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Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
Lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.

(Ps 130:1-5)
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Förord

Världen förändras snabbt. Kommunikationsexplosionen med ett aldrig sinande infor-
mationstillflöde håller i grunden på att förändra inte bara världens politiska och ekono-
miska system, utan även människors grundläggande livsvärderingar. Trots att vi på ett sätt 
kommit närmare varandra, så fortsätter samtidigt klyftan att vidgas mellan den rika och 
fattiga delen på jorden. Ekonomiska, religiösa och kulturella motsättningar tycks bara 
öka i en allt mer globaliserad värld. Idag används ibland benämningen ”glokalisering”, 
som antyder att globaliseringen inte längre sker bara på en meganivå, utan i lika hög 
grad på det lokala planet. Världens globala handel, kulturella mångfald, glädjeämnen 
och problem finns i vår egen stad, by, kvarter, portuppgång, i vårt eget hem, i vår egen 
familj, inom oss själva.  

Vi hör alla ihop – mer än någonsin – i den globala byn, i den by där bönen ständigt 
stiger ”ur djupen”, där ljus tänds i omsorg om varandra, där försoningens möten trots allt 
sker och där lovsånger och protestsånger delas i hopp om att vi en gång ska få uppleva 
ögonblicket av en ”en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor”. Det är framför 
allt i mötet med varandra inför Guds ansikte i gudstjänstens sammanhang, som vi blir 
lyhörda för Guds vilja och människors behov, och vi inspireras att fortsätta godhetens 
kamp i den heliga Andens kraft. 

”Ur djupen ropar vi” har vi kallat detta gudstjänstmaterial, och vill på så sätt knyta 
an till det rop om förbarmande som med Psaltarens ord (Ps 130:1) ständigt stiger ur 
människors nöd. Det är ett efterlängtat material – framarbetat av en liten grupp inom 
Sveriges Kristna Råd –  kring de stora frågorna som berör rättvisa, miljö, fred och för-
soning. 1993 publicerades ett liknande material – För livets skull (Kyrkornas U-forum) 

– ett ekumeniskt sång- och gudstjänstmaterial, till inspiration för Sveriges kyrkor och 
samfund att fortsätta bearbeta de frågor som behandlades på ett stort ekumeniskt möte 
i Lund sommaren 1992. För-livets-skull-materialet är sedan länge utgånget ur sorti-
mentet och många har efterfrågat ett uppföljande material. Nu är det här. 

Här finns
 ett flertal gudstjänster som använts dels i officiella ekumeniska sammanhang,   
 dels i lokala församlingssammanhang. 
 artiklar och tankar kring gudstjänst och symbolhandlingar. 
  exempel på olika liturgiska byggklossar, hämtade från såväl vårt eget land   
 som från den värdsvida kyrkan. 
 psalmförslag ur våra olika traditioners psalmböcker. 

Se detta material som en inspirationskälla för den egna lokala kreativiteten, snarare 
än som ett färdigt material att använda rakt av. Liturgi är det som uppstår när männis-
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kors längtan och erfarenheter möter de bibliska texterna och den egna verkligheten 
inför Guds ansikte.

Den gamla medeltida devisen gäller än idag för såväl världens utsatthet som för 
levandegörandet av vårt gudstjänstliv: Ora et labora. Be och arbeta.

Per Harling (Huvudredaktör)
Lennart Henriksson
Lennart Renöfält
Catharina Segerbank
Karin Wiborn



12

Om gudstjänst
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Guds barns lek inför Guds ansikte

Någon har sagt att gudstjänsten är Guds barns lek inför Guds ansikte. En spännande 
tanke. I barnens lek finns regler för hur leken ska lekas. Roller fördelas, rummets 
betydelse bestäms och tingen fylls med innehåll känt för den som leker med. Lek är 
skoj och lek är allvar för barn. Det är ett kreativt sätt att hantera livsfrågor och kriser, 
och på samma gång fånga lusten och glädjen i livet.

Som vuxen förändras leken, men visst finns den kvar! I kulturen, i det sociala 
livet och - varför inte – i Gudstjänsten, om vi med gudstjänst menar ett utrymme där 
det finns plats för livets glädje och sorg, frågor av smärta och förundran. Det unika 
kyrkan kan erbjuda är liturgin, rytmen eller lekreglerna för vår gemensamma tro, 
gudslängtan, tillbedjan och tjänst.  

Gudstjänst är utrymme i tid och plats när vi vill möta varandra och Livets ska-
pare. Hur mötet gestaltas är olika från tid till tid, från plats till plats, från söndag till 
söndag, precis som leken varierar beroende på var man är, vilka leksaker (verktyg) 
som finns att tillgå och vilka som sig in i leker ger. Ingen gudstjänst är den andra lik, 
och ändå bär vi med oss en grundordning från de judiska synagogorna genom Ordet, 
bönen, uttolkningen av Ordet och välsignelsen. Våra gudstjänster är en mångfald 
där grundrytmen pulserar i olika skeenden. 

På många håll växer gudstjänstgrupper fram. Det är bra att samlas i god tid inför 
en gudstjänst för att läsa texterna, reflektera över vilka möjligheter som finns att tillgå 
för att skapa ett så sant möte som möjligt, där livets glädje och livets smärta ryms. 
Där församlingens olika åldrar, kön och kulturer får sätta avtryck. För den som är 
van att medverka och väl förtrogen med gudstjänstens rytm är det mycket som är 
självklart och naturligt. När vi låter nya röster och kroppar ta gestalt i gudstjänsten är 
det väldigt fint att träna, lära och förbereda tillsammans inför gudstjänsten. Kanske 
börjar den redan då? I tankarna och i förberedandet. 

Om vi tänker gudstjänsten som en lek, vilka regler finns då för leken? 
KYRKORUMMET 

ger möjligheter och begränsningar. Vad ger rummet för möjligheter? Vad kan vi för-
ändra i rummet för att gestalta just den här gudstjänsten? Den allra enklaste symbol 
kan förändra rummets karaktär och leda vår tanke i en speciell riktning. 

KYRKOÅRETS RYTM 

kan få prägla vår gudstjänst, också när vi vill mötas för ett särskilt firningsämne eller tema, 
till exempel rättvisa och försoning. Vad säger texterna? Vad vill de oss just nu? 
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VILKA ÄR VI SOM KOMMER SAMMAN? 

Sjunger barnkören? Finns det särskilt inbjudna med anledning av gudstjänstens tema? 
Vilka är delaktiga i gudstjänsten som församling, och hur påverkar det mina ord, val 
av sånger och psalmer? 

HUR HJÄLPER VI FÖRSAMLINGEN ATT SÄTTA AVTRYCK? 

Det är bra att söka en bredd bland dem som blir synliga i gudstjänsten, barn, gamla, 
män, kvinnor, svarta och vita. Vem är särskilt lämpad att medverka med anledning av 
gudstjänstens tema? Finns det människor bland oss som bär erfarenhet av orättvisor 
och splittring, när vi vill förkunna rättvisa och försoning? 

FÖRSAMLINGENS RÖRELSE 

I de flesta gudstjänster växlar vi mellan att sitta och stå. Det är både pedagogiskt 
viktigt och symboliskt riktigt att röra sig. Kanske är det möjligt att vandra, röra sig 
under gudstjänsten i en symbolhandling. 

I kyrkoåret bjuds vi ett varierat gudstjänstliv som kan breddas och fördjupas 
ytterligare genom att anknyta till årstider, naturens rytm och pulsslagen av fn:s 
internationella dagar om mänskliga rättigheter, till exempel Internationella kvinno-
dagen 8 mars, Internationella barndagen 4 oktober och fn-dagen 24 oktober liksom 
Världsnaturens dag på midsommardagen.  

De ger oss en god möjlighet att samverka med samhällets goda krafter genom att 
bjuda in till gemensam gudstjänst för att bredda vår kunskap och fördjupa bönen 
om allas lika rättigheter. 
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Om symboler 
och symbolanvändning
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Den talande tystnadens språk

Kyrkans liturgi har alltid varit rik i sin användning av symboler och symboliska 
handlingar. Ordet symbol kommer från det grekiska ordet symballein, som betyder 
att ”kasta samman/förena”. Samma grundbetydelse ligger i ordet cymbal. Psykologen 
Erich Fromm definierar symbolen som ”något utanför oss själva som symboliserar 
något inom oss själva”. Symbolernas språk har ibland kallats för änglarnas språk, 
trons modersmål eller den talande tystnadens språk. Inom liturgins ramar handlar det 
således om att förena det ogripbara med det gripbara, det osägbara med det sägbara, 
det eviga med det tidsbundna. I den klassiska kyrkoarkitekturen finns väldiga sym-
bolvärldar invävda. Än är kyrkan byggd i korsform för att tydliggöra Kristi kropp, 
än som ett skepp, kyrkan som livets ark. Kyrkans kor är alltid placerat i öster, för att 
symbolisera riktningen mot Guds himmelska rike, varifrån Kristus skall återkomma. 
Och mellan de olika väderstrecken finns de olika tids- och livslinjerna. I de med-
eltida kyrkorna berättas med bilder såväl de bibliska berättelserna, som symboliska 
tolkningar av dem. Korset, altaret, dopfunten är alla materiella ting i kyrkorummet, 
som pekar bortom dem själva mot Guds verklighet och närvaro.

Mycken gammal symbolik har under vissa tider gått förlorad i den stora mäng-
den av (och fokus på) ord. Idag har symbolernas och de symboliska handlingarnas 
betydelse fått en renässans över hela världens kristenhet, kanske som en följd av just 
ordtröttheten. Inte minst har detta varit tydligt inom den internationella ekumeniska 
rörelsens gudstjänstutveckling under senare år. Dels handlar det om en renässans för 
gamla liturgiska element, som användning av olja, aska, ljus, bilder (inte minst iko-
nernas snabba ingång i vårt land är ett talande exempel), rökelse m.m., dels handlar 
det om ett sökande efter nya symboliska uttryck för en ny tid. Att dela tron i guds-
tjänstens guds- och människomöten handlar om alla sinnens bruk, inte bara öronens. 
”Inte ens en protestant är en själ med endast öron, utan en kropp med ögon och med 
alla sinnen”, har någon uttryckt det. 

Men symbolanvändning kräver också ett stort mått av sensibilitet och insikt, inte 
minst insikten om vikten av mångas delaktighet:
  En symbol eller en symbolisk handling måste förstås av så många som möj-  
 ligt. Om det bara är en liten skara av den gudstjänstfirande församlingen som
  förstår innebörden av en symbolisk handling, så kan uteslutningsmekanis-  
 merna få allvarliga konsekvenser. En symbol som känns meningsfull för   
 några kan av andra upplevas som konstgjord, distraherande eller t.o.m. pinsam.  
 Därför är vikten av lyhördhet och inklusivitet stor. 
  Gudstjänstdeltagarna får aldrig tvingas till symboliska handlingar. 
 Gudstjänst handlar om att inbjuda människor till delaktighet.
  All liturgi, inklusive symboler och symboliska handlingar, sker till Guds ära.   
 Symboler får därför aldrig bli till ett självändamål.
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Symbolexempel

Kors
Korset är kristendomens främsta symbol, som konkret pekar mot Kristi försonings-
gärning. Och som i så många av de kristna symbolerna, så finns i korset en dubbelhet; 
dels påminns vi om Guds konkreta närvaro i mänsklighetens lidande och smärta, 
dels om uppståndelsens/livets/hoppets väg till helande och helhet. Korset är vägen 
genom död till liv. Därför borde det inte finns någon kyrka, där inte korset finns 
centralt placerat.

Exempel på användning:
 Olika former av korsvägsliturgier/stationsvandringar, som är en gammal tra-  
 dition, inte minst inom den katolska kyrkan, har fått en tydlig renässans i   
 våra dagar. Än görs de i det lilla sammanhanget, i den lokala kyrkan, där   
 man skapar sin egen ”via dolorosa” till ett antal stationer, för att med hjälp   
 av passionshistoriens olika bibeltexter konkret följa Jesu egen sista vandring.   
 Än görs de i mer officiella – och ibland dramatiskt storslagna – ”uppsättning-  
 ar” i storstadens miljö. Ett sådant exempel är ”Via Crucis”, en multidrama  
 tisk och ekumenisk passionsvandring genom Helsingfors centrala delar, som   
 numera – efter fem-sex år – samlar tiotusentals människor på påskaftons-  
 kvällen. Efter stationsvandringen vandrar man till respektive kyrkor och 
 firar påsknattsmässan.
  Traditionen från Taizé, att på fredagskvällarna samlas kring korset, har nu  
 mera också fått en stor spridning. Ett stort kors läggs ut på golvet i kyrkans   
 kor (eller så kan man skapa ett kors med hjälp av värmeljus) och gudstjänst  
 deltagarna inbjuds att komma fram och vid korset knäböja i bön, kanske   
 tända ett eget värmeljus och placera det vid korset och/eller röra vid korset   
 som ett uttryck för sin överlåtelse.
  På syndabekännelsens plats (i t.ex. en ungdomsmässa/gudstjänst) kan guds-  
 tjänstdeltagarna inbjudas att skriva ner på en papperslapp sådant som hon/  
 han vill befrias från/bryta upp från. Var och en inbjuds därefter att spika 
 upp sin lapp på ett stort kors. Efter förlåtelsens ord förstörs lapparna (detta är 
 principiellt viktigt) och korset kan sedan användas som processionskors i   
 samma gudstjänst, t.ex. vid offertoriet.
  Inom en del kristna traditioner är det vanligt att man i påsktid smyckar kyr-  
 kans kors med blommor och grönskande kvistar, för att förtydliga 
 uppståndelsens liv.
  I samband med förnyelse av doplöften är det numera inte ovanligt att korsets   
 tecken tecknas med vatten i pannan (eller i pannan, på munnen och på hjärtat).
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Vatten
Vattnet är källan till allt liv och havet är det urhem ur vilket hela skapelsen har fötts. 
Genom vattnet står vi i förbindelse med allt som lever. Vattnet renar och rent vatten 
är livsnödvändigt för hela skapelsen. Och samtidigt: Vattnet förmår dränka, utsläcka 
liv. De bibliska kaosmakterna framställs inte sällan som de stora vattnen eller som 
något som har vattnet som sitt livsrum, som Leviatan, den onda havsormvarelsen. 
Denna dubbelhet finner vi också i dopets vatten: vi dör med Kristus för att renade 
födas till ett nytt liv i/med honom.

Exempel på användning:
  I samband med gudstjänst med doperinran (se exempel bland ”Guds-   
 tjänster”), t.ex. i påsknattsmässan kan naturligtvis dopets vatten användas på   
 olika sätt. Det är t.ex. inte ovanligt numera att prästen efter förnyelsen av   
 doplöftena ”beskvätter” församlingen med dopets vatten.
  I samband med miljögudstjänst kan en skål med rent vatten samt en skål med 
 ”smutsigt” vatten (karamellfärg kan ha hällts i) fokusera hoten mot Guds skapelse.
  I samband med skärtorsdagens mässa kan den gamla seden med fotatvagning  
 användas. Ett exempel på en sådan fotatvagningsceremoni finns i ”Gudstjänster 
 under kyrkoåret” (Verbum).
  Vattnet kan också få symbolisera världens tårar. I vårt material finns ett exempel
  på en kort, liten andakt kring världens tårar, som kan användas som en del av   
 en större gudstjänst eller bara som den är i ett mindre andaktssammanhang.

Sten
Eftersom stenen med sin uråldriga bärighet och hårdhet alltid har varit viktig för män-
niskan, inte minst som byggnadsmaterial, så har den för många i människans historia 
upplevts som bärare av en näst intill mytisk kraft. I de bibliska texterna relaterar man 
inte sällan till stenens egenskaper. Jesus syftar på sig själv som hörnstenen när han 
citerar ur Ps 118: ”Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten”. Han gav 
till lärjungen Simon namnet Petrus, klippan, eftersom Kristi kyrka skulle byggas på 
honom. Men Bibeln berättar också om en speciell relation mellan stenen och livets 
Gud. I stenen vilar en lovsång, bor ett rop som livets Gud känner redan innan den 
trängt igenom stenen: ”Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa” (Luk 19:40). 
Stenar kan bli förtryckarmaktens medel i byggandet av avgränsande murar, men kan 
också bli medel för den som fråntagits all makt, som vi blivit varse inte minst i Jesu 
eget hemland, Palestina, där intifadans stenkastning bara synes fortgå...

Exempel på användning:
  I syndabekännelsen: varje gudstjänstdeltagare får i början av gudstjänsten en   
 sten som hon/han i syndabekännelsen får lämna ifrån sig. Detta kan fungera   
 som ett sätt att gestalta hur vi får lämna ifrån oss syndens och bitterhetens stenar.
  Stenarna får gärna vara tunga så att lättnaden efteråt också blir fysiskt påtaglig.
 I meditationen: de som leder gudstjänsten tar med många olika stenar till   
 kyrkan/gudstjänstlokalen. Bland dessa stenar får varje gudstjänstdeltagare   
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 välja ut en sten som hon/han tycker särskilt mycket om. Med hjälp av de ut-  
 valda stenarna bygger gudstjänstfirarna ett altare eller formar en meditations-  
 bild. Med hjälp av värmeljus, som kan placeras på altarets/meditationsbildens   
 plats, kan ändamålsenligheten och skönheten i stenarnas struktur och kombi-  
 nation förstärkas ytterligare. När gudstjänsten är slut kan man finna sin sten   
 igen och ta den med hem. ( Jämför 1 Petr 2:4-5)
  Stenen med sin dubbelhet av att kunna vara såväl grundmaterial för murar   
 som skiljer människor åt som för broar som förenar människor ligger till   
 grund för en av gudstjänsterna i detta material, en försoningsgudstjänst.

 

Skål
Det finns en del vardagsföremål i människors liv, som används i så gott som alla kul-
turer. Dit hör skålen (eller krukan), som används för mat och dryck, för insamling, 
för tiggande, för bevarande av värdeföremål etc. Skålen har både en givande och 
en mottagande funktion. Genom tiderna har mänsklighetens skålar oftast formats 
av lera. I bibeln görs då och då jämförelser mellan skålen/krukan och människans 
väsen: ”Herrens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne 
krukmakare gör, säger Herren. Som leran är i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, 
Israels folk” ( Jer 18:5-6). Och Jesus i sina verop över fariseerna knyter an till skålen: 
”Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som rengör utsidan av bägaren och skålen, medan de 
inuti är fulla av vinningslystnad och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först bägaren ren inuti, 
så blir också utsidan ren” (Matt 23:25-26). Även i modernt skrivna böner knyter man 
an till relationen mellan människa och skål/lerkärl, som t.ex. i söndagsgudstjänstens 
överlåtelsebön i kyrkohandboken, som avslutas med orden: ”Jag prisar din vishet, du 
som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl”.

Ett exempel på användning av skålen i liturgiska sammanhang:
På Kyrkornas Världsråds Världsmissionskonferens 1989 med temat ”Your Will 

Be Done – Mission in Christ ś Way” fokuserades det veckolånga mötets gudstjänster 
kring det bibliskt djupt rotade temat ”om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det 
ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd” ( Joh 12:24). 

