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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