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D. Vid minnesstund
Detta formulär kan i tillämpliga delar användas vid minnesstund över en avliden eller
t.ex. på årsdagen av ett dödsfall eller vid släktmöten där man minns bortgångna med-
lemmar.
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Vid en minnesstund kan man på ett bord som är täckt med en vit duk placera en bibel,
ett kors eller ett krucifix, ett fotografi av den avlidna och ett tänt ljus.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 274, 319 eller 571
– före böneavsnittet: 243, 310, 402 eller 414
– avslutande musik: 31, 243, 259:5–7, 273:5–6, 292, 306 eller 539:3–5

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Vi har samlats för att minnas NN / för att minnas bortgångna
medlemmar av vår släkt. Vi tänker på hur mycket han/hon/de har betytt för
oss, och vi känner tacksamhet för gemensamma upplevelser som alltjämt lever
kvar i vårt minne. Dödens närhet berör oss alla. Här får vi dela vår sorg och
saknad. Gud är Herren över liv och död, och han har lovat vara med oss alla
dagar. Han leder oss med sitt ord på vägen till det eviga livet.

eller

Kära vänner. Den uppståndne Herren Kristus säger: ”Var inte rädd. Jag är
den förste och den siste och den som lever” (Upp. 1:17–18). Alla är vi länkar i
generationernas kedja och var och en av oss skall gå bort när tiden är inne.
Men Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. I tron på honom finner vi
det oförgängliga livet. Han är med oss alla dagar till tidens slut.

Psaltarpsalm
Moment  3.

Herren är min herde, *
ingenting skall fattas mig.
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Han för mig i vall på gröna ängar, *
han låter mig vila vid lugna vatten.

Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar, *
sitt namn till ära.

Inte ens i den mörkaste dal  *
fruktar jag något ont,

ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.

Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,

och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.

Ps. 23:1–4, 6

eller

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer min räddning.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Bara hos Gud finner jag ro, *
från honom kommer mitt hopp.

Han är klippan som räddar mig, *
min borg där jag står trygg.

Från Gud kommer min hjälp och min ära, *
Gud är min tillflykt, min starka klippa.

Ps. 62:2–3, 6–8

eller

Lär oss hur få våra dagar är, *
då vinner vårt hjärta vishet.

Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? *
Förbarma dig över dina tjänare!

Mätta oss var morgon med din nåd, *
så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.

Gläd oss lika länge som du plågat oss, *
lika många år som vi har lidit.

Ps. 90:12–15

eller
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Människans dagar är som gräset: *
hon spirar som blomman på marken,

så sveper vinden fram, och den är borta, *
platsen där den stod är tom.

Men evigt varar Herrens nåd *
mot dem som fruktar honom.

Hans trofasthet når till kommande släkten, *
när man håller hans förbund.

Ps. 103:15–18

[Gloria Patri]
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

 Rom. 14:7–9

Ingen av oss lever för sin egen skull, och ingen dör för sin egen skull. Om vi lever,
lever vi för Herren, och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör
tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus dog och fick liv igen för att härska över både
döda och levande.

1 Kor. 15:53–57

Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir
det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din
seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen.
Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

2 Kor. 4:16–18

Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre
människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den
överväldigande, eviga härlighet de bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det
synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.
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Mark. 13:33–37

Jesus säger:
”Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som

när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta
hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att
vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på
kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att
han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag
säger till alla: Håll er vakna!”

Joh. 6:37–40

Jesus säger:
”Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer

till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att
göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta
är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem
som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är
min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv.
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.”

Joh. 15:9–12

Jesus säger:
”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. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat
er.”

Böneavsnitt
Moment 8.

Bön
1.
Gud, vår himmelske Fader. Du skänker oss vårt liv och vi vänder åter till dig.
För ett ögonblick höljer du vårt liv i dödens hemlighet, för att åter lyfta upp
det i ljuset, renat och förnyat. Se till oss och hör oss, vi som saknar våra
bortgångna kära. Trösta oss i vår sorg och hjälp oss att ta varje dag ur din
hand. Tack för att du vill oss väl. Gud, inför dig blir vi stilla och tänker på
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den/dem som har avsomnat. Vi tänker på vårt eget liv, på vår död och på den
härlighet som väntar oss. Hör nu också vår tysta bön.

– tyst bön

Gud, var med oss när vår tid är inne och vårt hjärta slår sitt sista slag. Tag oss
då hem till dig. Dig vare pris och ära, nu och i evighet.

 2.
Gud, himmelske Fader. Tack för att du känner oss. Du vet vår sorg och saknad.
Ge oss kraft och tröst i livet. Stärk vår tro på att allt vilar i dina händer. Gud,
inför dig blir vi stilla och tänker på den/dem som har avsomnat. Vi tänker på
vårt eget liv, på vår död och på den härlighet som väntar oss. Hör nu också
vår tysta bön.

– tyst bön

Tack för den gemenskap vi har fått erfara här i tiden. Ge oss nåden att också
i evigheten få möta våra bortgångna kära hos dig, barmhärtige Gud. Låt oss
mitt i vår sorg och saknad få se glansen av det eviga ljuset. Hör oss för din
älskade Sons Jesu Kristi skull.