Genom hela temats process av beredandet av jorden, sådden, näringstillförseln, 
växten, ansandet, väntan på skörden, och så småningom skördandet, använde man 
sig dels av ett individuellt fokus, dels av ett kollektivt fokus. Det individuella fokuset 
blev den skål, som varje gudstjänstdeltagare fick i sin hand, vid respektive gudstjänsts 
början. Vid varje gudstjänst hade skålen olika innehåll. Det kunde vara jord eller 
sädeskorn eller vatten eller ljus eller ingenting (för den gudstjänst där man fokuserade 
väntan) eller frukt (skörden). På så sätt blev skålen till ett meditativt fokus för varje 
enskild människa. Och samtidigt fanns det ett kollektivt fokus i de stora krukor som 
fanns centralt i gudstjänstrummet, där sådd- och växtprocessen synliggjordes på ett 
konkret sätt; en morgon fylldes krukorna av gudstjänstdeltagarnas jord, nästa morgon 
av de sädeskorn man hade i skålarna, nästa morgon hade ett litet träd börjat växa som 
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tillfördes näring av deltagarnas vatten (eller ljus), nästa morgon var trädet färdigvuxet 
och man väntade på frukten, som morgonen därpå hängde i trädet etc. 

Med hjälp av textläsningar, böner och sånger gjordes alla därmed delaktiga i en 
personlig ”missionsprocess”, och i den sista gudstjänsten fick till sist alla deltagarna 
bära med sig hem varsin skål, återigen fyllda av sädeskorn att så i sin hemmiljö… 
Gudstjänstordningarna från denna världsmissionskonferens finns att tillgå i ”Wor-
shipping ecumenically – Orders of Service from Global Meetings with suggestions 
for Local Use”, (edited by Per Harling, wcc Publications, Geneva, 1995). En svensk 
variant kring dessa gudstjänster gjordes vid ett större ekumeniskt möte i Lund 1992, 
“För livets skull”, ett möte kring rättvisa, fred och miljö.

Detta firande av ett flertal gudstjänster under samma tema kan mycket väl an-
vändas i ett lokalt sammanhang, t.ex. under stilla veckan, men användandet av skå-
len som ett individuellt, meditativt fokus kan naturligtvis också göras vid enskilda 
gudstjänster.





Om bön i gudstjänsten
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Bön – gudstjänstens viktigaste språk

Fokus för kristet gudstjänstfirande är Gud, inte människor. Därför är gudstjänstens 
viktigaste språk bönen. Dygnet runt samlas människor till gudstjänst i världens kyr-
kor för att be. Den som ber bär. Bönens människor bär världen. Men bönens språk 
och kroppsliga uttryckssätt skiftar från kyrkotradition till kyrkotradition, från land 
till land, från lokal kyrka till lokal kyrka, från människa till människa. För vissa 
traditioner är den fria bönen det mest naturliga bönesättet, för andra den växellästa 
tidegärdsbönen. I vissa kyrkor kan bön endast sjungas, i andra är den gemensamma 
tystnadens bön den enda rätta. Många knäpper sina händer, andra höjer dem i luften, 
när de ber. Några sluter ögonen, andra håller dem öppna. Knäfall känns mest natur-
ligt för vissa traditioner, andra sitter och ytterligare andra står upp under bönen. Det 
finns naturligtvis inget ”rätt” sätt att be. Det handlar oftast om en djupt rotad vana. 
Men vi kan lära av varandra och vidga våra böneerfarenheter. Kanske handlar det 
till att börja med om att stava på orden: ”Ditt sätt att be är inte mitt sätt att be, men 
jag ber gärna med dig”.

Gemensam bön
Gudstjänstens bön är inte individens bön, utan församlingens. ”Vi” är subjekt, sna-
rare än ”jag”. Därför känns det viktigt att finna så delaktiga former som möjligt för 
denna gemensamma bön. Under senare år har man – inte minst inom ekumeniska 
sammanhang – utvecklat enkla, djupt delaktiga böneformer. Låt oss nämna några:

FYRA VÄDERSTRECK

Som en del av församlingens påtagliga delaktighet, så kan alla uppmanas att vända 
sig mot respektive väderstreck under förbönen, och utifrån varje väderstreck (som i 
gammal kyrkorumssymbolik har olika betydelser) be för omvärlden:

Söder: Bön för tredje världen, för de unga och växande kyrkorna i syd, för de som 
gått före oss (enligt gammal kyrkorumssymbolik så är sydsidan det gamla förbundets 
sida), för männen i världen ( just sydsidan har alltid varit den sida, där männen suttit), 
för det livgivande dagsljuset etc.

Väster: För västvärlden och dess överflöd, för den politiska och kommersiella makten i 
världen, för västvärldens kyrkor, här kan man också ta upp aspekter på ondskans anslag 
(väster har sedan gammal förknippats med ondskan), men också för de nyblivna kristna/
döpta (eftersom dopfunten ofta fanns vid kyrkoingången i väster) etc.
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Norr:För Norrland och dess urbefolkning (samerna) och därmed kanske för alla 
urbefolkningar runtom i världen, för miljöhoten utifrån det hotade ozonskiktet över 
den norra delen av världen, för missionen i världen (norr anses sedan gammalt vara 
evangeliesidan/det nya förbundets sida), för kvinnorna i världen (norr har alltid varit 

”spinnsidan”, kvinnornas sida i kyrkan) etc.

Öster: För östländerna och kyrkorna i öst och i Asien, för morgondagen/framtiden, 
för Kristi återkomst, för Guds rike, det närvarande och ständigt kommande etc.

LJUSTÄNDNING

Att tända ljus som en del av vår förbön har gamla anor i flera kristna traditioner. I vårt 
land finns numera särskilda ljusbärare i många kyrkor inom de flesta kyrkotraditioner. 
Dessa ljusbärare som länge fungerade som nödens och nådens bärare för den enskilda 
bönen har med tiden också fått en allt viktigare plats för gudstjänstens, kollektiva 
förbön. En särskild förebedjare kan till exempel tända ett ljus och högt uppmana 
församlingen att nämna aktuella länder, som just nu behöver kyrkans förbön och 
Guds omsorg och/eller aktuella händelser och/eller aktuella val och/eller aktuella 
människor i utsatthet (det senaste med viss försiktighet och sensibilitet, man bör oftast 
inte nämna namn, om inte dessa människor själva gett sitt tillstånd)  Förebedjaren 
kan också inbjuda människor att själva komma till ljusbäraren/ljusbordet och enskilt 
tända ett ljus i förbön.

INBJUDAN ATT SKRIVA BÖNER

Från den finska Tomasmässan (en sedan något decennium alltmer utbredd form av 
liturgi, som i hög grad bygger på många människors delaktighet) har många fått in-
spiration att pröva en förbönsform, som handlar om att inbjuda människor att vandra 
runt i gudstjänstrummet till ett antal utplacerade bönebord (med särskilda teman) 
och där skriva ner sin bön/sitt böneämne på en liten lapp och lägga den i framställda 
korgar. Under tiden sjungs stillsamma bönesånger (Taizésånger är vanliga). Så små-
ningom samlas alla bönerna ihop och en gemensam förbön tar vid utifrån människors 
nedskrivna böner.

En annan form för skrivande av böner: Alla får vid gudstjänstens början en liten 
”post-it”-lapp, som klippts till en form av löv, samt en penna. Vid förbönens plats 
inbjuds alla att på sin lapp skriva ett tacksägelseämne, som man sedan inbjuds att 
själv fästa på församlingens kors (det kan vara ett processionskors eller så kan man 
i förväg ritat/målat upp ett stort kors på stora papper) och så småningom bildas ett 
grönskande kors med församlingens alla tacksägelseämnen.

BÖNEVANDRINGAR

En annan djupt delaktig form är att alla inbjuds att vandra runt i kyrkan eller till och 
med igenom den lokala staden, och att man vid vissa platser stannar upp och ber i 
anslutning till platsens betydelse/symbolik:
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I gudstjänstrummet:
- Vid dopfunten/dopgraven kan man stanna upp och be för alla döpta på platsen…
- Vid predikstolen/talarplatsen kan man be för pastorerna på plats och i hela världen, 
för det predikade Ordet, för kyrkans mission…

- Vid altaret kan man be för kyrkans uppgift att dela brödet i världen…
- Vid orgeln/pianot kan man be för musikerna, för musikens plats och betydelse i 
kyrkorna…

- Vid barnplatsen/barnrummet kan man be för barnen i församlingen, liksom för 
barnen i hela världen…

- Vid något konstverk kan man be för konstnärerna och deras uppgift att tolka evang-
eliet, för konstens betydelse…

- Vid ingången kan man be för den egna församlingen, för kyrkans öppenhet…

I staden:
På vissa platser (bland annat i Oslo sedan flera år) har man gjort särskilda bönevand-
ringar genom staden under stilla veckan, som en modern form av korsvägsliturgi/
stationsvandring. Vid stadens symbolstarka platser har man stannat upp och haft 
någon mycket enkel form av andakt (sång, bibelläsning, bön):

- Vid banken kan man be för penningmakten i världen…
- Vid sjukhuset/sjukstugan kan man be för de sjuka i världen, för dem som arbetar 
inom sjukvård och omsorgsarbete…

- Vid stadshuset/kommunalkontoret kan man be för den lokala situationen, för kom-
munalanställda och socialarbetare, för det gemensamma ansvaret för det lokala, goda 
samhället…

- Vid skolan kan man be för vikten av lärande, för lärarna och deras viktiga arbete…
- Vid biblioteket kan man be för kunskapen i världen…
- Vid daghemmet kan man be för barnen i staden/världen…
- Vid domstolen/fängelset kan man be för världens rättssystem, för orättfärdigt dömda 
fångar, för Amnesty international…

- Vid krogen kan man be för hungern i världen…
- Vid kyrkan kan man be för kyrkan i världen…

Att fira gudstjänst
är att gå in i ett unikt skeende, där mångfaldens språk får komma till uttryck på 
ett sätt som inte har motsvarighet i något annat sammanhang i vårt samhälle. I 
gudstjänsten sammanförs musiken, bönerna, rummet, symbolerna, gestaltningen, 
tystnaden, bibeltexterna, de många tidsskeendena (då-nu-sedan), förkunnelsen och 
handlingen till en enhet, där livet tolkas i hela dess bredd av smärta och lovsång inför 
livets källa och ursprung, Gud själv. I centrum för vårt gudstjänstfirande står korset, 
försoningens, förlåtelsens och hoppets tecken. Det är i detta tecken och i Jesu namn 
vi samlas för att ur djupen ropa ut vår längtan efter en ”ny himmel och en ny jord, 
där rättfärdighet bor”. 





Gudstjänster och andakter
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Ur djupen ropar vi

PSALM

Till exempel Ps o S 713/Ps i 90-talet 890, Vi ropar till Gud

INLEDNINGSBÖN/BÖN OM FÖRLÅTELSE

L Låt oss bedja:
 Ur djupen ropar vi.
 Gud, hör våra rop.
 Ropen från dem i vår historia,
 som förföljdes i ditt namn ( följt av kort tystnad).
 Ropen från dagens krigsoffer (kort tystnad),
 ropen från alla som hungrar och törstar (kort tystnad),
 ropen från ensamma och marginaliserade (kort tystnad),
 ropen från barnen som utsatts för övergrepp (kort tystnad),
 ropen från misshandlade kvinnor och män (kort tystnad),
 ropen av skuld och skam (kort tystnad).

Alla Vi har alla del i ropandet
 såväl som av skulden.
 Vi har alla syndat mot dig.
 Befria oss 
 så att vi kan känna igen din stora kärlek
 och dela den med alla som ropar.
 Amen.

LÖFTESORD

L Profeten Jesaja skriver (från Jes 42:1-4)
 Så säger Herren:
 Detta är min tjänare som jag ger kraft,
 min utvalde som jag har kär.
 Det knäckta strået bryter han inte av,
 en tynande låga släcker han inte.
 Trofast skall han föra ut rätten.
 Han skall inte tyna bort eller knäckas,
 innan han fört rätten till seger på jorden.

TEXTLÄSNING

Jesaja 58:6-11
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PSALM

Till exempel Ps o S 707/Ps i 90-talet 894, På vägarna ute i världen 

PREDIKAN

I predikan kan följande handling/scen ingå som ett moment:
I centrum finns en skål med salt, ett tänt ljus, en person med bindel för ögonen 

och en person med munkavle.

Skålen med salt lyfts upp inför alla:
L Gud, du har bett oss att vara jordens salt.
 Ge oss kraft
 att stå upp mot den orättfärdighet,
 som går emot din vilja
 och förnedrar mänsklig värdighet.

Ljuset lyfts inför alla:
L Gud, du har bett oss att vara världens ljus.
 Ge oss kraft 
 att genomskåda girighetens mörka krafter,
 som bara ser till sitt eget
 och blundar för världens utsatthet.

Personen med bindel för ögonen reser sig och under bönens gång tar någon av 
henne/honom bindeln:
L Gud, du kom i din son Jesus Kristus,
 som förkunnade syn för de blinda
 och frihet för de förtryckta.
 Öppna våra ögon,
 så att vi ser världens nöd och förtryck
 i ljuset av vårt eget överflöd och frihet.

Personen med munkavle reser sig och under bönens gång tar någon av 
henne/honom munkavlen:
L Gud, du kom i din son Jesus Kristus,
 som frambar ett glädjebud till de fattiga.
 Öppna våra munnar till att
 frimodigt förkunna ditt evangelium
 och utmana all orättfärdig makt.

Alla Gud, vår Skapare och Befriare,
 ge oss kraft
 att vara salt
 i en värld av bedräglig sötma,
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 att vara ljus
 i en mörklagd värld,
 att öppna ögonen
 för vart din väg för oss,
 att tala tydligt 
 om ditt sanna rike.
 Låt ditt ljus bryta fram för oss
 som morgonens värmande sol
 och läk din värld
 i oss
 och genom oss.
 I Jesu Kristi namn.
 Amen

ETT LJUS FÖR SALIGPRISNINGARNAS FOLK

Det tidigare tända ljuset lyfts upp inför alla.
L Du som är världens ljus,
 lys upp din väg
 för saligprisningarnas folk.
 
Alla Saliga de som är fattiga,
L inte de utan pengar,
 utan de vars hjärtan är fria att ta emot.

Alla Saliga de som sörjer,
L inte de som vänder sin sorg inåt,
 utan de som höjer sina röster.

Alla Saliga de ödmjuka,
L inte de som förödmjukar sig,
 utan de som är uthålliga och toleranta.

Alla Saliga de som hungrar
 och törstar efter rättfärdigheten,
L inte de som gnäller,
 utan de som kämpar.

Alla Saliga de barmhärtiga,
L inte de som ömkar sig, utan de som förlåter.

Alla Saliga de renhjärtade,
L inte de blodfattiga,
 utan de vars liv är genomskinliga.
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Alla Saliga de som håller fred,
L inte de som undviker konflikter,
 utan de som ärligt konfronterar dem.

Alla Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull,
L inte för att de lider,
 utan för att de älskar. 
  
Under tystnad eller under ett musikstycke kan det tända ljuset sändas runt mellan deltagarna, 
eller så inbjuds alla att tända ljus i stilla bön.

PSALM

T.ex  Sv ps 96, Öppna mig för din kärlek eller Ps i 90-talet 886, För livets skull

FÖRBÖN

HERRENS BÖN

VÄLSIGNELSEN

SÄNDNING:

L Må Guds ljus vara vårt ljus (upprepas av alla).
 Må Guds kärlek vara vår kärlek (upprepas av alla).
 Må Guds väg vara vår väg (upprepas av alla).

PSALM

Till exempel Sv ps 37, Kristus är världens ljus

UTGÅNGSMUSIK
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Fredsgudstjänst

Inför millennieskiftet producerades ett ekumeniskt gudstjänstmaterial för kyrkornas 
jul- och nyårsfirande (Tusen år inför dina ögon, Mif 1999:6), bl.a. denna fredsguds-
tjänst (något bearbetad). Det är en gudstjänst tänkt speciellt för nyårsdagen, som 
ju sedan ett antal år har fokuserats som kyrkornas fredsdag. Men gudstjänsten kan 
naturligtvis anpassas till att kunna firas närhelst under året.

PSALM  

INLEDNINGSORD:  
L I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
 Vi kommer inför Guds ansikte med vår bön:
 Du, som gör allting nytt,
 förnya din utsatta värld. 
Alla Ge oss fred. 

SÅNG  
Dona nobis pacem ( första delen av sången)
Sv ps 693/Cecilia 654  

L Du, som gör allting nytt,
 förnya din mänsklighet. 
Alla Ge oss kärlek.
 Ge oss fred. 

SÅNG 
Dona nobis pacem (andra delen av sången) 

L Du, som gör allting nytt,
 förnya vår samhörighet i Kristus. 
Alla Ge oss enhet.
 Ge oss kärlek.
 Ge oss fred. 

SÅNG 

Dona nobis pacem (tredje delen av sången)
 
L Lyckligt det folk som vet att hylla dig. 
Alla De får vandra i ditt ansiktes ljus. 
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SÅNG 
Dona nobis pacem (hela sången i kanon, under vilket ett Kristusljus kan tändas och bäras in)

TEXTLÄSNING 
Till exempel Jes 9:2-7 och/eller Joh 1:4-5, 3:21 

BÖN OM FÖRLÅTELSE:  
L Gud, när vi har älskat mörkret mer än ljuset, 
Alla förlåt oss. 
L När vi har låtit lögnen fördunkla sanningen. 
Alla förlåt oss. 
L När vi varit tysta inför orättvisor och förtryck, 
Alla förlåt oss. 
L När vi har tillåtit våldets kultur
 tillväxa i vårt samhälle, 
Alla förlåt oss. 
L När vi har gjort det onda som vi inte vill
 och inte förmått göra det goda som vi vill, 
Alla förlåt oss. 

FÖRLÅTELSEN:  
P Jesus Kristus, världens ljus, genomlyser oss.
 Vi är förlåtna.
 Låt oss leva som ljusets barn och vara eniga och hålla fred,
 så skall kärlekens och fridens Gud vara med oss.  

LOVSÅNGEN 
Till exempel Sv ps 21, Måne och sol 

BÖN:  

L Gud, du är kärlekens källa.
 Gör oss till fredsstiftare,
 beredda att kalla människor vänner
 snarare än främlingar,
 beredda att känna förtröstan snarare än misströstan,
 beredda att älska snarare än att hata,
 beredda att tjäna snarare än att bli betjänade,
 beredda att tända ett ljus
 snarare än att förbanna mörkret.
 Gode Gud,
 hjälp oss att komma allt närmare dig
 och bli allt mer lika din Son, Jesus Kristus.
 I Jesu Kristi namn. 
Alla Amen. 
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TEXTLÄSNING 

T.ex. Sakarias lovsång, Luk 1:68-79 (kan också sjungas, Sv ps 676/Cecilia 729)

MEDITATION 

Här följer ett antal texter/meditationer från olika delar av världen, som kan användas 
i detta sammanhang. Ett sätt att använda dessa texter är att låta olika människor läsa 
några/alla texter från olika platser i gudstjänstrummet med psalmsång emellan, t.ex. 
Sv ps 591 (Ps o S 695), vers för vers. 

Hur mycket väger en snöflinga?
”Hur mycket väger en snöflinga?”, frågade ekorren. Den vilda duvan var tyst för ett 
ögonblick och svarade: ”Inte mycket mer än ingenting.” ”Om det är så, måste jag få 
berätta om en fantastisk upplevelse”, sade ekorren. ”Jag satt en gång på en grangren, 
när det började snöa. Det var ingen häftig snöstorm, utan ett långsamt, vilsamt snö-
fall, utan något ljud, som i en dröm. Eftersom jag inte hade något annat för mig, så 
började jag räkna snöflingorna som föll ner över just min gren på trädet. Jag räknade 
till exakt 3 741 952 snöflingor. När den 3 741 953:e flingan föll på grenen – inte 
mycket mer än ingenting, som du sade – gick grenen sönder. När ekorren var klar 
med sin berättelse, rusade den kvickt iväg. Duvan, som sedan Noas tid ansågs vara 
en auktoritet vad gäller fred och spirande liv, tänkte ett ögonblick på den historia 
hon just hört berättas och sade till sist för sig själv: ”Kanske är det så att det saknas 
endast en enda människas vilja, för att freden till sist ska komma till vår värld.” 

