Del 3
Andakter vid olika
tillfällen

20
Grundformulär
för andakterna

GRUNDFORMULÄR FÖR ANDAKTERNA

9

Detta formulär följer i huvuddrag Gudstjänstbokens formulär för kort tidebön och utgör
grundstommen för andakterna. För varje särskild andakt finns längre fram inledningsord,
bibelställen, böner och psalmer. Materialet kan även användas i tillämpliga delar i veckogudstjänsten, högmässan eller andra andakter och gudstjänster. Andakten kan ledas av en
präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.

1. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

2. Inledning
Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.

L/S I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn.
F
Amen.
L/S Herren är vår hjälpare,
F
han som har skapat himmel och jord.

eller
L/S Herren vare med er.
F
Herren välsigne dig.

Alternativ A
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eller

Alternativ B

eller
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Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt av den som leder andakten.

3. Psaltarpsalm
Psaltarpsalmen bör ansluta sig till andaktens tema, men man kan också välja en
psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon annan lämplig psaltarpsalm. Den k a n
också ersättas av en psaltarparafras ur psalmboken, t.ex. 366.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Den kan omges av en antifon. Psalmtoner,
se Gudstjänstboken s. 441.
Psaltarpsalmen avslutas med Gloria Patri, som kan ersättas av en psalmvers ur
psalmboken, t.ex. 22:15, 53:4, 90:4, 106:7, 122:5, 153, 173:4, 174:4, 254:4, 286:3, 566:7
eller 568:9. Gloria Patri utelämnas under fastetiden från och med femte söndagen
i fastan.

4. Bibelläsning
Man läser någon eller några bibeltexter som ansluter sig till andaktens tema.
Också bibeltexter enligt kyrkoåret eller andra lämpliga bibeltexter kan väljas.
Textläsaren anmäler bibelstället.

5. Svar
Svaret kan vara en psalm, en psaltarpsalm, sång, musik eller
stilla meditation. Då flera texter läses kan bibelläsningen och
svaret alternera.

6. Tal
7. Psalm
Psalmen kan ersättas av annan musik.

8. Böneavsnitt
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Växelbön
Växelbönen kan läsas eller sjungas.

Välsignelse
I de formulär där detta moment ingår finns särskilda välsignelseord.

Bön
Bönen hålls enligt förslagen för de enskilda formulären eller utformas fritt.

– bön
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Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt. Den kan också sjungas. Melodi, se Gudstjänstboken s. 450.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

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.

Tacksägelsepsalm

9. Välsignelse
Välsignelsen kan läsas eller sjungas.

eller
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Alternativ text s. 152.

P/S 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 (+) Sonens och den heliga Andens namn.
F

Amen.

10. Avslutande musik
Psalm, sång eller instrumentalmusik.

GRUNDFORMULÄR FÖR ANDAKTERNA
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21.1
Familjehögtider

PÅ DOPDAGEN
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A. På dopdagen
Detta formulär är avsett för en andakt när man firar sin dopdag. Materialet kan användas i tillämpliga delar också vid andra andakter där dopets betydelse betonas. Den
apostoliska trosbekännelsen kan läsas efter talet.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 211, 212 eller 214
– före böneavsnittet: 388:4–7, 418:1, 2, 5 eller 465
– avslutande musik: 213, 462:1–2 eller 492
Man kan också använda någon av de sånger nr 735 och 747, som är avsedda att sjungas
på dopdagen, s. 155.

Inledningsord
Moment 2.

Kära NN (namnet på den vars dopdag firas), kära vänner! I dopet har Gud kallat
oss vid namn och upptagit oss som sina barn. Vi är Kristi lärjungar och medlemmar av hans församling. I dag tackar vi för dopets gåva, vi tänker på dopets
betydelse och förtröstar på Guds löften.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Jag vill alltid prisa Herren, *
ständigt sjunga hans lov.
Stolt ger jag Herren äran, *
de betryckta hör det och gläds.
Lova Herren med mig, *
låt oss tillsammans ära hans namn!
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.
Ps. 34:2–6
eller
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Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
eller
Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.
Ps. 100

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

Bibelläsning
Moment 4.

Jes. 43:1
Nu säger Herren,
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.

PÅ DOPDAGEN
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Rom. 6:3–4
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta
in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda
genom Faderns härlighet.
Gal. 3:26–27
Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har
ni också iklätt er Kristus.
1 Petr. 3:20–21
I Noas dagar väntade Gud tålmodigt, medan arken byggdes i vilken några få
räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet,
som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott
uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått.
Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Gud, vi tackar dig för att du har välsignat NN med dopets gåva. Tack för att
du har bevarat och lett honom/henne intill denna dag. Hjälp oss alla att
komma ihåg vårt eget dop. Du har kallat oss att vara dina barn och du har
lovat att vi skall få komma till din himmel. Hjälp oss att frimodigt bekänna
vår tro på dig och att leva i dopets nåd. Detta ber vi om genom din Son Jesus
Kristus.

20

ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

2.
Gud, vår himmelske Fader. Vi tackar dig för dopets gåva. Tack för att du i
dopet ger syndernas förlåtelse, befriar från ondskans välde och öppnar vägen
till det eviga livet. Tack för att du i dopet kallade oss till Kristi lärjungar och
till medlemmar i din församling. Hjälp oss att förtrösta på dig och på dopets
nåd. Låt din Ande föröka vår tro och kärlek. Ge oss mod att bekänna att vi
är kristna och hjälp oss att tro på dopets löften. Led oss till det eviga livet.
Hör oss genom din Son Jesus Kristus.

PÅ DOPDAGEN
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B. Välsignelse inför skolstarten
De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren eller strax före skolstarten på
hösten.
Välsignelsehandlingen leds av en präst eller en annan församlingsanställd.
Välsignelsen inför skolstarten kan även infogas i församlingens huvudgudstjänst. Då
kan materialet användas i tillämpliga delar. Välsignelsen placeras då efter trosbekännelsen och förbönen kan infogas i kyrkans förbön.
Man kan också använda familjemässans liturgiska melodier. Under välsignelseakten
kan man sjunga en psalm eller ha annan lämplig musik.
Barnen kan komma in i procession under ingångspsalmen.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 390, 492 eller 494:1–3
– före böneavsnittet: 188 eller 446
– tacksägelsepsalm: 153, 312, 446:3–4 eller 492
– avslutande musik: 493
Man kan också använda sång nr 748, som är avsedd att sjungas vid välsignelse inför
skolstarten, s. 157.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner, både små och stora. Bibeln berättar att man kom med sina barn
till Jesus. Han tog barnen i famnen och välsignade dem. Vi ber tillsammans
om hans välsignelse och beskydd när ni barn nu skall börja skolan.
eller
Kära vänner. Vi går in i en ny tid när barnen nu börjar i skolan. Vi känner
både glädje och oro.
Gud har i sitt ord lovat att alltid ta hand om oss. Därför kommer vi nu med
glädje och tacksamhet inför vår himmelske Far för att be om hans välsignelse,
beskydd och ledning.
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Psaltarpsalm
Moment 3.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
Jag säger till Herren: Min härskare,
mitt högsta goda är du.
Ps. 16:1–2
eller
Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.
Ps. 100
eller
Herren har tänkt på oss och välsignar, †
han välsignar Israels släkt, *
han välsignar Arons släkt.
Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.
Ps. 115:12–13
eller
Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.
Herren bevarar dig för allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig †
i livets alla skiften, *
nu och för evigt.
Ps. 121:1–2, 7–8

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

Bibelläsning
Moment 4.

1 Joh. 3:1
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom.
Matt. 18:1–5, 10
Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?”
Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.
Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras
änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”
Luk. 18:15–17
Folk kom också fram med sina barn till Jesus för att han skulle röra vid dem.
Lärjungarna fick se det och visade bort dem, men Jesus kallade dem till sig
och sade: ”Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike
tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett
barn, han kommer aldrig dit in.”

Böneavsnitt
Moment 8.
Barnen kommer fram till altaret.
Man kan kalla medhjälpare att delta i välsignelsen.

Växelbön
P/S Käre Jesus. Vi har kommit till dig,
när vi står inför ett viktigt steg i vårt liv.
Vi ber dig: Käre Jesus, välsigna oss.
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F
Käre Jesus, välsigna oss.
P/S Du tog barnen i din famn, lade händerna på dem
och välsignade dem.
Vi ber dig: Käre Jesus, välsigna oss.
F
Käre Jesus, välsigna oss.

Välsignelse
Barnen knäböjer och välsignas med handpåläggning.

P/S [NN,] Jesus välsigne din skolväg och hela ditt liv.
eller
P/S [NN,] Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes
delaktighet vare med dig nu och alltid.
Barnen återvänder till sina platser.

Bön
P/S Låt oss be.
1.
P/S Gud,
tack för att du är med oss.
Du skyddar och bevarar oss.
Välsigna oss nu när en ny tid börjar i vårt liv.
Vi ber för varandra: för barnen, som börjar skolan,
för föräldrarna, som följer dem i sina tankar,
och för lärarna, som tar emot de nya eleverna.
Ge oss alla mod och trygghet
och hjälp oss att lita på dig.
Hör vår bön i Jesu namn.
2.
P/S/Ett barn
Gode Gud.
Tack för mitt hem och mina kära.
Tack för alla som har tagit hand om mig.
Välsigna dem.

V ÄLSIGNELSE
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P/S/En vuxen
Gode Gud.
Vi tackar dig för dessa barn.
Beskydda dem på skolvägen.
Var med dem när de känner sig spända och ängsliga,
och låt dem få goda vänner.
Välsigna lärarna i deras arbete.
Ge oss föräldrar vishet, så att vi kan vara ett stöd för våra barn.
Hjälp oss att tillsammans skapa en god anda i skolan.
Vi överlämnar oss i din trygga vård.
Hör oss i Jesu namn.
3.
P/S Himmelske Far. Du har kallat barnen till dig.
Var oss nära i din kärlek och trofasthet.
Hör vår bön.
F

Hör vår bön.

P/S Välsigna oss nu när en ny tid börjar i vårt liv.
Hjälp oss att växa som dina barn.
Hör vår bön.
F

Hör vår bön.

P/S Bevara oss i trafiken och skydda oss från allt ont.
Sänd dina goda änglar att gå med oss.
Hör vår bön.
F

Hör vår bön.

P/S Hjälp oss att inte vara rädda. Ge oss mod och trygghet.
Ge oss vänner
och lär oss att ta hänsyn till varandra.
Hjälp oss att inte reta någon annan.
Hör vår bön.
F

Hör vår bön.

P/S Låt oss få känna trygghet i våra hem.
Välsigna det arbete som lärarna och alla andra utför i skolan.
Hör vår bön i Jesu namn.
F
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C. På bröllopsdagen
Denna andakt kan hållas på silver- eller guldbröllopsdagen eller på någon annan bröllopsdag som man vill fira. Detta material kan i tillämpad form också användas på äktenskapskurser eller när ett gift par önskar en andakt av detta slag.
Andakten kan hållas i hemmet, i kyrkan eller på någon annan lämplig plats.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 237, 382, 462 eller 464
– före böneavsnittet: 306, 307, 389 eller 391
– avslutande musik: 292, 390, 507, 510 eller 511

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att tacka Gud för den godhet som han har
visat NN och NN. [De vigdes i X kyrka – – – för X år sedan]. Vi ber att Gud
alltjämt skall välsigna och bevara NN och NN i deras liv och att han också
skall välsigna deras närmaste. I bibeln står det: ”Herren gör vad de fromma
begär, han hör deras rop och räddar dem.” (Ps. 145:19)

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,

PÅ
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du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Jag vill vittna om din trofasthet, †
ständigt vittna om den hjälp du ger, *
fast jag aldrig förmår det till fullo.
Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud, *
den trofasthet som endast du kan visa.
Gud, från min ungdom har du fostrat mig, *
och ännu förkunnar jag dina under.
Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat, *
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. *
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?
Svåra öden har du låtit drabba mig, †
men du skall ge mig liv på nytt *
och åter dra mig upp ur djupen.
Ge mig min storhet tillbaka, *
låt mig bli trygg igen.
När jag spelar till din ära †
stiger jublet från mina läppar, *
ty du har befriat mig.
Ps. 71:15–21, 23
eller
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
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eller
Det är gott att tacka Herren *
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
att var morgon förkunna din nåd *
och var natt din trofasthet
till toner av tiosträngad harpa, *
till lyrans klang.
Dina gärningar, Herre, ger mig glädje, *
jag jublar över vad du har gjort.
Herre, vilken storhet i ditt verk, *
vilket djup i dina planer!
Ps. 92:2–6
eller
Lova Herren, min själ, *
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn.
Lova Herren, min själ, *
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder *
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven *
och kröner mig med nåd och barmhärtighet,
han fyller mitt liv med allt gott, *
och jag blir ung på nytt som en örn.
Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom. *
Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:1–5, 17–18
eller
Mitt hjärta är redo, Gud, *
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra, *
jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, *
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ty högre än himlen når din godhet, *
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud, *
och din härlighet över hela jorden!

PÅ

BRÖLLOPSDAGEN

29

Hjälp oss med din starka hand, bönhör mig, *
så att de som du älskar blir räddade!
Ps. 108:2–7
eller
Herren har tänkt på oss och välsignar, †
han välsignar Israels släkt, *
han välsignar Arons släkt.
Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.
Må Herren göra er talrika, *
er och era barn.
Må ni välsignas av Herren, *
han som har gjort himmel och jord.
Ps. 115:12–15

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

Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 1:27–28
Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem.
1 Mos. 2:18
Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom
någon som kan vara honom till hjälp.”

30

ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

Höga v. 8:6–7
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.
Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
Om en man gav allt han ägde för kärleken,
vem skulle ringakta honom?
Klag. 3:22–23
Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
1 Kor. 13:1, 4–8, 12–13
Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag
bara ekande brons, en skrällande cymbal.
Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam
och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp,
den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med
sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå.
Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte.
Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap
om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
Fil. 4:4–7
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.
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Kol. 3:12–14
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och
var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit
er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band
som ger fullkomlighet.
Mark. 10:6–9
Jesus säger:
”Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför skall en
man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.
De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan
alltså inte skilja åt.”
Joh. 15:9–12
Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
Gud har i sin godhet varit med detta äkta par i – – – år. Må Gud, den treenige,
Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna er, NN och NN, nu
och alltid.

