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*2 Sanningens Ande, röj den nöd
som vi i hemlighet bära:
mänskan ej lever blott av bröd,
henne Guds ord måste nära.
Sänd oss en hunger runt kring jord
efter att höra Herrens ord.
Sanningens Ande, väck oss.
*3 Helige Ande, låt din röst
högt om Guds gärningar tala.
Vittna för tron om korsets tröst,
krossade hjärtan hugsvala.
Visa oss Guds rättfärdighet,
låt oss få se hans salighet.
Helige Ande, fräls oss.
					Fortsättning nästa sida.
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*4 Kärlekens Ande, hand i hand
lär oss som syskon att vandra.
Samman oss bind med fridens band,
hjälp oss att älska varandra.
Styr våra steg o Jesu spår,
lär oss att bedja Fader vår.
Kärlekens Ande, led oss.

(Kör sjunger först och församlingen svarar)

* INLEDNINGSORD
B
F
B
F

I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen
Herren vare med er.
Med dig vare ock Herren.

*LOVSÅNGEN (Gloria och Laudamus)
* BÖN OM FÖRLÅTELSE

B	
Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud  älskar.

F	Vi bekänner inför dig, helige Gud, att vi ofta och på många sätt har syndat
med tankar, ord och gärningar. Tänk på oss i barmhärtighet och förlåt oss
för Jesu Kristi skull vad vi har brutit.

* FÖRLÅTELSEORD
F

Amen.

* TACKBÖN

F	Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus
Kristus, vår Herre. Amen.

* KRISTUSROP (Kyrie)
B	
Helige herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige Frälsare, du  evige Gud,
förbarma dig över oss.

* DAGENS BÖN (Collecta)
F
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Amen

5

EPISTEL (Efesierbrevet 1:7–14)

I Jesus Kristus och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för
våra överträdelser – så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och
klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det
beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på
jorden. I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som
låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära,
vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också
ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning – i honom har
också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett
sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud
få pris och ära.

L
F

Så lyder Herrens ord.
Gud vi tackar dig

* EVANGELIUM (Johannesevangeliet 2:1–11)

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där.
Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och
Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara,
kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör
det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll
kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp
och bär det till bröllopsvärden”, och de gjorde det. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom – men
det visste tjänarna som hade öst upp vattnet – ropade han på brudgummen
och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när
gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till
nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han
uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.

PSALM 90

* HALLELUJA
F Halleluja …
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Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.
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PREDIKAN/VIGNINGSTAL

* FRÅGORNA

MUSIK

till prästkandidaterna
B Vill du i Guds den treeniges namn
åtaga dig uppdraget att vara präst och utöva detta så,
att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd
och Guds vilja förverkligad i världen?
K Ja.

Bist du bei mir j s bach

VIGNINGEN
KUNGÖRELSEN
B	
Efter antagning och prövning har domkapitlet i Linköpings stift kallat denne
man till tjänst som präst.
Notarie: …

LÖFTENA
inledningsord
B Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp,
ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen.
I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade
att föra ut evangelium i hela världen,
har prästen ett särskilt uppdrag.
En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten,
leda församlingens bön
och tillbedjan i gudstjänsten,
undervisa och utöva själavård
och så vara en herde för Guds hjord.
En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare,
öppen för människors behov
och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen.
Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk
vad det behöver för att renas och mogna i tron,
så att Guds kärlek blir synlig i världen.
Åt dig skall nu anförtros uppdraget att vara präst.
Möt dina medmänniskor med varsamhet och aktning.
Sök Guds viljas väg tillsammans med dem
och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.
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K
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Vill du stå fast i kyrkans tro,
rent och klart förkunna Guds ord,
så som det är oss givet i den heliga Skrift
och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse,
och rätt förvalta sakramenten?
Ja.
Vill du i din tjänst följa vår kyrkas ordning, iaktta den tystnadsplikt
som åvilar en präst och förverkliga din kallelse med Kristus som förebild?
Ja.
Vill du leva så bland människor,
att du blir vittne om Guds kärlek
och om försoningens hemlighet?
Ja.