När änglarnas sång har tystnat 
När änglarnas sång har tystnat,
när himlens lysande stjärna har försvunnit,
när de vise männen har återvänt hem,
när herdarna har sökt upp sina får igen
börjar julens arbete:
att finna de förlorade,
att hela de nedbrutna,
att mätta de hungriga,
att befria de fångna,
att åter bygga upp världens nationer,
att förverkliga freden bland människor,
att ingjuta lovsången i människors hjärtan.

Det finns en värdighet
Det finns en värdighet,
som vi vill upphöja.
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Det finns ett mod,
som vi vill stödja.
Det finns en mänsklighet,
som vi vill glädja oss åt.
I varje barn finns ett universum,
som vi vill dela.
Det finns en röst,
som bryter igenom tidens kaos.
Det finns en gudsvind,
som sveper över vattnen.
Det finns en rörelse,
ett ljus, ett löfteshopp.
Må de som har ögon se.
Må de som har öron höra,
men sök inte efter Harmageddon,
lyssna inte efter stridens trumpetsignal.
För se, vi bär bud till er om en stor glädje:
Gud har blivit människa
och hans namn är Fredsfursten.

Ett hopp för världen
Nere i slummen 
gnyr ett nyfött barn i sömnen.
Barnet vaknar, 
ser sig sökande omkring,
söker mina ögon.
Våra blickar möts
och plötsligt vet jag 
att det finns hopp,
ett hopp för världen.
Jag vågar se framtiden i ögonen.

Säg nej till fred
Säg ”nej” till fred
om man med fred menar
hungerns tysta misär,
fruktans frusna stillhet,
nedbrutna själars tystnad,
förtrycktas ofödda hopp.
Tala om att fred
är barnens högljudda lek,



40 41

nedtystade tungors rop,
dansande fötters glädje
och en förälders hoppfulla sång.

Säg ”nej” till fred,
om man med fred menar
skyddsvärn av stålglimrande missiler,
upprustning för krig långt borta,
sorglöshetens liv i de rika salongerna
och tacksamma fattiga vid dess portar.
Tala om att fred
är nedhalandet av flaggor,
smidandet av vapen till plogar,
de lottlösas tillgång till jorden
och en hunger, som är ett minne blott.

Jag rev vingarna av fågeln
Jag rev vingarna av fågeln och sa:
”Flyg nu!”
”Inte flyga, men jag kan sjunga för dig.”
Och jag kastade fågeln i golvet och sa:
”Sjung nu!”
”Inte sjunga, men jag kan dö för dig.”

PSALM  

SÅDD AV FRÖN 

Här kan ett moment av sådd av frön ske – gräsfrön/senapsfrön/blomsterfrön – kan-
ske i det som kan bli varje kyrkas påsklandskap eller någon kommunal anläggning så 
småningom. Följande växelläsning från Gal 6:7-10 och församlingsacklamation från 
Ps 126:5 kan ske under detta moment: 
L Låt inte bedra er,
 Gud lurar man inte:
 vad man sår får man också skörda. 
Alla Den som sår under tårar
 skall skörda med jubel. 

L Den som sår i sitt kött
 skall skörda förgängelse ur köttet,
 men den som sår i anden
 skall skörda evigt liv ur anden. 



42 43

Alla Den som sår under tårar
 skall skörda med jubel.

L Låt oss inte tröttna
 på att göra det som är rätt.
 När tiden är inne får vi skörda,
 bara vi inte ger upp. 
Alla Den som sår under tårar
 skall skörda med jubel.
 
L Så länge det finns tid,
 skall vi därför göra gott
 mot alla människor. 

TROSBEKÄNNELSE  

FÖRBÖN

Egen formulerad eller följande 
L O Gud, gör oss till redskap för din frid.
 Där hat finns, 
Alla låt oss få föra dit kärlek. 
L Där ondska finns, 
Alla låt oss få komma med förlåtelse. 
L Där oenighet finns, 
Alla låt oss få komma med enighet. 
L Där tvivel finns, 
Alla låt oss få komma med tro. 
L Där osanning finns, 
Alla låt oss få komma med sanning. 
L Där förtvivlan finns, 
Alla låt oss få komma med hoppet. 
L Där sorg finns, 
Alla låt oss få komma med glädjen. 
L Där mörker finns, 
Alla låt oss få komma med ljuset. 
L O gudomlige Mästare,
 låt oss sträva inte så mycket efter att bli tröstade, 
Alla som att trösta, 
L inte så mycket efter att bli förstådda, 
Alla som att förstå, 
L inte så mycket efter att bli älskade, 
Alla som att älska. 
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L Ty det är genom att ge,
 som man får, 
Alla genom att förlåta,
 som man blir förlåten, 
L och genom att dö, 
Alla som man uppstår till det eviga livet.
 Amen. 

HERRENS BÖN  

PSALM  

VÄLSIGNELSEN  

SÄNDNING:  
Alla  (sjunger) 
 Be om fred,
 tala om fred,
 tänk på fred,
 verka för fred
 och Guds fred
 kommer alltid vara med dig.
 (Sången finns i Hela världen sjunger, Verbum) 
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Drömmen om fred
Gudstjänst på 1900-talets sista fn-dag 

På millenniets sista fn-dag, den 24 oktober 1999, samlades Centrumkyrkans för-
samling i Farsta till gudstjänst under temat Drömmen om fred. I gudstjänsten vävdes 
hoppet om fred och längtan efter ett rättvist samhälle samman med vrede och sorg 
över orättvisor och orättfärdighet under 1900-talets historia. Som introduktion till 
gudstjänsten möttes vi efter klockringningen av de välbekanta orden från Martin 
Luther King Jr med hjälp av videoband.

KLOCKRINGNING

”I HAVE A DREAM!”   
Del av Martin Luther Kings tal spelades upp på video. Texten lästes i svensk översätt-
ning. Se bilaga i slutet av denna gudstjänst.

HÄLSNINGSORD 

L  Välkommen till gudstjänst på FN-dagen, de mänskliga fri- och rättighe-  
 ternas dag, en dag av vrede över orättvisor, sorg över våld, men också en   
 dag att glädjas över att mänskliga fri- och rättigheter finns och insikten   
 om att det också så ska vara. Ännu ett århundrade har passerats i mänsk-  
 lighetens historia och tillsammans med fredsrörelserna vill vi uppmärk-  
 samma de 183 miljoner människorna som har dött i krig under 1900-talet.  
 Vi vill minnas dem genom att tända ljusen vi fått i våra händer och ställa   
 dem på nattvardsbordet. Vi är tysta i 3 minuter och 3 sekunder – varje   
 sekund motsvarar en miljon människors liv, och vi bryter tystnaden ge-  
 nom att sjunga. Så låt oss tända ljus till minne av dem som dött i krig och   
 till hoppet om att framtiden fylls av fred.

TYSTNAD  – 3 minuter och 3 sekunder 
Under tystnaden ljuständning för krigens offer under 1900-talet

SÅNG

Vers 1 solo, vers 2 kvinnor, vers 3 män verserna 4-9 alla
1 We shall overcome, We shall overcome, We shall overcome some day, 
 Oh, deep in my heart, I do believe, We shall overcome some day
2 Christ has overcome. – Today!
3 We will follow Christ. – Today!
4 We´ll walk hand in hand…
5 Black and white together…
6 We shall live in peace…
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7 The truth will make us free…
8 We are not afraid. – Today!
9 We shall overcome…

ÖVERLÅTELSEBÖN

L Vid vår överlåtelsebön idag får vi lyssna till några av FNs artiklar om   
 mänskliga fri- och rättigheter. Vi överlåter dem – och oss själva – till Gud   
 i förtröstan om att vi möter förlåtelse där vi har brustit och att vi möter   
 upprättelse där vi har kränkts.
 Så låt oss överlåta oss själva och vår värld i Guds kärlek.

Läsning av artikel 1, 2, 7, 12, 19 och 23 ur FNs deklaration om mänskliga fri- och 
rättigheter. (Se bilaga längst bak i boken)

BEFRIELSENS ORD 

L Jesus Kristus, världens fred
 genomlyser och befriar dig.
 Res dig, och vandra i ljus och sanning.
 Amen 

KÖRSÅNG

SKRIFTLÄSNING: Mika 4:3 

KÖRSÅNG

SKRIFTLÄSNING : 2 Kor 8:1-3, 7-15 

KÖRSÅNG

PREDIKAN

Drömmen om fred (se bilaga vid slutet av denna gudstjänst)

PSALM

886 ur Psalmer i 90-talet, För livets skull

TROSBEKRÄFTELSE 

Röst 1  Jag tror på livets mysterium 
   och godhetens seger över det onda. 
Röst 2  Jag tror på människans balans med universum 
   och hennes samhörighet med sin omkrets.
Röst 1  Jag tror på tvivlets och kampens makt till god förändring, 
   och på så vis individens harmoni 
   med livets ständigt föränderliga flöde.
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Röst 1  Jag tror på en enda modersanning, 
   med tusen skilda vägar till den, 
   men alla av samexistens och tolerans 
   från människa till människa. 
Röst 2  Jag tror också på att skapelsens alla livsformer 
   är mina syskon och att kärlek, 
   livets hemlighet flyter från dem till mig och från mig till dem. 

KÖRSÅNG

KOLLEKT 

Under kollektupptagningen spelas musik

BÖN FÖR KOLLEKTEN

FÖRBÖN

PSALM

Ps o S 713/Ps i 90-talet 890, Vi ropar till Gud  
Under psalmen tänds en marschall och bärs ut på kyrktrappan.

VÅR FADER

VÄLSIGNELSEN  

POSTLUDIUM
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Pastor Martin Luther King Jr: 
Tal hållet vid demonstration i Washington för arbete och frihet 

den 28 augusti 1963

Det är en glädje för mig att idag tillsammans med er få vara en del av vad som kom-
mer gå till historien som den största demonstrationen för frihet i vårt lands historia. 
För hundra år sedan signerade en stor amerikan, i vilkens symboliska skugga vi står 
idag, Frihetsförklaringen. Detta monumentala uttalande kom som ett hoppets ljus 
för miljoner svarta slavar, brända av orättvisans flammande eldar. Det kom som den 
glädjefyllda gryning som skulle sätta stopp för deras långa natt av fångenskap. Men 
i dag – ett hundra år senare – är de svarta ännu inte fria. Ett hundra år senare är de 
svartas liv fortfarande bundna av segregationens ok och diskrimineringens kedjor. Ett 
hundra år senare lever de svarta på en ensam ö av fattigdom – mitt i ett oändligt hav 
av materiell välfärd. Ett hundra år senare är de svarta fortfarande marginaliserade i 
det amerikanska samhället och lever i exil – i sitt eget land. Vi har kommit hit idag 
för att högljutt påpeka detta skamfyllda tillstånd. På sätt och vis har vi kommit hit till 
vårt lands huvudstad för att lösa in en check. När arkitekterna bakom vår republik 
skrev dess konstitution och självständighetsförklaring skrev de samtidigt under ett 
skuldbrev till varje amerikan att få i arv. Det var ett löfte att alla människor, svarta 
som vita, var garanterade den okränkbara rätten till liv, frihet och möjlighet till 
lycka. Det står idag klart att Amerika har ignorerat detta löfte i förhållande till sina 
färgade medborgare. I stället för att stå bakom sina löften har Amerika gett de svarta 
en check som inte gått att lösa in eftersom kontot inte innehållit tillräckliga medel. 
Men vi vägrar tro att rättvisans bank gått i konkurs. Vi vägrar tro att det skulle finnas 
otillräckliga medel i denna nations stora valv av möjligheter. Så vi har kommit för 
att lösa in checken – den som när vi begär det kommer ge oss frihetens rikedomar 
och rättvisans säkerhet.

Vi har också kommit till denna plats för att påminna Amerika om det brådskande 
Nuet. Nu är det inte tid att unna sig lyxen att slappna av eller att som drogade sömn-
gångare ta små, små myrsteg framåt. Nej, nu är tiden inne att realisera demokratins 
löften. Nu är tiden inne att resa sig upp ur segregationens mörka och övergivna dal 

– upp till den solbelysta stig där alla raser är jämlika medvandrare. Nu är tiden inne 
att dra upp vår nation ur ojämlikhetens kvicksand, upp till broderskapets stabila berg-
grund. Nu är tiden inne att göra rättvisan en realitet för alla Guds barn. Det skulle 
vara livsfarligt för nationen att bortse från det brådskande i Nuet. Den kvävande 
sommarhetta som utgörs av de svartas rättmätiga missnöje kommer inte att vara över 
innan frihetens och jämlikhetens livgivande höst kommit. 1963 är inte slutet – det är 
början. De som hoppas att de svarta bara behövde ventilera sitt missnöje för att sedan 
vara nöjda kommer få ett bryskt uppvaknande om nationen återgår till sin vanliga 
lunk. Innan de svarta fått sina medborgerliga rättigheter garanterade kommer det 
varken bli någon vila eller någon stillhet i Amerika. Upprorets virvelvindar kom-
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mer att fortsätta skaka vår nations grundvalar ända tills rättvisans ljusa morgon gryr. 
Men det är ändå något jag måste säga till mitt folk, när vi nu står här på tröskeln till 
rättvisans palats. I vår kamp för att få vårt rättmätiga utrymme får vi inte göra oss 
skyldiga till felaktiga handlingar. Låt oss försöka att inte släcka vår törst efter frihet 
genom att dricka ur bitterhetens och hatets bägare. Vår kamp måste alltid föras på 
ett högre plan – värdighetens och disciplinens plan. Vi får inte låta vår konstruktiva 
protest förvandlas till fysiska våldshandlingar. Gång på gång måste vi höja oss till den 
nivå där vi kan bemöta fysisk kraft med själslig kraft. Den nya militanta vågen som 
sköljt in över det svarta samhället får inte få till följd att vi misstror alla vita. Många 
vita bröder har insett att deras öde är sammanbundet med vårt, och det är därför de 
är här idag. De har insett att deras frihet är intimt sammankopplad med vår frihet. Vi 
vandrar aldrig ensamma. När vi vandrar måste vi lova att vi alltid ska röra oss framåt. 
Vi får inte vända om. Det finns de som frågar människorättskämparna: ”När blir ni 
nöjda?” Vi kommer aldrig att vara nöjda så länge som våra kroppar, trötta av resor, 
inte kan få rum på motellen vid motorvägarna och hotellen i städerna. Vi kommer 
aldrig vara nöjda så länge som svarta inte får rösta i Mississippi och svarta i New York 
inte anser sig ha något skäl att rösta. Nej, vi är inte nöjda och vi kommer inte att 
vara nöjda innan den dag då rättvisan får flöda över som havet och rättfärdigheten 
strömma fram som den mäktigaste av älvar.

Jag är inte omedveten om att många av er har fått utstå svåra prövningar, både i 
era liv och på er väg hit idag. Några av er har kommit direkt från trånga fängelsecel-
ler. Några av er har kommit från områden där er kamp för frihet lämnat er slagna av 
förföljelsens stormar, och där ni kämpat er fram mot polisbrutalitetens starka vindar. 
Ni har blivit veteraner, rutinerade i det konstruktiva lidandet – fortsätt ert arbete i 
tron att oförtjänt lidande ger frälsning. Vänd åter till Mississippi, till Alabama, till 
South Carolina, till Georgia, till Louisiana; vänd åter till slummen och ghettona i våra 
städer i norr och gör det i vetskapen att denna situation kan och kommer förändras. 
Låt oss inte stanna kvar i hopplösheten. Mina vänner, jag säger till er idag att trots 
att vi möter dagens och morgondagens svårigheter så har jag fortfarande en dröm. 
Det är en dröm som är djupt rotad i den amerikanska drömmen. Jag har en dröm 
att denna nation en dag kommer resa sig upp och leva ut den verkliga innebörden i 
sina grundsatser – att alla människor är skapade jämlika. Jag har en dröm att en dag, 
bland de röda kullarna i Georgia, kommer sönerna till före detta slavar och sönerna 
till före detta slavägare kunna sitta tillsammans runt broderskapets bord. Jag har en 
dröm att till och med staten Mississippi, som idag försmäktar under orättvisans och 
förtryckets hetta, kommer förvandlas till en frihetens och rättvisans oas. Jag har en 
dröm att mina fyra små barn en dag kommer leva i en nation där de inte blir bedömda 
efter sin hudfärg, utan efter sin karaktär. Idag har jag en dröm! Jag har en dröm att 
också i Alabama, med sina grymma rasister och sin guvernör som motsätter sig och 
motarbetar amerikansk lagstiftning; en dag i Alabama kommer små svarta pojkar 
och flickor och små vita pojkar och flickor kunna hålla varandras händer som bröder 
och systrar. Idag har jag en dröm! Jag har en dröm, att en dag kommer varje dalgång 
att upphöjas och varje kulle och berg jämnas med marken; att ojämn terräng kom-
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mer göras slät och krokiga stigar rätas ut; att Herrens härlighet kommer uppenbaras 
för alla. Detta är vårt hopp. Detta är den förtröstan jag kommer åka tillbaka söderut 
med. Med den tron kommer vi ur hopplöshetens klippa kunna hugga en hoppets 
sten. Med den tron kommer vi kunna förvandla vår nations dissonanta klanglöshet 
till en vacker symfoni av broderskap. Med den tron kommer vi kunna arbeta till-
sammans, be tillsammans, kämpa tillsammans, sättas i fängelse tillsammans, stå upp 
för friheten tillsammans – allt i vetskapen att vi en dag kommer bli fria. Det är den 
dagen då alla Guds barn med ny mening kommer kunna sjunga: ”My country ’tis 
of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the 
Pilgrim’s pride, from every mountainside, let freedom ring!” [“Mitt land, frihetens 
sköna land; det är om dig  jag sjunger. Landet där mina fäder dog, pilgrimernas 
stolthet; låt friheten klinga ut från varje berg!”] Om Amerika ska bli en stor nation 
måste sången få bli verklighet. Så låt friheten klinga ut från de enorma höjderna i 
New Hampshire. Låt friheten klinga ut från New Yorks mäktiga bergstoppar. Låt 
friheten klinga ut från de resliga Allegheny-bergen i Pennsylvania. Låt friheten klinga 
ut från de snötäckta Rocky Mountains i Colorado, och låt friheten klinga ut från de 
kurviga slänterna i Kalifornien. Men inte bara det. Låt friheten klinga ut från Stone 
Mountain i Georgia, låt friheten klinga ut från Lookout Mountain i Tennessee. Låt 
friheten klinga ut från varje höjd och mullvadshög i Mississippi; låt friheten klinga 
ut från varje berg! Och när det händer – när vi låter friheten klinga ut; när vi låter 
friheten klinga ut från varje samhälle och varje by, från varje stat och varje stad – då 
får vi möjlighet att påskynda ankomsten av den dag då alla Guds barn – svarta och 
vita, judar och hedningar, protestanter och katoliker – kommer kunna ta varandras 
händer och tillsammans sjunga orden ur en gammal Negro spiritual: ”Free at last, 
free at last. Thank God Almighty, we are free at last.” [Fria till sist, fria till sist. Tack, 
allsmäktige Gud, vi är fria till sist!”]
Svensk översättning: Andreas Möller

Pastor Karin Wiborn: 
Drömmen om fred, predikan hållen i Centrumkyrkan, Farsta

den 24 oktober 1999

En människa är en människa. Varken mer eller mindre.
Därför har vi tänt ljus för att minnas människor som dött för andra människors 

händer i krig och ofred. Vi har tänt ljus för att vi inte vill ha det så. Ljusen på vårt 
nattvardsbord påminner oss om det ljus som bor i varje människa i varje land i varje 
tid, ljus som har rätt att lysa i frihet.