Bön
1.
Gud, himmelske Fader. Du skapade människan till man och kvinna och
instiftade äktenskapet mellan dem. Vi prisar dig för denna gåva. Tack för att
du har förenat NN och NN och gett dem kraft att under alla dessa år älska
varandra i nöd och lust. Du har välsignat deras förbund och deras löften. Vi
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tackar dig för glädjen och lyckan i deras hjärtan. Vi tackar dig för att du har
gett dem uthållighet och tålamod under svåra tider och låtit ditt ord vara
ljuset på deras stig.
Gud, vi tackar dig för rikedomen i din skapelse: för familjen, [för barnen och
barnbarnen] och för gemenskapen över generationsgränserna. Hjälp oss att
bevara kärleken och tilliten till varandra, att växa tillsammans och att ta
hand om varandra.
Gud, du förnyar vår kärlek och ger oss ny kraft. Var nära NN och NN också
under kommande dagar. Låt trons och hoppets ljus lysa i deras hjärtan. Hjälp
dem att tjäna varandra i kärlek och att sida vid sida vandra vidare mot
framtiden.
Gud, hjälp oss att fästa blicken vid det himmelska hemmet. Ge oss kraft att
lita på din nåd och omsorg, att nöja oss med vår lott och att leva till ditt
namns ära. Hjälp NN och NN, och oss alla, att bevaras i förtröstan på Kristi
nåd, så att vi alla en gång får samlas hos dig. Hör oss för din Sons Jesu Kristi
skull.
2.
Himmelske Fader, vi tackar dig för att vi i dag tillsammans får glädja oss över
NN:s och NN:s äktenskap. Du har gett dem åt varandra. Vi tackar dig för de
år som de har fått dela med varandra. Tack för dagar av lycka och glädje som
du har välsignat dem med. Tack för att de har kunnat stödja varandra också
under svåra tider.
Ge NN och NN många gemensamma och rika år. Ge dem kraften att hjälpa
och tjäna varandra och gåvan att alltid få vara nära varandra. Fullborda du
det goda verk som du har börjat i dem. Låt din heliga Ande bo i deras hem,
välsigna deras äktenskap och alla deras kära. Lär oss alla att vårda gemenskapen
med dem som står oss nära.
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D. På födelsedagen
På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga delar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 389
– avslutande musik: 288
Man kan även sjunga födelsedagssången nr 749, Fröjdetoner klingar klara, s. 158.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Mitt hjärta är redo, Gud,
mitt hjärta är redo, *
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra, *
jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken, *
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ty till himlen når din godhet, *
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud, *
och din härlighet över hela jorden!
Ps. 57:8–12
eller
Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.
Ps. 62:2–3
eller
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Din nåd är mer värd än livet. *
Min tunga skall prisa dig.
Jag vill lova dig så länge jag lever *
och åkalla dig med lyfta händer.
Ps. 63:4–5
eller
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, *
min trygghet ända från min ungdom.
Från min första stund har du varit mitt stöd,
från moderlivet min styrka, *
jag sjunger ständigt ditt lov.
Överge mig inte, o Gud,
när jag är gammal och mitt hår har grånat, *
låt mig förkunna din kraft för nya släkten.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna. *
Du som gör stora ting,
Gud, vem är som du?
Ps. 71:5–6, 18–19
eller
Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
Ps. 100:1–3
eller
Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, ge framgång!
Ps. 118: 24–25

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment 4.

Jes. 43:1–3
Nu säger Herren:
han som har skapat dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud.
Klag. 3:22–25
Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Fil. 4:6–7
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
Kol. 3:15–17
Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och
samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom
och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och
andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni
gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom
honom.
1 Thess. 5:16–24
Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds
vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt.
Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.
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Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ
och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre
Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.
2 Thess. 2:16–17
Må vår herre Jesus Kristus själv och Gud, vår fader, som älskar oss och i sin
nåd har gett oss evig tröst och säkert hopp, uppmuntra och styrka er till allt
gott i gärning och ord.
1 Joh. 4:8–10
Den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades
Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv
genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har
älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Allsmäktige Gud. Du är stor i nåd och oföränderlig i trofasthet. Du förblir
densamme i evighet. Vi tackar dig för de gångna åren, för glädje och sorg, och
för all den godhet som du visat oss. Förlåt oss allt det onda som vi har gjort,
både det vi gjorde fel och det vi lät bli att göra. Hjälp oss att av hjärtat förlåta
varandra. Ge oss tillit, tro och hopp inför framtiden. Beskydda oss för alla
faror. Lär oss att först söka ditt rike och din rättfärdighet. Hjälp oss att börja
och sluta varje dag i din Sons Jesu Kristi namn. Våra dagar finns upptecknade
i din bok. När den sista av dem är förbi, tag oss då upp till dig i ditt oförgängliga
rike.
2.
Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för den tid som du har gett oss. Vi tackar
dig för de gångna åren och för denna dag. Tack för livets gåvor och för din
omsorg. Tack för goda och ljusa dagar. Tack för att du också i motgångar och
sorger har låtit oss få uppleva din närhet och välsignelse. Tack för alla som
står oss nära. Var med oss alla dagar. Hjälp oss att alltid förtrösta på dig och att
hämta kraft ur ditt ord. Gud, vi tackar dig för nådens och kärlekens outsinliga
källa. Styrk oss och ge oss nytt mod. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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3.
Gud, i dag tackar vi dig för NN och hans/hennes födelsedag. Vi tackar för
livets gåva, som du har gett honom/henne. Vi tackar för dopet, i vilket NN
blev Guds barn och medlem av din församling. Vi tackar för att du har sänt
dina änglar att leda honom/henne på vandringen genom livet.
Fader, vi tackar dig för de människor som fick bli till välsignelse i NN:s barndom
och som gav honom/henne trygghet och stöd. Tack för ungdomsåren som
gav nya utmaningar och vänner. Tack för vuxenlivet med dess många uppgifter
och för alla de människor som har gett livet innehåll. Tack för dagar av glädje
och dagar av sorg, för kvällens skuggor och morgonens klara ljus. I dag ber vi
också för NN:s släktingar och vänner. Välsigna och bevara dem.
Himmelske Fader. Du tar emot oss med alla våra brister. Du har förbarmat dig
över oss i din Son Jesus Kristus. För hans skull är vi dina älskade barn. Låt oss
i hans närhet få uppleva din kärlek, och fyll oss med din glädje och frid under
alla de dagar vi har kvar att leva.
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E. Välsignelse av hem
Välsignelse av hem förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus.
Det fullständiga formuläret för välsignelse av hem finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s.
249.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 273 eller 462
– före välsignelsen: 278, 285:1–2, 289, 292 eller 492
– avslutande musik: 288: 1–6, 307, 454, 464, 584 eller sång nr 750, s. 159.

Inledningsord
Moment 2.

Kära kristna. Allt som Gud har skapat är gott och vi får ta emot det i tacksamhet. Han har gett er, NN och NN, detta hem. I dag har vi samlats för att
tacka Gud, alla gåvors givare, och för att lyssna till hans ord. Vi ber om hans
välsignelse över detta hem, över dem som bor här och över alla gäster.
eller
Kära kristna. Hemmet är Guds stora gåva till oss. I vårt hem får vi leva i
trygghet och känna oss accepterade. När Kristus kommer in i ett hem fylls
det av förlåtelse och frid. I dag tackar vi Gud för detta hem och ber att han
skall välsigna det. Vi gör som vår Frälsare har lärt oss och säger: ”Frid över
detta hus.” (Luk. 10:5)

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Min tillflykt är Herren,
jag har gjort den Högste till mitt värn.
Ps. 91:9
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Psalm
Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
eller
Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.
Ps. 100
eller
Om inte Herren bygger huset *
är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden *
är väktarens vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila, †
ni som sliter för ert bröd. *
Men sina vänner ger Herren framgång.
Ps. 127:1–2

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 18:1–5
Herren visade sig för Abraham i Mamres lund. Abraham satt i tältöppningen
under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där
framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade
emot dem och kastade sig till marken. ”Herre”, sade han, ”visa mig den hedern
att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni får tvätta
av era fötter. Sedan kan ni lägga er och vila under ett träd, så tar jag fram lite
mat som ni kan styrka er med innan ni fortsätter – nu när ni ändå har kommit
vägen förbi.” De svarade: ”Ja, gör det!”
5 Mos 8:12–14, 17
När du äter dig mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får förökar
sig, när du får mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då
för att i högmod glömma Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur
slavlägret. Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat dig denna
rikedom.
Jos. 24:15
Josua sade:
”Jag och min släkt vill tjäna Herren.”
Apg. 16:31
Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj.
Rom. 12:10–18
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig
aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds
heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet. Välsigna dem som
förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder
sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att
umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont.
Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor
så långt det är möjligt och kommer an på er.
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Fil. 4:4–7
Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se
hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni
åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era
tankar skydd i Kristus Jesus.
Kol. 3:12–17
Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och
var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit
er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band
som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades
till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo
hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra,
med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i
era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och
tacka Gud fadern genom honom.
Hebr. 13:2
Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft
änglar till gäster utan att veta om det.
1 Petr. 4:8–10
Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder
blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Tjäna varandra, var
och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i
dess många former.
Upp. 3:20
Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren
skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.
Luk. 10:38–42
Medan de var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta
bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig
vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon
hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre,
bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt
henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig
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bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har
valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”
Luk. 19:1–10
Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se
vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till
växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios
ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag
ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen
det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus –
han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att
söka efter det som var förlorat och rädda det.”
Joh. 12:1–3
Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania, där Lasaros bodde, han som
Jesus hade uppväckt från de döda. Man ordnade där en måltid för honom;
Marta passade upp, och Lasaros var en av dem som låg till bords med honom.
Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter
och torkade dem sedan med sitt hår, och huset fylldes av doften från denna
balsam.
Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

Välsignelse
Gud har i sin godhet gett oss ett hem och människor som står oss nära. Må
Gud, den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna
detta hem, dem som bor här och alla gäster.
eller
Guds ord säger att det som Herren välsignar, det förblir välsignat för alltid.
(1 Krön. 17:27)

I förtröstan på detta löfte välsignar jag detta hem i Faderns och (+) Sonens
och den heliga Andens namn. Må detta hem vara en plats där man frågar
efter Gud och följer hans vilja. Må Guds frid bo i era hjärtan.

Bön
1.
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor som du ger oss och för att du är
nära i livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss
att rätt bruka dina gåvor. Välsigna detta hem. Låt dem som bor här känna
trygghet och samhörighet. Hjälp dem att älska och respektera varandra. Låt
dem som gästar detta hem få känna värme och gemenskap. Hör oss för din
Sons Jesu Kristi skull.
2.
Gode Gud. Vi tackar dig för hemmet vi fått. Vi tackar dig för att vi här får
leva, arbeta och vila. Var du, Herre, med oss i vårt hem. Beskydda oss i din
godhet. Låt oss få känna trygghet och frid i vårt hem och ge oss kraft för våra
uppgifter. Låt vårt hem få vila på en grund som håller också i prövningarna.
Bevara sämjan i vårt hem. Hjälp oss att slå vakt om vår kristna tro och att
föra den vidare till nya släktled. Låt vårt hem vara öppet för alla som du
sänder till oss. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
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21.2
Sjukbesök

A. Förbön för sjuka
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för
sjuka finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s. 210.
Vid smörjelsen används t.ex. olivolja.
Då nattvard firas vid sjukbesöket följs formuläret för sjukkommunion, se Kyrkliga
förrättningar, del 1, s. 197.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 270:1–5, 390 eller 400
– svar: 267, 278, 304, 306, 314 eller 391
– avslutande musik: 370, 373: 9–11 eller 395

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesus har kommit för att dela våra sjukdomar och plågor. I bibeln
står det: ”Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.” (Jes. 53: 4)

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
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och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Hur länge skall du glömma mig, Herre? *
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala, †
mitt hjärta ängslas dag efter dag? *
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon, *
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga att han besegrat mig, *
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet, *
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära, *
ty han är god mot mig.
Ps. 13:2–6
eller
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde, *
han räddade mig ur all min nöd.
Herrens ängel håller vakt *
kring hans trogna och räddar dem.
Se och smaka Herrens godhet, *
lycklig den som flyr till honom!
Frukta Herren, ni hans heliga, *
de som fruktar honom lider ingen brist.
Ps. 34:5–10
eller
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
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Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–3, 6

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

Bibelläsning
Moment 4.

Job 19:25
Jag vet att min befriare lever.
Jes. 53:3–4
Han var föraktad och övergiven av alla,
en plågad man, van vid sjukdom,
en som man vänder sig bort ifrån.
Han var föraktad, utan värde i våra ögon.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad,
slagen av Gud, förnedrad.
Ef. 3:14–21
Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen
och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och
styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo
i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni
tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills
hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan
och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
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Fil. 4:6–7
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
1 Joh. 4:9–10
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Matt. 7:7–8
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den
som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas.
Mark. 1:30–34
Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till
henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne,
och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till
honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren.
Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många
demoner.

Böneavsnitt
Moment 8.
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse och avlösning.

Välsignelse

Alternativ A: Handpåläggning
Den som förrättar andakten lägger sin hand på den sjuka och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår
Frälsare Jesus Kristus har lovat vara med dig alla dagar till livets slut. Nu säger
han till dig: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.” (Matt. 9:2)
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.
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Alternativ B: Smörjelse med olja
Det står i bibeln: ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i
församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be
böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall
göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse.” (Jak. 5:14–15)
Den som förrättar andakten tecknar med olja ett kors på den sjukas panna och säger:

I tro på detta bibelord smörjer jag dig, NN (förnamn), i Faderns och + Sonens
och den heliga Andens namn. Tro på Gud och förtrösta på hans nåd. Amen.

Bön
Allsmäktige Gud. Du är livets källa och du hjälper var och en som förtröstar
på dig. Vi tackar dig för din välsignelse och ber: Var med NN. Stöd och styrk
honom/henne med din kraft. Låt din vilja ske och gör honom/henne frisk.
Ge vishet och kraft åt hans/hennes närmaste och åt alla dem som vårdar
honom/henne. Hjälp oss alla att hoppas på dig och att bäras av din närhet i
livets alla skiften. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
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B. Förbön för döende
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens
krav. Det fullständiga formuläret för förbön för döende finns i Kyrkliga förrättningar, del
1, s. 217.
Då bikt förrättas hos den döende används formuläret för bikt, se Kyrkliga förrättningar, del
1, s. 189.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 319, 325 eller 522
– svar: 400, 432, 511 eller 583
– avslutande musik: 60:4–6, 255:3, 515, 524, 579 eller 584

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesu sista ord på korset är fulla av tillit. Han sade: ”Fader, i dina
händer lämnar jag min ande” (Luk. 23:46). I förtröstan på Kristus och hans nåd
lämnar vi oss i vår himmelske Faders händer.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
En ljuvlig lott har tillfallit mig, *
ja, min arvedel finner jag skön.
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, 6–11
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eller
Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, *
svik mig aldrig!
Du som är trofast, rädda mig, *
lyssna på mig,
skynda till min hjälp.
Var min klippa dit jag kan fly, *
borgen där jag finner räddning.
Ja, du är min klippa och min borg. *
Du skall leda och styra mig,
ditt namn till ära.
Jag överlämnar mig i dina händer. *
Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
Ps. 31:2–4, 6
eller
Förbarma dig, Gud, i din nåd, *
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld *
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit, *
min synd står alltid inför mig.
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.
Ps. 51:3–5, 12–14
eller
Lova Herren, min själ, *
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ, *
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder *
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven *
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.
Ps. 103:1–4
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

Rom. 8:18, 24–27
Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet
som skall uppenbaras och bli vår.
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser uppfyllt är inte något
hopp, vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser,
då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet.
Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med
rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar,
eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Rom. 8:38–39
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
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.
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Joh. 11:25–26
Jesus säger:
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han
än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”
Joh. 14:1–3
Jesus säger:
”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 åt 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.”
Då man ber för ett barn:

Mark. 10:13–16
Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna
visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sade: ”Låt barnen
komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit
in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Böneavsnitt
Moment 8.
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse.

