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D. Vid läsårets början
Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan.

Psalmer
Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.
Man kan också använda sång nr 748, som är avsedd att sjungas vid välsignelse inför
skolstarten, s. 157.

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner! I dag inleds ett nytt läsår med nya möjligheter. Varje dag är en
gåva från Gud. Hela den fascinerande och rika värld som Gud har skapat
öppnar sig för oss. Genom studier och forskning upptäcker vi nya dimen-
sioner av livet. Vi lär oss samtidigt hur vi skall leva för att handla rätt.Vi lyss-
nar nu till Guds ord och ber om hans välsignelse över den termin som börjar.
Redan i bibeln står det: ”Ge mig klokhet och kunskap, ty jag litar på dina
bud.” (Ps. 119:66)

Psaltarpsalm
Moment 3.

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?

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:

får och oxar, all boskap, *
och markens vilda djur,

himlens fåglar och havets fiskar, *
allt som vandrar havets stigar.

Herre, vår härskare, *
väldigt är ditt namn över hela jorden.

Ps. 8:4–10
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    eller

Herre, jag sätter mitt hopp till dig, *
du min Gud.

Herre, lär mig dina vägar, *
visa mig dina stigar.

Led mig i din sanning, lär mig, †
du som är min Gud, min räddare, *
ständigt hoppas jag på dig.

Ps. 25: 1, 4–5

eller

Lyssna, mitt folk, till min undervisning, *
hör vad jag har att säga!

Jag vill yppa visdomsord *
och tyda det förgångna.

Vad vi har hört och lärt känna, †
vad våra fäder berättade för oss, *
vill vi inte dölja för våra barn.

Vi skall berätta det för kommande släkten †
om Herrens ära och hans makt *
och om de under han gjort.

Ps. 78:1–4

eller

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.

Ps. 119:64–66
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Bibelläsning
Moment 4.

Ords. 1:1–7

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels konung.
De ger vishet och fostran,
så att man förstår de klokas ord
och låter sig fostras till insikt,
till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
De ger de oerfarna vett,
de unga kunskap och rådighet.
Den vise hör dem och ökar sitt vetande,
de vägleder den kloke.
De gör att man förstår tänkespråk och liknelser,
de visas ord och gåtor.
Gudsfruktan är kunskapens begynnelse,
dåren föraktar vishet och fostran.

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.

Ords. 3:1–8

Min son, glöm inte vad jag har lärt dig,
bevara mina bud i ditt hjärta.
Hög ålder och ett långt liv,
frid och välgång skall de ge dig.
Låt godhet och sanning förbli hos dig.
Bind dem kring din hals,
skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Då blir du uppskattad för din klokhet
av både Gud och människor.
Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta
och lita inte till ditt eget förstånd.
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Tänk på honom var du än går,
så skall han jämna vägen för dig.
Tyck inte att du själv är vis,
frukta Herren och fly det onda.
Det ger hälsa åt din kropp,
kraft åt alla dess ben.

1 Kor. 13:11–12

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som
ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser
vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap
begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

2 Tim. 3:14–17

Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare
du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna;
de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på
Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man
undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den
som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

Jak. 1:5

Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt alla utan
förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.

Matt. 7:24–29

Jesus säger:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok

man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt
på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem
är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom,
vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev
stort.”

När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans
undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

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 Jerusalem
utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med
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i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta.
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 häpnade 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.

Joh. 8:31–36

Till de judar som trodde på honom sade Jesus: ”Om ni förblir i mitt ord är ni
verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall
göra er fria.” De sade: ”Vi härstammar från Abraham och har aldrig varit
slavar under någon. Vad menar du med att vi då skall bli fria?” Jesus svarade:
”Sannerligen, jag säger er: var och en som syndar är slav under synden. Slaven
stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu Sonen
befriar er blir ni verkligen fria.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön

Skolor och andra läroinrättningar:

Käre Gud, vår himmelske Far. Tack för sommarlovet som har gett oss nya
krafter. Tack för att vi får börja ett nytt skolår med ny förväntan. Ge lärarna
vishet, kraft och tålamod i deras uppgift. Låt eleverna trivas i sin skola. Fyll
dem med iver att lära sig nya saker och hjälp dem att lägga en god grund för
sin egen framtid. Vi ber för eleverna och deras hem. Särskilt minns vi inför
dig de barn/unga/studerande som inte får tillräckligt stöd hemifrån och hotas
av utslagning. Vi ber för dem som ställer upp alltför höga mål och råkar i
ångest när de inte når upp till dem. Vi ber för alla som behandlas illa av sina
kamrater, och för dem som gör illa mot andra. Låt alla kunna känna sig trygga
när de tänker på sin skola.

Universitet och högskolor:

Käre Gud, du är all visdoms och sannings källa. Vi tackar dig för förmånen
att få arbeta i universitet och högskolor. Vi tackar för möjligheten att lära oss
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nytt och att undersöka din skapade värld. Vi tackar för glädjen i att skapa
och upptäcka. Vi tackar dig för inspirerande miljöer som kan sporra oss till ett
gott arbete. Vi tackar dig för arbetslag där vi tillsammans kan glädja oss åt
våra resultat och där vi kan stödja varandra när vi har misslyckats. Välsigna
våra arbetskamrater och studiekamrater. Beskydda oss alla i din nåd. Amen.

eller

Gud, vi ber till dig: Välsigna alla som arbetar i universitet och högskolor. Vi
ber för lärare, studerande och all annan personal. Ge professorer och lärare
vishet och kraft i deras viktiga värv som fostrare och utbildare. Låt de
studerande finna glädje i kunskapen. Ge dem motivation att ständigt lära sig
mer och upptäcka nytt. Välsigna våra ansträngningar, så att de kommer vårt
land, mänskligheten och hela skapelsen till godo. Vi ber för dem som har
framgång i sina studier och för dem vars prestationer försvåras av bekymmer
och problem. Vi ber för dem som har en svag självkänsla. Vi ber för dem som
blir uttröttade och deprimerade. Låt de institutioner som ger högre utbildning
växa till i gemenskap och solidaritet. Ge varje högskola förmågan att bära sitt
ansvar för den högre utbildningen och för kulturen. Hjälp oss att alltid leva i
ditt ljus och låt oss finna styrka hos dig.