En människa är en människa. Inte mer.
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Vi behöver inte leka Gud. Då går det väldigt lätt galet. Vi har inte rätt att döma 
varandra. Vi har inte rätt att bestämma över och kränka varandra. Vi behöver inte 
ha kontroll över varandra. Vi kan överlåta till Gud.

En människa är en människa. Inte mindre.
Ingen människa är mindre människa än någon annan. Vi har samma värde. Ändå 

bedöms vi olika, behandlas olika och värderas olika på grund av hudfärg, kön, reli-
gion och ålder. Men det är inte rätt. Låt ingen någonsin påverka dig att tro att du är 
mindre – eller mer – än människa. Skapad till frihet.  Skapad till Guds avbild. Unik 
och värdefull i dig själv, som alla andra.

Jag var på resa i främmande land i trakten där Jesaja drömde om hur svärden smid-
des om till plogar och svärd till vingårdsknivar. Drömmen finns där fortfarande, men 
verkligheten ser inte ut så. I stället för att sitta under sina vinträd och fikonträd utan 
förskräckelse tar man varandras träd och gör till sina, stjäl mark för att bygga sina 
samhällen. Och förskräckelsen är stor, liksom orättvisorna. Skräcken för de andra 
skapar orättvisor som i sin tur ökar skräcken. Min resa var i Israel och Palestina, men 
den kunde vara någon annanstans. Min resa var också en resa där jag hade råd och 
möjlighet att överhuvudtaget resa till ett främmande land, för att möta människor 
som knappast rest utanför sin by. Så är jag själv en del av orättvisorna, och det är svårt 
att göra något åt det. Det är däremot lätt att känna skuld och skam och förlamas. Men 
jag tänker att mörker bekämpas bäst av ljus, hat bekämpas bäst av kärlek och skuld, 
ja, skuld kanske bekämpas bäst av frimodighet.

Det här är ingen befallning, skriver Paulus (2 Kor 8:8ff ). Men jag vill pröva äktheten i 
er kärlek. Har någon bara den goda viljan, så är han välkommen med vad han har och bedöms 
inte efter vad han inte har. Meningen är ju inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. 
Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång 
deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt.

För ett par tusen år sedan vandrade Jesus omkring i landet jag besökte, och visade 
äktheten i kärleken. Ingen fanns som han inte ville se åt. Ingen var för liten eller för 
obetydlig för att inte skulle sätta sig ned, och vara där. De som ville leka Gud hade 
han svårare med, eller det var väl egentligen de som hade svårt med honom, just för 
att han hotade den ojämvikt som de vant sig vid. Jesus levde FNs deklarationer långt 
innan de formulerades. 

Det är svårt att vara världsmedborgare idag. Vi har inte bara orättvisor i vår egen 
närhet att kämpa mot. Vi har hela världen i våra knän. Vi vet, vi ser och ibland känner 
vi långt in i magen att livet inte är rättvist. Och det är svårt att förändra en värld.

Därför är det viktigt för mig att komma ihåg att jag är lika mycket människa som 
någon annan – inte mer, inte mindre. Jag är värd samma rättigheter och friheter som 
vilken kungafamilj som helst och vilket gatubarn som helst. Det är inte så, men det 
borde vara så. Min förtröstan är, att i Guds ögon är det så. 

Amen.
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Tema: Martin Luther King

Upptakt för FN:s årtionde för en freds- och ickevåldskultur 
samt Kyrkornas Världsråds årtionde mot våldet 
Den här gudstjänsten firades på Martin Luther Kings födelsedag den 15 januari 
2001 som en upptaktsgudstjänst för ett årtionde mot våld. Gudstjänsten hölls i det 
ekumeniska centret på Lästmakargatan i Stockholm. Texterna som lästes hämtades 
genomgående från boken: Martin Luther King, En självbiografi av Clayborne Car-
soni, Libris 2000.

INLEDNING

L  FN har utlyst åren 2001-2010 till ”Årtiondet för en freds- och ickevålds  
 kultur för världens barn”. Samma period har Kyrkornas Världsråd utlyst   
 som ett ”Årtionde mot våldet”.  Under ickevåldsårtiondet satsar kyrkorna   
 bl a på att initiera utbildning i ickevåld, ickevåldstema, informationssprid-  
 ning om ickevåld och dess möjligheter. Kyrkorna har även tagit initiativ   
 till att bilda Ickevåldsfonden, som ska användas för att finansiera olika 
 aktiviteter.

Vem var mannen bakom orden: I have a dream?
Martin Luther King (1929-1968) var en människa med visioner och tro. Kampen 
mot rasism och diskriminering i det egna landet USA upptog det mesta av hans 
krafter. Men engagemanget gick egentligen mycket längre än så. Hans nyckelord 
i skrift och handling var rättvisa. Han talade om den ekonomiska orättvisan som 
rasismens siamesiska tvilling. Hans drömmar om en bättre värld utan orättvisor och 
rasåtskillnad omfattade även fattiga och hungrande människor världen över. Mottot 
för Martin Luther King var att i alla länder utmana makten och ondskan, men aldrig 
genom att använda våld. Hans liv gick ut på att tjäna mänskligheten. Hans vikigaste 
arbetsredskap var förmågan att kunna tala offentligt, men även om han var van vid 
att framträda försökte han följa rådet att hålla Martin Luther King i bakgrunden och 
Gud i förgrunden. Han såg sig själv som en kanal för evangeliet och inte dess källa. 

GEMENSAM SÅNG

Nobody knows the trouble I’ve seen, nobody knows but Jesus,
nobody knows the trouble I’ve seen, glory, hallelujah.
Sometimes I’m up, sometimes I’m down, oh yes, Lord.
Sometimes I‘m almost to the ground oh yes, Lord.

Nobody knows the trouble I‘ve seen, nobody knows but Jesus,
Nobody knows the trouble I‘ve seen, glory, hallelujah.
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Oh ev‘ry day to you I pray, oh yes, Lord,
For you to drive my sins away, oh Yes, Lord.

INLEDNINGSORD

L Orättvisorna lämnar oss ingen ro.
 De står som hån mot vår tro
 på skapelsens mening.
 Förutsättningarna i arv och miljö
 är så skriande olika.
 En hänvisas till att leva i fattigdom,
 en annan i överflöd
 bara beroende på var i världen
 man råkat bli född.
 Sjukdom, handikapp, olyckor
 drabbar oförskyllt och nyckfullt
 vill det synas.

 Gud vi ber till Dig om dessa hån.
 Vi ber om att våga se dem klart
 och ändå orka leva med dem.
 Vi ber inte att du ska ta dem från oss,
 då vore vi helt tanklösa.
 Vi ber inte om någon from förklaring,
 den skulle kväva vår tro.
 Vår tro är en tro mitt i kaos.
 I centrum av vår tro är korset.
 Korset är inte bara förnedring
 utan också protest mot förtrycket.
 Låt oss leva och handla därefter.

TEXTLÄSNING 

Psaltaren 34:12-23

UTLÄGGNING

För King kunde drömmen bara förverkligas genom metoder som bygger på icke-
våld. Själv fick han sätta livet till för sin dröm. Så här skrev han några dagar efter ett 
mordförsök, då han var en hårsmån från döden:

”Om jag gav prov på osedvanligt lugn vid mordförsöket mot mig nyligen, så 
berodde det absolut inte på att jag äger någon kraft utöver det vanliga, utan det 
berodde på Guds kraft som verkade i mig. Under hela den här kampen för rättvisa 
mellan raserna har jag oupphörligt bett Gud ta bort all bitterhet ur mitt hjärta och 
ge mig kraft och mod att möta alla olyckor jag drabbas av. Det ständiga bönelivet 
och upplevelsen av att vara beroende av Gud har gett mig en känsla av att jag har en 
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gudomlig bundsförvant i kampen. Jag kan inte förklara det på annat sätt. Det är ett 
faktum att mitt under yttre oro kan Gud skänka inre frid.

Vad gäller de upprepade angreppen mot mig och min familj, måste jag säga att 
Gud ger styrka att anpassa sig även till sådana våldshandlingar. Inget av angreppen 
kom som en fullständig överraskning för mig, för jag beräknade kostnaden på ett 
tidigt stadium av kampen. Att man tror på ickevåld betyder inte att man inte kom-
mer att drabbas av våld. Den som tror på ickevåld är en människa som villigt blir 
våldets offer men aldrig tillfogar någon annan våld. Hon lever enligt övertygelsen 
att situationen i samhället kan förändras till det bättre genom att hon lider och bär 
sitt kors.” (Martin Luther King, En självbiografi s.135-136).

TEXTLÄSNING

Jes 53:9-12

UTLÄGGNING

Så här predikade King efter att ha varit på resa till Indien och där träffat Gandhis son, 
hans barnbarn och andra släktinger:

”Världen tycker inte om människor som Gandhi. Visst är det underligt? Den tycker 
inte om människor som Kristus. Den tycker inte om människor som Lincoln. Den 
dödade honom, den man som hade gjort allt detta för Indien, som hade gett sitt liv 
och som hade mobiliserat och entusiasmerat 400 miljoner människor för självständig-
heten. /-…/ En av hans egna hinduer ansåg att han var lite väl välvilligt inställd till 
muslimerna, att han gav efter för mycket för muslimerna. /…/ Här var en ickevåldets 
man som föll för en våldsmans hand. Här var en kärlekens man som föll för hatets 
man. Det verkar vara historiens gång. Och är det inte betecknande att han dog samma 
dag som Kristus? Det var en fredag. Sådan är världens gång, men tack gode Gud, det 
slutade aldrig där. Tack gode Gud att långfredagen aldrig är slutet. Mannen som sköt 
Gandhi sköt honom bara i mänsklighetens hjärta. Alldeles som när Abraham Lincoln 
sköts, märk väl, av samma anledning som Mahatma Gandhi sköts – det vill säga för 
att han försökte läka såren hos en söndrad nation – när Abraham Lincoln sköts stod 
utrikeminister Stanton intill och sade: ”Nu tillhör han evigheten.” samma sak skulle 
nu kunna sägas om Mahatma Gandhi: Han tillhör evigheten.” (Martin Luther King, 
En självbiografi s.151).

PSALM

UTLÄGGNING

Under marschen till Washington uttalades de magiska orden: I have a dream. Det 
här uttrycket hade Martin Luther King använt många gånger, men just den här 
gången år 1963 förstod tydligen folket och han själv vad det egentligen var han stod 
upp och talade om:

”Jag har en dröm, att den här nationen en dag skall resa sig och leva upp till den verkliga 
innebörden i sin bekännelse: vi anser det självklart att alla människor har lika värde.
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Jag har en dröm, att en dag skall sönerna till forna slavar och sönerna till forna 
slavägare, på Georgias röda kullar, kunna sitta tillsammans vid broderskapets bord. 
/…/

När vi låter frihetens klockor ringa, när vi låter dem ringa från varje bygd och by, 
från varje stat och stad, kommer vi att kunna påskynda den dag då alla Guds barn 

– svarta och vita, judar och hedningar, protestanter och katoliker – kan ta varandras 
händer och med den gamla negro spiritualen sjung:

”Fria till sist! Fria till sist! Tack Fader Allsmäktig, vi är fria till sist.” (Martin Luther 
King, En självbiografi s. 247-248)

TEXTLÄSNING

Ef 2:14-16

UTLÄGGNING

1964 fick Martin Luther King Nobels fredspris. Vid sitt besök i Oslo sade han:
”Jag tror fortfarande att människosläktet en dag skall böja knä inför Guds altare 

och krönas till segrare över krig och blodsutgjutelser, och en våldsfri försonande god 
vilja skall råda i världen. Jag tror alltjämt att segern skall bli vår en dag. Den tron kan 
ge oss mod att möta framtidens ovisshet. Den skall ge våra trötta fötter nya krafter 
på vår fortsatta väg mot Frihetens stad.

Jag kommer i dag till Oslo som ombud, inspirerad och med förnyat engagemang 
för mänskligheten. Jag mottar detta pris på alla de människors vägnar som älskar fred 
och broderskap.” (Martin Luther King, En självbiografi s.281)

MUSIK

TROSBEKÄNNELSEN

Alla Vi tror på en enda Gud,
 allsmäktig Fader,
 skapare av himmel och jord,
 av allt synligt och osynligt.

 Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
 Guds ende Son,
 född av Fadern före all tid,
 ljus av ljus,
 sann Gud av sann Gud,
 född, inte skapad,
 av samma väsen som Fadern,
 på honom genom vilken allt blev till;
 som för oss människor och vår frälsning
 steg ner från himlen,
 blev människa av kött och blod
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 genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
 korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
 led döden och begravdes,
 uppstod på tredje dagen
 i enlighet med skrifterna,
 steg upp till himlen,
 sitter på Faderns högra sida
 och skall återvända i härlighet
 för att döma levande och döda,
 och vars välde aldrig skall ta slut.

 Vi tror på den heliga Anden,
 som är Herre och ger liv,
 som utgår från Fadern,
 som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
 och som talade genom profeterna.
 Vi tror på en enda, helig,
 universell/katolsk och apostolisk  kyrka.
 Vi erkänner ett enda dop,
 till syndernas förlåtelse.
 Vi väntar på de dödas uppståndelse
 Och den kommande världens liv.
 Amen.

FÖRBÖN MED LJUSTÄNDNING

L Hör världens rop, Gud,
 ropen från offren i krigets vanvett,
 ropen från dem som offrar sig själva
 i kärlek och vrede för sanningens skull,
 ropen i smärta, i utsatthet och vanmakt.
 Hör världens rop.
 Förbarma dig, Gud. 
 (Ett ljus tänds)

 Hör världens klagan, Gud,
 skogarnas och havens klagan,
 luftens och jordens kvidande,
 hungerns och törstens böner
 från uttorkade jordar,
 klagan i hjälplöshet, misstro och uppgivenhet.
 Hör världens klagan.
 Förbarma dig, Gud. 
 (Ett ljus tänds)
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 Kristus, Du som på korset
 ropade ut människans övergivenhet,
 du som lidit, dött och uppstått för vår skull,
 var med oss i våra rop,
 i vår gråt och klagan,
 och ge oss mod och kraft
 i kampen för ett fullvärdigt Liv. 
 Amen
 (Ett ljus tänds)

VÅR FADER

PSALM

Lord, I want to be a Christian in a my heart, in a my heart.
Lord I want to be a Christian in a my heart, in a my heart.
In a my heart, in a my heart. Lord I want to be a Christian in a my heart.

Lord I want to be like Jesus in a my heart, in a my heart.
Lord I want to be like Jesus in a my heart, in a my heart.
In a my heart, in a my heart. Lord I want to be like Jesus in a my heart.

SÄNDNINGSORD

UTGÅNGSSÅNG



56 57

Ja till fred
En gudstjänst kring försoning och fred

Denna gudstjänst firades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och 
försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis appliceras, efter 
små justeringar, på andra områden i världen, som längtar efter fred och försoning.

PSALM 
Sv ps 86, O Guds kärlek

VÄLKOMSTORD

INLEDNINGSORD

L Mitt i en värld av vanmakt och krig,
 av förtryck och övergrepp,
 samlas vi inför Guds ansikte
 med vår tro på Guds närvaro 
 i smärta och lidande.

 Mitt i en värld av förtvivlan och uppgivenhet,
 av fruktan och svek,
 samlas vi inför Guds ansikte
 med vår tro på Guds makt
 att ge upprättelse och räddning.

 Mitt i en värld av hat och död,
 av kamp och nederlag,
 samlas vi inför Guds ansikte
 med vår tro på Guds löfte
 om nya himlar och en ny jord,
 där rättfärdighet bor.

KÖRSÅNG/SOLOSÅNG

ROPENS LITANIA

L Läsning från Jeremia 31:
 Ett rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt.
 Det är Rakel, som begråter sina barn,
 hon vill inte låta trösta sig
 i sorgen över att hennes barn inte mer är till.
Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (Ps o S 706/Ps 892, Ps i 90-talet)
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L Rop hörs i Betlehem, klagan och bitter gråt.
 Det är Betlehems mödrar, som begråter sina barn,
 som skadas och dödas i intifadans spår.
 De låter inte trösta sig i sin sorg och förtvivlan…

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)

L Rop hörs i Tel Aviv, klagan och bitter gråt.
 Det är Israels fredsivrare, som begråter sina barn,
 vars framtid i fred och försoning tycks så avlägsen.
 De låter inte trösta sig med verkningslösa fredslöften…

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)

L Rop hörs i Stockholm (eller den lokala orten), klagan och bitter gråt.
 Det är alla vi, som längtar och väntar
 i förtvivlan och bön
 på fredens ankomst till det land
 där Fredsfursten själv gav sitt liv
 i kärlek till försoning.

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)

L Fortsatt läsning från Jeremia 31:
 Men så säger Herren:
 Hör upp med din högljudda gråt,
 och låt inte dina ögon mer fälla tårar,
 ty ditt verk skall få sin lön,
 säger Herren, och de skall vända tillbaka
 från sina fienders land.
 Ja, det finns ett hopp för din framtid, säger Herren.
 Dina barn skall vända tillbaka till sitt land.

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)

BÖN:

L Barmhärtige Gud,
 i denna värld där krig och konflikter
 fortfarande bryter ner oskyldiga människors liv,
Alla låt där din försoning genomlysa
 vårt sätt att hantera konflikter.
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L I denna värld där så många människor
 tvingas lämna sina hem som flyktingar
 på grund av religiöst, politiskt eller kulturellt förtryck,
Alla låt där din försoning genomlysa
 vårt sätt att hantera mänsklig värdighet.

L I denna värld där den inflödande penningmakten
 har en avsevärt större påverkan
 än den utflödande kärleksmakten,
Alla låt där din försoning genomlysa
 vårt sätt att hantera begäret i våra liv.

L I denna värld, som längtar 
 efter rättvisa och fred,
 efter mänskliga rättigheter och människovärdigt liv,
 efter sann och innerlig kärlek,
Alla låt där din försoning genomströmma allt liv.

PSALM

Sv Ps 591/Ps o S 695, Det kan vi göra för rätt och för fred

TEXTLÄSNING

PSALM

Sv Ps 693, Dona nobis pacem (Ge oss fred)

PREDIKAN

KÖRSÅNG/SOLOSÅNG

TROSBEKRÄFTELSE 

L Det är inte sant att människan
 är utlämnad åt ödets makter
 eller åt ett liv utan mening och innehåll.
 Detta är sant:
Alla Så älskade Gud världen,
 att han gav den sin ende son,
 för att de som tror på honom inte skall gå under,
 utan ha evigt liv.

L Det är inte sant att vi måste acceptera
 omänsklighet och diskriminering,
 hunger och fattigdom, död och undergång.
 Detta är sant:
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Alla Jesus säger:
 Jag har kommit för att de skall ha liv,
 och liv i överflöd.