Nådeförsäkran
Den som förrättar förbönen lägger sin hand på den döendes huvud och säger:

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och vår Frälsare Jesus Kristus har lovat vara med dig alla dagar till livets slut. Nu säger han
till dig: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna.”
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.
eller
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.
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När ditt uppbrott nalkas får du i trygghet lämna ditt liv i Frälsarens händer.
Må Gud låta sina heliga änglar föra dig till det himmelska hemmet och ge dig
sin eviga frid.
Den som förrättar förbönen lyfter handen från den döendes huvud och fortsätter:

Kära anhöriga och vänner. Må Gud ge er sin kraft och hjälpa er att förtrösta
på Jesus Kristus. Hans frid, som är mera värd än allt vi tänker, skall ge era
hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Bön
Vår Herre och Gud, käre himmelske Fader. Din nåd och kärlek är utan gräns.
Tag emot din tjänare NN. Var hans/hennes trygghet i dödens stund och för
honom/henne hem till det eviga livet. Detta ber vi om genom din Son Jesus
Kristus.
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21.3
I tider av sorg

NÄR NÅGON HAR AVLIDIT
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A. När någon har avlidit
När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid
den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet eller vid kyrkan.
På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix
och ett tänt ljus. Man kan lägga blommor på den avlidnas bröst.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för denna andakt finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s. 223.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 239, 241, 381 eller 390
– svar: 267, 371:5–6 eller 400
– avslutande musik: 31, 60:4–6, 65:6, 524 eller 560
Man kan också sjunga sången nr 742, O Gud, du mig ej överger, s. 160.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu ord
när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka
er vila.” (Matt. 11:28)
eller
Kära vänner. NN har lämnat detta liv. Nu står vi här med vår hjälplöshet
inför döden och våra frågor inför mycket som vi inte förstår. Därför vänder vi
oss till Gud i bön och söker kraft och tröst ur hans ord. Låt oss nu bli stilla
inför Gud i vår sorg.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
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Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23:1–4, 6
eller
Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
Ps. 73:23–26
eller
Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,
så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:15–18

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment 4.

Pred. 12:7
Stoftet återvänder till jorden, sitt ursprung,
och livsanden återvänder till Gud, som gav den.
Rom. 8:38–39
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller
krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds
kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
2 Kor. 5:1–5
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. 1:17–18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin
högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste
och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag
har nycklarna till döden och dödsriket.”
Joh. 11:25–26
Jesus säger:
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han
än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”
Joh. 14:1–4
Jesus säger:
”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.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Fader. Döden har kommit oss nära när nu
NN har slutat sin livsvandring. Inför dig minns vi honom/henne och hela
hans/hennes liv, och denna stund tackar vi dig för allt som du gav oss genom
honom/henne. Vi känner tacksamhet för det som vi fått dela med varandra
under livet. Hjälp oss att med tacksamhet bevara minnet av NN i våra hjärtan.
I förtröstan på din eviga nåd anförtror vi honom/henne och oss själva i dina
händer.
Gud, du ser våra innersta tankar. Var nära oss och trösta oss. Hjälp oss att lita
på din omsorg. I dig får vi gömma också vår sorg. Tack för att vi får vila i dig
också när vi är trötta och utmattade. Hjälp oss att stå vid varandras sida i
sorgen. Ge oss kraft och mod att sköta de uppgifter som ligger framför oss och
hjälp oss att bemöta varandra med kärlek och vishet. Hjälp oss att inte stöta
ifrån oss dem som vill visa sitt deltagande.
Gud, du vet vad vi behöver, och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön

Himmelske Fader. Vi tackar dig för livets gåva och för alla de stunder av både
glädje och sorg som du har gett oss. Hela vårt liv står i dina händer. Vi
överlämnar oss åt din kärlek och nåd. Bevara oss i tron, så att vi en gång
tillsammans med alla våra kära får uppstå till det eviga livet. Hör vår bön för
din Sons Jesu Kristi skull.
2.
Gud, du är en Gud för levande och döda.
Inför dig är alla levande.
Nu har döden besökt oss.
I denna stund minns vi NN och ber:
Låt oss också i döden förtrösta på den seger
som din Son Jesus Kristus har vunnit.
Detta ber vi om i hans namn.
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3.
Helige, levande Gud.
Tack för att vi får lämna NN i dina händer.
Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne.
Ingjut din frid i våra hjärtan.
Var oss nådig
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

Herrens bön
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss 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.

Korstecknet och avskedet
Herre, ge NN den eviga vilan,
låt ditt himmelska ljus lysa för honom/henne.
Den som förrättar andakten tecknar korstecknet på den avlidnas panna och säger:

Må Guds heliga änglar föra dig till det eviga livet.
Den som förrättar andakten kan täcka över den dödas ansikte med en duk eller be någon
av de anhöriga göra det.
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B. I sorgehuset
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för andakt i sorgehuset finns i Kyrkliga förrättningar, del 1,
s. 229.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 131, 180, 243, 244, 360 eller 399
– avslutande musik: 368, 376, 378, 386, 388 eller 402
Man kan också sjunga sången nr 742 , O, Gud, du mig ej överger, s. 160.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. I vår sorg och saknad får vi denna stund stanna inför Jesu ord,
när han säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka
er vila.” (Matt. 11:28)
eller
Kära vänner. NN har lämnat detta liv och hans/hennes plats i hemmet är
tom. Vi står villrådiga inför döden och bär på många frågor som inte får något
svar. Vi vet att sorgen behöver sin tid. Låt oss nu i stillhet och bön söka hjälp
hos Gud och lyssna till hans ord.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Barmhärtig och nådig är Herren, *
sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta med oss, *
hans vrede varar inte för evigt.
Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, *
han ger oss inte våra synders lön.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, *
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster, *
så långt från oss förvisar han vår synd.

I SORGEHUSET
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Som en far visar ömhet mot barnen, *
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade, *
han minns att vi är mull.
Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,
så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:8–18
eller
Jag sträcker mina händer mot dig, *
öppnar mig som törstig jord.
Herre, skynda att svara mig, *
jag orkar inte mer.
Dölj inte ditt ansikte för mig, *
då blir jag lik dem som lagts i graven.
Låt mig var morgon möta din trofasthet, *
ty jag förtröstar på dig.
Visa mig den väg jag skall gå, *
jag sätter mitt hopp till dig.
Ps. 143:6–8

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

Bibelläsning
Moment 4.

1 Thess. 4:13–18
Bröder, vi vill att ni skall veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte
behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp.
Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då skall Gud också genom
Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren
lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer skall inte
gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans
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befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är
döda i Kristus uppstå först, och därefter skall vi som är kvar i livet föras bort
bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och sedan skall vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord.
1 Thess. 5:10–11
Jesus Kristus har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare
sig vi nu är vakna eller sover. Därför skall ni trösta och bygga upp varandra, så
som ni ju också gör.
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.”
Joh. 14:1–4
Jesus säger:
”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.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Gud, vår Fader. Kom med ditt ljus in i vårt mörker. Vi överlämnar NN i dina
händer och tackar dig för allt det goda som du gav oss genom honom/henne.
Inneslut oss alla i din förlåtelse. Trösta oss i vår sorg. Hjälp oss att möta
framtiden med frimodighet och trygghet. Vi tror och förtröstar på din Son
Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet.
I SORGEHUSET
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2.
Gud, vår himmelske Fader. Du känner sorgen i denna familj / detta hem.
Endast du kan ge trygghet och tröst. Var nära i saknaden. Ge kraft att uthärda
tomheten. Hjälp oss alla att lita på din omsorg och närhet när sorgen fyller
våra dagar.
Gud, du vet vad vi behöver och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön

Vi tackar dig för Kristi seger över döden. Låt ljuset från hans uppståndelse
lysa in i detta hem. Ge din hjälp och kraft för alla praktiska uppgifter som nu
ligger framför. Hjälp oss när vi möter andra människor. Vi överlämnar NN, oss
själva och varandra i dina händer. Hör oss, Gud, för din Sons Jesu Kristi skull.
3.
Gud, vår himmelske Far. Vi kommer inför dig med vår sorg. Du är vår enda
tillflykt när orden och krafterna har tagit slut. Vi överlämnar NN i dina
kärleksfulla händer. Våra hjärtan är fyllda av sorg och förtvivlan. Far, du ser
att vårt eget liv är bristfullt på många sätt. Förbarma dig över oss. Ge oss kraft
att orka vidare och att kunna ta en dag i sänder. Hjälp oss när natten kommer,
så att vi får sova och hämta nya krafter. Sänd människor i vår väg som kan
trösta och hjälpa och som kan bära oss i förbön. Vi tackar dig för att du är vår
tröst och för att du har gett oss hoppet att en gång få återförenas med våra
kära i himlen.
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C. Vid själaringning
I samband med själaringningen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda
det i tillämpliga delar. Vid själaringningen iakttas lokala traditioner.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Under andakten kan man tända ett minnesljus.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 238, 319, 571, 578 eller 579
– före böneavsnittet: 265 eller 276
– avslutande musik: 306, 402 eller 522

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesus kallar de betryckta och sorgsna till sig. Han säger: ”Kom
till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt. 11:28)
eller
Kära vänner. Vi har samlats i – – – för att lyssna till själaringningen. Samtidigt
tänker vi på NN, som inte längre är med i vår krets. Vi stillar oss nu och ber
om tröst i sorgen och om kraft för de dagar som kommer.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.
Ps. 62:2–3
eller
Men nu är jag alltid hos dig, *
du håller mig vid handen.
VID SJÄLARINGNING
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Du leder mig efter din vilja, *
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen *
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika, *
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
Ps. 73:23–26

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

Bibelläsning
Moment 4.

Rom. 8:38–39
Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken
något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter
i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår herre.
Joh. 6:37–40
Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta
är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem
som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är
min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv.
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”
Joh. 14:1–6
Jesus säger:
”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?”
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Jesus svarade:
”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom
genom mig.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Allsmäktige Gud, barmhärtige Fader. Döden har kommit oss nära och därför
står vi nu inför dig. Du ger oss livet och du bestämmer våra dagars tal. Nu har
NN kallats från oss. Hans/hennes plats i hemmet är tom, men inom oss lever
många minnen kvar. Herre, var nära oss och hjälp oss att förtrösta på dig. Du
är större än vår sorg, och därför kommer vi till dig sådana som vi är. Du känner
oss, du är större än vårt hjärta och vet allt.
Vi tackar dig för de år vi har fått tillsammans och för allt vad NN har betytt
för oss. Vi tackar för det som ger oss mod att leva. Befria oss från allt som
plågar oss. Tack för att du för Kristi skull förlåter oss allt vad vi har brutit. Vi
tackar dig för de människor som står vid vår sida och delar vår saknad. Hjälp
oss i sorgen och stöd oss i alla de praktiska uppgifter som nu ligger framför.
Gud, du vet vad vi behöver, och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön

Medan klockorna kallar oss till stillhet vänder vi våra tankar till dig, Herre.
Vi överlämnar NN i dina händer. Låt din Son Jesus Kristus vara vår trygghet
i livet och i döden. Hjälp oss att i tro och hopp vandra mot det himmelska
hemmet, där vi tillsammans med alla heliga får prisa dig för frälsningens gåva.
Gud, hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
2.
Gud, himmelske Fader, trösta oss som nu sörjer NN. Styrk oss med din kraft
och stöd oss med din Ande. Kom och var oss nära, stå vid vår sida. Hjälp oss
att dela sorgen och saknaden med varandra. Låt oss se din omsorg mitt i all
sorg. Tack för löftet att den som tror på Kristus skall leva om han än dör. Tack
för det eviga livets ljus.

VID SJÄLARINGNING
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Gud, du vet vad vi behöver, och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön

Gud, käre himmelske Fader, det känns svårt för oss att avstå från NN. Men vi
tror att han/hon har fått gå in i den eviga vilan, där han/hon nu är fri från
bekymmer, lidande och plågor. Tag emot honom/henne. Trösta och styrk oss
som är kvar, och hjälp oss att alltid lita på dig och din nåd. Hör oss för din
Sons Jesu Kristi skull.

70

ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

D. Vid minnesstund
Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden eller
t.ex. på årsdagen av ett dödsfall eller vid släktmöten där man minns bortgångna medlemmar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Vid en minnesstund kan man på ett bord som är täckt med en vit duk placera en bibel,
ett kors eller ett krucifix, ett fotografi av den avlidna och ett tänt ljus.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 274, 319 eller 571
– före böneavsnittet: 243, 310, 402 eller 414
– avslutande musik: 31, 243, 259:5–7, 273:5–6, 292, 306 eller 539:3–5

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att minnas NN / för att minnas bortgångna
medlemmar av vår släkt. Vi tänker på hur mycket han/hon/de har betytt för
oss, och vi känner tacksamhet för gemensamma upplevelser som alltjämt lever
kvar i vårt minne. Dödens närhet berör oss alla. Här får vi dela vår sorg och
saknad. Gud är Herren över liv och död, och han har lovat vara med oss alla
dagar. Han leder oss med sitt ord på vägen till det eviga livet.
eller
Kära vänner. Den uppståndne Herren Kristus säger: ”Var inte rädd. Jag är
den förste och den siste och den som lever” (Upp. 1:17–18). Alla är vi länkar i
generationernas kedja och var och en av oss skall gå bort när tiden är inne.
Men Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. I tron på honom finner vi
det oförgängliga livet. Han är med oss alla dagar till tidens slut.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
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Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23:1–4, 6
eller
Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.
Han 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. 62:2–3, 6–8
eller
Lär oss hur få våra dagar är, *
då vinner vårt hjärta vishet.
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.
Ps. 90:12–15
eller

72

ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,
så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.
Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.
Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.
Ps. 103:15–18

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

Bibelläsning
Moment 4.

