässa här). I bibeln
uppmanas vi att med tacksamhet ta emot allt det som Gud har skapat. Det
gör vi i dag när denna kyrka tas i bruk (på nytt). Den avskiljs till att vara
församlingens gudstjänstrum och helgas genom Guds ord och bön (eller: Den
är ett församlingens gudstjänstrum som helgas genom Guds ord och bön).
Här samlas församlingen för att höra Guds ord och för att fira nattvard. Här
ber församlingen till Gud och prisar hans heliga namn. Här upptas nya medlemmar genom dopet i församlingens gemenskap, konfirmanderna bekräftar
sitt doplöfte, brudparen vigs till kristligt äktenskap och de avlidna välsignas
till gravens ro. I detta heliga rum är Gud mitt ibland oss och kommer oss nära
i sitt ord och i sina sakrament.

Välsignelseönskan
Assistenterna läser bibeltexterna.

L

I Nya testamentet liknas församlingen vid ett tempel som är byggt av
levande stenar. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Ef. 2:20–22
Som svar kan man sjunga psalm 165:2.

L

Må denna dopfunt vara en frälsningens källa när det heliga dopet
förrättas enligt Kristi befallning. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Matt. 28:18–20 eller Rom. 6:3–4
Efter läsningen kan någon av assistenterna hälla vatten i dopfunten och/eller tända
ett ljus i närheten av dopfunten.
Som svar kan man sjunga psalm 165:3.

L

Må nådens och sanningens ord förkunnas rent och klart från denna
predikstol så att det väcker ur syndens sömn, befriar från skuldens bördor och ger mod att vandra mot Guds himmel. Låt oss lyssna till Guds
ord.
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– Rom. 10:17, 2 Kor. 4:5, Hebr. 4:12 eller 1 Petr. 2:2
Efter läsningen kan någon av assistenterna tända ett ljus på predikstolen.
Som svar kan man sjunga psalm 165:4.

L

Må detta altare vara ett gemenskapens bord där Guds församling tar
emot Kristi kropp och blod. Låt oss lyssna till Guds ord.

– 1 Kor. 10:16–17
Efter läsningen tänder någon av assistenterna altarljusen.
Som svar kan man sjunga psalm 165:5.

L

Må den musik som fyller detta Herrens hus ljuda så, att församlingen av
hjärtat sjunger ditt lov, får tröst i all bedrövelse och känner den glädje
som du ger. Låt oss lyssna till Guds ord.

– Ps. 92:2–4, Ef. 5:19–20 eller Kol. 3:16–17
Som svar (till orgelackompanjemang) kan man sjunga psalm 165:6.

L

Må kyrkans klockor kalla människorna till gemensam gudstjänst för
att i ord och sakrament möta vår Frälsare, Jesus Kristus. Låt oss lyssna
till Guds ord.

– Ps. 48:10–11
Efter läsningen ringer man i kyrkklockorna.

Invigningsbön
Invigningsbönen kan också komma efter Trosbekännelsen (moment 16).

Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.
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Bön
L

Må Gud, den treenige, Fadern och c Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna kyrka och alla som samlas här. Må denna kyrka helgas
till att vara ett Guds hus och ett hem för församlingen.

F

Amen.

L

Låt oss be.
Gud, vår Fader. Vi tackar dig för denna kyrka, för nådens medel, för
bönen, tystnaden och lovsången. Vi tackar dig för det heliga dopet,
där du skänker oss din nåd. Vi tackar dig för ditt ord som ger oss löftet
om frälsning. Vi tackar dig för den heliga nattvardens sakrament som
gör oss delaktiga av Kristi kropp och blod. Vi tackar dig för musikens
gåva genom vilken vi får lovsjunga ditt namn. Vi tackar dig för hoppet
om det eviga livet som kyrkans klockor bär bud om.
Helige, treenige Gud. Du är alltings ursprung och mål, och du håller
allt vid makt. Vi tackar och prisar dig i din Sons Jesu Kristi namn.

F

Amen.

eller
L

Låt oss be om Guds välsignelse för denna kyrka.
Allsmäktige och evige Gud. Du bor i ett ljus dit ingen kan komma. Du
bor inte i ett tempel som är byggt av människohänder, utan himlen är
din tron och jorden din fotapall. Himlarnas himmel rymmer dig inte,
och ändå har du lovat att varje dag vara med dem som tillhör dig.
Vi ber dig: Välsigna oss och alla som samlas på denna plats. Hör de
böner som din församling bär fram till dig. Låt oss här få känna att du
är nära. Fyll oss med dina barns frid och trygghet. Låt denna kyrka bli
en kär plats för NN:s församling. Skänk oss din nåd , så att ditt ord här
förkunnas rent och sakramenten förvaltas enligt din instiftelse.
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Led oss efter detta liv till dig i din himmelska härlighet, där vi tillsammans med änglarna och alla heliga får fira den himmelska gudstjänsten
och prisa dig utan ände. Detta ber vi om för din Sons Jesu Kristi skull.
F

Amen.