L Det är inte sant att våld och hat skall ha sista ordet,
 och att krig och förstörelse
 har kommit för att stanna.
 Detta är sant:
Alla Jesus säger:
 Så som jag har älskat er
 skall ni också älska varandra.
 Ingen har större kärlek än den
 som ger sitt liv för sina vänner.

L Det är inte sant att vi skall behöva
 vara fångar hos ondskans makter,
 som traktar efter att styra världen.
 Detta är sant: 
Alla Jesus säger:
 Åt mig har getts all makt i himlen och jorden…
 och jag är med er alla dagar till tidens slut.

KOLLEKTPSALM

Ps 886 (Psalmer i 90-talet), För livets skull

FÖRBÖN 

L O Gud, gör oss till redskap för din frid.
 Där hat finns,
Alla låt oss få föra dit kärlek.
L Där ondska finns,
Alla låt oss få komma med förlåtelse.
L Där oenighet finns,
Alla låt oss få komma med enighet.
L Där tvivel finns,
Alla låt oss få komma med tro.
L Där osanning finns,
Alla låt oss få komma med sanning.
L Där förtvivlan finns,
Alla låt oss få komma med hoppet.
L Där sorg finns,
Alla låt oss få komma med glädjen.
L Där mörker finns,
Alla låt oss få komma med ljuset.
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L O gudomlige Mästare,
 låt oss sträva
 inte så mycket efter att bli tröstade,
Alla som att trösta,
L inte så mycket efter att bli förstådda,
Alla som att förstå,
L inte så mycket efter att bli älskade,
Alla som att älska.
L Ty det är genom att ge, som man får,
 genom att förlåta som man blir förlåten,
 och genom att dö,
 som man uppstår till det eviga livet.
Alla Amen.

VÅR FADER

PSALM

Sv Ps 297, Härlig är jorden

VÄLSIGNELSEN

SÄNDNINGSORD

L Saliga de som hungrar och törstar
 efter rättfärdigheten.
 De skall bli mättade.
 Saliga de barmhärtiga.
 De skall möta barmhärtighet.
 Saliga de som gör fred.
 De skall kallas Guds barn.
 Gå med rättvisa för ögonen,
 med barmhärtighet i era hjärtan
 och med fred i era sinnen.
Alla Amen.

UTGÅNGSSÅNG

Kom med fred, o Herre (Palestinsk sång, nr 48 ur Hela världen sjunger)
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Försoningsgudstjänst

I centrum för den kristna tron står försoningen: ”Gud försonade hela världen med sig 
genom Kristus… Jag ber er: Låt försona er med Gud” (2 Kor 5:19a, 20b). Under den senaste 
tiden har olika försoningsprocesser uppmärksammats runt om i världen, såväl inom 
politiska som inom kyrkliga sammanhang. Under riksmötet i Göteborg i juni 2000 
hölls bl.a. en försoningsgudstjänst, där ärkebiskop KG Hammar officiellt erkände 
Svenska kyrkans oförrätter gentemot romerna. Gudstjänsten hade temat ”Tiden är 
inne” och det är denna gudstjänst som här följer. Som förlaga till den gudstjänsten 
ligger i sin tur en gudstjänst från det Andra Europeiska Ekumeniska mötet i Graz, 
Österrike, sommaren 1997. Hela det mötet hade som tema just Försoning, där man 
bl.a. fokuserade de nödvändiga försoningsprocesserna efter Berlinmurens fall i Eu-
ropa. Följande gudstjänst kan ge uppslag till hur man lokalt kan liturgiskt bearbeta 
även andra mera näraliggande konflikter.

 
Vid ankomsten till gudstjänsten får var och en en sten i handen. 

PSALM  

INLEDNINGSORD 
L Må Gud, som är vår klippa,
 ge oss kraft att möta oss i vår hjälplöshet. 
Alla Visa mig, Herre, din väg.
 Visa mig, Herre, din väg.
 Jag vill vandra i din sanning.
 Jag vill vandra i din sanning. (Sv ps 656/Ps o S 758) 

L Må Gud, 
 som rullade undan stenen framför Kristi grav,
 ge oss klarhet och möta oss i vår förvirring. 
Alla Visa mig, Herre, din väg.
 Visa mig, Herre, din väg.
 Jag vill vandra i din sanning.
 Jag vill vandra i din sanning. 

L Må Gud,
 som smälter de hårdaste hjärtan,
 ge oss nåd och möta oss i vår ängslan. 
Alla Visa mig, Herre, din väg.
 Visa mig, Herre, din väg.
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 Jag vill vandra i din sanning.
 Jag vill vandra i din sanning.

L Må Gud,
 som bryter ner alla murar,
 ge oss kärlek och möta oss i vår splittring. 
Alla Visa mig, Herre, din väg.
 Visa mig, Herre, din väg.
 Jag vill vandra i din sanning.
 Jag vill vandra i din sanning. 

MUSIK  

ÖVERLÅTELSEBÖN 
L Gud, vi kommer inför ditt ansikte 
 med vår längtan efter äkta och sann gemenskap,
 men vi har så många hinder att övervinna,
 varav de största finns hos oss själva.
 Hjälp oss att försonas med vår egen misstänksamhet, 
Alla så att vi kan se andra människors goda vilja.
 
L Hjälp oss att försonas med vår egen osäkerhet, 
Alla så att vi kan stärka människovärdet hos andra. 

L Hjälp oss att försonas med vår egen rädsla, 
Alla så att vi kan möta andra människors rädsla.
 
L Hjälp oss att försonas med vår egen stolthet, 
Alla så att vi kan älska vår nästa som oss själva. 

L Hjälp oss att förstå, att det bara är 
 genom att dela djupet av vår egen svaghet,
 som vi kan nå äkta gemenskap
 i försoning med andra.

HERRE, FÖRBARMA DIG

Ps o S 767/Psalmer i 90-talet 921
 
L Var och en av oss håller en kall sten i handen.
 Stenar kan användas till att bygga murar och markera gränser och därmed   
 skilja människa från människa. De kan användas till att kastas och till och   
 med till att döda. Stenar kan i händerna på de mäktiga användas för att för  
 tryck och hålla människor avskilda. 
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 Tyst reflektion 

L När vi håller en sten i handen en längre tid blir den varm. En sten kan   
 fyllas av mänsklig värme. Stenar kan användas till att bygga hus för skydd   
 och gemenskap. Stenar kan användas till att bygga broar mellan människor. 
 
 Tyst reflektion 

L Nu inbjuds vi att vända oss till vår granne och utbyta varandras stenar   
 med några enkla ord, som tydliggör vår vilja till försoning, vår vilja att   
 bygga broar i stället för murar. Vi kan t.ex. säga till varandra: ”Ta emot   
 min sten som ett tecken på att jag aldrig kommer att kasta sten på dig” 
 eller ”Jag ger dig denna sten som en grundsten för vår försoning”.
 
 Stenarna utbyts 

EV. ERKÄNNANDE AV OFÖRRÄTTER  
Därefter inbjuds alla att gå och lägga fram sina stenar – på eller under (i anslutning till) alta-
ret. Under tiden sjungs en lämplig psalm. 

PSALM

TEXTLÄSNINGAR

Till exempel 1 Petrusbrevet 2:4-10, Hesekiel 36:26-28, Efesierbrevet 2:14-22. Mellan text-
läsningarna kan ett lämpligt Halleluja sjungas, t.ex. 923 i Psalmer i 90-talet. 

PREDIKAN  

PSALM  

FÖRBÖN  

VÅR FADER  

VÄLSIGNELSEN  

PSALM

SÄNDNINGSORD

L Må Guds ljus vara vårt ljus (upprepas av alla). 
 Må Guds kärlek vara vår kärlek (upprepas av alla). 
 Må Guds väg vara vår väg (upprepas av alla). 

MUSIK
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Länge leve livet
- en gudstjänst kring vårt ansvar för skapelsen

En temagudstjänst kring människans ansvar för skapelsen med utgångspunkt från de 
fyra klassiska elementen jord, luft, eld och vatten. Gudstjänsten kan firas till exem-
pel på Världsnaturens dag, Midsommardagen, eller närhelst under året, då man vill 
fokusera miljöfrågorna. Sedan några år tillbaka har t.ex. ett europeiskt, ekumeniskt 
kyrkonätverk kring miljöfrågor växt till sig – The European Christian Environme-
ntal Network (ecen). ecen har rekommenderat de europeiska kyrkorna (ortodoxa, 
romersk-katolska och protestantiska) att under perioden första september till andra 
söndagen i oktober på olika sätt uppmärksamma ”God as Creator and God ś gift of 
Creation” i gudstjänstliv och församlingsarbete. I den svenska gudstjänsttraditionen 
har framför allt Tacksägelsedagen varit den dag då tacksamheten över skapelsens 
frukter satts i fokus.

PSALM/SÅNG 

Till exempel ”Länge leve livet”, som finns bland annat i Cantarellen I, Verbum

INLEDNINGSORD

L Länge leve denna sargade planet,
 vars livskraft är större än allt vårt förstånd.
Alla Länge leve livet.

L Länge leve luftens klarhet
 och vattnets livgivande kraft.
Alla Länge leve livet.

L Länge leve åkrarnas växtkraft
 och de hotade djuren.
Alla Länge leve livet.

L Länge leve kvinnan och mannen,
 Guds avbild på jorden.
 Länge leve deras mod och hopp.
 Länge leve deras barn.
Alla Länge leve livet.

SÅNG

DE FYRA ELEMENTENS LITANIA

Litanians aktörer är fyra: Dels två personer som representerar livet respektive döden, dels guds-
tjänstledaren, dels församlingen.
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L Gud, du har gett oss jord, luft, eld och vatten
 för livets skull.
 Vi har missbrukat dem,
 så att de alltmer blivit bärare
 av ohälsa och död.
 Se vår nöd, hör vårt rop, hela din värld.

En skål med jord bärs fram.

Livet (höjer skålen) 
 Jag är livet.
 Jag erbjuder jorden till rättvis fördelning.
 för såddens växt, 
 för bröd åt alla.

Döden (höjer skålen)
 Jag är döden.
 Jag tar jorden från de många
 och ger till de få.
 Livet är kort.
 Jorden bör nyttjas för sin vinnings skull.

L O Gud, vi bekänner
 att vi inte har delat jordens tillgångar.
 Vi har brutit banden 
 med jorden och med varandra.
Alla Vi har valt döden.
 Förlåt oss.
 Vi längtar efter helhet och hälsa
 genom ditt förnyande liv.

 Herre, förbarma dig… (sjungs)

En solfjäder bärs fram.

Livet (använder solfjädern)
 Jag erbjuder luften, min andedräkt,
 vindens ändlösa energi,
 fåglarnas livsrum.
 Luften har inga gränser.
 Vi delar livets andning.
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Döden (stänger solfjädern)
 Jag fyller luften
 med nedbrytande utsläpp.
 Jag skapar förödande allergier
 och bryter ner atmosfärens sköra livskraft.

L O Gud, du som blåste in liv i världen,
 vi bekänner att vi förgiftat luften,
 att vi inte värnat om skapelsens skörhet.
Alla Vi har valt döden.
 Förlåt oss.
 Vi längtar efter helhet och hälsa
 genom ditt förnyande liv.
 
 Herre, förbarma dig… (sjungs)

Ett ljus tänds.

Livet (höjer ljuset)
 Jag erbjuder elden
 för ljus och värme,
 för rening och energi.
 Kring ljuset samlas vi
 i gemenskap och i delandets glädje.

Döden (släcker ljuset)
 Jag använder elden för våld och vinning.
 Jag ger kraft åt krigens förödande vapen.
 Jag bränner ner planetens skogar.
 Jag ger de rika energi i överflöd
 och förnekar de fattiga deras bränslebehov.

L O Gud, Ande av eld och rening,
 vi bekänner vår brist på kamp och glöd
 för din rättvisa och fred på jorden.
Alla Vi har valt döden.
 Förlåt oss.
 Vi längtar efter helhet och hälsa
 genom ditt förnyande liv.

 Herre, förbarma dig… (sjungs)
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En skål med vatten bärs fram.

Livet (höjer skålen)
 Jag erbjuder vatten
 till rening och släckande av törst,
 för att ge växtkraft åt torrt land,
 för att ge ro åt själar
 vid porlande bäckar och stilla stränder.

Döden (häller t.ex. karamellfärg i vattnet)
 Jag förgiftar vatten
 med utvecklingens avfall.
 Jag gör vatten till bärare av sjukdomar.
 Jag skapar öknar, där gröda borde finnas
 och låter flodvågor dränka liv.

L O Gud, du källa av levande vatten,
 vi bekänner vår bristande hantering
 av jordens vattentillgångar.
Alla Vi har valt döden.
 Förlåt oss.
 Vi längtar efter helhet och hälsa
 genom ditt förnyande liv.

 Herre, förbarma dig… (sjungs)

L Gud, vår Skapare
 av jord, luft, eld och vatten,
 vi överlämnar oss till dig
 och ropar med hela skapelsen
 om att befrias från vårt slaveri under förgängelsen
 och att få uppstå med Kristus och födas på nytt.
 
 Tystnad

L Jesus Kristus säger:
 ”Se, jag gör allting nytt”.
 Vi är förlåtna
 i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Alla Amen.

LOVSÅNG
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BÖN

L Tack, gode Gud, för jorden 
 denna pärla i universums oändlighet.
 Tack för sjöar och hav,
 skogar och öppna landskap,
 blommande ängar
 och jordens rika djurliv.
 Du ger oss uppgiften att vårda världen.
 Lär oss att vi människor ingår i en helhet
 där du skapar allting.
 I Jesu Kristi namn.
 Amen.

TEXTLÄSNING/AR

En eller flera bibeltexter kring temat.

PREDIKAN

TROSBEKÄNNELSE/TROSBEKRÄFTELSE

Den apostoliska eller nicenska trosbekännelsen eller följande:
L Vi tror på dig, Gud,
 som skapar stjärnor, skogar och hav.
Alla I dig vi andas, i dig vi växer,
 i dig vi lever och rör oss.

L Vi tror på dig, Gud,
 som i Jesus uppenbarar dig själv.
Alla I honom finns du, i honom finns vi,
 i liv och död är han med oss.

L Vi tror på dig, Gud,
 livets Ande som är nära oss nu.
Alla I dig finns kärlek, i dig finns sanning,
 i dig finns liv som berör oss.

L Vi tror på dig, Gud,
 treenig, en i tre, tre i en.
Alla I dig vi skapas, i dig vi räddas,
 i dig finns liv som förnyar.

PSALM/SÅNG
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FÖRBÖN

Lokalt utformad eller följande:
L Gud, vår Skapare,
 du har gett oss denna jord,
 vårt hem i kosmos.
 Med sköra trådar
 har du vävt samman dess sköna väv
 av fruktbara jordar, friska vatten,
 dansande vindar, djur och människor.
 Ge oss insikt,
 så att vi värnar om den.
 Ge oss handlingskraft,
 så att vi vårdar den.
 Ge oss kärlek,
 så att vi älskar den.

Alla Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L Vi ber
 för alla som är beroende av ett stycke jord,
 för människors dagliga mat och hälsa,
 för dem vars skogar förstörs
 och vars jord tas ifrån dem.
 
Alla Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L Vi ber
 för dem som lider bristsjukdomar,
 för dem som saknar tjänligt vatten,
 för krigens lemlästade offer,
 för dem som längtar efter rättvisans skörd.

Alla Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L Vi ber
 för politiker och industriledare
 för ekonomer och miljöforskare,
 att de i samförstånd ska låta långsiktiga värden råda
 i besluten som påverkar vår miljö.

Alla Herre, hör min bön... (Sv ps 681)
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L Vi ber
 för oss själva,
 att du ska vända vår oro till hopp och kärlek.
 att du ska vända vår stumhet till protest och lovsång,
 att du ska vända vår vanmakt till kraftfull handling.

Alla Herre, hör min bön... (Sv ps 681)

L För en ny jord där rättfärdighet bor,
 för en ny mänsklighet, där kärleken råder
 ber vi i Jesu Kristi namn.
Alla Amen.

VÅR FADER

VÄLSIGNELSEN

PSALM/SÅNG

SÄNDNING

L Vi får gå ut i Guds värld
 med omsorgens händer,
 försoningens hjärta
 och kärlekens sinnelag.
 Låt oss gå i frid.
Alla I vår Herres Jesu Kristi namn.



72 73

De fyra elementen

Den här gudstjänsten kan användas i miljösammanhang, men även när temat handlar 
om skapelsen. Gudstjänsten hölls första gången för Sveriges kyrkoledare på Stjärn-
holms stiftsgård hösten 1999. Syftet med gudstjänsten är att människans alla sinnen 
ska medverka i lovprisningen av Gud: smak, lukt, känsel, syn och hörsel.

(Rekvisita: en skål med jord, en skål med vatten, vattenkanna, ett ljus med många vekar, 
syrgasmask, jordgubbar och cd-skiva: Moder Jord av Björn Melander).

Deltagarna sitter i en ring. Var och en bestämmer själv vad han eller hon vill göra med de 
föremål som skickas laget runt.

Inledning
PSALM

Sv ps 7:1-2, Lova Herren sol och måne

REFLEKTION ÖVER GUDS SKAPELSE

L Djupt i tillvarons mönster anar vi Guds överflödande kärlek. 
 I elektronernas dans kring atomkärnan, i koltrastsång och vintergatsrymder.
 Gud skapade världen ur intet och Han gjorde det i kärlek. Han ville livet!
 En människas liv börjar bredvid Gud i gröngräset, den sjunde dagen. Dit   
 behöver vi regelbundet återvända för att vila och påminna oss om livets   
 grundackord. 
 Kristus dog och uppstod för hela kosmos! Nu är det vår kallelse att leva ut   
 försoning  mellan mänskligheten och den övriga skapelsen. Det betyder   
 att vi måste sluta härska för att i stället lära oss leva i ömsint samspel med   
 naturen.
 För kyrkofäderna, och för kristna långt fram i vår egen tid, kunde/kan   
 allt skapat upplevas som heligt: jorden, vattnet, luften och ljuset. Ja, hela   
 kosmos kunde/kan mottas som ett ”sakrament” som en Guds generösa   
 gåva och kärlekshandling.

 Meditationen om de fyra elementen vill vara en vandring mot ursprunget.
 Den handlar om fötterna som vandrar på jorden, munnen som andas in   
 luften, halsen som svalkas av vattnet och händerna som värms av elden.
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Jorden
BIBELORD

L I begynnelsen skapade Gud himmel och jord…
 Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter deras arter och träd   
 som efter sina arter bar frukt, vari de har sitt frö. Och Gud såg att det var   
 gott. Och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. 
 (1 Mos 1:1a + 9-13).

TRÄDET

L På vår jord finns många träd. 
 Trädet är på ett speciellt sätt förknippat med jorden. 
 Trädet har fostrats, diats och vuxit upp ur moder jords famn 
 och kan på sin ålders höst berätta om hennes enastående förmåga att ge växtkraft. 
 Svart, fuktig mylla är osynligt närvarande under grästovorna, med sin 
 förmåga att ge liv åt all slags växtlighet.
 Den gamla eken står fast i myllan, 
 som en sinnebild för skaparkraftens verk genom jordens fruktbarhet. 
 Ju djupare ner rötterna når – desto högre blir dess krona. Fåglar bygger   
 bon, ekorrar hämtar nötter och löven ger skugga åt soldränkta ängar.
 Träden väcker vår respekt. 
 Det handlar om modet att stanna kvar.
 Är träden vackrast i vårljus eller höstglöd? 
 Nakenheten kan gripa oss när det är höst.
 Till hösten hör att kratta löv. 
 Det är som att städa efter festen. Träden är befriade.
 Det är lättare att andas och röra sig när festkläderna åkt av. Lövhögarna   
 som skall bli ny jord rymmer tysta löften om ännu en vår och en sommar.
 Genom död till liv.

