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Konfirmationsmässa A
För att kunna delta i konfirmationen bör man vara medlem i kyrkan och berättigad att
konfirmeras på grund av konfirmandundervisningen. I konfirmationen bekänner sig de
unga till kyrkans tro samt berättigas att självständigt delta in nattvarden. Konfirmationen
förrättas av en präst eller en lektor (KO 3:5).
Vid konfirmation av en vuxen följs detta formulär i tillämpliga delar.
Konfirmationsmässan förbereds tillsammans med konfirmanderna. Konfirmations-
mässa A bygger på högmässans formulär.
Om nattvard inte firas vid konfirmationsgudstjänsten övergår kyrkans förbön direkt i
Herrens bön och avslutningsdelen. Vid högmässan följande dag kan man då använda
prefationens avslutning och tacksägelsebönen efter nattvarden från Konfirmationsmässa
A.
Deltagarna kommer in i kyrkan i procession. Först går korsbäraren (och ljusbärarna), se-
dan konfirmanderna, skriftskolans hjälpledare och lärare samt de som medverkar i
gudstjänsten. Liturgen går sist.

I Inledning

*1.Ingångspsalm
Psalmen kan ersättas av psaltarpsalm, körsång eller instrumentalmusik.
Procession under ingångsmusiken.

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

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära ungdomar, kära kristna församling. I dag har vi med glädje samlats
inför Guds ansikte för att fira konfirmationsgudstjänst. Vi tackar Gud
för att han älskar oss och för att han har vårdat sig om oss under hela
vårt liv. I sin godhet har han ända från dopets stund vakat över er som
skall konfirmeras. Han har låtit er växa och fördjupas i den tro som ni
i dag skall bekänna tillsammans med församlingen. Han känner oss
bättre än vi känner oss själva. Han förstår oss och hör oss också nu, när
vi tillsammans bekänner våra synder.
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4. Beredelse

Syndabekännelse
Syndabekännelsen kan läsas gemensamt. Under läsningen kan man knäböja.
Syndabekännelsen kan indelas i sekvenser genom lästa eller sjungna församlings-
acklamationer eller genom tystnad. Den kan följas av en tyst bön, som liturgen
kan uppmana till med orden: Hör också våra tysta böner om förlåtelse.

Alternativa syndabekännelser, se Gudstjänstboken s. 287.

1.
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss in i ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot
Hjälparen, den heliga Anden.

2.
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.
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Avlösning
Alternativa avlösningar, se Gudstjänstboken s. 293.

1.
Så säger Herren:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.

2.
Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

F Amen.

5.  Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm. Omkväde till psaltarpsalmerna s. 402,
nr 725.

För övrigt, se Gudstjänstbokens anvisningar.

Antifon
Herre, du är vår styrka och glans.
Genom din ynnest vinner vi seger.

Ps. 89:18

eller

Kom, låt oss jubla till Herrens ära
och hylla vår klippa, vår räddning!

Ps. 95:1

Psalm
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.

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

Kom, låt oss jubla till Herrens ära *
och hylla vår klippa, vår räddning!

Låt oss träda fram inför honom och tacka, *
hylla honom med sång och spel!

Kom, låt oss falla ner och tillbe, *
knäböja inför Herren, vår skapare,

ty han är vår Gud *
och vi hans folk, fåren i hans hjord.

Ps. 95:1–2, 6–7

 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.

Ps. 139:1–6
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas.

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

*7.Gloria och Laudamus
(Lovsång till den heliga Treenigheten)
Gloria och Laudamus utelämnas under adventstiden (från och med måndagen
efter första söndagen i advent) och under fastetiden (från och med askonsdagen).

I stället för Laudamus (eller Psb 144) kan i mässa 1 och 4 en av följande treenig-
hetspsalmer sjungas: 90:4, 145, 147, 153, 286, 298:4, 437:4 eller 566:7.

Texter och melodier till Laudamus, se Gudstjänstboken s. 28, 56, 86 eller 106.

För övrigt, se Gudstjänstboken s. 27, 56, 85 eller 105.

8. Dagens bön
Bönen kan också väljas enligt kyrkoåret, se Evangelieboken.
Efter uppmaningen till bön kan man iaktta en stunds tystnad för personlig bön.

