
138 ANDAKTER VID OLIKA TILLFÄLLEN

F.  Välsignelse av industri-
     anläggning, 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.