NÅDEN

L Nåden – det som man får till skänks, 
 det man inte kan eller behöver meritera sig för, 
 livet som bara bär, också när man inte tänker på det.
 Vart vi än färdas eller förs i våra minnen 
 upptäcker vi att nåden finns inväxt 
 eller växer in i varje årsring av det träd som är vårt liv och vår livshistoria
 Barnen är bärare av den nåden på ett speciellt sätt. 
 Det är barnet förbehållet att se sniglar och stenar. 
 Glöm inte att Vitsippornas stjärnevärld på marken blir tydligast 
 när vi inte orkar lyfta våra huvuden.

(En skål med jord skickas runt i ringen, för att slutligen bäras fram till altaret).
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BÖN

L Gud, vi tackar Dig för jorden.
 När vi går på den med våra fötter 
 känner vi att Du är med oss 
 för att ge stabilitet och styrka 
 på våra vägar genom livet.
 Hjälp oss att vara rädda om jorden och dess tillgångar.
 Amen.

Vatten
BIBELORD

L Du lät källor flyta fram i dalarna, mellan bergen tog de sin väg.
 De vattnar alla markens djur, 
 vildåsnorna släcker i dem sin törst. 
 Vid dem bor himmelens fåglar, 
 från trädens grenar höjer de sin röst. 
 Du vattnar bergen från dina salar, 
 jorden mättas av den frukt du skapar. (Ps 104)

TANKAR

L Jag för dig till vatten där du finner ro, 
 så står det i en av Psaltarens texter.
 Du, Gud, erbjuder oss ett rent vatten, 
 som sköljer bort det som smutsat ned livet. 
 I bibeltexterna förknippas ofta vilan med vattnet. 
 Det är Herdens röst som leder oss dit:
 ”Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. 
 Jag skall skänka er vila.”

(En skål med vatten skickas runt, för att slutligen bäras fram till altaret).

 Att gråta, det är att vattna sin själ!
 Tårar påminner oss om mörkret och natten i livet.

(Med hjälp av en vattenkanna vattnas jorden i skålen).

 ”Natten” är den tid på dygnet 
 då ljudets och ljusets försvar mot våra inre och yttre fiender är borta. 
 Det är den tid på dygnet då Guds närvaro eller frånvaro är tydligare än annars. 
 ”Natten” är inte begränsad till dygnets natt. 
 Det kan även finnas ”natt-tider” i livet 
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 då dagsljuset inte har mycket att ställa upp mot det mörker 
 som finns i oss eller omkring oss.  
 Det finns stunder i livet då allt tycks peka på Guds frånvaro. 
 I den mån vi, i dessa stunder, överhuvudtaget kan tänka oss Gud 
 är det som domare eller som en som har svikit. 
 Vi försöker be med orden:
 ”Vår Fader, du som är i himlen” –
 så som vi en gång lärde oss att be.
 Men just nu är himlen långt borta,
 Och våra rop når inte fram.

 Varför måste du vara i himlen, Gud,
 när vi behöver dig här – här i natten?

 Är det du som vill detta mörker, Gud? 
 Eller är mörkret starkare än ljuset?
 Jesus, vår bror, du vet
 vad det vill säga att komma till sina egna och inte bli mottagen.
 Jesus, vår bror, du vet
 vad det vill säga att gråta vid en gods väns grav.
 Jesus, vår bror, du vet
 hur det är när människors rop känns som piskslag mot kroppen.
 Jesus, vår bror, du vet
 hur det är att kämpa med dödsångest medan vännerna sover.
 Jesus, vår bror, du vet
 hur det är när gudsförgätenhetens mörker kväver hoppet.
 Jesus, vår bror, du vet
 hur det är när döden måste vika för gudsrikets kraft.
 Jesus, vår bror, du har visat oss vem Gud är.

BÖN

L När vi använder vattnet i vår vardag, 
 tänker vi på dopet.
 I dopets vatten blev vi dina barn. 
 Du gav löftet om evigt liv.
 Hjälp oss att vara rädda om vårt vatten,
 så att alla människor på jorden kan få rent vatten.
 Amen
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Luft
BIBELORD

L Du höljer dig i ljus som i en mantel, 
 du spänner ut himmelen som ett tält, 
 du timrar på vattnen dina salar, 
 molnen gör du till din vagn och du far på vindens vingar. 
 Du gör vindar till dina sändebud. (Ps 104)

TANKAR

L Luften är en av livets grundläggande källor. 
 Utan luft inget liv. Utan syre endast död.
 Gud andades på människan och hon fick liv en gång i skapelsens morgon.
 Andas in, andas ut, och in igen. Kostnadsfritt. 
 Luften är gratis, som nåden och som Guds utgivande väsen.
 Någon har sagt: 
 Sonen är Guds uppenbarade sida 
 medan Anden är Guds outtalade, fördolda sida. 
 Kanske är det därför Anden korresponderar med det outtalade i en människa?! 
 Anden rör finrummet i en människas liv, som även helighet gör. 
 Och ändå: namnet ”hjälparen” måste betyda att också köket och vardags-  
 rummet i vårt liv är inräknade.

(En syrgasmask skickas runt, för att slutligen bäras fram till altaret).

BÖN

L Luften vi andas in och ut med våra lungor
 är en gåva från Dig, Gud.
 Hjälp oss att hålla luften ren
  och gemensamt verka för att de giftiga utsläppen blir färre. 
 Utan luft- inget liv! 
 Luften är en livsnödvändighet för oss alla.
 Amen

Eld
BIBELORD

L Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. 
 Och han drev en gång fåren bortom öknen och kom så till Guds berg Horeb. 
 Där uppenbarade sig Herrens ängel för honom, 
 i en eldslåga som slog upp ur en buske. 
 Han såg att busken brann av elden och att busken ändå inte blev förtärd. 
 Då tänkte Mose: Jag vill gå dit bort och betrakta den underbara synen 
 och se varför busken inte brinner upp. (2 Mos 3:1-6)
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TANKAR

L Elden är ett både och. 
 Den är stark och med egen vilja. 
 Den är som en katt – varm och kelen, men också vild och lite opålitlig, 
 irrationell med vassa klor.
 Ljus och värme från sprakande eld påminner om ett brinnande hjärta, 
 ett hjärta med eldslåga, som Guds eget pulserande hjärta, 
 fyllt av värme och ljus, engagemang och hängivenhet
 Elden är den gudomliga närvarons plats, 
 som i Mose möte med Gud i den brinnande busken.
 Gud är också en eld som renar från syndens och skuldens slagg, 
 skyddar oss från ondskans makter och får det ursprungliga att lysa fram i oss.
 Elden påminner oss också om solen och om ljuset:

 Du sol,
 Du sjunker ner i armodets hav,
 obesegrad, utan skada
 du stiger på en fridfull våg
 som en drottning i blommande ungdom. (Keltisk välsignelse)

Ljus
L Ljuset tar sig på åtta minuter den femton miljoner mil långa vägen 
 genom rymden, från solen till jorden. 
 När det landar på ett litet nyutsprucket björklöv som du och jag står och   
 njuter av, händer följande:
 Långa och korta vågor fastnar i klorofyllmolekylen 
 – medan de vågor som är ”mittemellan” studsar tillbaka från bladytan, 
 rusar in i vårt öga och kittlar näthinnan så att en signal skickas till hjärnan. 
 Den signalen tolkas blixtsnabbt därinne och vi säger lyckligt: 
 ”Så grönt, så skönt!”
 När de kristna skulle uttrycka Jesu liv kallade de honom ljuset.
 Han hade kastat evighetens ljus över deras timlighet.

(Ett ljus med många vekar skickas runt, för att slutligen bäras fram till altaret).

 Livets trädgård blev genom människan dödens trädgård. 
 Men dödens trädgård blev genom Kristus till livets trädgård. 
 Gud gav dig livet och han gav dig det ur döden.
 Våren, Livet, kan ingen makt i världen hindra! 
 Den är född att segra. Så är det också med Herrens vårdag.
 Stormen som drog fram över skapelsen var vårstormen, 
 som skulle sopa bort det gamla och livlösa, 
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 bryta upp isarna över dödens flod 
 och bereda väg för himlens livgivande sunnanvinder. 
 Såsom Herren varje vår ”förnyar jordens anlete ( Ps 104:30), 
 ska han på sin egen dag förnya himlarna och jorden.”

BÖN

L Elden och ljuset påminner oss om apostlarnas första tid. 
 Tungor av eld spreds mellan dem. 
 De fick förmågan att gå ut i världen och predika evangelium.
 Ge även oss ljuset och kraften 
 att gå ut i hela världen och sprida det sanna ljuset och glädjen.
 Amen.

AVSLUTNING

L En dag skall allt vara nytt. 
 Och ändå förhåller det sig så 
 att de koltrastar och björkar vi gläder oss åt här och nu skall vara desamma.
 Långt före Jesu födelse hade profeten Jesaja en vision 
 om Kristi stora enande frälsningsverk. 
 Många år efter det att Jesus dött 
 fick Johannes, den älskade lärjungen, se en annan, liknande syn. 
 Han såg en ny himmel och en ny jord. 
 Hela skapelsen hade blivit förvandlad, 
 iklätts odödlighet för att bli Kristi fullkomliga brud. 
 Både Jesaja och Johannes öppnar våra ögon 
 för omfattningen av Kristi frälsning och den slutliga visionen, 
 att allt i Guds skapelse ska komma samman i fullständig harmoni. 
 Jesus Kristus kom för att förverkliga den visionen.

AVSLUTNINGSBÖN

L Jag tackar med tanke,
 jag tackar med ord,
 jag tackar med gärning,
 Jag tackar för att himlen är skön,
 jorden vid,
 dagen lång
 solen hög,
 för att vattnet rinner,
 träden växer,
 solen värmer,
 molnen vandrar,
 för att stjärnorna är på himlen
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 ända från skapelsen till den dag då dina ord:
 ”Och jag såg en ny himmel och en ny jord”
 skall bli verklighet.

 Utan jord, vatten, luft och eld skulle vi inte klara oss. 
 Vi skulle inte kunna njuta av allt gott Gud vill ge oss:
 ”Smaka och se, smaka och se,
 att Herren är god,
 att Herren är god.
 Jag vill alltid prisa Herren,
 ständigt sjunga hans lov.
 Smaka och se, smaka och se,
 att Herren är god, 
 att Herren är god.” (Psalm 908, Psalmer i 90-talet).

( Jordgubbar skickas runt i ringen. Alla som vill smakar och njuter…).
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Gudstjänst i anslutning till 
Internationella Kvinnodagen 8 mars

Den här gudstjänsten planerades av en kvinnogrupp i Farsta. Under gudstjänsten 
fanns en enkel väv uppställd vid altarbordet med möjlighet för den som ville  att gå 
fram och väva under kollektupptagningsmomentet.

KLOCKRINGNING

INTÅG

SÅNG

INTROITUS

Ps 918 i Psalmer i 90-talet, De som sår under tårar – solo och församling

INGÅNGSORD 

L Gud väver. 
 Gud gråter. 
 Den skapelsens sköna gobeläng som hon vävde med sådan glädje 
 är stympad, sönderriven, förvandlad till trasor,
 dess skönhet sliten itu med våld. 
 Gud gråter. 
 Men se!  
 Hon samlar vår sorgs trasor, 
 smärtan, tårarna, vanmakten, 
 vållad av grymhet, förtryck, oseddhet, våld, död. 
 Gud väver tålmodigt, 
 uthålligt med ett leende 
 som skimrar likt en regnbåge 
 över hennes ansikte, randat av tårar. 
 Hon inbjuder oss inte bara att fortsätta
 att ge henne vårt arbetes och vårt lidandes trasor, 
 utan ännu mer 
 – att sätta oss intill Henne vid Jublets vävstol 
 och väva tillsammans med Henne 
 den Nya Skapelsens Gobeläng. 

PSALM 

Sv ps 249, Blott en dag (ordet ”fadershjärta” byttes ut mot originaltextens 
”modershjärta”)
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SKRIFTLÄSNING OCH REFLEKTION

Hosea 11:1-4 (se bilaga vid gudstjänstens slut)

SÅNG

SKRIFTLÄSNING OCH DRAMATISERING

Lukas 7:36-40

MUSIK

KOLLEKT - VÄVANDE - LJUSTÄNDNING

VÅRA FÖRMÖDRAR

Berättelse om Hildegard av Bingen (se bilaga vid gudstjänstens slut), berättelser om  
kvinnor från Arkhyttan, samt en ung kvinnas erfarenhet av att växa upp med dessa 
kvinnor som förebilder.

FÖRBÖN

Se till exempel bön för internationella kvinnodagen nr 286 ur ”Hjärtats samtal 
– en liten bönbok” (Verbum 2000).

PSALM

Ps i 90-talet 852, Hennes starka vingar bär

SÄNDNINGSORD 

L Vår djupaste rädsla
 är inte att vara otillräckliga.
 Vår djupaste fruktan
 är att vi är omättligt kraftfulla.
 Det är vårt ljus, inte vårt mörker,
 som skrämmer oss mest.

 Vi frågar oss själva:
 vem är jag,
 som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull?
 Egentligen, om du inte är det - vad är du då?

 Du är ett barn av Gud.
 Att du leker liten, förbättrar inte världen.
 Det är inget upplyst med att förminska sig själv,
 så att andra inte ska känna sig osäkra omkring dig. 
 Du föddes till att manifestera Guds härlighet inom oss.
 Den finns inte bara i några av oss, utan i oss alla.
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 Och när vi låter vårt ljus skina, 
 ger vi omedvetet andra människor
 tillåtelse att göra detsamma.

 När vi gör oss fria från vår egen rädsla,
 frigör vi automatiskt andra.

VÄLSIGNELSE

POSTLUDIUM 

Gud som en ammande moder? 
Vi har vant oss vid att tänka Gud som vår fader, en bild som hjälper oss till närhet, 
värme och trygghet. Bilden kan kompletteras, genom att tänka på Gud med moder-
liga drag också, för bilderna finns. Så har till exempel i Psalm 63 i psaltaren inspirerat 
Lina Sandell till den ursprungliga texten ”Han som bär för oss ett modershjärta” i 
psalmen ”Blott en dag”, liksom i psalmen ”Bred dina vida vingar”. Bilden av Gud 
som kycklingmodern som tar sina små under vingarnas skugga. 
Profeten Hoseas bild av Gud, skriven 700 år före Kristus är synnerligen spännande i 
jakten på kvinnliga former för Gud.

Ändå var det jag som lärde Efraim gå och jag som tog dem i mina armar, men de förstod 
inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag 
var som den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. 
(Hos 11:3-4)

Gud beskrivs som en mor, och Israel som ett dibarn. Teologen Helen Schungel-
Straumann orienterar mig vidare i ordens betydelse: 

Det hebreiska ord som ger oss översättningen ”lärde att gå” kommer från en rot 
som i arabiska är roten för amma, dia. Om vi vågar leka lite med översättningen så 
skulle texten kunna bli ”Ändå var det jag som ammade Efraim, och jag tog dem upp 
i mina armar”

Ordet för botade kan användas som det gör i vår översättning, men det kan också 
användas mer allmänt för omvårdnad och uppfostran. Enligt Shungel-Straumann  är 
det mer korrekt att översätta substantivet ”kinden” med ”bröst”, vilket också skulle 
förklara varför det i grundtexten är pluralform.

I vår senaste bibelöversättnings fotnot till vers 4 står det att grundtextens innebörd 
är osäker. Jag kan inte hebreiska, så jag är överlåten till andra teologer för att förstå 
svårigheterna. Men visst kommer tanken att Hosea ger oss en Gudsbild som ”stökar 
till” för oss. Vi är vana att tänka Gud som far. Vi har byggt vår kristna tradition på 
en grund där mannen är den som kan finna likheter med Gud. Här är en bild för 
kvinnor och män som söker kvinnliga bilder av Gud, en ammande moder. Gud som 
en mor som fostrar och visar ömhet till sina barn, eller plåstrar om dem efter en dags 
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lek – som helar deras sår. Gud som hänger ihop med sina barn med trofasthetens band, 
med kärlekens rep – jag kan inte låta bli att tänka navelsträng.

Det gör mig faktiskt inte så mycket om grundtextens innebörd är osäker.
Säkert för mig är att en Gud som beskrivs på detta sätt är en Gud som älskar, mät-

tar och vill väl.   

Hildegard av Bingen, 1098-1179
Hildegard av Bingen är en kvinna som fascinerat och irriterat människor då hon 
levde på 1100-talet och även idag. Hon var visionär, teolog, ekolog, politiker, apo-
tekare, terapeut, författare, poet och tonsättare. En mångbegåvad och på många sätt 
märklig kvinna.

Föräldrarna insåg tidigt att hon var ett speciellt barn. De valde att låta henne 
uppfostras i kloster, något som inte var ovanligt för flickor från tyska adelsfamiljer. 
Under medeltiden var kvinnans möjlighet att själv välja hur hon skulle leva sitt liv 
mycket begränsad. Klostren kom att bli en frizon. Här kunde de leva, studera och 
arbeta utan att behöva kompromissa med samhällets krav. Livet på klostret innebar 
inte att de levde utan kontakt med omvärlden. Hildegard har sina informationskällor 
och hon visste vad som skedde i världen och kom även att fungera som rådgivare till 
män i viktiga positioner – vilket ibland ledde till konflikter. Hon kunde vara mycket 
sträng och krävande mot den som utnyttjade sin position för att få egna fördelar.

Utöver den traditionella undervisningen på klostret fick hon och de andra lära sig 
de benediktinska levnadsreglerna. Sjutton år gammal avlade hon sina klosterlöften. 
Tjugoett år senare valdes hon, mot sin vilja, till abbedissa. I samband med det talar 
Gud till henne i en vision och uppmanar henne att skriva ner det hon ser och hör för 
att andra ska få del av det. Hildegard vägrade tron sina ögon och öron:

Allt detta såg och hörde jag – och trots detta vägrade jag att skriva. Inte av hårdnackenhet 
utan ur känslan av min otillräcklighet, på grund av människors benägenhet till tvivel, 
axelryckning och prat.

Men Gud övertygar henne om att det var hennes livsuppgift. Så börjar hon att 
skriva, den sjukliga, olärda, den obegåvade… I själva verket var hon genialiskt mång-
begåvad och dessutom strateg.

Hildegard talar om naturen och Gud som ett. Paradiset och världen var som två 
trädgårdar, där Gud är trädgårdsmästaren; klok, förnuftig och full av kärlek. Män-
niskan är medskapare och förvaltare av det som Gud skapat. Adam, skapad av jord 
och Eva, skapad av Adams kött, står för livets cirkel – för födelse och naturens kraft. 
Gud är för Hildegard både man och kvinna. Som man är Gud modig, rättvis, orubblig 
som ett torn och som kvinna är Gud givande, generös, förlåtande. I Gud förenas det 
manliga och kvinnliga och blir till en helhet.