Man kan vid behov och med beaktande av bönens tilltalsord avsluta dagens bön
med att t.ex. säga: Detta ber vi om i Jesu Kristi namn.

L Låt oss be.

1.
Käre himmelske Fader.
I dopet har du upptagit oss som dina barn
och som medlemmar i din familj.
Bevara oss i din vård
och ge oss frimodighet att alltid göra din vilja.
Hjälp oss att älska dig och varandra.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.
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2.
Gud, vår Far.
När vi döptes, tecknades vi med korsets tecken
på vår panna och på vårt bröst.
I dag tackar vi dig för detta tecken på din kärlek.
Hjälp oss att kämpa mot det onda
och gör oss till redskap för din frid.
Öka vår tro
och lär oss att leva tillsammans
enligt din vilja.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3.
Kom heliga Ande.
Låt vår rädsla förbytas i hopp,
vår otro och våra tvivel i förtröstan,
vår svaghet i kraft.
Kom och befria oss från ondskans makt.
Kom, fridens och kärlekens Ande.
Kom och välsigna vår konfirmation
och fyll den med din glädje.

F Amen.

II Ordet
I denna avdelning kan man även följa formuläret för högmässa (moment 9–15).

9. Textläsning
I allmänhet läses någon av innevarande söndags texter. Även följande texter kan
användas: 1 Tim. 6:11–12,  2 Tim. 3:14–17.

Vid textläsningen följs Gudstjänstbokens anvisningar.

10.  Dagens psalm (Graduale)
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*11. Evangelium
I allmänhet läses innevarande söndags evangelium. Även följande texter kan an-
vändas: Matt. 4:18–20, Mark. 8: 34–37.

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

12.Predikan

III Konfirmationen
Konfirmationen kan föregås av en psalm eller annan musik.

*13. Credo (Trosbekännelse)
Konfirmanderna går fram till altaret.

L Kära unga. Era föräldrar och faddrar bekände den kristna tron när ni
döptes. Trosbekännelsen handlar om vad Gud ger oss och vad han
gjort och gör för oss. Bekänn nu tillsammans med församlingen er
kristna tro:

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
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de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

14.Fråga eller uppmaning

Fråga

L Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta och i denna tro har ni
också blivit undervisade. Vill ni med Guds hjälp visa denna tro i ert
liv?

Konfirmanderna svarar: Ja.

L Må Gud hjälpa er att hålla ert löfte, och må han bevara er i tron på
Kristus.

eller

Uppmaning

L Kära konfirmander. Till denna tro blev ni döpta, och i denna tro har ni
nu också blivit undervisade. Må Gud ge er nåd att visa denna tro i ert
liv, och må han också bevara er i tron på Kristus.

15.Välsignelse
Konfirmanderna knäböjer vid altaret. De välsignas med handpåläggning. I välsig-
nelsen kan också faddrar eller andra assistenter delta.

Under välsignelsen kan t.ex. psalm 232 sjungas.

L Ta emot välsignelsen.

[NN (förnamnet)]
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

Efter att ha fått välsignelsen kan den konfirmerade säga amen och göra korsteck-
net.
De konfirmerade återvänder till sina platser efter välsignelsen, efter förmaningarna
(moment 16) eller efter psalmen (moment 17).
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16.Förmaningarna

Förmaning till de konfirmerade

L Kära unga vänner. Ni har nu passerat en viktig milstolpe på den vand-
ring som inleddes vid ert dop. Nu gäller det att hålla fast vid dopets nåd
och att fortsätta vandringen tillsammans med Kristus. Han lämnar er
inte. Han talar till er genom sitt ord, han möter er i nattvarden och
han hör era böner. Från och med nu får ni självständigt delta i nattvar-
den. Ni har nu också rätt att vara faddrar. Burna av församlingens för-
böner sänds ni ut från denna gudstjänst för att tjäna Herren med glädje.

Förmaning till föräldrar och faddrar

L Bästa föräldrar, faddrar och övriga församlingsmedlemmar. De som i dag
har blivit konfirmerade behöver era förböner och ert stöd för att växa
som kristna. Må Gud ge er sin kraft och nåd för denna stora livsupp-
gift.

