Din ljusa skugga och Kyrkohandbok för Svenska kyrkan 2018
Kyrkohandboken är ett av Svenska kyrkans viktigaste instrument för dess grunduppdrag att förkunna
evangelium. Den ska ge ramar, inspiration och stöd för församlingarnas gudstjänstfirande. Samtidigt
uttrycker den Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. I kyrkohandboken finns ordningar för bland
annat gudstjänster som högmässa, konfirmation, dop, vigsel, begravning eller bikt. Vissa
formuleringar och böner ska användas medan andra är förslag.
Många har frågat om vi kan fortsätta att fira och dansa Din ljusa skugga nu när vi fått en ny
kyrkohandbok. Svaret är: självklart kan vi det. Men precis som med den gamla handboken finns det
moment i gudstjänsten som vi måste tänka på och ta hänsyn till. Här kommer några rader om hur vi
kan göra.
Huvudgudstjänst
Din ljusa skugga är komponerad som en dansmässa, dvs den ryms inom det som tidigare kallades
Temamässa. Den kan firas som huvudgudstjänst i församlingen enligt ordningen för Mässa (se
Kyrkohandbok för Svenska kyrkan sidan 24-25), men då måste församlingen ansöka hos Domkapitlet
eftersom Din ljusa skugga innehåller både texter och musik som inte finns i Kyrkohandbok för
Svenska kyrkan. Detta är fullt möjligt att få tillstånd för, på samma sätt som Domkapitlen beviljar
tillstånd för att fira t ex Vismässan, Träd in i dansen och andra specialkomponerade mässor.
Kyrkoordningen möjliggör detta genom 18 kapitlet 6 §.
Annan gudstjänst
Din ljusa skugga kan naturligtvis också firas som en gudstjänst som inte är huvudgudstjänst. Då firas
den enligt ordningen för Mässa (se Kyrkohandbok för Svenska kyrkan sidan 22-23). Här behöver vi då
göra ett par tillägg till den komponerade mässan.
En mässa eller gudstjänst i Svenska kyrkan ska alltid börja med något av dessa alternativ:
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
eller
I Guds: Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
eller
I Guds, den treeniges, namn
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Psalm (någon av Psalmerna 1-700 i Psalmbok för Svenska kyrkan)
Inledning – Det går en dans
Introitus – Aftonstjärnan tänds
Bibelord (kan vara ett bibelord som finns i Din ljusa skugga eller ett som passar för tillfället)
som övergår i en utläggning som kan vara några ord om hur Din ljusa skugga är uppbyggd
med att vi dansar genom natten till dagen och uppståndelsen. Dessa ord för sedan över till
Överlåtelsebön – Midnatt. Denna Överlåtelsebön fungerar väl och det måste inte vara en
Överlåtelsebön ur Kyrkohandbok för Svenska kyrkan.
Kyrie – Vargtimmen
Gloria – Ljuset anas
Sanctus – Uppståndelsens sol
Nattvardsbön (måste vara en av de 14 som finns i Kyrkohandbok för Svenska kyrkan). Jag har
funnit att Nattvardsbön 8 stämmer in fint i Din ljusa skuggas tema.
Vår Fader – måste vi be med de ord som finns i handboken
Herrens bön – När ditt rike kommer

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kommunionen
Måltiden – Du gör jorden ny
Dans för varje dag
Välsignelsen
Psalm
Nattens labyrint

Lund i Pingstens tid 2018
Karin Sundmark
stiftsadjunkt i Lunds stift och handläggare för gudstjänstfrågor

