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.
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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.
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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.
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