17. Psalm
Psalmen kan ersättas med en sång av konfirmanderna.

18.Kyrkans förbön
Kyrkans förbön kan sammanställas tillsammans med konfirmanderna.
Om kyrkans förbön i övrigt, se Gudstjänstboken.

L Låt oss be.

Gud, käre himmelske Far. Vi tackar dig för att du har lovat vara med oss
alla dagar till tidens slut.

Vi ber för de unga som nu har konfirmerats: Bevara dem i tron. Lär
dem att hålla sig till ditt ord och att alltid leva i församlingens gemen-
skap. Fyll dem med din kärlek och hjälp dem att ge den vidare till
andra. Hjälp dem när svårigheter möter. Stöd och led dem i viktiga
avgöranden i livet.

Välsigna och bevara vår församling, dess medarbetare och förtroende-
valda. Var nära församlingens alla medlemmar. Låt budskapet om din
kärlek nå ut till hela världen.

Välsigna våra systrar och bröder nära och fjärran. Ge världens ledare
vishet. Hjälp folken att lösa sina konflikter utan våld och krig.
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Välsigna och bevara alla som har drabbats av olycka, sorg eller sjuk-
dom, och dem som har förlorat sitt hopp. Ge dem nytt mod och låt
dem känna att du är nära och tar hand om dem.

Välsigna och bevara våra hem och alla våra kära. Vi ber för våra föräld-
rar och syskon, våra far- och morföräldrar och faddrar. Se i nåd till de
ensamma. Kom du in i vår gemenskap och lär oss att hjälpa och respek-
tera varandra.

Allsmäktige Gud, vi tackar dig för att vi får lämna oss själva och hela
vår värld i dina händer. Led oss genom hela vårt liv och låt oss till sist få
komma hem till dig i ditt eviga rike.

F Amen.

IV Nattvarden

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

20.Nattvardsbön (den eukaristiska bönen)

Prefationsdialog, prefation och *Sanctus
Se Gudstjänstboken s. 38, 65, 91 eller 112.

Propriedelen i prefationens avslutning
Prefationens avslutning enligt kyrkoåret, se Gudstjänstboken s. 347.
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Mässa 1 och 4

Mässa 2a

Mässa 2 b
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Mässa 3

Bönen och instiftelseorden
För bönen och instiftelseorden väljs i första hand den alternativa texten i Guds-
tjänstboken s. 391.

21.Herrens bön
För  moment 21–24, se moment 21–24 enligt ifrågavarande serie i Gudstjänst-
boken.

– – –

25.Tacksägelsebön
Tacksägelsebönen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 216:6, 221:6–7, 222:4, under
fastetiden t.ex. 71:6 eller 87.

Tacksägelseböner, se Gudstjänstboken s. 395.

L  Låt oss be.

Vi tackar dig himmelske Fader,
för nattvardens gåva.
Tack för att du älskar oss.
Hjälp oss att leva nära dig och varandra.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F  Amen.
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V Avslutning

26.Benedicamus (Lovprisning)
Om man sjungit en psalm som tacksägelsebön (moment 25) utelämnas detta mo-
ment.
Under adventstiden (från och med måndagen efter första söndagen i advent) och
under fastetiden (från och med askonsdagen) utelämnas halleluja.
Lovprisningen kan också vara en lovpsalm, t.ex. 289:1 och 4, 298:4, 299:5–6, 303:4,
312, 496, under fastetiden t.ex. 70:4 eller 295:4.

*27. Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

F  Amen.

Sändning
Sändningsorden uttalas omedelbart före utgångsprocessionen.

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

eller

L/S Gå i frid.
Var frimodiga,
håll fast vid det goda,
[löna inte ont med ont.
Uppmuntra de modfällda,
stöd de svaga,
hjälp de förtryckta,]
visa aktning för alla människor.
Älska Herren och tjäna honom med glädje
i den heliga Andens kraft.
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*28. Avslutande musik
Psalm, körsång eller instrumentalmusik.
Under musiken går processionen ut i samma ordning som när den kom in.
Församlingen kan ansluta sig till processionen.




