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3
      Upptagande i
   kyrkans gemenskap
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En person som har uppnått föreskriven ålder, är rätt döpt och inte tillhör någon
evangelisk-luthersk kyrka upptas som medlem i kyrkan sålunda att han eller hon efter
behövlig undervisning bekänner kyrkans tro (KO 1:3,1,3p). Formuläret följs i tillämpliga
delar också när en person som tidigare har tillhört en evangelisk-luthersk kyrka och
som meddelar sig önska bekänna sig till kyrkans tro återupptas som medlem i kyrkan
(KO 1:3,1,2p).
Undervisning och upptagande som medlem i kyrkan enligt handbokens formulär mot-
svarar skriftskolgång och konfirmation (KO 1:3,4). Samtycker kyrkoherden inte till en
anhållan om anslutning till kyrkan, skall ärendet överföras till kyrkorådet eller för-
samlingsrådet för avgörande (KO 1:3,3).
Den som fyllt femton år kan med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke ansluta sig till
kyrkan (3 § i religionsfrihetslagen). I fråga om ett barn under femton år hänvisas till
anvisningarna om barndop (1 A).
Upptagandet i kyrkans gemenskap sker i en kyrka, i ett kapell, i ett hem eller på annan
lämplig plats enligt vad prästen och personen i fråga kommer överens om.

I Inledning

1. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.

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

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

Växelhälsning
L Herren vare med er.
F Herren välsigne dig.
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3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Kära vän, NN. Du får i dag bekänna din tro tillsammans med oss och
bli medlem i vår kyrka. Vi tackar Gud för att han i dopet upptog dig
som sitt barn. Han kallar dig nu till ett liv i tro och kärlek. Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer
till mig skall jag inte visa bort.” (Joh. 6:37)

4.  Psaltarpsalm
Man kan välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller någon
annan psaltarpsalm.
Psaltarpsalmen kan läsas eller sjungas. Psaltarpsalmen av-
slutas med Gloria Patri, som utelämnas under  fastetiden  från
och med den femte söndagen i fastan.

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

Jag ser upp emot bergen: *
varifrån skall jag få hjälp?

Hjälpen kommer från Herren, *
som har gjort himmel och jord.

Han låter inte din fot slinta, *
han vakar ständigt över dina steg.

Han sover aldrig, han vakar ständigt, *
han som beskyddar Israel.

Herren bevarar dig, †
i hans skugga får du vandra, *
han går vid din sida.
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Solen skall inte skada dig om dagen, *
inte månen om natten.

Herren bevarar dig från allt ont, *
från allt som hotar ditt liv.

Herren skall bevara dig †
 i livets alla skiften, *
nu och för evigt.

Ps. 121

eller

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

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

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Jesus Kristus, vår Frälsare.
Vi tackar dig
för att du har kallat NN
till din kyrkas gemenskap
och för att han/hon i tro får ta sin tillflykt till  dig.
Uppfyll honom/henne med din heliga Ande.
Låt honom/henne lära känna dig och din kärlek
och en gång få komma till det himmelska hemmet.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar, nu och i evighet.
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2.
Allsmäktige Gud.
Se i nåd till NN,
som du har kallat till din kyrkas gemenskap.
Styrk honom/henne med din heliga Ande.
Låt honom/henne förbli en Jesu Kristi lärjunge
och en trogen medlem i din församling.
Hjälp honom/henne att alltid tjäna dig och sina medmänniskor.
Detta ber vi om i Jesu namn.

F Amen.

II Ordet

6. Bibelläsning
Någon eller några av följande texter läses. Man kan också välja texter enligt kyrko-
året eller andra bibeltexter.
Textläsaren anmäler bibelstället.

  Ef. 2:19–20

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.

Tit. 3:4–5

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara
räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan
därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder
och förnyar genom den heliga anden.

Luk. 15:20–24

Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på
honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade
och kysste honom. Sonen sade: ”Far, jag har syndat mot himlen och mot dig,
jag är inte längre värd att kallas din son.” Men fadern sade till sina tjänare:
”Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en
ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta
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den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var
förlorad och är återfunnen.” Och festen började.

Joh. 6:37

Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer

till mig skall jag inte visa bort.”

Joh. 13:34–35

Jesus säger:
”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat

er skall också ni älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni
visar varandra kärlek.”

7. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.

8. Tal
Prästen håller ett fritt tal eller använder sig av nedanstående tal. I talet kan t.ex.
följande ämnen beröras:

– barnaskapet hos Gud, Kristi försoningsverk, den heliga Andens gåva
– vården av troslivet
– kontakten med församlingen

Denna stund inför Guds ansikte är en familjehögtid. Den kristna försam-
lingen är en familj, och denna familj får nu glädjas över att ta emot en ny
medlem. Du, NN, är välkommen till denna familj och detta hem. Vi förenas
av en gemensam tro, och vi är kallade till ett liv i gemensam kärlek.

Likt alla andra familjer är också församlingen en gemenskap med fel
och brister. Därför är vi kallade att ha fördrag med varandra i kärlek och att
bära varandras bördor. Vi får söka ny kraft i budskapet om syndernas förlå-
telse. Mitt i församlingen finns denna förlåtelsens källa. Kring den är vi sam-
lade när Guds ord förkunnas, och ur samma källa öser vi nytt liv och ny kraft
när vi får del av nattvarden.

Välkommen till högmässan, som är familjens gemensamma fest. Där
förkunnas ordet, där ber vi med och för varandra, och där firar vi nattvarden
tillsammans. Därför är församlingen mer än ett vanligt hem. NN, kom och ta
emot dessa gåvor som en kraft för ditt liv. Låt den kristna tron bära dig genom
livet ända fram till det himmelska hemmet.
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III Upptagande i kyrkans
gemenskap

Den som skall upptas i kyrkans gemenskap kan gå fram till altaret.

9. Fråga
L Vill du bli upptagen i vår kyrkas gemenskap och bekänna vår gemen-

samma kristna tro?

Svar: Ja.

*10. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

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

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

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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*11. Välsignelse
L Du har uttryckt din önskan att ansluta dig till vår kyrka och du har

bekänt din tro.

Som Guds och hans församlings tjänare upptar jag dig, NN, i vår kyrkas
gemenskap i Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

Den nya församlingsmedlemmen: Amen.

Den nya församlingsmedlemmen knäböjer. Prästen lägger handen på  hans/
hennes huvud.

L Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktig-
het vare med dig.

F Amen.

12.Kyrkans förbön
Bönen kan formuleras fritt.

L/S Låt oss be.

Allsmäktige Gud. Vi ber för NN som har blivit medlem av vår kyrka.
Ge honom/henne nåden att troget hålla sig till ditt ord och att ofta
delta i den heliga nattvarden. Hjälp honom/henne att alltid leva som
en kristen. Var med honom/henne alla dagar. Välsigna NN och dem
som står honom/henne nära. Låt vår församling vara ett gott hem där
vi kan växa tillsammans. Låt oss alltid få vara dina barn och tag oss till
sist hem till dig i himlen. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.

F Amen.

13.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

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,
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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.

IV Avslutning

14.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.

15. Psalm
Psalmen kan ersättas av sång eller instrumentalmusik.




