
 

 

 

 

Gudstjänst för en transpersons namngivning. 

Inledning och kommentarer 

• Detta är inte ordning för alla, den är för den som behöver den och vill ha den. 

• Den är tänkt att vara ett redskap/verktyg för en församling. 

• Det är inte en gudstjänst för ”alla” i samma mening som en högmässa eller annan församlingsgudstjänst. 
Den är avsedd för en person i en särskild situation, men med en församling närvarande. Vi har redan ett 
antal sådana gudstjänster, särskilt vid betydelsefulla övergångar i livet; dop, konfirmation, vigsel, 
begravning. Att börja leva i enlighet med sitt egenidentifierade kön kan på flera sätt liknas vid en sådan 
situation.  

• Den är inte ens avsedd för alla transpersoner. Alla transpersoner upplever inte sig själva och sin situation 
på samma sätt. Min målsättning har varit att i det här sammanhanget möta behoven främst hos binära 
transpersoner som står i beredskap att börja leva i enlighet med sitt egenidentifierade kön. För många, om 
än inte alla, är valet av och offentliggörande av sitt (nya) namn en viktig markering att inte längre vilja bli 
identifierad som eller benämnd som en person av det kön som en gång tilldelades vid födelsen. Det innebär 
också för många, om än inte alla, början på en resa som kan komma att innebära att använda andra 
könsuttryck än tidigare, t ex i form av kläder, liksom könsbekräftande behandling av olika slag. En 
gudstjänst av det här slaget kan därmed innebära ett slags offentliggörande, ungefär som en vigsel är ett 
offentliggörande av en ny relation.  

• Det är min avsikt att den skall kunna användas av den person som befinner sig i en sådan situation utan att 
fördenskull förutsätta att vederbörande är döpt. Det är därför angeläget att inte gudstjänsten ger intryck 
av att vara ett slags dop eller doperinran. Ordningen är också tänkt att kunna användas i sammanhang där 
barndopet inte är förutsatt. Av dessa skäl bör moment som vattenbegjutning eller motsvarande undvikas.  

• Självklart förutsätter jag att ansvarig pastor/ledare för gudstjänsten går igenom den med personen. 
Upplevs då ord eller uttryck inte passa, så byt självklart ut dem mot bättre!  

• Med ”församling” menar jag i detta sammanhang de medkristna som just då är där. De kan 
(förhoppningsvis) vara många eller färre, men bör ändå huvudsakligen höra hemma i den lokala 
församlingen. (Samtidigt är jag väl medveten om att vi talar om ”församling” även i samband med dop eller 
vigsel utan att kanske någon enda närvarande hör hemma i lokalförsamlingen. Men ändå!) 

• Jag tar med tacksamhet emot förslag till förbättringar, men ser också fram emot att få höra hur det har 
gått när denna ordning använts.  

• Och vill du göra en egen, och säkert bättre ordning, så varsågod! Har jag kunnat inspirera dig på något 
sätt, är jag bara glad! 

Ann-Christine Ruuth, info@acruuth.se  
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Inledning 

Ledare:  Idag får vi en särskild möjlighet att fira och uppmärksamma ett av Guds barn. 

När vi föds får vi ett namn som identifierar oss genom livet. Ibland passar inte 

detta namn den person som vi uppfattar oss som. Idag bekräftar vi med 

glädje det namn som vårt medsyskon har valt som sitt.  

Vi ber: Heliga Skapare, välsigna idag våra liv med din närvaro. Vår hjärtan är 

fyllda av tacksamhet för din kärlek och ditt liv i oss. Du bor i oss och känner 

våra innersta tankar och vårt rätta jag. Vi tackar dig för att vi är skapade till 

din avbild, kvinnligt, manligt och mer. 

 Vi lever med följderna av den långlivade konflikten mellan det vi uppfattat 

som manligt eller kvinnligt. Vi utmanas att se längre än de begränsningar 

som våra mänskliga föreställningar ger din gränslösa skapelse.  

Ordet och Visheten visar oss att bilden av dig är både maskulin och feminin, 

du är den som beskydda oss och håller oss uppe, leder oss och älskar oss. 

Genom din inkarnation helar du vår uppdelning i kön och visar oss att det 

inte finns några gränser mellan manligt och kvinnligt. Genom din 

uppståndelse visar du på ett nytt liv där vi alla blivit ett.  

 (Smörj ev. personen med olja på pannan) 

 Utgjut din heliga Ande, så att ditt älskade barn, som här har kommit inför dig, 

kommer att leva ett nytt liv i det kön som [använd önskat pronomen] 

uppfattar sig. Lovad vare du för att du uppenbarar din sanning i [pronomen] 

liv, nu och alltid. 

Alla:  Amen. 

Ordet 

L:  Vi hör i Guds eget ord om heligheten i vår gudslikhet och i det namn som vi 

använder oss av i den här världen. 

 1 Mos. 32:22 - 28 

Textläsare:  Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda 

slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem 

gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam 

kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att 

han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften 

gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, 

”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar 

mig.” Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” – ”Jakob”, svarade han. Då 

sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat 

med Gud och människor och segrat.” 



 

 

L:  Gud, du som är full av nåd, här står en människa som genom hela sitt liv 

brottats med det namn [pronomen] fick vid sin födelse. När Jakob blev Israel 

såg du hans kamp och uthållighet och gav honom din välsignelse. Heliga 

Ande, ge din välsignelse till [pronomen] som står här idag.  

Tillkännagivande och bekräftelse 

L:  Kära församling, [födelsenamn] har kommit inför er idag, övertygad om att 

[använd önskat pronomen] könsidentitet är en annan än den som gavs vid 

födelsen. Men också övertygad om att detta är något som Gud förmår hela 

och läka. [födelsenamn] önskar tillkännage att helandet inkluderar ändrad 

könstillhörighet och att [använd önskat pronomen] från denna dag inte längre 

kan leva i sin tidigare roll.  

L:  (till personen) Med vilket namn vill du bli kallad? 

Personen:  [hela namnet] 

L:  Församling, ni har hört detta namn och har tagit emot denna begäran. Stöder 

ni [pronomen] i detta? 

F:  Ja 

L:  Det är vår tro att vår högsta kallelse är att älska Gud och vår nästa. Därför är 

det vårt ansvar att trofast ta hand om [namn] och stödja [pronomen] på varje 

sätt som Gud ger oss möjliighet till, så att [namn] skall kunna vittna om den 

tro vi bekänner. Och så att [namn] skall kunna leva ett liv i sanning och kärlek 

från denna stund.  

 Lovar ni att älska och bejaka [namn]? 

Församling:  Ja 

L:  Låt oss då tillsammans bekräfta detta:  

F:  [Hela namnet], vi tar emot dig som en medlem i vår gemenskap och vill 

bejaka och älska dig som den person du är idag, komma ihåg ditt nya namn 

och inte längre använda det namn du hade förut.  

Bön 

L:  Låt oss be. Universums Gud, du känner [namn] till kropp och själ. Du ger 

kärlek och bekräftelse långt mer än vad vi förmår. Fortsätt att styrka 

[pronomen] med din passion för liv och kärleksfull omsorg. Ge [namn] 

vishetens och insiktens Ande, tröstens och kraftens Ande, kunskapens och 

gudsfruktans Ande, glädjens Ande i din närhet och ge [pronomen] trygghet 

och tillit till denna församling. Låt det vara så, nu och alltid.  



 

 

F:  Amen 

Välkomnande 

L:  Kära församling, välkomna nu [hela namnet], Guds älskade barn. 

Församlingen kommer fram och välkomnar personen på lämpligt sätt.  
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