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C.Välsignelse av skola eller
     läroinrättning
En präst kan på begäran välsigna en skola eller en läroinrättning.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 322, 492 eller 496
– tacksägelsepsalm: 153, 289 eller 471
Man kan också använda sångerna nr 757 och 758, som är avsedda att sjungas vid väl-
signelse av skola eller läroinrättning, s. 167.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats här i – – –  för att tacka Gud, alla gåvors givare,
och för att lyssna till hans ord. Vi ber om hans välsignelse över denna skola/
läroinrättning och alla dem som arbetar här.

Psaltarpsalm
Moment 3.

Din kärlek, Herre, fyller hela jorden, *
lär mig dina stadgar.

Du har varit god mot din tjänare, *
Herre, som du har sagt.

Ge mig klokhet och kunskap, *
ty jag litar på dina bud.

Innan jag fick lida for jag vilse, *
men nu håller jag mig till ditt ord.

Du är god och vad du gör är gott, *
lär mig dina stadgar.

Ps. 119:64–68
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Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

1 Mos. 2:8–9, 15

Herren Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan
som han hade format. Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken,
sådana som var ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i trädgården stod
livets träd och trädet som ger kunskap om gott och ont.

Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka
och vårda den.

Ords. 2:1–6

Min son, om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
så att du lyssnar till visheten
och öppnar ditt hjärta för insikten,
om du ropar på klokheten
och kallar på insikten,
om du söker henne som man söker silver,
letar som efter en skatt,
då skall du förstå vad gudsfruktan är
och vinna kunskap om Gud.
Ty det är Herren som skänker vishet,
från hans mun kommer kunskap och insikt.

1 Kor. 3:6–9

Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som
planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten.
Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en skall få sin lön
efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge.

Luk. 2:41–52

Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också
när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då
festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusa-
lem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var
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med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och be-
kanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade
efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt
bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häp-
nade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när
de såg honom, och hans mor sade till honom: ”Barn, hur kunde du göra så
mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.” Han
svarade: ”Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos
min fader?” Men de förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde
han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade
allt detta i sitt hjärta. Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och
människors välbehag.

Böneavsnitt
Moment 8.

[Välsignelse]
P Gud har i sin godhet gett oss gåvan att vi hela tiden kan få lära oss

något nytt. Må Gud, den treenige, Fadern och (+) Sonen och den
heliga Anden, välsigna denna skola/läroinrättning och den undervis-
ning som här ges.

Bön

Himmelske Fader. Vi prisar dig för de gåvor du ger oss och för att du är nära i
livets alla skiften. Ur din hand får vi ta emot allt vad vi har. Hjälp oss att rätt
bruka dina gåvor.

Du har i din godhet gett oss denna skola/läroinrättning. Vi tackar dig för alla
som har varit med om att planera, bygga och inreda den. Tänk i nåd på dem
alla. Beskydda denna skola, så att ingenting skadar den.

Välsigna allt arbete som utförs här. Låt eleverna trivas, ge dem studieglädje
och hjälp dem att lägga en god grund för kommande uppgifter. Ge lärarna
och personalen vishet, kraft, tålamod och arbetsglädje. Låt all fostran bygga
på ditt ord och dina heliga bud. Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.




