
I. Samling
Processionspsalm 
Förslag: Psalm 37

De som medverkar i gudstjänsten går in i procession 
och bär Bibeln, ljus och salt. 

Välkomstord

L:  Kära vänner i Kristus. När vi samlas här för att till-
sammans fira gudstjänst med bön för enhet, tackar 
vi Gud för det värde han gett oss som kristna och 
det uppdrag som beskrivs med orden hos aposteln 
Petrus: ”Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, 
ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna 
hans storverk. Han har kallat er från mörkret till 
sitt underbara ljus.” Detta år ber vi tillsammans 
med de kristna i Lettland, som har förberett denna 
gudstjänst med förhoppningen att vi ska växa i 
gemenskap med vår herre Jesus Kristus med alla 
våra bröder och systrar som längtar efter enhet (jfr 
1 Pet 2:9).

II. Bön om den heliga Anden 

L: Heliga Ande, Faderns gåva genom hans son Jesus 
Kristus, förbli hos oss alla, öppna våra hjärtan och 
hjälp oss att lyssna till din röst.

A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Heliga Ande, gudomliga kärlek, enhetens och 

helighetens källa, visa oss Faderns kärlek.
A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Heliga Ande, kärlekens låga, rena oss, tag bort all 

splittring i våra hjärtan, i våra församlingar och i 
världen och gör oss så till ett i Jesu namn.

A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Heliga Ande, stärk vår tro på Jesus, sann Gud och 

sann människa, som har burit vår synd på korset 
och fört oss till gemenskap genom sin uppstån-
delse.

A:  Heliga Ande, kom över oss. 
L:  Fader, Son och helig Ande, förbli i oss, så att vi kan 

bli en gemenskap präglad av kärlek och helighet. 
A:  Amen.

Lovpsalm
Förslag: Psalm 15 eller 16. 

III. Bön om försoning

L:  Gud inbjuder oss till försoning och helighet. Låt 
oss vända våra sinnen, våra hjärtan och våra krop-
par till honom, så att vi kan ta emot försoningens 
gåva på vägen mot helighet. 

 
Tystnad

L: Herre, skapa oss till din avbild. Förlåt oss när vi 
inte tar vara på den natur och den värld du har gett 
oss. Kyrie eleison.

A:  Kyrie eleison. (Om församlingen så önskar kan 
man välja att sjunga lämpligt Kyrie)

L:  Jesus, du inbjuder oss att bli fullkomliga så som 
vår himmelske Fader är fullkomlig. Förlåt oss när 
vi misslyckas att vara heliga och vara ett folk med 
integritet och respekt för mänskliga rättigheter och 
människors värde. Kriste eleison.

A:  Kriste eleison. 
L:  Livets Herre, du som också är fredens och rättvi-

sans Herre, förlåt oss när vi för vidare en kultur av 
död, av krig och av orättvisor och misslyckas att 
bygga en kärlekens kultur. Kyrie eleison.

A:  Kyrie eleison.
L:  Barmhärtige Gud, fyll oss med din nåd och helighet. 

Gör oss till kärlekens sändebud överallt där vi går. 
Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

A:  Amen. 

IV. Ordets gudstjänst 

L: Guds ord som vi ska lyssna till är en kärleksinjek-
tion i våra liv. 

Textläsning Jesaja 55:1-3.
 
T:  Så lyder Herrens ord.
A:  Gud, vi tackar dig. 
 
Växelläsning Psaltaren 145:8–9, 15–16 och 17–18. 

T:  Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans heliga 
namn nu och för evigt.

A:  Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans 
heliga namn nu och för evigt.

T: Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och 
rik på kärlek. 

Gudstjänstordning
Temagudstjänst: Kallade att förkunna Guds storverk

L: Ledare        A: Alla        T: Textläsare     

Psalmförslagen är hämtade från den ekumeniska psalmboksdelen om inte annat anges.



 Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han 
har skapat.   

A: Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans 
heliga namn nu och för evigt.

T: Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i 
rätt tid.

 Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. 
A: Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans 

heliga namn nu och för evigt.
T: Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleks-

full i allt han gör.
 Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat 

ropar till honom. 
A: Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans 

heliga namn nu och för evigt.
 
Textläsning 1 Petrusbrevet 2:9–10.

T: Så lyder Herrens ord.
A: Gud, vi tackar dig. 
 
Evangelium Matt 5:1–16 

T: Så lyder det heliga evangeliet.
A: Lovad vare du, Kristus.  

Predikan 

Psalm
Förslag: Psalm 38b.

V. Att vara salt och ljus 
Ledaren inbjuder församlingen med följande uppmaning: 

L: Vi har lyssnat till orden från Bibeln som vi ärar och 
uppskattar och vi har tillsammans fått näring från 
dem. Nu vill vi bära ut Guds ord till världen runt 
omkring oss, eftersom vi är förenade i ett uppdrag 
att vara jordens salt och världens ljus och att för-
kunna Guds storverk. 

 Som ett tecken på det uppdrag som vi delar inbjuder 
vi dig som så önskar att komma fram och smaka någ-
ra korn av saltet och tända ett ljus från det ljus som vi 
bar in. Håll ditt ljus tänt till slutet av gudstjänsten. 

 

VI. Hoppets böner 
L: Som Guds barn, medvetna om vår värdighet och 

vårt uppdrag, låt oss be och bekräfta vår önskan 
att vara ett heligt Guds folk.

Tystnad 

L: Kärleksfulle Fader, förvandla våra hjärtan, våra 
familjer, våra församlingar och vårt samhälle. 

A:  Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus. 
L: Livets vatten, stilla den törst som finns i vårt 

samhälle, törsten efter värdighet, efter kärlek, efter 
gemenskap och helighet. 

A: Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus. 
L: Heliga Ande, glädjens och fredens Ande, hela den 

splittring som vi skapat genom vårt missbruk av 
makt och pengar. Försona oss rakt genom skilda 
kulturer och språk. Förena oss som Guds barn. 

A: Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus 
L: Treenige Gud av kärlek, led oss ut från mörkret till 

ditt underbara ljus.
A: Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus
L: Herre Jesus Kristus, vi har gjorts till ett med dig i 

dopet och vi vill därför förena våra böner med dina 
med de ord du själv har lärt oss. 

A: Vår Fader, du som är i himmelen ...  

VII. Fridshälsningen 
L: Jesus sade: Ni är jordens salt, ni är världens ljus. 

Låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era 
goda gärningar och prisar er fader i himlen. Var 
jordens salt. Var världens ljus.

 Guds Den uppståndnes fred vare med er alla. Låt 
oss ge varandra ett tecken på Guds Kristi fred. 

Slutpsalm
Förslag: Psalm 332 i Den svenska psalmboken/331 i 
Psalmer och sånger.

VIII. Välsignelse och sändning 

L: Saliga de fattiga i anden.
 Saliga de som sörjer.
 Saliga de barmhärtiga.
 Saliga de renhjärtade.
 Saliga de som håller fred.
 Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull.
 
 Välsignad är du genom Gud, Fadern, Sonen och 

den heliga Anden.
A: Amen.
L: Gå i Kristi frid och tjäna honom med era liv.
A: Amen.

l   Den lettiska grupp som arbe-

tat med materialet föreslår att 

representanter från olika kyrkor 

går in och bär en bibel, ett stort 

tänt ljus och en skål med salt. 

Bibeln kan läggas på en talarstol 

som används för läsningarna. 

Saltet och ljuset kan placeras an-

tingen på talarstolen, eftersom 

de är symboler för Guds ord, 

eller vid dopfunten, som symbol 

för vår dopkallelse. 

En korg med små ljus kan 

också ställas fram på altaret så 

att deltagarna efter predikan kan 

tända egna ljus från lågan på 

det ljus som burits in i början av 

gudstjänsten. 

Introduktionen till läsning-

arna använder ett begrepp 

– ”kärleksinjektion” – som 

härrör från grundaren av Pro 

Sanctitate-rörelsen Guglielmo 

Giaquinta.

Anvisningar: Att tänka på inför gudstjänsten