Rom. 14:7–9
Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever,
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör
tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både
döda och levande.
1 Kor. 15:53–57
Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir
det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din
seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen.
Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.
2 Kor. 4:16–18
Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre
människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den
överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det
synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

VID MINNESSTUND
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Mark. 13:33–37
Jesus säger:
”Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som
när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta
hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att
vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på
kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att
han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag
säger till alla: Håll er vakna!”
Joh. 6:37–40
Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta
är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem
som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är
min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv.
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”
Joh. 15:9–12
Jesus säger:
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min
faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Gud, vår himmelske Fader. Du skänker oss vårt liv och vi vänder åter till dig.
För ett ögonblick höljer du vårt liv i dödens hemlighet, för att åter lyfta upp
det i ljuset, renat och förnyat. Se till oss och hör oss, vi som saknar våra
bortgångna kära. Trösta oss i vår sorg och hjälp oss att ta varje dag ur din
hand. Tack för att du vill oss väl. Gud, inför dig blir vi stilla och tänker på
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den/dem som har avsomnat. Vi tänker på vårt eget liv, på vår död och på den
härlighet som väntar oss. Hör nu också vår tysta bön.
– tyst bön

Gud, var med oss när vår tid är inne och vårt hjärta slår sitt sista slag. Tag oss
då hem till dig. Dig vare pris och ära, nu och i evighet.
2.
Gud, himmelske Fader. Tack för att du känner oss. Du vet vår sorg och saknad.
Ge oss kraft och tröst i livet. Stärk vår tro på att allt vilar i dina händer. Gud,
inför dig blir vi stilla och tänker på den/dem som har avsomnat. Vi tänker på
vårt eget liv, på vår död och på den härlighet som väntar oss. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön

Tack för den gemenskap vi har fått erfara här i tiden. Ge oss nåden att också
i evigheten få möta våra bortgångna kära hos dig, barmhärtige Gud. Låt oss
mitt i vår sorg och saknad få se glansen av det eviga ljuset. Hör oss för din
älskade Sons Jesu Kristi skull.

VID MINNESSTUND
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E. Vid en grav
När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt eller
använda detta material i tillämpliga delar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Under andakten kan man tända ett ljus på graven.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 131, 241, 391 eller 579
– före böneavsnittet: 319 eller 571
– avslutande musik: 31, 378, 383 eller 584

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesus har lidit och dött för vår skull. Han begravdes, men han
uppstod på tredje dagen från de döda. När vår Frälsare vilade i graven helgade
han den till ett vilorum för oss. På denna heliga plats fylls vårt hjärta av längtan och tacksamhet.
eller
Kära vänner. I denna grav vilar en människa som har stått oss nära. Fastän
NN är borta är han/hon ändå hos oss i vårt minne. Vi känner att de band
som förenar oss når över dödens gräns. Gud är Herren över liv och död. Han
är hos oss också i vår saknad, och han ger oss sin kraft.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Jag lägger mig ner i frid och sover.
Du, Herre, låter mig bo i trygghet.
Ps. 4:9
eller
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Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23:1–4, 6
eller
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. 84:4–8

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment 4.

Rom. 8:38–39
Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken
något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter
i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i
Kristus Jesus, vår herre.
1 Kor. 15:42–49
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. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv
uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv, så finns
det också en med ande. Och så står det skrivet: Den första människan, Adam,
blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv. Det
andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga.
Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan
kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den
himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den
jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.
2 Kor. 5:1–5
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.
Joh. 6:39–40
Jesus säger:
”Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon
gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista
dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom
skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Gud, himmelske Fader. Du vet hur smärtsam dödens verklighet är och hur
tomt det känns när någon har lämnat oss. Var oss nära i vår saknad. Lär oss
att vara ödmjuka inför din vilja och att söka styrka i ditt ord. Trösta oss när
ensamheten känns tung. Bevara oss så att vi inte förlorar vårt hopp och hjälp
oss att övervinna rädsla och ångest. Fyll oss med din frid. Herre, stanna hos
oss också när sorgens smärta har lättat. Gud, tack för NN och för de år vi fick
tillsammans. Tack för alla minnen som nu bär oss och ger oss kraft. Vi
överlämnar oss själva och vårt liv i dina händer. Bär oss med din nåd, så att
tron och hoppet växer till allt mer.
Gud, du vet vad vi behöver, och du har lovat att alla våra suckar når fram till
dig. Därför kommer vi med förtröstan inför dig med våra böner. Hör nu också
vår tysta bön.
– tyst bön

Fader, vi tackar dig för att du sände din Son till denna dödens värld för att
bära våra smärtor och bördor. Tack för att han är försoningen för våra synder.
Hjälp oss att hålla fast vid det löfte han gav oss, när han sade: ”Jag är
uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och
den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.” När vår dödsstund
kommer, tag då emot oss för vår Frälsares skull. Låt oss få möta våra kära hos
dig i din härlighet. Hör oss när vi ber i din Sons Jesu Kristi namn.
2.
Himmelske Fader. Vid denna grav blir vi stilla inför dig. Du har gett oss livet,
men du har också bestämt att vi måste dö. Vi minns NN, som har fullbordat
sin vandring och nu väntar på uppståndelsens dag. Vi tackar dig för allt det
goda som du gav oss genom honom/henne. Stöd oss i vår sorg och hjälp oss
att acceptera att han/hon inte längre är hos oss. Hjälp oss att minnas att vi
ständigt är på väg mot evigheten. Lär oss att ta vara på den tid vi har och att
leva vårt liv i förtröstan på dig. Tack för vår familj, våra vänner och alla dem
som före oss har gått över tidens gräns. Hjälp oss att bli till glädje och välsignelse
för varandra.
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Gud, låt ingenting hindra oss från att vinna det eviga livet. Hjälp oss att ta
vår tillflykt till Kristi nåd och syndernas förlåtelse. Led oss på den rätta vägen,
så att vi en gång får gå hem i frid. Ge oss en jublande återförening med våra
kära. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
3.
Helige, levande Gud. Tack för att jag får lämna NN i din hand. Låt det eviga
ljuset lysa för honom/henne. Fyll också mitt hjärta med din frid, och var mig
nådig för din älskade Sons Jesu Kristi skull.
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F. I krissituationer
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Det fullständiga formuläret för andakt i krissituationer finns i Kyrkliga förrättningar,
del 1, s. 235.

Psalmer
Vid andakten kan man sjunga någon eller några av följande psalmer: 327, 341, 346, 349,
360, 363, 364, 376, 378, 382, 390 eller 401.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi står här i vår bestörtning utan att kunna tänka klart. Det
som drabbat oss känns ofattbart och vi är fyllda av sorg. I denna rådlöshet
frågar vi med psalmisten: ”Förkastar Herren för alltid, skall han aldrig mer
visa nåd? Är Gud inte längre god mot oss, står vreden i vägen för hans
barmhärtighet?” Ändå ber vi: ”Lyssna på mig, skynda till min hjälp.” (Ps. 77:8,
10, Ps. 31:3)

eller
Kära vänner. Vi står nu i en situation när så mycket har söndrats. Det lidande
som har drabbat oss tvingar oss att stanna upp. Vi har fått en börda som vi
inte själva orkar bära, och därför behöver vi kraft. Nu om någonsin är vi
kallade att tillsammans bära varandras bördor. ”Lider en kroppsdel, så lider
också alla de andra.” (1 Kor. 12:26)
eller
Kära vänner. Vi har nu tvingats att stanna upp. Vi trevar efter en fast punkt
för att kunna orientera oss på nytt. Vi väntar på någon som kunde ge råd,
men finner inga svar. Vi ville säga något, men orden är tomma. Med Job
måste vi utbrista: ”Jag sätter handen för munnen.” (Job 39:37)
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Psaltarpsalm
Moment 3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal *
fruktar jag något ont,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Hör, Herre, när jag ropar, *
visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta. *
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede, *
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte, *
min Gud, du som räddar mig.
Om min far och min mor överger mig *
skall Herren ta sig an mig.
Visa mig, Herre, din väg! *
Led mig på en jämn stig,
jag omges av fiender.
Ps. 27:7–11
eller
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Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
Tårar har blivit min föda
dag och natt. *
Ständigt frågar man mig:
”Var är din Gud?”
Jag överväldigas av sorg *
när jag minns det som var,
hur jag gick i den Mäktiges hägn *
upp till Guds hus,
med tacksägelse och glädjerop *
i skaran som drog upp till högtid.
Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–6
eller
Gud är vår tillflykt och vår styrka, *
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Därför räds vi inte om än jorden skälver *
och bergen störtar i havets djup,
om än vattnen brusar och skummar *
och bergen darrar vid havets uppror.
Därinne bor Gud, den skall aldrig falla, *
den får hjälp av Gud när morgonen gryr.
Folken larmar, riken vacklar. *
Då hörs hans röst och jorden bävar.
Herren Sebaot är med oss, *
Jakobs Gud är vår borg.
Ps. 46:2–4, 7–8
eller
Herre, min Gud, om dagen ropar jag på hjälp, *
om natten stiger mitt klagoskri till dig.
Låt min bön nå fram, *
lyssna till min klagan.
Mitt liv är fyllt av elände, *
jag står vid dödsrikets rand.
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Mitt lidande gör blicken skum.
Varje dag ropar jag till dig, *
Herre, jag sträcker mina händer mot dig.
Ps. 88:2–4, 10
eller
Herre, du har varit vår tillflykt *
från släkte till släkte.
Du fanns innan bergen föddes, †
innan jorden och världen blev till. *
Du är Gud från evighet till evighet.
Du låter människan bli mull igen, *
du säger: Bli vad du en gång var!
Tusen år är i dina ögon
som den dag som förgick i går, *
som en av nattens timmar.
Människorna sveper du bort, *
de är som morgonsömnen.
De förgås som gräset. †
Fast det frodas om morgonen är det förgängligt: *
mot kvällen vissnar det och torkar bort.
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över din tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.
Ps. 90:1–6, 13–15
eller
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, *
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet, *
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse, *
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren,
jag längtar, *
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen, *
än väktarna efter morgonen.
Ps. 130:1–6
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eller
Herre, du rannsakar mig och känner mig. †
Om jag står eller sitter vet du det, *
fast du är långt borta vet du vad jag tänker.
Om jag går eller ligger ser du det, *
du är förtrogen med allt jag gör.
Innan ordet är på min tunga *
vet du, Herre, allt jag vill säga.
Du omger mig på alla sidor, *
jag är helt i din hand.
Den kunskapen är för djup för mig, *
den övergår mitt förstånd.
Var skulle jag komma undan din närhet? *
Vart skulle jag fly för din blick?
Stiger jag upp till himlen, finns du där, *
lägger jag mig i dödsriket, är du också där.
Tog jag morgonrodnadens vingar, *
gick jag till vila ytterst i havet,
skulle du nå mig även där *
och gripa mig med din hand.
Om jag säger: Mörker må täcka mig, *
ljuset omkring mig bli natt,
så är inte mörkret mörkt för dig,
natten är ljus som dagen, *
själva mörkret är ljus.
Ps. 139:1–12

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

Bibelläsning
Moment 4.

Job 1:13–21
En dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern
kom en budbärare till Job och sade: ”Oxarna gick för plogen och åsnorna
betade bredvid. Då kom sabeerna och rövade bort dem och högg ner folket.
Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”
Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Guds eld slog ner från
himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan
berätta det för dig.”
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Medan han ännu talade kom en till och berättade: ”Kaldeerna anföll
med tre horder, de tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan
och kan berätta det för dig.”
Medan han ännu talade kom en till och sade: ”Dina söner och döttrar
var på fest hemma hos den äldste brodern. Då kom en väldig stormby farande
från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn, och huset föll samman över folket
och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig.”
Då reste sig Job och rev sönder sin mantel och skar av sitt hår. Han föll
på knä och sade:
”Naken kom jag ur min moders liv,
naken vänder jag åter.
Herren gav och Herren tog,
lovat vare Herrens namn.”
Pred. 3:1–8, 11
Allt har sin tid,
det finns en tid för allt som sker under himlen:
en tid för födelse, en tid för död,
en tid att plantera, en tid att rycka upp,
en tid att dräpa, en tid att läka,
en tid att riva ner, en tid att bygga upp,
en tid att gråta, en tid att le,
en tid att sörja, en tid att dansa,
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar,
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag,
en tid att skaffa, en tid att mista,
en tid att spara, en tid att kasta,
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop,
en tid att tiga, en tid att tala,
en tid att älska, en tid att hata,
en tid för krig, en tid för fred.
Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden.
Han låter människor urskilja ett sammanhang,
men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.
Jer. 29:11–14
Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge
er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er.
När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta
er finna mig, säger Herren. Jag skall vända ert öde och samla in er från alla de folk
och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren.
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Klag. 3:16–26
Han krossade mina tänder mot stenar
och trampade ner mig i gruset.
Du tog bort allt gott ur mitt liv,
jag glömde vad lycka var.
Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer,
jag hoppas inte längre på Herren.
Tanken på min nöd och hemlöshet
är malört och gift.
Den lämnar mig inte,
och jag är betryckt.
Detta går mig till sinnes,
därför våndas jag.
Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny –
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.
Rom. 8:35, 37–39
Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller
svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom
honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv,
varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som
kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i
skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.
2 Kor. 1:8–11
Jag vill att ni skall ha klart för er, bröder, hur svårt vi hade det i Asien. Vi
pressades så långt över vår förmåga att vi rent av misströstade om livet. Men
en dödsdom har vi alltid haft inom oss, för att vi inte skulle förlita oss på oss
själva utan på den Gud som uppväcker de döda. Och han räddade oss från
dessa dödens angrepp och kommer att rädda oss igen. Till honom står vårt
hopp, han skall rädda oss. Och ni skall hjälpa till med er bön för oss, så att det
blir många som tackar Gud för den nåd vi får genom mångas medverkan.
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Matt. 8:23–27
Han steg i båten, och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark
sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram
och väckte honom: ”Herre, hjälp oss, vi går under.” Han sade: ”Varför är ni
rädda, ni trossvaga?” Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön,
och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: ”Vem kan han vara? Till
och med vindarna och sjön lyder honom.”
Luk. 13:1–5
Vid samma tillfälle kom några och berättade för honom om de galileer vilkas
blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: ”Tror
ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde
hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista
livet som de. Eller de aderton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att
de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte
omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du
och omsluter du med ömhet, det svaga likaväl som det starka, det sjuka likaväl
som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll.
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda, så att jag
blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och
skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
2.
Herre, ditt kors restes mitt i vår värld. Mitt i vår jordiska verklighet står det
vänt mot lidandet och ondskan. Hjälp oss att bli stilla inför korset nu när
mörkret faller. Låt korset vara ett hoppets tecken för oss, Herre, du som brann
av kärlek till alla människor. Dig vare ära i evighet.
3.
Nådige och barmhärtige Gud. Vi kommer inför dig med allt som plågar oss:
osäkerheten och rädslan, oron och ångesten. Slut oss i din famn och trösta
oss i vår nöd. Hör vår bön för Jesu Kristi skull.
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4.
Herre, Jesus Kristus. Du är densamme i går, i dag och i evighet. I din vård
överlämnar vi våra liv. Hjälp oss att vila i dig. Du är vår frid, du världens
Frälsare.
5.
Gud, all nåds källa. Var oss nära och skydda oss när mörkret sluter sig kring
oss, så att vi som plågas av vår egen och världens förgänglighet får vila i din
oföränderlighet. Genom Jesus Kristus vår Herre.
6.
Evige, allsmäktige Gud. Vi ber för honom/henne som nu har kallats från
detta förgängliga liv. Skänk honom/henne den eviga friden för din Sons Jesu
Kristi skull. Låt ditt eviga ljus lysa för honom/henne och låt honom/henne
av nåd få del i de saligas uppståndelse. Trofaste Herre och Frälsare, Jesus Kristus,
du har för oss utgjutit ditt heliga och dyra blod. Ledsaga denna vår vän in i
Guds härlighet och upptag honom/henne i skaran av dina heliga. Förbarma
dig över oss och led oss på den rätta vägen, så att vi väl fullbordar vår
livsvandring och får del i de rättfärdigas uppståndelse.
7.
Barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. I denna stund vänder vi oss till dig
med våra frågor, vår rädsla och vår oväntade sorg. Du är större än vårt hjärta
och vet allt. Du känner oss bättre än vi känner oss själva. Du ser till oss i
barmhärtighet och kärlek. Skänk oss din nåd och ge oss mod att vila i din
närhet. Trösta de sörjande, trösta oss alla. Herre, hör vår tysta bön.
– tyst bön