* FÖRSÄKRAN
B
K
B
F

Bekräfta nu,
inför Gud och i denna församlings närvaro dina löften.
Jag, NN, vill med Guds hjälp och i förtröstan på Guds nåd
leva enligt dessa löften.
Må Gud, som har börjat ett gott verk i dig,
fullfölja det, så att hans goda vilja sker.
I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
Amen.
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* TROSBEKÄNNELSEN (Credo)
B
K
F
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Bekänn nu tillsammans med oss vår heliga kristna tro.
Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre,
Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen och tagit mandom
genom den helige Ande av jungfrun Maria
och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och äras och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv. Amen.

PSALM 96

2

Forma mig för ditt rike. / Uppväck mig, ge mig liv.
Tag mig nu in i din lydnad. / Herre, förvandla mig.

3

Nu till din tjänst, o Herre, / ger jag min kropp och själ.
Låt mig ur döden få uppstå. / Kristus, du livet är.

4

Omslut mig med din kärlek. / Världen behöver mig.
Världen behöver din kärlek / strömmande genom mig.

VIGNINGSBÖNEN
B

B

I Guds den treeniges namn,
på hans uppdrag och i hans församlings gemenskap viger vi denne
man till präst.
Låt oss åkalla Gud och bedja:
Gud, vi tackar dig som i din stora kärlek till oss människor
sände din Son Jesus Kristus som frälsare, våra själars herde
och överstepräst.
För vår salighets skull blev han lydig intill döden på korset.
Därför har du upphöjt honom över allt annat.
Han samlar i världen ett folk som tjänar dig
för att ditt namn skall hållas heligt och din vilja ske.
Du utser bland oss tjänare åt ditt evangelium
för att människor skall komma till tro,
kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas.
Av dig tar vi emot den som nu vigs till präst.
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Under biskopens och assistentens handpåläggning på den som vigs:
B Herre, kom till NN med din heliga Ande
och tag honom i din tjänst som präst i din kyrka.
Efter avslutad handpåläggning:
B Gud, vi ber dig:
F

Ge Jimmy uthållighet i försoningens tjänst.
Gör honom lyhörd och hängiven. Ge honom den frimodighet och kraft,
det tålamod han behöver, och bevara honom i din närhet.
Ge honom uppmuntran och glädje i arbetet.
Låt honom fördjupas i tron, hoppet och kärleken.
Genom Jesus Kristus, vår Herre,
som med dig och den helige Ande lever och verkar
i en gudom från evighet till evighet. Amen.

MOTTAGANDET

HERRENS BÖN (Pater Noster)
F

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

* PSALM 586

Under Veni sancte spiritus lägger biskopen på stolan och
mässhaken. Biskopen överlämnar vigningsbrevet till den nyvigda.
B

P å apostoliskt vis, genom bön och handpåläggning i Guds namn, har denne
man vigts till präst. Tag emot honom som Kristi  sändebud.

MUSIK
Fanfar f jackson

KYRKANS FÖRBÖN
L
F

Gud i din barmhärtighet …
Hör vår bön.
*3 Kraften som i allt pulserar brusar i vårt eget blod.
Herre, du som allt regerar, led oss med din Ande god.
Tänd den tro som oss kan bära. Låt oss leva till din ära.
					Fortsättning nästa sida.
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*5. Gör ej vad dig själv behagar, men dig själv åt honom giv,
i din dag de andras dagar, i ditt liv de andras liv.
Allt begär han, allt han ger dig. Alla dagar är han med dig.

* VÄLSIGNELSEN
F

Amen

* SÄNDNINGSORD
B
F

Låt oss gå i frid
I vår Herres Jesu Kristi namn

* AVSLUTANDE MUSIK (Postludium med Recession)
Preludium i G-dur BWV 541 j s bach
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