Hildegard var kunnig inom många områden och frågan är om inte hennes hel-
hetssyn på tillvaron bidrog till att praktsikt översätta kunskapen i handling. Hennes 
motto genom livet var ”Ora et labora” – Bed och arbeta. Många kom till klostret 
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för att få hjälp med sina sjukdomar. Hildegards kunskap om örters och stenars egen-
skaper var stor. Men det var Gud som verkade genom sin natur. Hon ansåg inte att 
hon själv var värdig Guds nåd, men hon var ett redskap i Guds hand. Hon var också 
författare och tonsatte själv flera av sina verk. Hennes texter handlade ofta om kam-
pen mellan människan och djävulen som frestar och erbjuder makt, härlighet och 
kunskaper. Hoten mot människans tillvaro och de ljusa motkrafterna, människans 
goda egenskaper.

Hildegard dog åttioett år gammal. Hon levde på 1100-talet och i mycket var hon 
före sin tid. Hon måste ha varit en fascinerande och stark kvinna. Hon har länge 
varit bortglömd, men återupptäckts under de senaste åren. Hennes texter talar även 
till människor idag. Nu finns de till och med i modern technotappning. Hennes 
kunskaper, tankar och visioner förs vidare till nya generationer.
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Bärare av hopp – en gudstjänst med arbetslaget

Många olika människor arbetar tillsammans i en församling eller på någon annan 
kyrklig arbetsplats. I många sammanhang är arbetslaget litet, i andra mycket stort. 
Såsom fallet är på de flesta arbetsplatser, så finns det alltid spänningar och olika syn-
punkter på hur arbetet ska bedrivas och vilka målen är. De flesta är dock nog överens 
om att kyrkans uppgift är att vara bärare av hopp. Denna gudstjänst är skapad för 
arbetslagets gemensamma vision av att tillsammans vara just hoppets bärare.

Vid ankomsten till gudstjänsten får alla var sin sten i handen.

L Här är vi samlade,
 vi som vill vara hoppets bärare. 
Alla Här är vi,
 vi som vill arbeta tillsammans
 i uppriktig gemenskap. 

L Här är vi,
 vi som har en uppgift. 
Alla En uppgift att synliggöra
 Guds vilja med sin värld. 

L Vi har ännu en lång väg kvar
 att fullborda visionen
 för oss själva, vår kyrka och vår värld. 
Alla Men vi vill hålla fast vid hoppet,
 som bär oss och som vi får bära. 

LJUSTÄNDNING

L Ett ordspråk säger:
 ”Det är bättre att tända ett ljus
 än att förbanna mörkret”.
 Vi tänder detta ljus, ett ljus för vår vandring.
 Det påminner oss om att Jesus Kristus,
 världens ljus, vandrar med oss. 
 
Ljuset tänds. 

SÅNG/PSALM  
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ÖVERLÅTELSE  
L Den som bär en börda,
 som känns betungande,
 blir trött av sitt bärande.
 Håll stenen i din hand.
 Vad bär du på,
 som du skulle vilja avbörda dig? 
 
En korg skickas runt från person till person och var och en inbjuds att lägga sin sten i korgen, 
antingen i tystnad eller med några ord om vad man vill avbörda sig. Korgen placeras slutligen 
centralt i rummet eller på altaret. 

L Låt oss tänka på bördorna i våra egna liv
 och bära fram den trötthet, smärta,
 ilska och sårbarhet,
 som finns mitt ibland oss. 
 
 Tyst reflektion. 

L Låt oss tillsammans be
 och överlämna oss själva i Guds barmhärtighet. 
Alla Du som ville mitt liv
 och har skapat mig efter din vilja,
 allt i mig känner du och omsluter med ömhet,
 det svaga likaväl som det starka,
 det sjuka likaväl som det friska.
 Därför överlämnar jag mig åt dig
 utan fruktan och förbehåll.
 Fyll mig med ditt goda,
 så att jag blir till välsignelse.
 Jag prisar din vishet,
 du som tar till dig det svaga och skadade
 och lägger din skatt i bräckliga lerkärl.
 Amen. 

TEXTLÄSNING/AR

Läsning från exempelvis Jesaja 55:10-13, Jesaja 46:3-4, Jesaja 40:1-5, Jesaja 42:3-7, 
Efesierbrevet 1:15-19, Uppenbarelseboken 21:1-6. 

BÄRANDETS TACKSÄGELSE  
L Låt oss dela med varandra
 det i vårt arbete som vi tycker om att bära.
 Vi skickar runt en korg 
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 där var och en kan välja en sak,
 som får representera
 det som vi kan känna tacksamhet för
 i vårt arbete tillsammans. 
 
En korg med blommor, frukter, örter, godis m.m. skickas runt och var och en väljer något som 
får representera arbetets glädje. Under tiden kan en lovsång/psalm sjungas. 

L Låt oss påminna oss om det goda vi gör
 och uppmuntra varandra
 att fortsätta vår vandring tillsammans.
 Vi påminner oss om vikten av… 
 
Här kan speciella gemensamma aktiviteter eller arbetsprojekt nämnas, men även ge möjlighet till 
den som vill att nämna sådana saker som man upplever positivt i arbetsgemenskapen.

BÖN 

L Inför Gud bär vi fram varje område av vårt arbete
 och ber om kraft, inspiration och glädje
 inför den fortsatta arbetsperioden. 
 
Det gemensamma arbetets respektive områden nämns, följt av tystnad eller en bönesång. 
L För vårt arbete i alla dess delar,
 för de människor vi möter,
 unga som gamla,
 för oss själva,
 för vårt bärande av tidvis tunga bördor
 och för vårt bärande av ditt eviga hopp,
 ber vi till dig, vår Gud.
 Ge oss en tro, som bär,
 ett hopp, som inspirerar,
 en kärlek, som helar.
 Vi ber i Jesu Kristi namn. 
Alla Amen. 

HERRENS BÖN  

VÄLSIGNELSEN  

SÅNG/PSALM  
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SÄNDNING 
L Låt oss gå i frid, 
Alla burna av Gud,
 Skapare, Son och Ande.
 
L Låt oss gå i frid, 
Alla som bärare av det eviga hoppet. 
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Världens tårar

 

Denna korta andakt fokuserar världens sorg och smärta. Kanske kan den användas i 
samband med ingången till fastan, kanske på askonsdagen, eller en fredagskväll, som 
ju enligt kristen tradition är tårarnas, sorgens och fastans dag. På altaret eller på golvet 
finns en skål med saltat vatten samt en skål med aska. 

PSALM/SÅNG  

INTRODUKTION 

L Under det att alla upprepande sjunger ”Herre, förbarma dig” inbjuds vi   
 att smaka på det salta vattnet; antingen kan man gå fram till skålen eller   
 också kan skålen sändas runt. Genom att smaka på det lätt saltade vattnet   
 uppmanas vi att tänka på världens tårar, som just nu utgjutes, men också   
 på våra egna tårar, kanske vår egen instängda gråt. Vi kan påminna oss   
 Jesu tårar – tårarna i Getsemane eller när han grät över Jerusalem. 

HERRE, FÖRBARMA DIG  

BÖN MED SÅNG

Melodi: ”Kumbaya, my Lord”
Alla Någon gråter, Gud, du är med (upprepas tre ggr), 
 O, Gud, du är med. 

L Någonstans gråter någon, Gud.
 Någon är miljoner,
 någonstans är överallt.
 Det är tårar av lidande.
 Det är tårar av svaghet och besvikelse.
 Det är tårar av styrka och motstånd.
 Det är tårar från både rika och fattiga.
 Någon gråter, Gud, fräls världen!

Alla Någon dör, o Gud, du är med (upprepas tre ggr),
 O Gud, du är med.
 
L Några dör av hunger och törst.
 Någon dör, för att någon annan 
 roar sig med alltför många onödiga och överflödiga saker.
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 Någon dör, för att människor fortsätter
 att utnyttja varandra.
 Någon dör, Gud, för att vi ännu inte är beredda
 att välja sida, att göra ett val,
 att göra din vilja till vår vilja.
 Någon dör, Gud, fräls världen. 

Alla Någon ropar, Gud, du är med (upprepas tre ggr),
 O Gud, du är med. 

L Någon ropar högt och klart.
 Någon har gjort sitt val.
 Någon är beredd att stå emot ondskan.
 Någon ropar ut,
 offrar hela sin existens i kärlek och vrede,
 för att slåss mot döden som omger oss,
 för att kämpa mot det onda
 som vi korsfäster varandra med.
 Någon ropar, Gud, fräls världen. 

Alla Någon ber, o Gud, du är med (upprepas tre ggr),
 O Gud, du är med. 

L Någon ber, Gud.
 Vi ber i tårar och vrede,
 i missräkning och besvikelse,
 i styrka och tålamod.
 Vi ber, Gud:
 egga vår fantasi, skärp vår politiska vilja.
 Genom Jesus Kristus har du låtit oss veta
 var du vill att vi skall vara.
 Hjälp oss att vara där nu.
 Var med oss, vidrör oss, märk oss,
 låt oss bli till välsignelse.
 Låt din kraft finnas i vår svaghet.
 Någon ber, Gud, fräls världen.
 
Alla Kumbaya, my Lord, kumbaya (upprepas tre ggr), 
 O Lord, kumbaya. 

TEXTLÄSNING 

Uppenbarelseboken 21:1-6 
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HERRENS BÖN  

VÄLSIGNELSEN  

SÄNDNING: 
Växelläsning från Ps 126:5-6 
Alla De som sår under tårar 
L skall skörda med jubel. 
Alla Gråtande går de och sår sin skörd. 
L Jublande kommer de och bär sina kärvar. 
Alla Låt oss gå i frid. 
L I vår Herres Jesu Kristi namn. 

HERRE, FÖRBARMA DIG 

Under det att ”Herre, förbarma dig” sjungs igen inbjuds alla att korsa sig i pannan med aska 
innan man går ut, som ett tecken på sin solidaritet och sitt medlidande med tårarnas folk 
runtom i världen.
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Dela-lika-Gudstjänst
i anslutning till vår- och höstdagjämning

Två gånger per år är mörker och ljus, natt och dag jämnt fördelat över världen. Cen-
trumkyrkan i Farsta har valt att i samband med dessa dagar, i mars och i september, 
fira dela-lika-gudstjänst,  för att dela en dagslön med bröder och systrar någon an-
nanstans på jorden. Det kristna budskapet handlar om alla människors lika värde. 
Ingen har större rätt till mat, kläder, hem och välfärd än någon annan. Ändå är det så 
att somliga äter sig mycket mätta medan andra svälter. Vid vår- och höstdagjämning 
ser vi ett tillfälle att uttrycka vår längtan efter en rättvisare värld såväl i offergången 
som i våra böner.

Dessa gudstjänster formas olika beroende på fokus. Vi försöker göra den del av 
världen, som vi delar dagsinkomsten med, tydlig i val av sånger, hälsningar och om 
möjligt i utsmyckning av gudstjänstlokalen. Psalmboken rymmer en skatt av sånger 
från olika delar av världen. I nedan utskrivna gudstjänst delade vi våra dagsinkomster 
med gatubarn i Filippinerna och hittade flera sånger från Asien att sjunga. Just det året 
inföll Dela-Lika-gudstjänsten på Marie Bebådelsedag. Därför formades gudstjänsten 
också av detta fokus.

KLOCKRINGNING

SKRIFTLÄSNING 
Lukas 1:26-38

PSALM 

Ps i 90-talet 844,  Jag vill prisa Herren Gud, vers 1 - solosång

INGÅNGSORD

L Maria brast ut i lovsång till Gud:
 ”Han störtar härskare från deras troner,
 och han upphöjer de ringa.
 Hungriga mättar han med sina gåvor,
 och rika skickar han tomhänta bort.”

 Vi längtar efter en ny världsordning,
 en tillvaro av rätta proportioner.
 Inte så att vi önskar störtade härskare
 och tomhänta rika,
 men vi önskar se de ringa upphöjda
 och de hungriga mätta.
 Vi är här, Gud är här.



92 93

 Vi lyssnar i tystnad till livet
 som pulserar inom oss och runt oss.

LYSSNA TILL LIVET

Cirka 1 minuts tystnad

BÖN

L Gud, du älskar och bär den värld,
 som du skapat och ständigt skapar.
 Ge oss kärlek,
 som räcker utanför vår närmaste omgivning.
 Jesus Kristus, vår befriare och upprättare,
 låt oss möta vår värld
 med raka ryggar och öppen blick.
 Heliga Ande, som skänker oss mod och fantasi,
 fyll oss med tillförsikt och tro.
 Amen.

PSALM 

Sv ps 248, Tryggare kan ingen vara

INFORMATION OM GATUBARNENS SITUATION I FILIPPINERNA

ÖVERLÅTELSEBÖN

A  I universums omätlighet 
 och i varje hjärtas slag
 är du vår Gud. 
 Vi tror att i dig finns 
 förlåtelse och upprättelse.
 Därför ber vi: 
 När vi tvekar att gå dina vägar, 
 förlåt oss, Gud.

L Jesus Kristus, världens ljus,
 genomlyser dig och renar dig från all skuld. 
 Res dig och vandra i ljus och sanning
A Amen 

PSALM

Ps i 90-talet 887, Gud, vår jord är jord av dig

PREDIKAN
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TROSBEKRÄFTELSE  

i form av Ps o S 349/Sv ps 339, Himmelske Fader

DELA-LIKA-INSAMLING  

Musik, Offergång

PSALM 

Ps o S 713, Vi ropar till Gud

FÖRBÖN

L Vi tänder ett ljus
 och ber för gatubarnen i Filippinerna.
 Omslut dem, Gud, med din värme och kärlek.
 Upprätta dem
 och fyll dem med mod att möta morgondagen.
Alla Gud, hör vår bön.

L Vi tänder ett ljus
 och ber för de båda centren för gatubarn

- Bahay Tuluyan och Kalungan sa Erma.
 Ge dem som arbetar där
 värme i händer och blickar.
 Låt dem fyllas av kraft
 att fortsätta att verka för livets skull.
Alla Gud, hör vår bön.

L Vi tänder ett ljus
 och ber för Filippinerna.
 Håll din hand över folket,
 och ge de styrande 
 vishet och mod att leda rätt.
Alla Gud, hör vår bön.

L Vi tänder ett ljus
 och ber för oss själva,
 för våra barn,
 för människor som arbetar bland barn.
 Kom med din rättvisa också hos oss.
 Alla Gud, hör vår bön.
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GEMENSAM SÅNG

Tänd ett ljus och låt det brinna, 
låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu, 
men det blir ljusare igen. 
Tänd ett ljus för allt du tror på, 
för den här planeten vi bor på, 
tänd ett ljus, för jordens barn.

VÅR FADER

PSALM 

Ps i 90-talet 843, Barn och stjärnor

VÄLSIGNELSEN

POSTLUDIUM





Pusselbitar 
för gudstjänstfirande



99



99

Böner, dikter, inledningsord, 
trosbekräftelser och sändningsord

Du tog mina skor
Du tog mina skor,
för att jag inte hade betalat min skuld,
så låt mig då låna mer
så att jag kan köpa nya.

Sedan återkom du,
tog mina skor
och min skjorta,
för att jag inte hade betalat min skuld,
men du sade att jag kunde låna
för att köpa nytt.

Sedan kom du igen,
tog mina skor,
tog min skjorta,
och klädde av mig inför hela världen
för att jag inte hade betalat min skuld.

Sedan, med ett leende,
erbjöd du mig din hjälp 
med ett lån,
så att jag kunde börja om igen.

Men skor och skjorta
är värdelösa utan mat,
så jag vill låna ännu en gång,
så att jag kan betala min död.

En krona för dina tankar
En korg skickas runt och var och en inbjuds att lägga i en krona och tyst eller högt 
reflektera kring pengars förbannelse. Ännu en gång skickas sedan korgen runt och 
var och en inbjuds att ta en krona ur korgen och tyst eller högt reflektera kring 
pengars välsignelse.

L Hoppets Gud,
 befria oss i våra val,
 så att vi väljer livets välsignelser.
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L När pengar blir en besatthet för oss,
Alla befria oss att välja livet.

L När rikedom blir till beroende,
Alla befria oss att välja livet.

L När lönenivå avgör människors värde,
Alla befria oss att välja livet.

L När fattigdomen osynliggörs,
Alla befria oss att välja livet.

L När ekonomiska beslut förvärrar orättvisan,
Alla befria oss att välja livet.

L När girighet skapar nytt förtryck,
Alla befria oss att välja livet.

L När pengar styr varje beslut,
Alla befria oss att välja livet.

L När konsumtion ersätter gemenskap,
Alla befria oss att välja livet.

Låt ditt rike komma snart
Låt ditt rike komma snart
till alla fattiga,
till alla som gråter,
till alla som törstar efter rättvisa,
till alla som har väntat länge, länge
på ett sant och människovärdigt liv.
Ge oss hopp,
så att vi inte tröttnar
i vårt arbete för ditt rikes närvaro,
trots alla konflikter,
hot och bristfälligheter.
Ge oss en tydlig vision,
så att vi i detta ögonblick av vår historia
kan ana hur ditt rike kommer till oss.
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Inled oss inte i frestelse
Inled oss inte i frestelsen,
att överge dig när livet går oss väl,
inled oss inte i frestelsen,
att undvika livets ökenvandringar,
inled oss inte i frestelsen,
att blunda för världens tillstånd,
inled oss inte i frestelsen,
att bara se till vårt eget,
inled oss inte i frestelsen,
att tillbe tingen mer än dig,
inled oss inte i frestelsen,
att vara en mätt och tillfredställd kyrka.
Inled oss inte i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt
och makten
och härligheten
i evighet.
Amen.

Ta vår vilsenhet
Gud, du gav oss din Son, 
för att vi skulle följa honom
på vägen till dig och det sanna livet.
Därför ber vi dig:
Ta vår vilsenhet
och led oss in på din väg.
Ta våra fördomar
och fyll dem med öppenhet och tillit.
Ta vår själviskhet
och fyll oss med solidaritetens medkänsla.
Ta vår girighet
och öppna våra händer till att ge. 
Ta vår rädsla
och fyll oss med mod och tillförsikt.
Ta vår ilska
och fyll den med helig vrede
över orättfärdighetens välde.
Bär oss in i trons, hoppets
och kärlekens famn,
som är du,
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sårbar, sann och levande
i världen.
Amen.

Hjälp oss att försonas
L Gud, vi kommer inför ditt ansikte
 med vår längtan efter äkta gemenskap
 mellan gamla och unga, kvinnor och män,
 rika och fattiga, mellan alla raser,
 men vi har så många hinder att övervinna
 innan vi kan nå fram till denna gemenskap.
 De största hindren finns hos oss själva.
 Hjälp oss att försonas med vår egen misstänksamhet,
Alla så att vi kan se andra människors goda vilja.

L Hjälp oss att försonas med vår egen osäkerhet,
Alla så att vi kan stärka människovärdet hos andra.

L Hjälp oss att försonas med vår egen rädsla,
Alla så att vi kan möta andra människors rädsla.

L Hjälp oss att försonas med vår egen stolthet,
Alla så att vi kan älska vår nästa som oss själva.

L Det är bara genom att dela djupet av vår egen svaghet
 som vi kan nå äkta gemenskap i försoning med andra.
 

Ny mänsklighet
O Gud,
din Son Jesus Kristus gav sitt liv för världens skull.
Det är din vilja att alla länder ska komma tillsammans,
att fiender ska bli vänner,
att en ny mänsklighet ska växa fram.
Vi är långt ifrån denna vision,
vi drivs av hat, avundsjuka,
fruktan för att förlora makt.
Ge oss kraft, tålamod och kärlek
så att vi kan arbeta för kyrkornas enhet,
för kärlekens tillväxande mellan människor,
för försoning mellan länder.
Låt oss vara tecknen på din nya mänsklighet.
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Försonade med dig
L Så länge vi försöker forma dig till
 vår egen avbild och likhet,
Alla behöver vi bli försonade med dig.