Vi ber för alla dem som nu har drabbats av sorg och lidande. Var dem nära.
Skänk kraft för denna dag och för de dagar som ligger framför. Hjälp oss att
handla rätt och med allas bästa för ögonen. Rädda oss från det onda och
hjälp oss att visa omsorg om varandra. Visa oss din väg och hjälp oss att gå
den. Herre, hör vår tysta bön.
– tyst bön

Gud, du är livets och dödens Herre. Vår världs framtid vilar i dina händer.
Ständigt skapar du nytt liv. Också ur det onda och meningslösa skapar du
något nytt. Du ger oss en framtid och ett hopp. Du älskade världen så mycket
att du gav den din ende Son. Vi litar på löftet att ingenting kan skilja oss från
din kärlek. I dina händer lämnar vi oss själva och varandra. Prisat vare ditt
heliga namn.
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8.
Herre, gör mig till ett redskap för din frid.
Låt mig bringa
kärlek där hatet råder,
förståelse där orätt har begåtts,
endräkt där splittring råder,
tro där tvivlet råder,
sanning där villfarelse råder,
ljus där mörker råder,
glädje där sorg och bedrövelse bor.
O Mästare!
Låt mig inte så mycket söka att bli
tröstad som att trösta,
förstådd som att förstå,
älskad som att älska.
Ty det är genom att
ge som man får,
glömma sig själv som man finner sig själv,
förlåta som man blir förlåten.
Det är genom att dö som vi uppstår till det eviga livet.
9.
Himmelske Fader, all trösts Gud.
Du känner varje människa,
du ser hennes nöd
och du är hennes enda rätta hjälpare.
Vänd i nåd ditt ansikte till dina tjänare
som nu ber till dig.
Vi är svaga;
gör oss starka i dig, du mäktige Gud.
Vi vet inte vilken väg vi skall gå;
var du vår herde, du som är Herren för alla dem
som vandrar på livets väg,
och för alla dem
som redan har nått fram till fridens boningar.
Ur din milda hand
väntar vi all godhet här i tiden
och salighet i evigheten.
Dig vare ära
genom Jesus Kristus.
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10.
Kom, heliga Ande,
sänd oss en strimma av det himmelska ljuset.
Kom, de fattigas fader.
Kom, goda gåvors givare.
Kom, hjärtats ljus och tröstare,
själens ljuva gäst och värme.
I arbetet är du vilan,
i hettan är du svalkan,
och i sorgen är du trösten.
Du underbara ljus,
fyll dina trognas hjärtan.
Heliga Ande, du kan förvandla oss.
Kom och rena det smutsiga,
vattna det torra, hela det sårade.
Bryt det som är hårt
och värm det som är kallt.
Sök upp dem som gått vilse.
Ge dina heliga gåvor till dem som litar på dig.
Styrk vår tro,
ge oss ett saligt slut och en evig glädje.
11. Förbön
Förbönsämnen väljs med beaktande av den aktuella situationen.

Allsmäktige Fader.
Vi kommer inför dig och ber för oss själva, för varandra
och för dem som nu är i våra tankar.
– Vi ber för vår kyrka och för vår församling.
(tystnad)

– Vi ber för vårt land och för vårt folk.
(tystnad)

– Vi ber för de förtvivlade, de lidande och de döende.
(tystnad)

– Vi ber för våra anhöriga och kära.
(tystnad)

– Vi ber för dem som har lämnat detta livet.
Vi lämnar våra avlidna / våra avlidna kära i din hand.
(tystnad)

Allsmäktige Fader. I din hand lämnar vi oss själva, varandra och hela vår
värld.
I KRISSITUATIONER
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21.4
Högtidsdagar
i församlingen

FÖRSAMLINGENS JUBILEUMSDAG
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A. Församlingens jubileumsdag
I anslutning till den dag av året när en församling har grundats kan man fira andakt
enligt detta formulär eller infoga delar av materialet i högmässan.
Andakten kan ledas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 169 eller 181
– svar: 167 eller 172
– tacksägelsepsalm: 125, 166, 173:4, 174, 283, 284:1, 3 och 7, 292:3–4

Inledningsord
Moment 2.

Kära kristna. I dag firar vi minnet av vår församlings grundande. Vi tackar
kyrkans Herre för allt det goda som vi har fått genom församlingens gemenskap. Gud har varit mitt ibland oss. Han har talat till oss genom sitt ord, gett
oss liv och kraft genom sina sakrament och fört oss samman som syskon i
tron. Jesus Kristus har lovat att vara hos oss alla dagar till tidens slut.

Psaltarpsalm
Moment 3.
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller använda apostladagens
psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).

Antifon
Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom.
Ps. 103:17
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Psalm
Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder, *
i tempelskaran skall jag prisa dig.
Ni som fruktar Herren, prisa honom, †
ära honom, Jakobs ätt, *
bäva för honom, Israels ätt!
Ty han föraktade inte den svage *
och vände inte ryggen åt hans nöd,
han dolde inte sitt ansikte *
utan hörde hans rop om hjälp.
Du är källan till min lovsång *
i den stora tempelskaran.
Inför dem som fruktar Herren *
får jag frambära de offer jag lovat.
De betryckta får äta och bli mätta, †
de som sökt sig till Herren får prisa honom. *
– Må ni alltid vara fyllda av livsmod.
Hela jorden skall minnas vad som skett
och vända om till Herren, *
alla folk och stammar skall tillbe inför honom.
Ty kungamakten är Herrens, *
han härskar över folken.
De som sover i mullen kan inte hylla honom, *
de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.
Men jag lever för honom, *
och mina barn skall tjäna honom.
De skall vittna för nya släktled om Herren, †
förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten, *
ty han grep in.
Ps. 22:23–32
eller
Hylla Herren, hela världen, †
tjäna Herren med glädje, *
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans, *
hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse, †
kom till hans förgårdar med lovsång. *
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd, *
från släkte till släkte hans trofasthet.
Ps. 100
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

Jos. 24:14–18
Josua sade till folket:
”Frukta därför Herren och tjäna honom redligt och troget. Gör er av
med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och i Egypten, och
tjäna Herren. Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill
tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som
dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.”
Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra
gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur
Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken.
Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom
vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även
amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”
Ef. 2:19–22
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel
i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
1 Petr. 2:4–5, 9–10
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk
som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara
ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann
barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.

96

ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

Joh. 15:1–11
Jesus säger:
”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren
i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han,
så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat
för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av
sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i
mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den
som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de
samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och
mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader
förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har
älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud
blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i
hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Förbön
P/S Gud, vi tackar dig för din närvaro i ordet och sakramenten.
Var oss nära, när vi samlas i denna kyrka.
F

Herre, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för din Son, som blev vår bror och Frälsare.
Ge oss nåden att ta emot den frälsning han ger oss.
F

Kristus, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för den heliga Anden, som stärker gemenskapen mellan dem
som är döpta till Kristus. Gör oss till dina vittnen.
F

Herre, förbarma dig över oss.

och/eller
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Bön
Också någon av bönerna i formuläret för invigning av kyrka kan användas, se Kyrkliga
förrättningar, del 2, s. 367.

1.
Allsmäktige Fader. Din församling är Kristi brud, som lever av din nåd och
förnyas i en sann tro. Hjälp oss att förbli i din gemenskap och att vara levande
medlemmar av din församling. Låt oss växa till i kunskapen om din kärlek, så
att vi ärar dig och lever enligt din vilja. Led oss in i den eviga härlighet som
du har lovat oss. Detta ber vi om genom din älskade Son Jesus Kristus.
2.
Kristus, vår Frälsare. Du har kallat din församling att förkunna ditt ord, att
vittna om din kärlek och så bli en ny gemenskap på vår jord. Du är det bröd
som ger världen liv. Du sänder oss ut till hela världen med budskapet om liv.
Hjälp oss att med glädje gå in i de uppgifter du ger oss. Lär oss att frimodigt
vittna, villigt tjäna och outtröttligt bygga upp gemenskap i en värld som törstar
efter kärlek. Kristus, vår Frälsare, din kämpande och triumferande kyrka
lovsjunger dig utan ände.
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B. När en kyrka byggs
Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira
andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra
församlingslokaler byggs.
Andakten kan ledas av kyrkoherden, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande ingångspsalmer kan användas: 163, 164, 167, 176 eller 545:1 och 4.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Vi har samlats på den plats där vår nya – – – skall byggas /
samlats för att lägga grundstenen till vår nya – – – . Vi ber om Guds välsignelse och beskydd för det arbete som nu har inletts. Byggandet är ett samarbete som kräver yrkeskunskaper av många slag. Vi tackar Gud för var och
en som deltar i arbetet med denna kyrka/byggnad.
[Grundstenen symboliserar hållbarhet. Också människolivet behöver en stark
grund. Som kristna vet vi att denna grund är Jesus Kristus.]
Vi ber att den kyrka/byggnad som snart reser sig på denna plats skall få fylla
sin uppgift och sprida budskapet om Guds rike på denna ort.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.
Ps. 127:1
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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.
Ps. 84:2–5
eller
Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
Öppna för mig rättfärdighetens portar! *
Jag vill gå in och tacka Herren.
Här är Herrens port, *
här får hans trogna gå in.
Jag tackar dig för att du hörde min bön *
och blev min räddning.
Stenen som husbyggarna ratade *
har blivit en hörnsten.
Detta är Herrens eget verk, *
det står för våra ögon som ett under.
Detta är dagen då Herren grep in. *
Låt oss jubla och vara glada!
Herre, hjälp oss! *
Herre, ge framgång!
Välsignad den som kommer i Herrens namn! *
Vi välsignar er från Herrens hus.
Ps. 118:1, 19–26

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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Bibelläsning
Moment 4.

Jes. 28:16
Herren Gud säger:
Se, jag lägger en grundsten på Sion,
en sten som håller provet,
en utvald hörnsten som säker grund.
Den som har tro förhastar sig inte.
1 Kor. 3:9–11
Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.
Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare
lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste
tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan
finns, och den är Jesus Kristus.
1 Petr. 2:4–5, 9–10
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds
eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret
till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som
förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
Upp. 21:9–14
En av änglarna sade:
”Kom, jag skall visa dig bruden, Lammets hustru.” Och han förde mig i
anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden
Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den
lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Den hade en stor
och hög mur och tolv portar, och vid portarna tolv änglar, och namn var
skrivna där, namnen på Israels tolv stammar. I öster var tre portar, i norr tre
portar, i söder tre portar och i väster tre portar. Stadsmuren hade tolv
grundstenar, och på dem stod tolv namn, Lammets tolv apostlar.
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Matt. 7:24–27
Jesus säger:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok
man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt
på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem
är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev
stort.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
När man inleder arbetet:

Låt oss be.
Vi prisar dig alltid och överallt, helige Herre, allsmäktige Fader, evige Gud,
genom Jesus Kristus, vår Herre. Vi tackar dig för att evangeliet om din Son
ända sedan apostlarnas tid har ljudit bland folken och för att också vi får leva
som medlemmar av din kyrka.
Låt – – – , som skall resa sig på denna plats, vittna om dina goda gärningar.
Må denna byggnad vara en fyrbåk i mörkret och ett helgat rum för församlingens gemenskap. Låt oss här finna ett öppet fönster mot evigheten. Lär
din församling att älska denna/detta – – – .
Herre, vi ber dig om vishet och kunskap när vi nu inleder byggandet. Välsigna
vårt arbete och låt det framskrida väl. Skydda oss för skador och faror.
Vi förtröstar på ditt namn och ser framåt i trygghet. Du har lovat vara med oss
alla dagar. Hör oss, barmhärtige Gud.
När man lägger grundstenen:

1.
Allsmäktige, barmhärtige Gud. Din kyrka har apostlarna och profeterna till
grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. I ditt namn lägger vi nu grundstenen
för denna helgedom. Vi tackar dig för att vi får vara med om att planera och
bygga den. Välsigna vårt arbete och beskydda dem som bygger. Gör oss eniga.
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Låt evangeliets budskap och församlingens lovsång få ljuda på denna plats.
Detta ber vi om i vår Frälsares Jesu Kristi namn.
2.
Allsmäktige Herre och Gud. Om inte du bygger huset, är byggarnas möda
förgäves. Du har gjort din Son till hörnsten och grund för ditt rike. Vi ber dig:
Välsigna den byggnad vars grundsten vi nu lägger. Låt alla som deltar i
byggandet av denna/detta – – – uppleva glädjen att lyckas i sitt arbete.
Välsigna deras samarbete och skydda dem för alla faror. Låt denna byggnad
tjäna ditt rike. Detta ber om vi i vår Herres och Frälsares namn.

NÄR EN KYRKA BYGGS

103

C. En kyrkas invigningsdag
I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta
formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan.
Andakten kan ledas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer och sånger
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 176, 178 eller 184
– före talet: 165
– före välsignelsen: 130:3, 283, 286 eller 292
Man kan också sjunga sången nr 751, Älskad vare denna kyrka, s. 161.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Denna kyrka invigdes – – – . Då helgades den med Guds
ord och bön till ett rum för församlingens gudstjänst. Nu har vi samlats för att
fira kyrkans invigningsdag. Vi gläds över allt det goda som vi har fått uppleva
i detta kyrkorum. Här har vi lyssnat till Guds ord och här har vi firat nattvard. Vi har bett till Herren och prisat hans heliga namn. Här har våra barn
genom dopet upptagits i församlingens gemenskap, ungdomar har blivit konfirmerade, brudpar har vigts till äktenskap och våra avlidna kära har välsignats
till gravens ro. Gud har varit mitt ibland oss. Han har kommit till oss i ordet
och sakramenten. Också i dag är han hos oss.

Psaltarpsalm
Moment 3.
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller använda apostladagens
psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).

