Tacksägelse i gudstjänst vid dödsfall
Anvisningar
Tacksägelse kallas det moment i gudstjänsten där församlingen meddelas att en
församlingsmedlem eller vän till församlingen har avlidit. Ibland används ordet parentation
men tacksägelsen lyfter tydligare momentets syfte och innebörd.
Omständigheterna kring de avlidna är olika. Somliga är väl kända i församlingen medan andra
inte har någon anknytning alls. Det blir då viktigt att behandla alla med samma respekt och
värdighet. Därför är det viktigt att tacksägelsen formuleras lika, oberoende av hur känd den
avlidne är i församlingen. Gränsdragningen kring när en församlingen närstående skall
nämnas i tacksägelse måste göras från fall till fall. Om tacksägelse inte är aktuell, kan ändå
närstående till en avliden tas med i gudstjänstens förbön.

Ordning
Tacksägelsen är ett tillkännagivande för församlingen, det finns inga krav på att anhöriga
skall vara med. Däremot är det självklart att anhöriga eller andra närstående får veta att
tacksägelsen äger rum, och att de inbjuds att närvara, särskilt om det inte finns en självklar
församlingsanknytning hos dem.

Vidare har tacksägelsen ett moment av just tacksamhet till Gud över den gåva personen fick
vara för gemenskapen. Även detta saknar värdering, var och en värderas lika inför Gud, som
skapar och räddar alla människor. Det kan vara lämpligt att tända ett ljus för den avlidne
som en del i tacksägelsen, på nattvardsbordet eller i eventuell ljusbärare.
Följande ordning är alltså inte en fullständig gudstjänst utan moment att placera in mellan
gudstjänstens flöden Samling och Ordet.

* Samling - Inledning
Gudstjänstledaren ger tecken åt församlingen att ställa sig upp.

L: En av församlingens medlemmar/församlingens gemenskap har fått bryta upp från detta
livet för att vara hos Gud. NN avled -dagen den datum månad i en ålder av … år. X blev
medlem av X församling år …, och var medlem av vår församling sedan år ….

Vi tackar Gud för NN och den kärlek hon/han har fått ta emot och ge åt andra. Vi tackar Gud
för allt vi har fått av Gud genom henne/honom, och vi innesluter
make/maka/livskamrat/partner, barn, släktingar och vänner i vår förbön.
* Ordet – Textläsning
L: När vi nu tackar Gud för NN, instämmer vi gemensamt i apostelns ord:
Alla: Om vi lever, lever vi för Herren, om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör,
tillhör vi alltså Herren.

Delande – Ljuständning
Gudstjänstledaren tänder ett ljus för den avlidna och ställer det på nattvardsbordet,
alternativt i eventuell ljusbärare.
Delande – Bön
Alternativ 1
Gud, tack för att vi får leva. Tack för att du älskar oss varje dag, från vår första dag i livet till
den sista. Nu när NNs liv är slut, tänder vi ljus och ber.
Vi ber för NNs make/maka, livskamrat, partner, barn, släktingar, vänner som sörjer och
saknar nu.
Vi ber för oss alla. Gud, du vet att vi ibland kan vara rädda för döden. Påminn oss då om att
du är med också när vi dör, och att du sluter oss i din famn efter döden. Tack för NN och allt
som hon/han fick betyda. Hjälp oss att inte vara rädda! Amen.

Alternativ 2:1
Gud, vi tackar dig för livets gåva och våra dagar här på jorden.
Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut.
Hjälp oss att förtrösta på din omsorg om oss också inför det som vi inte förstår.
Påminn oss om att du är med oss också i döden.

När nu NNs liv är slut, ber vi: låt ditt ljus lysa för oss idag. Ge oss mod och hopp.
Välsigna och bär hennes/hans make/maka, livskamrat, partner, barn, släktingar, vänner i
deras sorg.

Vi tackar dig för gemenskapen och vänskapen med NN och överlämnar nu henne/honom i din
omvårdnad. Låt NN vila i din glädje. Hjälp oss att vara beredda för vårt uppbrott från detta
liv. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen.

Alternativ 2:2
Livets Gud, tack för livets gåva och våra dagar på jorden.
Tack för nåden och kärleken som följer oss från livets början till dess slut. Idag tackar vi dig
för NN. Tack för all kärlek som hon/han fick ta emot från dig och som strömmat genom
hennes/hans liv till många andra.

Tack att du tar emot NN i din famn när nu hon/han har fått sluta sina dagar på jorden.
Låt henne/honom vila i din glädje. Välsigna och bär de närmaste i deras sorg
och låt oss alla leva beredda på vårt eget uppbrott från detta liv.
Amen.

Alternativ 3
Gudstjänstledaren ber en bön av tacksägelse för den avlidna och av förbön för de sörjande.

Gudstjänstledaren tecknar åt församlingen att sätta sig ner.

Sändning – Meddelande
Gudstjänstledaren kan meddela tid och plats för begravningsgudstjänsten om anhöriga så
önskar, och uppmana församlingen till fortsatt förbön och omsorg.

