A. Församlingens jubileumsdag
I anslutning till den dag av året när en församling har grundats kan man fira andakt
enligt detta formulär eller infoga delar av materialet i högmässan.
Andakten kan ledas av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 169 eller 181
– svar: 167 eller 172
– tacksägelsepsalm: 125, 166, 173:4, 174, 283, 284:1, 3 och 7, 292:3–4

Inledningsord
Moment 2.

Kära kristna. I dag firar vi minnet av vår församlings grundande. Vi tackar
kyrkans Herre för allt det goda som vi har fått genom församlingens gemenskap. Gud har varit mitt ibland oss. Han har talat till oss genom sitt ord, gett
oss liv och kraft genom sina sakrament och fört oss samman som syskon i
tron. Jesus Kristus har lovat att vara hos oss alla dagar till tidens slut.

Psaltarpsalm
Moment 3.
Man kan också välja en psaltarpsalm enligt kyrkoåret eller använda apostladagens
psaltarpsalm (Ps. 145:3–7).

Antifon
Men evigt varar Herrens nåd
mot dem som fruktar honom.
Ps. 103:17
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Psalm
Då skall jag sjunga ditt lov för mina bröder, *
i tempelskaran skall jag prisa dig.
Ni som fruktar Herren, prisa honom, †
ära honom, Jakobs ätt, *
bäva för honom, Israels ätt!
Ty han föraktade inte den svage *
och vände inte ryggen åt hans nöd,
han dolde inte sitt ansikte *
utan hörde hans rop om hjälp.
Du är källan till min lovsång *
i den stora tempelskaran.
Inför dem som fruktar Herren *
får jag frambära de offer jag lovat.
De betryckta får äta och bli mätta, †
de som sökt sig till Herren får prisa honom. *
– Må ni alltid vara fyllda av livsmod.
Hela jorden skall minnas vad som skett
och vända om till Herren, *
alla folk och stammar skall tillbe inför honom.
Ty kungamakten är Herrens, *
han härskar över folken.
De som sover i mullen kan inte hylla honom, *
de som vilar i jorden kan inte böja knä för honom.
Men jag lever för honom, *
och mina barn skall tjäna honom.
De skall vittna för nya släktled om Herren, †
förkunna hans rättfärdighet för ofödda släkten, *
ty han grep in.
Ps. 22:23–32
eller
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
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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.

Jos. 24:14–18
Josua sade till folket:
”Frukta därför Herren och tjäna honom redligt och troget. Gör er av
med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat och i Egypten, och
tjäna Herren. Om ni är ovilliga att tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill
tjäna: de gudar som era fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som
dyrkas av amoreerna, vilkas land ni bor i. Jag och min släkt vill tjäna Herren.”
Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra
gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur
Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken.
Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom
vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även
amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”
Ef. 2:19–22
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.
Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel
i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.
1 Petr. 2:4–5, 9–10
När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men
utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett
andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer
som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus.
Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk
som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara
ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann
barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
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Joh. 15:1–11
Jesus säger:
”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren
i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han,
så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat
för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av
sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i
mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den
som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de
samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och
mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader
förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har
älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud
blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i
hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli
fullkomlig.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Förbön
P/S Gud, vi tackar dig för din närvaro i ordet och sakramenten.
Var oss nära, när vi samlas i denna kyrka.
F

Herre, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för din Son, som blev vår bror och Frälsare.
Ge oss nåden att ta emot den frälsning han ger oss.
F

Kristus, förbarma dig över oss.

P/S Vi tackar för den heliga Anden, som stärker gemenskapen mellan dem
som är döpta till Kristus. Gör oss till dina vittnen.
F

Herre, förbarma dig över oss.

och/eller
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Bön
Också någon av bönerna i formuläret för invigning av kyrka kan användas, se Kyrkliga
förrättningar, del 2, s. 367.

1.
Allsmäktige Fader. Din församling är Kristi brud, som lever av din nåd och
förnyas i en sann tro. Hjälp oss att förbli i din gemenskap och att vara levande
medlemmar av din församling. Låt oss växa till i kunskapen om din kärlek, så
att vi ärar dig och lever enligt din vilja. Led oss in i den eviga härlighet som
du har lovat oss. Detta ber vi om genom din älskade Son Jesus Kristus.
2.
Kristus, vår Frälsare. Du har kallat din församling att förkunna ditt ord, att
vittna om din kärlek och så bli en ny gemenskap på vår jord. Du är det bröd
som ger världen liv. Du sänder oss ut till hela världen med budskapet om liv.
Hjälp oss att med glädje gå in i de uppgifter du ger oss. Lär oss att frimodigt
vittna, villigt tjäna och outtröttligt bygga upp gemenskap i en värld som törstar
efter kärlek. Kristus, vår Frälsare, din kämpande och triumferande kyrka
lovsjunger dig utan ände.
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