4. Beredelse
Beredelseord
Beredelseorden kan formuleras fritt.

Kära kristna. Gud är nådig och god. Han söker oss också när vi vänder oss
bort från honom. Han öppnar nya vägar för oss. I denna kyrka får vi nu med
frimodighet och förtröstan komma till honom och bekänna våra synder.

Syndabekännelse
För anvisningar, se Gudstjänstboken, s. 18, 52, 82 eller 102.
Syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

Avlösning
Avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

F

Amen.

Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan läsas gemensamt.
Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 296.

F Amen.

5. Psaltarpsalm
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret (se
Evangelieboken) eller någon av följande psaltarpsalmer:
100, 104:1–5, 27–28, 105:1–4 eller 111:1–4.
Om man vid moment 1 (ingångspsalm) använt en psaltarpsalm utelämnas detta moment.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en
antifon. Psalmtoner, se Gudstjänstboken s. 441.
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Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas
under fastetiden från och med den femte söndagen i fastan.

Antifon
Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.
Ps. 122:1
eller
Lyckliga de som har sin styrka i dig.
Ps. 84:6

Psalm

Ljuvlig är din boning, *
Herre Sebaot!
Jag förtärdes av längtan
till Herrens förgårdar. *
Nu jublar min själ och min kropp
mot den levande Guden.
Sparven har funnit ett rede *
och svalan ett bo för sina ungar:
dina altaren, Herre Sebaot, *
min konung och min Gud.
Lyckliga de som bor i ditt hus *
och alltid kan sjunga ditt lov.
Lyckliga de som har sin styrka i dig, *
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa, *
höstregnet fyller den med välsignelse.
De går genom port efter port, *
tills de möter Gud på Sion.
Ps. 84:2–8

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,*
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.
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6. Kyrie (Herre, förbarma dig)
Alternativ A och B
Se Gudstjänstboken s. 19, 53, 83 eller 103.

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).
I stället för Laudamus (eller psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenighetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4, 566:7 eller 568:9.
Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L

Låt oss be.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader.
Du samlar ständigt på nytt din församling
och möter den i ordet och i de heliga sakramenten.
Vi tackar dig för detta och ber:
Bevara din församling
så att evangeliet alltid förkunnas frimodigt och rent.
Styrk din församling att tjäna alla människor
och att vittna om dig i världen.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

F
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Amen.
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II Ordet
9. Första läsningen
2 Krön. 7:15–16, 1 Kon. 8:22–23a, 27–29, Jes. 66:1–2 eller söndagens första läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

10.Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång, instrumentalmusik eller stilla
meditation.

11.Andra läsningen
Apg. 2: 46–47; Rom. 10: 13–17, 1 Petr. 2: 4–5 eller söndagens andra läsning.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 33, 59, 87 eller 108.

12.Dagens psalm (Graduale)
Psalm 176, 177, 178, 186, 188,190 eller sången Älskad vare denna kyrka s. 420, nr
751. Dagens psalm kan även väljas enligt kyrkoåret.

*13.Evangelium
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent)
och under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
För övrigt, se Gudstjänstboken s. 34, 60, 87 eller 108.

14.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

15.Predikan

INVIGNING AV KYRKA

377

*16.Credo (Trosbekännelsen)
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F

Vi tror på en enda Gud,
den allsmäktige Fadern,
skaparen av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt har blivit till,
som för oss människor
och vår frälsning
steg ner från himlarna,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlarna,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
Vi tror på den heliga Anden,
Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som har talat genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Vi bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse,
vi förväntar de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.

17.Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.
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18. Kyrkans förbön
Om bönens innehåll och genomförande, se Gudstjänstboken s. 11 och t.ex. s. 37.
Till bönen fogas följande förbön:

Gud, du väcker vår tro, och du välsignar din församling överallt i världen.Vi
tackar dig för vår [nya] kyrka. Tänk i din godhet på alla dem som genom sin
möda, sitt arbete och sina gåvor har varit med om att bygga och försköna vår
kyrka.
Lär oss att älska vår kyrka och alla de heliga gåvor som vi här får del av. Styrk
oss i tron och var nära oss i vårt liv. Upplys oss med din heliga Ande och låt
oss få vara ett tempel av levande stenar. Låt oss redan här i tron få förenas
med din himmelska församling. Må lovsången till dig få ljuda mitt ibland oss,
släkte efter släkte.

III Nattvarden
19.Tillredelsepsalm (Offertorium)
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

20.Nattvardsbönen (den eukaristiska bönen)
För prefationsdialogen, Sanctus samt bönen och instiftelsorden, se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Prefationens avslutning
Melodi, se Gudstjänstboken s. 354, 364, 373 eller 383.