Antifon
Herre, jag älskar din boning,
den plats där din härlighet bor.
Ps. 26:8
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eller
Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.
Ps. 122:1
eller
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.
Ps. 84:2–5
eller
Jorden är Herrens med allt den rymmer, *
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund i havet *
och fäst den över de strömmande vattnen.
Vem får gå upp till Herrens berg, *
vem får gå in i hans tempel?
Den som har skuldlösa händer och rent hjärta, †
som inte håller sig till falska gudar *
och aldrig har svurit falskt.
Han får välsignelse av Herren *
och riklig lön av Gud, sin räddare.
Här är det släkte som sökt sig till Herren, *
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.
Portar, öppna er vida! †
Höj er, uråldriga dörrar! *
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung? †
Det är Herren, den väldige hjälten, *
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida! †
Höj er, uråldriga dörrar! *
Låt ärans konung draga in!
EN KYRKAS INVIGNINGSDAG
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Vem är han, ärans konung? †
Det är Herren Sebaot, *
han är ärans konung.
Ps. 24

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

Antifonen upprepas.

Bibelläsning
Moment 4.

1 Kung. 8:22–23, 27–29
Inför de församlade israeliterna trädde Salomo fram till Herrens altare. Han
sträckte händerna mot himlen och sade: ”Herre, Israels Gud, det finns ingen
gud som du, varken uppe i himlen eller nere på jorden. Du står fast vid
förbundet och visar godhet mot dina tjänare när de i uppriktig lydnad vandrar
dina vägar.
Men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel,
rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har byggt. Vänd dig ändå hit,
hör din tjänares bön och åkallan, Herre, min Gud. Lyssna på det rop och den
bön jag nu uppsänder, och låt din blick natt och dag vila på detta hus, den
plats om vilken du sagt: Här skall mitt namn vara. – Hör den bön som din
tjänare ber, vänd mot denna plats.”

’
1 Petr. 2:4–5, 9–10
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk
som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann
barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
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Joh. 4:19–24
Den samariska kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder
har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall
tillbe honom finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe
Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till,
eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är
redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning.
Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber
honom måste tillbe i ande och sanning.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
P/S Gud, vi tackar dig för din närvaro i ordet och sakramenten.
Var oss nära, när vi samlas i denna kyrka.
F

Herre, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar dig för din Son, som blev vår bror och Frälsare.
Ge oss nåden att ta emot den frälsning han ger oss.
F

Kristus, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för den heliga Anden,
som stärker gemenskapen mellan dem som är döpta till Kristus.
Gör oss till dina vittnen.
F

Herre, förbarma dig över oss.

och/eller
1.
Evige, allsmäktige Gud. Ditt ord säger: ”Himlen, himlarnas himmel, rymmer
dig inte, än mindre detta hus!” Dock bor du mitt ibland oss. Vi prisar dig för
att du i din Son Jesus Kristus har utvalt oss till ditt folk. Tack för att vi får
förtrösta på det löfte som din Son gav oss när han sade: ”Där två eller är tre är
samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Låt oss alla här få uppleva att du
är nära. Hör de böner som stiger upp till dig, och ge ditt folk vad det behöver.
Låt ditt ansikte lysa över dem som från detta rum går ut till sin kallelse i
EN KYRKAS INVIGNINGSDAG
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vardagen. Led oss alla till din himmelska helgedom, där vi får tjäna och tillbe
dig i evighet. Dig, treenige Gud, tillhör äran och härligheten från evighet till
evighet.
2.
Allsmäktige Gud, du ger din församling nytt liv genom din heliga Ande.
Börja ditt verk med alla som här samlas i ditt namn. Förnya oss och gör oss till
kanaler för din kärlek i världen. Låt ditt heliga evangelium ljuda ibland oss
och låt det utbredas bland alla folk. Hjälp oss att leva som bröder och systrar.
Hör oss för vår Herres Jesu Kristi skull.
3.
Kristus, vår Frälsare. När vi samlas i detta rum i ditt namn är du mitt ibland
oss. När vi upplever att det är gott att vara här och när vi gläds över
gemenskapen, påminn oss då om att det finns många som är ensamma och
bortglömda. När vi ber till dig om det som vi behöver och när vi tackar för
din nåd, hjälp oss då att också be för dem som inte orkar be eller tacka. När vi
hör ditt ord och får mätta oss med livets bröd, påminn oss då om att det finns
många som saknar både det jordiska och det himmelska brödet. Du bjuder
oss till ditt bord och ger dig själv åt oss, om och om igen. Hjälp oss att leva för
dem som vi möter varje dag. Herre och Frälsare, hör oss när vi bär fram hela
människosläktets nöd och tack till dig.
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D. Mottagande av paramenta
och inventarier
Detta material kan tillämpas vid ibruktagandet av dopfunt, nattvardskärl, orgel, kyrkklockor, kyrkotextilier, vigselrya, ljusglob eller andra kyrkliga inventarier. Också material ur formuläret för invigning av kyrka, se Kyrkliga förrättningar, del 2, s. 367 kan användas.
Mottagandet leds av kyrkoherden eller någon av församlingens präster.
Representanter för församlingen kan i ingångsprocessionen bära de föremål som skall
mottagas.
Mottagandet av en kyrkas paramenta och inventarier kan ske i anslutning till högmässan.
Detta formulär används då i samband med högmässans inledningsord.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 163, 165 eller 182:1 och 5 eller när en ny orgel tas i bruk 313
– före böneavsnittet: 172, 184, 188, 283 eller 292
Man kan också använda sång nr 752, som är avsedd att sjungas vid mottagande av
paramenta och inventarier, s. 162. Vid ibruktagande av orgel kan man sjunga sången nr
751, Älskad vare denna kyrka, s.161.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Kyrkan är den plats där Guds folk samlas till högtid. Därför
vill vi också pryda den till fest. Vid denna högmässa/gudstjänst tar vi nu emot
– – – medan vi lyssnar till Guds ord och vänder oss till Gud i bön.

Bibelläsning
Moment 4.

P/S Låt oss lyssna till Guds ord
De medverkande läser någon eller några av följande bibeltexter: Ps. 26:6–8, Ps. 27:4, Ps.
48:10–11, Ps. 65:5, Ps. 92:2–5, Ps. 104:1–2, Ps. 105:1–4, Ef 2:19–22, Ef 5:19–20, Jak 1:17,
Upp 4:11.

P

Må – – – som vi nu har tagit emot påminna oss om Guds nåd och
godhet.
MOTTAGANDE AV PARAMENTA OCH INVENTARIER
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Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
Gud, vår Fader. Du kallar ditt folk att prisa ditt namn. Vi ber dig: Välsigna oss
och alla som samlas här. Tänk i din godhet på dem som både förr och nu har
förskönat denna kyrka med sina gåvor och sina händers verk. Tala till oss
genom allt som är vackert och som hjälper oss att prisa dig. Låt allt som möter
oss i detta kyrkorum påminna oss om din nåd och godhet. Gör du vår gudstjänst rik och varm, och låt oss här finna vägen till stillhet, bön och tacksägelse. Herre, hör dina tjänares bön för din Sons Jesu Kristi skull.
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E. Välsignelse av
församlingslokaler
Välsignelse av församlingshem och andra församlingslokaliteter leds av kyrkoherden.

Psalmer
Följande tacksägelsepsalmer kan användas: 172, 177, 179, 181, 287, 289 eller 303.
Man kan också använda sång nr 753, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av församlingslokaler, s. 163.

Inledningsord
Moment 2.

Kära församling. Vi har samlats för att ta i bruk den/det – – – . I bibeln uppmanas vi att med tacksamhet ta emot allt gott som Gud har skapat. Så gör vi,
när vi välsignar denna/detta – – – med Guds ord och bön.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Antifon
Förunderligt svarar du oss och ger seger,
Gud, du som räddar oss.
Ps. 65:6

Psalm
Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion. *
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.
Till dig kommer alla människor †
för att bekänna sina synder. *
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
VÄLSIGNELSE AV FÖRSAMLINGSLOKALER
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Lycklig den utvalde
som får komma dig nära *
och vara på dina förgårdar.
Vi mättas av det goda i ditt hus, *
av det heliga i ditt tempel.
Förunderligt svarar du oss och ger seger, *
Gud, du som räddar oss,
du tillflykt för hela jorden *
och de fjärran haven.
Ps. 65:2–6

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

Bibelläsning
Moment 4.

Apg. 1:12–14
Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget
och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de
upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och
Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son,
Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön,
tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.
Ef. 2:19–22
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap
som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten.
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel
i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
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Hebr. 3:4–6
Varje hus har en byggmästare, men den som har byggt allt är Gud. Väl var
Mose betrodd i hela hans hus, men som tjänare, för att vittna om det som senare
skulle förkunnas; Kristus däremot var som son betrodd att råda över hans
hus. Och hans hus är vi, så länge vi behåller den frimodighet och stolthet
som vårt hopp ger oss.
1 Joh. 4:9–12
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss,
och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
Matt. 18:1–5, 10
Lärjungarna kom fram till Jesus och frågade: ”Vem är störst i himmelriket?”
Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sade: ”Sannerligen,
om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket.
Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras
änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”
Luk. 19:1–10
Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se
vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till
växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se
honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot
honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios
ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag
ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen
det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus –
han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att
söka efter det som var förlorat och rädda det.”

VÄLSIGNELSE AV FÖRSAMLINGSLOKALER
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Böneavsnitt
Moment 8.

Välsignelse
P

Må Gud, den treenige, Fadern och + Sonen och den heliga Anden,
välsigna denna/detta – – – och alla som samlas här.

Bön
Himmelske Fader. Vi prisar dig för dina gåvor och för att du är nära i livets
alla skiften. I din godhet har du gett oss denna/detta – – – . Vi tackar dig
för alla de människor som varit med om att planera, bygga och försköna
den/det. Tänk på dem i din nåd. Låt dem som samlas här få uppleva gemenskap med dig och med varandra. Styrk oss alla med ditt ord. Hör oss genom
din Son Jesus Kristus, vår Herre.
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21.5
Vårt arbete

VÄLSIGNELSE

AV SÅDDEN
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A. Välsignelse av sådden
Välsignelsen förrättas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Enligt gammal tradition har denna välsignelse skett under tiden mellan bönsöndagen
och Kristi himmelsfärdsdag (de s.k. gångdagarna).

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 447:1– 5, 468, 532, 533:1–2 eller 536
– före välsignelsen 486 eller 535:6
– tacksägelsepsalm: 284 eller 451
Man kan också använda någon av sångerna nr 754 och 755, som är avsedda att sjungas
vid välsignelse av sådden, s. 164.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Gud lovar oss i sitt ord: ”Så länge jorden består skall sådd och
skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att
skifta”(1 Mos. 8:22). Vi minns detta löfte och har därför med tillförsikt samlats
för att välsigna årets sådd.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!
Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.
Visa din makt för oss som tjänar dig, *
visa din härlighet för våra barn.
Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. *
Låt allt vi gör krönas med framgång!
Ps. 90:13–17
eller
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När Herren vände Sions öde, *
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje, *
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken: *
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjorde stora ting med oss, *
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde, *
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
De som sår under tårar *
skall skörda med jubel.
Gråtande går de *
och sår sin säd.
Jublande kommer de *
och bär sina kärvar.
Ps. 126

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

Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 1:11–12
Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd
med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade
grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin
frukt. Och Gud såg att det var gott.
5 Mos. 8:10–14
Då du äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det rika land han har
gett dig. Akta dig för att glömma Herren, din Gud, och försumma inte att
hålla hans bud, föreskrifter och stadgar, som jag i dag ger dig. När du äter dig
mätt och bygger fina hus att bo i, när dina kor och får förökar sig, när du får
mer av silver och guld och allt vad du äger förmeras, akta dig då för att i
högmod glömma Herren, din Gud.

VÄLSIGNELSE
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1 Kor. 3:6–9
Aposteln Paulus skriver:
”Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den
som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger
växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall
få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker,
Guds bygge.”
Matt. 6:26, 34
Jesus säger:
”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador,
men er himmelske fader föder dem. Är ni inte värda mycket mer än de? Gör
er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer.
Var dag har nog av sin egen plåga.”
Matt. 13:3–8
Jesus sade:
”En man gick ut för att så. När han sådde föll en del på vägkanten, och
fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena, där det inte
fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när
solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll
bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den
goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.”
Mark. 4:26–29
Jesus sade:
”Med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han
sover och stiger upp, dagar och nätter går, och säden gror och växer, han vet
inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet.
Men när grödan är mogen låter han skäran gå, för skördetiden är inne.”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
Gud har gett människan i uppdrag att bruka och vårda skapelsen. Må Gud,
den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna sådden
och årets växt.

118

ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

Bön
Vår Skapare och Gud. Människornas, djurens och hela skapelsens liv vilar i
dina händer. Du har skapat oss att vara dina medarbetare. Vi ber om vishet
och förmåga att bära detta ansvar.
Vi tackar dig för tidigare generationer, vars verk vi får föra vidare. Vi gläds
över maskiner och redskap som underlättar vårt arbete och ber om vishet att
inte skada naturen med dem. Fyll oss med tro och förtröstan i vår dagliga
gärning.
Nu vänder vi våra blickar till dig och ber för årsväxten. Välsigna den med
gynnsamt väder. Ge oss kraft och hälsa, och skydda oss för alla faror.
Käre Fader. Hjälp oss att ta emot framtiden ur din hand. Låt oss få växa till
som människor och befria oss från själviskhet och hårdhet. Lär oss att minnas
att vi behöver det bröd för det eviga livet som vår Frälsare ger oss i sitt ord och
i den heliga nattvarden. Ge oss ett vaket samvete och mod att alltid göra det
rätta. Gör oss beredda att dela vårt bröd och vår välfärd med andra.
Vår Gud och Fader, dig tillhör lovsången och tacksägelsen släkte efter släkte,
nu och alltid och i evighet.
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B. Tacksägelse för skörden
Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan eller någon annanstans, t.ex.
i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller
en församlingsmedlem.
Materialet kan också användas vid en skördebetonad gudstjänst.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 181:1–3, 225, 229, 289, 451 eller 543:1–4
– tacksägelsepsalm: 181, 290:1, 454 eller 545
Man kan också använda sång nr 756, avsedd att sjungas vid tacksägelse för skörden, s.
166.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Människans och hela skapelsens liv vilar i Guds händer. Utan
hans vilja och kraft växer ingenting, andas ingen och mättas inget skapat. Vi
tackar Gud för växandets under, för jordens frukter och för skörden som vi tar
emot som en gåva av honom.
eller
Kära vänner. Gud säger till oss i sitt ord: ”Jag ger er alla fröbärande örter på
hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta.” Detta
löfte har nu uppfyllts, och vi är samlade för att tacka Gud för årets skörd. Vi
ber om nåden att rätt kunna använda Guds gåvor, så att de blir till nytta för
oss själva och för varandra.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion. *
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.
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Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik. *
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa, *
du sörjer för jorden.
Du vattnar åkerns fåror *
och jämnar ut dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk, *
du välsignar det som växer.
Du kröner året med goda gåvor, *
där du går fram gror feta skördar.
Ödemarkens beten frodas, *
höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårhjordar †
och dalarna höljer sig i säd. *
Allt är jubel och sång.
Ps. 65:2–3, 10–14
eller
Folken skall tacka dig, o Gud, *
ja, alla folk skall tacka dig.
Jorden har gett sin gröda. *
Gud, vår Gud, välsignar oss.
Gud välsignar oss, *
och hela jorden skall frukta honom.
Ps. 67:6–8
eller
Lova Herren, min själ! †
Mäktig är du, Herre, min Gud, *
i höghet och härlighet är du klädd.
Du låter källor rinna upp och bli till strömmar *
som forsar fram mellan bergen.
De ger vatten åt alla markens djur, *
vildåsnor släcker där sin törst.
Vid dem häckar himlens fåglar *
och sjunger bland täta löv.
Du vattnar bergen från din sal, *
jorden mättas av allt vad du ger.
Du låter gräs växa för boskapen *
och örter till människans tjänst.
Så frambringas föda ur jorden *
och vin, som gör människan glad,
olja, som ger hennes ansikte glans, *
och bröd, som ger henne styrka.
TACKSÄGELSE FÖR SKÖRDEN
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Alla sätter sitt hopp till dig, *
du skall ge dem föda i rätt tid.
Du ger dem, och de tar emot, *
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.
Du döljer ditt ansikte, och de blir förskräckta, †
du tar ifrån dem deras ande, och de dör *
och blir åter till mull.
Du sänder din ande, då skapas liv. *
Du gör jorden ny.
Ps. 104:1, 10–15, 27–30
eller
Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
Så skall de befriade säga, *
de som Herren befriat ur nöden.
De skall tacka Herren för hans godhet, *
hans underbara gärningar mot människor,
Han förvandlar öknen till sjö *
och det torra landet till vattenkällor.
Han låter de hungrande slå sig ner där *
och bygga sig en stad att bo i.
De sår sina åkrar och planterar vingårdar, *
och de får riklig skörd.
Han välsignar dem, och de förökar sig, *
och deras boskap blir talrik.
Ps. 107:1–2, 31, 35–38

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

Bibelläsning
Moment 4.

