
Missionsprovinsen i Sverige och Finland  /  Johanneskoinonian, Kristianstad 

Förnyelse av prästlöften, Påskdagen 2012 – kyrkoherde Jan-Erik Appell:

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Bröder och systrar i Herren! Vi är samlade i Den himmelska glädjens kapell i Kristianstad för att 
fira Påskdagens högmässa. Men då denna församlings kyrkoherde, Jan-Erik Appell, av Svenska 
kyrkan, domkapitlet i Lund, förklarats obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, kommer vi först 
att få höra honom förnya sina prästlöften. 

Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Jan-Erik Appell:

Vill du i Guds den Treeniges namn förnya dina prästlöften och vinnlägga dig om att på allt sätt 
förvalta ditt ämbete Gud till ära och människor till frälsning? (Ja)

Vill du efter bästa förstånd och samvete rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i 
den heliga Skrift och vår evangelisk-lutherska bekännelse? (Ja)

Vill du visa församlingen trogen och villig tjänst, genom att förmana till gudaktighet, ha kristen 
omsorg om de fattiga, sjuka och värnlösa, och efter den nåd Gud ger trösta och upprätta bedrövade 
och bekymrade hjärtan? (Ja)

Vill du troget följa provinsordningen för Missionsprovinsen i Sverige och Finland? (Ja)

Vill du även leva så att ditt liv blir till föredöme för alla och ingen till anstöt? (Ja)

Detta lovar jag, Jan-Erik Appell, inför den allvetande Guden och med den stora räkenskapsdagen 
för ögonen, att med Guds nåd och hjälp redligt och samvetsgrant följa.

Gud allsmäktig styrke och hjälpe dig att hålla dessa löften. Enligt den fullmakt som mig, på Guds 
vägnar, är betrodd av hans kyrka i detta ärende, ger jag dig härmed förnyad behörighet att utöva det 
heliga prästämbetet. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Låt oss be:
    Evige, barmhärtige Gud, käre himmelske Fader. Vi ber dig för honom som nu har förnyat sina 
prästlöften. Du har gett honom uppdraget. Fortsätt att över honom utgjuta din Andes gåvor, och ge 
honom kraft att vara ditt vittne. Styrk honom att frimodigt frambära sanningens ord och troget 
förvalta de heliga sakramenten.
    Herre Jesus Kristus, du vår Överstepräst, som gav ditt liv i helig och fullkomlig offertjänst. Hjälp 
honom att vara din efterföljare. Övervinn hans hjärta med din kärlek, så att han villigt söker de 
vilsegångna, tar sig an de svaga och aldrig förtröttas att tjäna dig i dina minsta bröder och systrar. 
Bevara honom för misströstan, och låt glädjen att få vara medarbetare i ditt verk uppehålla och 
styrka hans hjärta. Behåll honom fast i ditt ord och i tron, nu och alltid, och låt honom till sist vinna 
seger i ditt namn. Amen.
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