Honom har du upphöjt på din högra sida över alla himlar.
Genom honom har du utgjutit din heliga Ande,
för att alla folk och tungomål skall förkunna dina väldiga gärningar.
Därför vill vi med änglarna och alla heliga prisa ditt namn
och tillbedjande sjunga:

21.Herrens bön
För moment 24–27, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänstboken.

———
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25.Tacksägelsebön
L

Gud, vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
Vi tackar dig för vår nya/renoverade kyrka
där du själv är mitt ibland oss
och styrker oss med ordet och de heliga sakramenten.
Hjälp oss att tjäna varandra
och att bevaras i gemenskapen
med dig och med varandra.
Hör oss genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar
från evighet till evighet.

F

Amen.

IVAvslutning
*26. Benedicamus (Lovprisning)
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 281, 283, 286, 289:1,4, 291:1,3, 292;3–4
eller 292.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och under
fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.

*27. Välsignelsen
L

Kära församling. Genom Guds ord och bön har nu denna kyrka helgats
för gudstjänstbruk. Den skall anses som ett åt Gud helgat rum och får
användas endast för sådana ändamål som är förenliga med dess helgd.
Den högmässa som vi nu har firat är en försmak av den himmelska
gudstjänsten. Låt oss minnas Guds löfte: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk, och
Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras
ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan
och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.”
(Upp. 21:3–4)
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Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

Sändningen.
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

L/S

Gå i frid och tjäna Herren med glädje.

*28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går de medverkande ut i samma ordning som vid ingångsprocessionen. Församlingen kan ansluta sig till processionen.

INVIGNING AV KYRKA

381

382

VIGNINGAR, INSTALLATIONER OCH VÄLSIGNELSEAKTER

19
Invigning
av
begravningsplats
eller begravningskapell
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Invigning av begravningsplats eller begravningskapell leds av biskopen eller av präst
som biskopen förordnar (KO 17:3).

1. Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.

2. Inledning
Inledande välsignelse
Den inledande välsignelsen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

L
F

I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
L
F

Herren vare med er.
Herren välsigne dig.

eller
L
F

Herren är vår hjälpare,
han som har skapat himmel och jord.

Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L
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Kära församlingsmedlemmar. Vi har samlats för att inviga denna nya
begravningsplats / detta nya begravningskapell (för att efter renoveringen ta detta begravningskapell i bruk). I bibeln uppmanas vi att
med tacksägelse ta emot allt det som Gud har skapat. Det gör vi när
denna begravningsplats / detta begravningskapell helgas genom Guds
ord och bön.
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3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalm enligt kyrkoåret, se Evangelieboken. Man kan också välja en annan
psaltarpsalm.
Om man har använt en psaltarpsalm som ingångspsalm (moment 1) utelämnas
detta moment.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner,
se Gudstjänstboken s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som utelämnas under fastetiden från
femte söndagen i fastan.

Vid invigning av begravningsplats:

Antifon
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.
Ps. 62:2

Psalm
Skydda mig, Gud, jag flyr till dig. †
Jag vill prisa Herren, han ger mig råd, *
mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren inför mig, *
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar, *
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket, *
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet, *
ständig ljuvlighet i din högra hand.
Ps. 16:1, 7–11

Gloria Patri
Ära vare Fadern, och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evigheter. Amen.

Antifonen upprepas.
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Vid invigning av begravningskapell:

Antifon
Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer min räddning.
Ps. 62:2

Psalm
Gud är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.
Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära, *
Gud är min tillflykt, min starka klippa.
Ps. 62:3, 6–8

Gloria Patri
Ära vara Fadern, och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evigheter. Amen.

Antifonen upprepas.

4. Bibelläsning
Assistenterna läser någon eller några av nedanstående bibeltexter. Man kan också
välja texter enligt kyrkoåret eller andra texter.
Läsningen kan följas av stilla meditation.

Vid invigning av begravningsplats:

Job 19:25–27
Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
Här, med min kropp, vill jag skåda Gud,
ja, honom vill jag skåda,
jag vill se honom med egna ögon,
inte som en främling.
Jag förtärs av längtan.
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Jes. 40: 6–8
En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: ”Vad skall jag förkunna?”
Människan är som gräset,
förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar,
när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs.
Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.
Jes. 65:17–18
Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord.
Det som varit skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.
1 Kor. 15:41–43
Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika
glans.
Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt
uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som
blir sått svagt uppstår fullt av kraft.
Hebr. 4:9–11
Så har Guds folk alltjämt en sabbat att vänta. Ty att gå in i Guds vila är att
vila ut från sitt verk, så som Gud vilade från sitt. Låt oss därför göra allt vi kan
för att komma in i den vilan, så att ingen bringas på fall genom samma slags
ohörsamhet.
Joh. 5:24–29
Jesus säger:
”Sannerligen, jag säger er: den som hör mitt ord och tror på honom
som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har
övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er: den stund kommer, ja,
den är redan här, då de döda skall höra Guds sons röst och de som hör den
skall få liv. Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv, och
han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen.
Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina
gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall
uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen.”
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Vid invigning av begravningskapell:

2 Kor. 4:18–5:5
Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en
byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand.
Medan vi är här ropar vi av längtan efter att få ikläda oss vår himmelska
boning. Ty har vi väl klätt oss i den skall vi inte stå där nakna. Vi som ännu
bor i tältet ropar i vårt betryck; vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda,
så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för
detta, och som en borgen har han gett oss Anden.
Upp. 7:9–10, 13–17
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och
stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i
vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst:
”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”
Och en av de äldste sade till mig: ”Dessa som är klädda i vita
kläder, vilka är de och varifrån kommer de?” Jag svarade: ”Du vet det, herre.”
Han sade till mig: ”Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i Lammets blod. Därför står de inför
Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som
sitter på tronen skall slå upp sitt tält över dem. De skall inte längre hungra
och inte längre törsta, varken solen eller någon annan hetta skall träffa dem.
Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram
till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”
Joh. 14:1–6
Jesus sade:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns
många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er?
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka
och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag
går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då
känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.”

5. Svar
Psaltarpsalm, psalm, sång eller instrumentalmusik.
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6. Tal
7. Psalm
8. Böneavsnitt
Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.

Invigningsbön
L

Må Gud, den treenige, Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna begravningsplats / detta begravningskapell.

F

Amen.

L

Låt oss be.
Herre, vår Gud. Inför dig är alla levande och din trofasthet varar från
släkte till släkte. Vi ber dig: Låt detta begravningskapell / denna begravningsplats bli en tillflyktsort där vi omgivna av saknad, sorg och
död kan förtrösta på din nåd. Vi tackar dig för alla de människor som
har varit med om att planera, bygga och försköna detta begravningskapell / denna begravningsplats. Hjälp oss att med kärlek och vördnad
bevara det/den, så att det/den alltid får vittna om din eviga trofasthet.
Skänk din frid åt alla dem som i detta kapell / på denna begravningsplats välsignas till sista vilan. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Trösta dem
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som i bön och saknad här minns sina kära avlidna. Hör oss för din Sons
Jesu Kristi skull.
F

Amen.

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 395.

F

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 i dag,
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.

9. Psalm
T.ex. någon av följande psalmer: 177:1–2, 502:7–9, 534:5–8, 568:7–9, 568:9.

10.Välsignelsen
L

Kära församling. Vi har nu genom Guds ord och bön invigt detta
begravningskapell / denna begravningplats. Låt oss minnas Guds löfte
i Skriften: ”Se, Guds tält står bland människorna, och han skall bo
ibland dem, och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos
dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte
finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall
finnas mer. Ty det som en gång var är borta.” (Upp. 21:3–4)
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F
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11.Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.
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Den ekumeniska formen av Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.
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DEN EKUMENISKA FORMEN AV HERRENS BÖN

Alternativ text till välsignelsen
Herren välsignar er och beskyddar er.
Herren låter sitt ansikte lysa mot er och visar er nåd.
Herren vänder sitt ansikte till er och ger er sin fred.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

ALTERNATIV TEXT TILL VÄLSIGNELSEN
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I handboken är det angivet var en psalm kan ersättas av sång eller annan musik.
Utom i den apostoliska välsignelsen används också här, liksom i Evangelieboken och Gudstjänstboken, uttrycket den heliga Anden. Enligt kyrkomötets beslut kan den som så önskar även använda benämningen den helige Ande.
Dagens bön och tacksägelsebönen efter nattvarden kan även sjungas om
ifrågavarande bön har s.k. klassisk form. Exempel på recitationsformel för bön i
klassisk form finns i Gudstjänstboken, s. 448.
Melodi till Herrens bön ingår i Gudstjänstboken på s. 450. I första hand är
denna melodi avsedd för tidebönerna, men den kan också användas i andra gudstjänster. En förutsättning för att man skall kunna sjunga Herrens bön är dock att
församlingen kan melodin och sålunda har möjlighet att aktivt delta i bönen.

Teckenförklaringar:
L
P
S
F
*
†
c
(c)
[]

liturgen
prästen
försångare, förebedjare, textläsare
församlingen
församlingen står
i samband med psaltarpsalmen anger tecknet * mediatio, kort paus
flexa anger melodiskt fall i samband med psaltarpsalmerna
liturgen välsignar församlingen med korsets tecken
liturgen eller förebedjaren kan göra korstecken
text inom klammer kan utelämnas
indraget moment kan utelämnas
indrag vid psaltarpsalmerna anger körväxling

TILL ANVÄNDAREN
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