5 Mos. 8:7–10
Moses sade:
”När Herren, din Gud, för dig in i ett rikt land med bäckar, källor och
vattenådror som springer fram ur berg och dalar – ett land med vete och
korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd, med dignande olivträd och
med honung, ett land där du inte skall behöva äta torftigt eller lida brist på
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någonting, ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta koppar
ur bergen – och du då äter dig mätt, skall du prisa Herren, din Gud, för det
rika land han har gett dig.”
5 Mos. 28:1–6, 8
Moses sade:
”Om du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans bud,
som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig över alla andra folk
på jorden. Alla dessa välsignelser skall nå dig och komma över dig, när du
lyder Herren, din Gud:
Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.
Välsignelse över de barn du får, den skörd du bärgar och de djur som
föds, kornas kalvar och tackornas lamm.
Välsignelse över dina korgar och dina baktråg.
Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.
Herren skall se till att du får välsignelse över dina lador och över allt ditt
arbete, han skall välsigna dig i det land Herren, din Gud, vill ge dig.”
Joel 2:21–24
Ängslas inte, du åkerjord,
utan jubla och gläd dig:
Herren har gjort stora verk.
Ängslas inte, ni markens djur:
utmarkens beten grönskar på nytt,
träden bär sin frukt,
fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.
Och ni som bor på Sion,
jubla och gläds över Herren, er Gud:
han ger er regn i rätt tid,
han låter regnet falla som förr,
både höst och vår.
Så skall logarna fyllas av säd,
pressarna flöda över av vin och olja.
2 Kor. 9:10–11
Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla
det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan
visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag
förmedlar gåvan.
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Luk. 12:15–21
Jesus sade:
”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på
ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd
på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats
för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och
bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan
jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du
kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i
natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så
går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”
Luk. 12:22–31
Jesus säger:
”Bekymra er inte för hur ni skall få mat att leva av eller kläder att sätta
på kroppen. Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på
korparna, de varken sår eller skördar, de har varken förrådskammare eller
lador, men Gud föder dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?
Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? När ni
nu inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då om allt annat? Tänk på
liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte
ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana
kläder åt gräset, som i dag står ute på ängen och i morgon stoppas i ugnen,
skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga? Tänk inte på hur ni skall få
något att äta och dricka, och oroa er inte. Allt sådant jagar hedningarna i
världen efter. Men er fader vet att ni behöver detta. Sök i stället hans rike, så
skall ni få det andra också.”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
Allsmäktige Gud och Fader, du har gett människan i uppdrag att bruka och
vårda din skapelse. Vi tackar dig för ditt skaparverk och för skörden som vi
har fått samla in. Må Gud den treenige, Fadern och (+) Sonen och den
heliga Anden, välsigna denna skörd och låta den bli till det dagliga bröd som
ger oss kraft och glädje.
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Bön
1.
Vår Skapare och Gud. Våra liv vilar i dina händer. Du öppnar din hand och
ger oss i din godhet vårt dagliga bröd. Hjälp oss att dela vår välfärd med
andra. Gud, vår Fader. Tack för arbetet och för vilan som du gett oss. Dig
tillhör pris och ära, genom alla släkten, nu och för evigt.
2.
Gud, barmhärtige Fader. Vi tackar dig för att du har välsignat vårt arbete och
vårt dagliga bröd. Lär oss att leva så, att hela vårt liv bär sådan frukt som är
dig till behag. Hör oss genom din Son Jesus Kristus, som med dig och den
heliga Anden lever och härskar i evighet.
3.
Gud, vår Skapare. Du upphör inte att ge oss goda gåvor. Du uppfyller varje
levande varelses längtan. Av dig får vi allt vad vi behöver. Vi tackar dig för
årets skörd. Hjälp oss att vårda naturen så, att jorden också i framtiden ger sin
skörd. Låt kärlek och godhet mogna inom oss själva. Detta ber vi om i vår
Herres Jesu Kristi namn.
4.
Underbara är dina verk, Herre. Vi prisar dig för naturens rikedom, för växterna, träden och djuren. Vi tackar dig för trädens frukter och för bären som
vi har fått plocka. Vi tackar för säden, grönsakerna och rotfrukterna som du
ger oss till näring. Låt också höstens glödande färgprakt förkunna din nåds
rikedom för oss. Lovad vare du i evighet.
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C.Välsignelse av skola eller
läroinrättning
En präst kan på begäran välsigna en skola eller en läroinrättning.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 322, 492 eller 496
– tacksägelsepsalm: 153, 289 eller 471
Man kan också använda sångerna nr 757 och 758, som är avsedda att sjungas vid välsignelse av skola eller läroinrättning, s. 167.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats här i – – – för att tacka Gud, alla gåvors givare,
och för att lyssna till hans ord. Vi ber om hans välsignelse över denna skola/
läroinrättning och alla dem som arbetar här.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, *
lär mig dina stadgar.
Du har varit god mot din tjänare, *
Herre, som du har sagt.
Ge mig klokhet och kunskap, *
ty jag litar på dina bud.
Innan jag fick lida for jag vilse, *
men nu håller jag mig till ditt ord.
Du är god och vad du gör är gott, *
lär mig dina stadgar.
Ps. 119:64–68
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 2:8–9, 15
Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan
som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken,
sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod
livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.
Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka
och vårda den.
Ords. 2:1–6
Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.
Ty det är Herren som skänker vishet,
från hans mun kommer kunskap och insikt.
1 Kor. 3:6–9
Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som
planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten.
Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön
efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.
Luk. 2:41–52
Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också
när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då
festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var
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med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade
efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt
bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när
de såg honom, och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så
mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Han
svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos
min fader?” Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde
han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade
allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och
människors välbehag.

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
P

Gud har i sin godhet gett oss gåvan att vi hela tiden kan få lära oss
något nytt. Må Gud, den treenige, Fadern och (+) Sonen och den
heliga Anden, välsigna denna skola/läroinrättning och den undervisning som här ges.

Bön
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor du ger oss och för att du är nära i
livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor.
Du har i din godhet gett oss denna skola/läroinrättning. Vi tackar dig för alla
som har varit med om att planera, bygga och inreda den. Tänk i nåd på dem
alla. Beskydda denna skola, så att ingenting skadar den.
Välsigna allt arbete som utförs här. Låt eleverna trivas, ge dem studieglädje
och hjälp dem att lägga en god grund för kommande uppgifter. Ge lärarna
och personalen vishet, kraft, tålamod och arbetsglädje. Låt all fostran bygga
på ditt ord och dina heliga bud. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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D. Vid läsårets början
Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan.

Psalmer
Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.
Man kan också använda sång nr 748, som är avsedd att sjungas vid välsignelse inför
skolstarten, s. 157.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner! I dag inleds ett nytt läsår med nya möjligheter. Varje dag är en
gåva från Gud. Hela den fascinerande och rika värld som Gud har skapat
öppnar sig för oss. Genom studier och forskning upptäcker vi nya dimensioner av livet. Vi lär oss samtidigt hur vi skall leva för att handla rätt.Vi lyssnar nu till Guds ord och ber om hans välsignelse över den termin som börjar.
Redan i bibeln står det: ”Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina
bud.” (Ps. 119:66)

Psaltarpsalm
Moment 3.

När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?
Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk, *
allt lade du under hans fötter:
får och oxar, all boskap, *
och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar, *
allt som vandrar havets stigar.
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps. 8:4–10
VID LÄSÅRETS BÖRJAN
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eller
Herre, jag sätter mitt hopp till dig, *
du min Gud.
Herre, lär mig dina vägar, *
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig, †
du som är min Gud, min räddare, *
ständigt hoppas jag på dig.
Ps. 25: 1, 4–5
eller
Lyssna, mitt folk, till min undervisning, *
hör vad jag har att säga!
Jag vill yppa visdomsord *
och tyda det förgångna.
Vad vi har hört och lärt känna, †
vad våra fäder berättade för oss, *
vill vi inte dölja för våra barn.
Vi skall berätta det för kommande släkten †
om Herrens ära och hans makt *
och om de under han gjort.
Ps. 78:1–4

eller
Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, *
lär mig dina stadgar.
Du har varit god mot din tjänare, *
Herre, som du har sagt.
Ge mig klokhet och kunskap, *
ty jag litar på dina bud.
Ps. 119:64–66
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Bibelläsning
Moment 4.

Ords. 1:1–7
Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung.
De ger vishet och fostran,
så att man förstår de klokas ord
och låter sig fostras till insikt,
till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
De ger de oerfarna vett,
de unga kunskap och rådighet.
Den vise hör dem och ökar sitt vetande,
de vägleder den kloke.
De gör att man förstår tänkespråk och liknelser,
de visas ord och gåtor.
Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,
dåren föraktar vishet och fostran.
Ords. 2:1–6
Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.
Ty det är Herren som skänker vishet,
från hans mun kommer kunskap och insikt.
Ords. 3:1–8
Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,
bevara mina bud i ditt hjärta.
Hög ålder och ett långt liv,
frid och välgång skall de ge dig.
Låt godhet och sanning förbli hos dig.
Bind dem kring din hals,
skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Då blir du uppskattad för din klokhet
av både Gud och människor.
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta
och lita inte till ditt eget förstånd.
VID LÄSÅRETS BÖRJAN
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Tänk på honom var du än går,
så skall han jämna vägen för dig.
Tyck inte att du själv är vis,
frukta Herren och fly det onda.
Det ger hälsa åt din kropp,
kraft åt alla dess ben.
1 Kor. 13:11–12
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som
ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser
vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap
begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
2 Tim. 3:14–17
Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare
du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna;
de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på
Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man
undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den
som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.
Jak. 1:5
Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan
förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
Matt. 7:24–29
Jesus säger:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok
man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt
på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem
är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev
stort.”
När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans
undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.
Luk. 2:41–52
Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också
när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då
festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem
utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med
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i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta.
När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter
honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland
lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över
hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom,
och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far
och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Han svarade: ”Varför
skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” Men
de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner
till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt
hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors
välbehag.
Joh. 8:31–36
Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni
verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall
göra er fria.” De sade: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit
slavar under någon. Vad menar du med att vi då skall bli fria?” Jesus svarade:
”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven
stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen
befriar er blir ni verkligen fria.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
Skolor och andra läroinrättningar:

Käre Gud, vår himmelske Far. Tack för sommarlovet som har gett oss nya
krafter. Tack för att vi får börja ett nytt skolår med ny förväntan. Ge lärarna
vishet, kraft och tålamod i deras uppgift. Låt eleverna trivas i sin skola. Fyll
dem med iver att lära sig nya saker och hjälp dem att lägga en god grund för
sin egen framtid. Vi ber för eleverna och deras hem. Särskilt minns vi inför
dig de barn/unga/studerande som inte får tillräckligt stöd hemifrån och hotas
av utslagning. Vi ber för dem som ställer upp alltför höga mål och råkar i
ångest när de inte når upp till dem. Vi ber för alla som behandlas illa av sina
kamrater, och för dem som gör illa mot andra. Låt alla kunna känna sig trygga
när de tänker på sin skola.
Universitet och högskolor:

Käre Gud, du är all visdoms och sannings källa. Vi tackar dig för förmånen
att få arbeta i universitet och högskolor. Vi tackar för möjligheten att lära oss
VID LÄSÅRETS BÖRJAN
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nytt och att undersöka din skapade värld. Vi tackar för glädjen i att skapa
och upptäcka. Vi tackar dig för inspirerande miljöer som kan sporra oss till ett
gott arbete. Vi tackar dig för arbetslag där vi tillsammans kan glädja oss åt
våra resultat och där vi kan stödja varandra när vi har misslyckats. Välsigna
våra arbetskamrater och studiekamrater. Beskydda oss alla i din nåd. Amen.
eller
Gud, vi ber till dig: Välsigna alla som arbetar i universitet och högskolor. Vi
ber för lärare, studerande och all annan personal. Ge professorer och lärare
vishet och kraft i deras viktiga värv som fostrare och utbildare. Låt de
studerande finna glädje i kunskapen. Ge dem motivation att ständigt lära sig
mer och upptäcka nytt. Välsigna våra ansträngningar, så att de kommer vårt
land, mänskligheten och hela skapelsen till godo. Vi ber för dem som har
framgång i sina studier och för dem vars prestationer försvåras av bekymmer
och problem. Vi ber för dem som har en svag självkänsla. Vi ber för dem som
blir uttröttade och deprimerade. Låt de institutioner som ger högre utbildning
växa till i gemenskap och solidaritet. Ge varje högskola förmågan att bära sitt
ansvar för den högre utbildningen och för kulturen. Hjälp oss att alltid leva i
ditt ljus och låt oss finna styrka hos dig.
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E. Välsignelse av
vårdinrättning
En präst kan på begäran välsigna ett sjukhus, ett servicehus eller en annan vårdinrättning.

Psalmer
Följande psalmer kan användas: 281, 289, 291, 296, 303, 417, 467, 478 eller 482.
Man kan också använda sång nr 759, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
vårdinrättning, s. 169.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats här i – – – för att tacka Gud, alla gåvors givare,
och för att lyssna till Guds ord. Vi ber om hans välsignelse över denna/detta
– – – och över alla dem som arbetar och vårdas / bor här.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Den som bor i den Högstes skydd *
och vilar i den Väldiges skugga,
han säger: ”Herren är min tillflykt och min borg, *
min Gud som jag förtröstar på.”
Han täcker dig med sina vingar, †
under dem finner du tillflykt, *
hans trofasthet är en sköld och ett bålverk.
Din tillflykt är Herren, *
du har gjort den Högste till ditt värn.
Ps. 91:1–2, 4, 9
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

Jes. 46:3–4
Hör på mig, Jakobs ätt,
ni som är kvar av Israel,
och som jag lyft ända sedan ni föddes,
burit från er första stund.
Ännu när ni blir gamla är jag densamme,
ännu när ni grånat skall jag bära på er.
Jag har skapat er,
jag skall lyfta, bära och rädda er.
Matt. 25:34–36
Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ”Kom, ni som har fått
min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens
skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig
att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav
mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte
mig.”
Luk. 10:33–35
En samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes
av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband
dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus
och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden
och sade: ”Sköt om honom, och kostar det mer skall jag betala dig på
återvägen.”
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Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
P

Gud har gett oss uppgiften att ta hand om varandra. Må Gud den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga Anden, välsigna denna/
detta – – – och den verksamhet som äger rum här.

Bön
Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor du ger oss och för att du är nära i
livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor.
Välsigna i din godhet denna/detta – – – . Beskydda den/det, så att varken
den/det eller dess verksamhet kommer till skada. Vi tackar dig för alla som
har varit med om att planera, bygga och försköna den/det. Tänk på dem i din
nåd.
Du har gett oss livet som gåva och kallat oss att dela det med varandra. Ge
oss kraft i vår svaghet. Vi ber om din välsignelse över alla dem som bor/vårdas
här på – – – och över dem som kommer hit på besök. Välsigna också dem
som arbetar här. Stöd dem med din kärlek och ge dem kraft för det dagliga
arbetet.
Vi gläder oss över livet. Gå med oss, tills vi når den eviga glädjen i ditt rike.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.
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F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal
eller annan arbetsplats
En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal
eller en annan arbetsplats.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 466, 467, 470, 478 eller 485
– tacksägelsepsalm: 289, 454 eller 471:1, 2 och 4
Man kan också använda sång nr 760, som är avsedd att sjungas vid välsignelse av
industrianläggning, kontor eller annan arbetsplats, s. 170.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats till fest då – – – nu inleder sin verksamhet. Vi ber
om välsignelse och beskydd för alla som arbetar här. Gud har gett människan
den ansvarsfulla uppgiften att förvalta skapelsen. Med vårt arbete skaffar vi
utkomst åt oss själva och varandra. Vi har kallats att utföra vårt arbete till
Guds ära och våra medmänniskors bästa.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Herre, vår härskare, †
väldigt är ditt namn över hela jorden. *
Jag vill besjunga din himmelska prakt.
När jag ser din himmel, som dina fingrar format, *
månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne, *
en dödlig att du tar dig an honom?
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Du gjorde honom nästan till en gud, *
med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk, *
allt lade du under hans fötter:
Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.
Ps. 8:2, 4–7, 10
eller
Ni gudfruktiga, förlita er på Herren, *
han är er hjälp och er sköld.
Han välsignar dem som fruktar honom, *
både mäktiga och ringa.
Må ni välsignas av Herren, *
han som har gjort himmel och jord.
Ps. 115:11, 13, 15

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

Bibelläsning
Moment 4.

Job 28:1–6
Det finns gruvor med silver,
platser där man utvinner guld,
järn hämtas ur marken,
och stenar smälts till koppar.
Människan får mörkret att vika
och tränger längst ner i djupen
till stenen som göms i svartaste natt.
Djupt under jorden som frambringar föda
förvandlas allt som av eld.
Där nere är stenen safir
och gruset är guld.
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Job 28:9–14
Människan ger sig på den hårda stenen
och vänder bergen ut och in.
Hon hugger gångar in i klippan,
och alla slags dyrbarheter blottas för ögat.
Vattenådror täpper hon till,
och det som var dolt förs upp i ljuset.
Men visheten, var finns den?
Var är den plats där insikten bor?
Människan vet inte vägen till den,
man finner den inte i de levandes land.
”Den är inte hos mig”, säger Djupet,
och Havet säger: ”Här finns den inte.”
Job 28:23, 28
Gud känner vägen till visheten,
han vet var den bor.
Till människan sade han:
”Att frukta Herren, det är vishet,
att sky det onda är insikt.”
Rom. 12:6–12
Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till
vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den
som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att
frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa
barmhärtighet.
Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra i ömsesidig
aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren.
Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen.
Kol. 3:17
Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud
fadern genom honom.
Jak. 3:13–18
Om någon av er är vis och erfaren skall han med sin goda vandel ge prov på
den mildhet som hör visheten till. Men har ni bitter avund och självhävdelse
i era hjärtan skall ni inte skryta och tala osanning. Sådan vishet kommer inte
från ovan, utan är jordisk, oandlig, demonisk. Där det finns avund och
självhävdelse, där finns också oordning och allsköns uselhet. Visheten från
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ovan däremot är ren, men dessutom fridsam, försynt och foglig, rik på
barmhärtighet och goda gärningar, omutlig och uppriktig. Rättfärdigheten
utsås i frid och bär frukt för dem som håller frid.
1 Petr. 3:8–11
Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek,
barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf,
utan tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.
Den som älskar livet och vill ha goda dagar,
han skall avhålla sin tunga från det som är ont
och sina läppar från svekfulla ord.
Han skall undvika det onda och göra det goda,
han skall sträva efter att hålla fred.
1 Petr. 4:10–11
Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar skall komma ihåg
att han får sina ord från Gud, den som tjänar att han tjänar med den styrka
Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är
härligheten och makten i evigheters evighet, amen.
Matt. 25:14–28
Jesus sade:
”Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kallade till sig
sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem
talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga.
Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg
och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två
talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick
och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas
herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter
kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här
är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen
tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till
glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade:
’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre
sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag
skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått
en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård
man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut.
Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är
ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att
jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då
skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen
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dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt
mannen med de tio talenterna.’ ”

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
P

Gud har gett människan i uppdrag att på ett ansvarsfullt sätt förvalta
skapelsen. Må Gud den treenige, Fadern och (+) Sonen och den heliga
Anden, välsigna alla som arbetar här.

Bön
Vår Skapare och Gud. Vårt liv vilar i dina händer. Du har gett oss vishet,
kunskap och kraft att vårda din skapelse. Var med alla som arbetar vid denna
– – – . Fyll dem med respekt för varandra och med ansvarskänsla för allas
välfärd. Låt kunskap, yrkesskicklighet och teknik bli till välsignelse för alla
människor. Beskydda var och en som arbetar här. Allsmäktige Gud, du som
själv verkar genom människors arbete, led oss i allt vad vi gör. Låt varje
människa finna ett arbete där hon kan fylla sin uppgift som människa och
tillsammans med andra tjäna dig och sina medmänniskor. Detta ber vi om
genom Jesus Kristus, vår Herre.
eller
Vår Skapare och Gud. Vårt liv vilar i dina händer. Välsigna alla som arbetar
i – – – . Ge dem den vishet och kraft de behöver för att framgångsrikt utföra
sina uppgifter. Ge dem gåvan att kunna samarbeta och låt dem finna glädje i
arbetet. Välsigna hela deras liv. Hjälp och trösta dem när de möter svårigheter.
Välsigna också dem som – – – samarbetar med och betjänar. Hjälp oss att
stöda dem som lider nöd och brist. Dig, alla goda gåvors givare, vill vi tacka
och prisa, nu och alltid genom vår Herre Jesus Kristus.
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G. Ibruktagande av fana
En präst kan på begäran hålla en andaktsstund vid ibruktagande av fana.
Andakten kan förrättas i kyrkan eller på annan lämplig plats. Före förrättningen bärs
Finlands flagga in i koret, följd av den fana som skall tas i bruk. Denna bärs in hoprullad.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 279:1–3 och 9, 383, 417, 548 eller 549
– tacksägelsepsalm: 289:1–2 och 4, 303:2 och 4 eller 304:1, 6 och 10
Man kan också använda sång nr 761, som är avsedd att sjungas vid ibruktagande av
fana, s. 171.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att ta i bruk – – – fana. Vi tackar Gud för den
verksamhet som – – – får idka och ber att denna förening/detta samfund skall
få tjäna det som är gott och rätt, så att Guds vilja sker i allt.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Res ett baner för dina trogna,
dit de kan fly undan pilbågen.
Ps. 60:6

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bibelläsning
Moment 4.

4 Mos. 10:11–14, 33–36
Under det andra året, den tjugonde dagen i andra månaden, höjde sig molnet
från förbundstecknets boning. Då bröt israeliterna upp från Sinaiöknen och
vandrade från lägerplats till lägerplats tills molnet stannade i Paranöknen.
Detta var första gången de bröt upp enligt den ordning som Herren hade
ålagt dem genom Mose.
Först bröt Judas läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med
Nachshon, Amminadavs son, i spetsen för Judas avdelning.
De bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsmarscher. Herrens
förbundsark gick före dem under de tre dagarna för att välja ut deras rastplatser.
Och Herrens moln fanns över dem om dagen när de drog vidare från sin
lägerplats.
När arken bröt upp sade Mose:
Res dig, Herre,
må dina fiender skingras,
dina motståndare fly!
Och när den stannade sade han:
Vila, Herre,
du som leder Israels tallösa skaror!

Jes. 62:10–12
Fram, fram genom portarna!
Bana väg för folket!
Bryt väg, bryt väg,
röj undan alla stenar!
Höj ett fälttecken för folken!
Herren förkunnar över hela jorden:
Säg till dotter Sion:
Se, din räddare kommer.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
De skall kallas ”det heliga folket”,
”de som Herren befriat”,
och du skall heta ”den man söker sig till”,
”staden som aldrig blir övergiven”.
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Jer. 4:5–6
Kungör detta i Juda,
ropa ut det i Jerusalem,
stöt i horn över hela landet,
kalla samman ett uppbåd:
Låt oss samlas i de befästa städerna!
Höj fälttecknet! Till Sion!
1 Kor. 12:4–6, 12, 14, 18–20, 24–27
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men
Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han
som verkar i allt och överallt.
Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många
kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
Kroppen består inte av en enda del utan av många. Men nu har Gud
gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans
var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid
många delar, men en enda kropp.
När Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt
ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla
delarna skulle visa varandra samma omsorg. Lider en kroppsdel, så lider också
alla de andra. Blir en del hedrad, så gläder sig också alla de andra.
Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den.
Fil. 2:1–4
Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och
gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min
glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke
och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra
högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras.
1 Petr. 3:8–11
Ni skall alla leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan
tvärtom: välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse.
Den som älskar livet och vill ha goda dagar,
han skall avhålla sin tunga från det som är ont
och sina läppar från svekfulla ord.
Han skall undvika det onda och göra det goda,
han skall sträva efter att hålla fred.
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Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
Fanan vecklas ut.

P

Gud är all gemenskaps källa. Må Gud den treenige, Fadern och (+)
Sonen och den heliga Anden, välsigna – – – :s verksamhet, för vilken
denna fana är en samlande symbol.

Bön
Herre, vår Gud, vi tackar dig för den sammanslutning / den förening, som har
denna fana som sin symbol. Välsigna alla som samlas till verksamhet kring
den. Ge dem en gemensam vision som du kan välsigna. Fyll dem med
ansvarskänsla och hjälpsamhet, och lär dem att ta hänsyn till varandra. Gör
oss alla lyhörda för din vilja. Vår Gud och Fader, skänk alla människor gemenskap med dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
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22
Bordsböner
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Psalmer
Före bordsbönen kan man sjunga psalm 307:1–2, 396, 486, 529:1, 530, 531 eller vers 1 i
sång nr 762, Allas ögon väntar på dig , Herre, s.172.

A.Välsignelse före måltiden
För välsignelse före måltiden finns det fyra alternativ, av vilka det första baserar sig på
bordsbönen i Lilla katekesen.

Alternativ 1

Psaltarpsalm
Alla sätter sitt hopp till dig, *
du skall ge dem föda i rätt tid.
Du ger dem, och de tar emot, *
du öppnar din hand, och de äter sig mätta.
Ps. 104:27–28
eller
Allas ögon är vända mot dig, *
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand *
och stillar allt levandes hunger.
Ps. 145:15–16

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

F
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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.
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Välsignelse
P/S Himmelske Fader, välsigna oss och dessa dina gåvor (+) som vi tar
emot ur din milda hand. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

Alternativ 2
P/S Vi prisar dig, Herre vår Gud, världens Skapare. Du skänker oss föda
genom jordens frukt och människors arbete. Välsigna (+) vår mat och
låt i din godhet alla människor få sitt dagliga bröd. Vi ber för dem som
lider nöd. Genom Jesus Kristus, vår Herre.
F

Amen.

Alternativ 3
P/S Jesus Kristus, du är livets bröd. Välsigna den mat vi får i dag. Inneslut
vår familj, våra vänner och våra medmänniskor i din kärlek. Prisat
vare ditt namn.
F

Amen.

Alternativ 4
Psalm 529:1 eller vers 1 i sång 762, Allas ögon väntar på dig, Herre, s. 172.

B. Tacksägelsebön efter måltiden
För tacksägelsebönen efter måltiden finns det tre alternativ, av vilka det första baserar sig
på tacksägelsebönen i Lilla katekesen.

Alternativ 1

Psaltarpsalm
P/S Tacka Herren, ty han är god, *
evigt varar hans nåd.
Han stillar allt levandes hunger, †
han som ger föda åt djuren, *
åt korpens skrikande ungar.
Han gläder sig inte åt stridshästars kraft *
och soldaternas snabba steg.
BORDSBÖNER
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Nej, Herren älskar de gudfruktiga, *
dem som hoppas på hans nåd.
Ps. 136:1; 145:16; 147:9–11

Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt. Herrens bön utelämnas ifall den betts före måltiden.
Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 151.

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.

Bön
P/S

Vi tackar dig Fader, genom Jesus Kristus vår Herre, för allt gott som du
har gjort, du som lever och härskar i evighet.

F

Amen.

Alternativ 2
P/S Herre, vi tackar dig för denna måltid. Inneslut oss i din godhet och för
oss till det eviga livet. Allt skapat prisar dig, du som lever och härskar i
evighet.
F

Amen.

Alternativ 3
Psalm 529:2 eller vers 2 i sång nr 762, Allas ögon väntar på dig, Herre, s. 172.
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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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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 (+) Sonens och den heliga Andens namn.
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ALTERNATIV TEXT TILL VÄLSIGNELSEN

tjänster. 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
*
†
+
(+ )
[]

8

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
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