L Så länge vi är upptagna av våra egna trosuttryck
 snarare än trons centrum,
Alla behöver vi bli försonade med dig.

L Så länge vi försöker staka ut vår egna vägar
 och överger din väg,
Alla behöver vi bli försonade med dig.

L Så länge vi misslyckas att se
 att du är vår förlåtande och evigt älskande förälder,
Alla behöver vi bli försonade med dig.

L Så länge vi misslyckas att se dig i vår syster och bror,
Alla behöver vi bli försonade med dig,

Försonad värld
L Barmhärtige Gud,
 i en värld där krig och konflikter
 fortfarande bryter ner oskyldiga människors liv,
Alla låt där din försoning genomlysa
 vårt sätt att hantera konflikter.

L I en värld där millioner människor
 tvingas lämna sina hem som flyktingar
 på grund av religiöst, politiskt eller kulturellt förtryck,
Alla låt där din försoning genomlysa
 vårt sätt att hantera mänsklig värdighet.

L I en värld där den inflödande penningmakten
 har en avsevärt större makt
 än den utflödande kärleksmakten,
Alla låt där din försoning genomlysa
 vårt sätt att hantera begäret i våra liv.

L I en värld, som längtar efter rättvisa och fred,
 efter mänskliga rättigheter och människovärdigt liv,
 efter sann och innerlig kärlek,
Alla låt där din försoning genomströmma allt liv.
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Försonad med mig själv
Jesus Kristus, du har sagt:
”Älska din nästa som dig själv”.
Hjälp oss att börja med oss själva.
Om vi inte älskar oss själva
hur ska vi då kunna förmå älska andra?
Hjälp oss att bejaka de gåvor
som du har gett var och en av oss.
Hjälp oss att förstå vad som menas
med att vi är skapade till din avbild.
Hjälp oss att dag för dag
komma dig allt närmare, 
du som är Guds renaste avbild.
Ju närmare vi kommer dig,
ju närmare kommer vi oss själva.
Hjälp oss att älska oss själva
så som du älskar oss,
så att vi förmår älska vår nästa.

Försoning vid måltidsbordet
Vi delar en gemensam jord.
Vi delar livets glädje, sorg och lidande.
Vi delar undret, 
som årligen sker i vår gemensamma mylla, 
av sådd, växt och skörd.
Vi delar det gemensamma brödet i våra hem.
Vi delar festens och glädjens vin.
Vi delar vår gemensamma tro på Kristus, vår frälsare.
Men fortfarande kan vi inte dela 
måltidsgemenskapen kring altaret i våra kyrkor.
Varför, Gud, varför?
Enhetens Gud,
låt försoningens bord
bli enhetens sanna bord
för ditt rikes skull.
 

Godhet är starkare än ondska
L För att du skapade världen
 och såg att det var gott,
 och kallade dess invånare för dina barn;
 för att du – när allt var som mörkast –
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 kom i Kristus, för att förnya människan,
 så kommer vi inför dig, gode Gud, och säger:
Alla Godhet är starkare än ondska,
 kärlek är starkare än hat,
 ljus är starkare än mörker,
 sanning är starkare än lögn.

L Trots att vi kan känna förvirring inom oss,
 fast vi bärs av tro;
 trots att ilska, spänningar, bitterhet och avundsjuka
 ofta förstör våra visioner;
 trots att vi ofta förstorar småsaker
 och därmed förlorar perspektiv;
 trots att vi inte alltid får till saker och ting på ett rätt sätt,
 vill vi ändå tro:
Alla Godhet är starkare än ondska,
 kärlek är starkare än hat,
 ljus är starkare än mörker,
 sanning är starkare än lögn.

L För att du har lovat att lyssna till oss
 och för att du kan förändra oss,
 och för att du vill komma till våra hjärtan,
 ber vi dig att du 
 utmanar oss,
 kontrollerar oss,
 förlåter oss och uppmuntrar oss,
 som bara du kan göra.

 Tystnad

 Låt så våra hjärtan fyllas
 av det som våra munnar högt bekänner:
Alla Godhet är starkare än ondska,
 kärlek är starkare än hat,
 ljus är starkare än mörker,
 sanning är starkare än lögn.

L Gud, hör vår bön
 och förändra våra liv,
 så att vi kan synliggöra din nåd, 
 som gör allting nytt.
Alla Amen.
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Förbön för världens makthavare
L Helige Gud,
 trots att denna värld är beroende av din nåd,
 så styrs och hanteras den av människor.

 Därför ber vi för dem,
 som vandrar maktens korridorer
 i riksdagar och parlament i vårt eget land,
 liksom i andra länder,
 för dem, vars beslut vi uppskattar eller fruktar.

 (Namn kan nämnas)

 Må de alltid ha i åtanke vilka de representerar,
 må de ta sina beslut med mod och hederlighet,
 och motstå varje frestelse
 att missbruka det förtroende som betrotts dem.

 Hör oss, Gud.
Alla Gud, hör oss av nåd.

L Vi ber för dem som innehar nyckelpositioner
 inom världens finanser, handel och industrier,
 vars beslut oftast gagnar några
 och utarmar många.

 (Namn kan nämnas)

 Må de alltid värdera människor mer än vinst;
 må de aldrig tynga de fattiga med sådana bördor,
 som de inte själva skulle kunna bära;
 och må de aldrig skilja pengar från moral
 eller ägande från tjänande.
 Hör oss, Gud.
Alla Gud, hör oss av nåd.

L Vi ber för dem som har vårdande yrken,
 som tar hand om och lyssnar till
 människors krämpor och utsatthet,
 och för dem som tar beslut
 vad gäller länders hälso- och socialprogram.

 (Namn kan nämnas)
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 Må de alltid känna vördnad inför livets helighet
 och varje persons unika värde;
 må de hjälpa och hela
 såväl genom sin medkänsla som genom sin skicklighet:
 och må de förskonas från trötthet och överkrav.
 Hör oss, Gud.
Alla Gud, hör oss av nåd.

L Och låt oss tänka på dem,
 för vilka vi själva har ansvar
 och som räknar med oss
 i allt vi gör denna dag.

 (Namn kan nämnas)

 Må vi visa dem
 Jesu omsorg, tolerans och godhet.
 Hör oss, Gud.
Alla Gud, hör oss av nåd.

L Gud, hör vår bön,
 och om vi idag är menade att vara dina instrument
 genom vilka du svarar på andras böner,
 må du då inte finna oss motsträviga,
 utan villiga att fullfölja din uppgift,
 för Jesu Kristi skull.
Alla Amen.

Låt ditt rike komma
L Låt oss be för Guds rikes inbrytande
 i vår värld idag.
 Gud, 
 för att Jesus har lärt oss att förlita oss på dig i allt,
 vill vi hålla oss till hans ord och dela hans bön:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Där länder budgeterar för krig,
 medan Kristus säger: ”Stick tillbaka era svärd”:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.
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L Där länder förspiller sin mat och eftertraktar senaste modet,
 medan Kristus säger: ”Jag var hungrig… jag var naken”:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Där starka regeringar hävdar att deras politik
 är himmelskt välsignad,
 medan skriften slår fast
 att Gud hjälper de maktlösa:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Där kristna söker Guds rike
 i form av sin egen kyrka,
 som om Kristus skulle ha kommit för att resa
 – inte bryta ner – murar:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Där kvinnor som vill tala för sin värdighet
 möts av förakt eller ringaktning:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Där män med kraft försöker vara hårda,
 för att de är rädda för att vara mjuka:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Där vi, besatta av att vara vuxna,
 glömmer bort att bli som barn:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L När våra böner blir osäkra,
 när vår tro försvagas,
 när vårt ljus avtar:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.

L Dit Jesus Kristus kallar oss:
Alla Låt ditt rike komma. 
 Låt din vilja ske.
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L Gud, du har sagt att ditt rike är mitt ibland oss.
 Öppna våra öron, så att vi kan höra det,
 öppna våra händer, så att vi kan tjäna det,
 öppna våra hjärtan, så att vi kan ta emot det.
 Vi ber i Jesu namn.
Alla Amen. 

Alla är ett i Jesus Kristus
L Du bröt ner murarna,
 när du kom nära oss.
 För i Jesus… den leende Jesus,
    den berättande Jesus,
    den kontroversielle Jesus,
    den oroande Jesus,
    den älskande och förlåtande Jesus,
 rörde dina händer vid allt,
 och rörde vid oss
 och visade att i Kristus
 är ingen längre jude eller grek,
 man eller kvinna:
Alla Alla är vi ett i Kristus Jesus
 och därför prisar vi dig, o Gud.

L Du öppnade våra ögon,
 så att vi såg att de rikas händer var tomma
 och att de fattigas hjärtan var fyllda.
 Du vågade ta… änkans skärv,
    pojkens bröd,
    barnet i famnen,
 och genom dessa enkla handlingar
 peka ut vägen till ditt rike.
 Du sade: ”Följ mig”,
 för själva skulle vi aldrig kunna upptäcka
 att i Kristus
 är ingen längre jude eller grek,
 man eller kvinna:
Alla Alla är vi ett i Kristus Jesus
 och därför prisar vi dig, o Gud.

L Du gav oss händer att hålla:
 svarta händer och vita händer,
 afrikanska händer och asiatiska händer,
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 älskandes ömsinta händer
 och de händer, som tvekar att öppna sig,
 för att man inte tror att de är värda att beröras.
 Och när vi själva knyter våra händer i ängslan eller vrede,
 så vill du ändå hålla dem,
 för i Kristus
 är ingen längre jude eller grek,
 man eller kvinna:
Alla Alla är vi ett i Kristus Jesus
 och därför prisar vi dig, o Gud.

L Här, i sällskap med vänner vi känner,
 med främlingar i vår mitt,
 med oss själva som vi ibland vänder oss ifrån,
 ber vi om den kärlek som Jesus visade.
 Gode Gud, låt himmel och jord förenas
 här och nu,
 i våra ord och i våra kroppar
 så att vi förstår,
 att i Kristus
 är ingen längre jude eller grek,
 man eller kvinna:
Alla Alla är vi ett i Kristus Jesus
 och därför prisar vi dig, o Gud.
 Amen.

Detta är platsen
L Detta är platsen och detta är tiden, 
 här och nu vill Gud bryta in i våra liv. 
Alla För att förändra våra sinnen, 
 förändra våra liv, förändra våra vägar.

L  För att hjälpa oss att se världen 
 och livets fullhet i ett nytt ljus.
Alla För att fylla oss med hopp, glädje 
 och tillförsikt inför en osäker framtid.   

L  Detta är platsen liksom alla platser. 
 Detta är tiden, liksom alla tider. 
Alla Låt oss komma nära Gud här och nu.
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I det storslagna
L I det storslagna och magnifika
Alla ser vi Guds ansikte. 

L I det vardagliga och jordnära
Alla känner vi Kristi kärlek.

L Bland höjder och djup, i liv och död
Alla rör sig Guds Ande mitt ibland oss. 

L Låt oss prisa Gud
 och jublande sjunga!

Mitt i en värld
L Mitt i en värld av hunger och krig,
 av förtryck och övergrepp,
 samlas vi inför Guds ansikte.
Alla Vi tror på Guds närvaro
 i smärta och lidande.

L Mitt i en värld av förtvivlan och uppgivenhet,
 av fruktan och svek,
 samlas vi inför Guds ansikte.
Alla Vi tror på Guds löfte 
 om upprättelse och räddning.

L Mitt i en värld av hat och död,
 av kamp och nederlag,
 samlas vi inför Guds ansikte.
Alla Vi tror på Guds löfte 
 om nya himlar och en ny jord,
 där rättfärdighet bor. 

Förlåt oss, Gud
L I universums omätlighet
 och i varje hjärtas slag
 är du vår Gud. 
 Vi tror att i dig finns 
 förlåtelse och upprättelse.
 Därför ber vi:
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 När vi av bekvämlighet och rädsla 
 tvekar gå dina vägar,  
 förlåt oss.
Alla Förlåt oss, Gud. 

L När våra handlingar 
 inte stämmer överens med våra ord, 
 förlåt oss.
Alla Förlåt oss, Gud.

L När vi inte vågar bekänna 
 ditt namn,
 förlåt oss.
Alla Förlåt oss, Gud

L När vi inte ser dig
 i vår kärlekströstande nästa,
 förlåt oss.
Alla Förlåt oss, Gud.

L När vi tillsluter oss  
 för din närvaro ibland oss, 
 förlåt oss.
Alla Förlåt oss, Gud.

L När vi gör det onda som vi inte vill
 och inte förmår göra det goda som vi vill,  
 förlåt oss.
Alla Förlåt oss, Gud. 
 

Du vår skapare
L Du vår skapare och Livgivare,
 vi är en del av din sköna  
 men sköra skapelse.
 Vårt är ansvaret att värna.,
 vårda och vörda den.
 Vi har brustit i vårt ansvar. 
 Därför ropar vi:

Alla Herre, förbarma dig… (sjungs)
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L Jorden är vår moder.
 vårt ursprung, vår näring.
 Varje vetekorn i jordens djup
 vibrerar av din skapande vilja. 
 När jorden skövlas och förgiftas
 av girighet och kortsiktiga intressen, 
 förnekar vi vårt ursprung,
 förkväver vi din vilja.
 Därför ropar vi:
 
Alla Herre, förbarma dig… (sjungs)

L Jorden är en vattenplanet.
 Haven är vårt fostervatten.
 Allt liv är bärare av ditt skapande vatten;
 människor, växtlighet och djur.
 När vattnet orenas och förgiftas
 återverkar detta på oss själva
 och vår framtid.
 Därför ropar vi:

Alla Herre, förbarma dig… (sjungs)

L   Luften är livets andedräkt,
 jordens andrum.
 Varje andetag är en påminnelse
 om din skapande kraft.
 När luften orenas och förgiftas
 skadas jordens egna lungor
 och din skaparkraft förkvävs.
 Därför ropar vi:

Alla Herre, förbarma dig… (sjungs)

 Tystnad

L Jesus Kristus,
 som förenat Gud med hela sin skapelse, 
 hör ditt rop
 och renar dig från all skuld. 
 Res dig och vandra i tro och kamp
 för skapelsens okränkbarhet.
 I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Alla Amen
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Förlåt vår brist
L Herre, för livets skull 
 har du gett oss jorden, 
 vårt hem i kosmos, 
 med sköra trådar har du 
 vävt samman dess sköna väv.

Alla Förlåt vår brist på insikt, 
 att vi inte värnar den. 
 Förlåt vår brist på handlingskraft, 
 att vi inte vårdar den. 
 Förlåt vår brist på kärlek, 
 att vi inte älskar den.

Vi tror på Gud
Alla Vi tror på Gud, 
 som skapat den värld vi delar med allt liv 
 och vars skaparvilja också kommer till uttryck 
 i människans skaparkraft. 

 Halleluja (sjungs)

 Vi tror på Jesus Kristus 
 som vandrat våra vägar,
 drömt våra drömmar,
 kämpat vår kamp.
 Han är vägen, sanningen och livet. 

 Halleluja (sjungs)

 Vi tror på den heliga Anden, 
 som ger oss mod att leva,
 som tröstar, förmanar, förnyar.
 Hon är hoppets överraskande vind,
 trons glödande eld och kärlekens utsträckta hand. 

 Halleluja (sjungs)

 Vi tror på kyrkan,
 som bereder vägen för Gud
 genom att lyssna lyhört på Gud och människor, 
 tala tydligt om Jesus Kristus 
 och kämpa för det goda i den heliga Andens Kraft. 

 Halleluja (sjungs)
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Jag tror på en Gud
Jag tror på en Gud,
som är helig och varm,
som ger kampglöd och identitet,
en helande Gud,
som gör trasigt till helt,
som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud,
som gråter med mig
när jag gråter, så allting är gråt,
en tröstande Gud,
som kan trösta likt den,
som väntar tills gråten går åt.

Jag tror på en Gud,
som bor inom mig
och som bor i allt utanför,
en skrattande Gud,
som vill skratta med mig,
som lever med mig när jag dör.

Jag ropar
Gud jag ropar till dig 
från ångestens trånga rum. 
I vanmaktens och rådlöshetens stiltje 
vill jag vända mig till dig, min Gud. 
Du vet mera om mitt liv än jag själv 
du som omfamnar mig med din nåd. 

Ge mig tålamod att uthärda en lång väntan 
väntan på arbete i en tid av arbetslöshet 
väntan på barnet som ska födas 
väntan på att livet ska vändas i glädje. 

Ge mig kraft att mitt i rädslan och skräcken 
förmå mig att vända mig till dig 
med min längtan efter frid och fred 
och den kärlek som driver rädslan på flykt.
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Ge mig frimodighet 
att lyfta mitt huvud och räta på ryggen 
och dela min övertyglelse 
att rättfärdighetens sol ska gå upp 
med läkedom under sina vingar.

Kom i stiltjen med en levande vind som rör om 
så jag känner att jag lever. 
Väck i mig på nytt den sprittande glädje 
som finns i kalvarna på grönbete om våren. 
Hjälp mig att behålla min tillit 
till dig Gud 
och till att ditt rike finns här 
fast jag inte ser 
vare sig dig eller ditt rike.

Låt ditt rike komma
När vi känner oss hjälplösa,
när lögnen har makt,
när rädslan och likgiltigheten tilltar,
låt ditt rike komma.

När glädjen är frånvarande,
när kärleken är svag,
när otron är stark,
låt ditt rike komma.

Till sjuka och ensamma,
till fängslade och torterade,
till svältande och hemlösa,
låt ditt rike komma.

I vår gudstjänst,
i bön och sång,
i bröd och vin,
låt ditt rike komma.

Till våra händer,
till våra ögon,
till våra hjärtan,
låt ditt rike komma.
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Låt oss vandra
L Låt oss vandra med upprättelse
Alla till dem som längtar efter befrielse.

L Låt oss vandra med försoning
Alla där våldet härskar. 

L Låt oss vandra med hopp
Alla där förtvivlan finns.

L Låt oss vandra med Gud
Alla i vår Herres Jesu Kristi namn.

Lev som ljusets barn
L Lev som ljusets barn.
Alla Ljuset bär frukt 
 där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. 

L Låt oss gå i frid
Alla i vår Herres Jesu Kristi namn. 

Låt oss gå
L Låt oss gå med välsignelse från Gud,
 som skapar och ger ljus,
 som räddar och ger frihet,
 som förnyar och ger liv.





Psalm- och sångförslag 
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Psalm- och sångförslag
kring skuld, rättvisa, försoning, fred och miljö

Den Svenska Psalmboken/Psalmer och Sånger
 25.  Högt i stjärnehimlen
 37.  Kristus är världens ljus
 38. För att du inte tog det gudmliga
 57. Sin enda grund har kyrkan
 62.  Än finns det en värld
 74.  Du som gick före oss
 86.  O Guds kärlek
 87.  Våga vara den du i Kristus är
 89.  Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
 90.  Blott i det öppna
 96.  Öppna mig för din kärlek
 97.  Jag behövde en nästa
 102.  Tung och kvalfull vilar hela världen
 192.  Nu sjunker bullret
 274.  Jesus, gör mig så till sinnes
 287.  Guds värld en är en skimrande gåva
 288.  Gud, från ditt hus
 289.  Guds kärlek är som stranden
 292.  Pris vare Gud

Den Svenska Psalmboken
 332.  Guds härlighet oss styrka ger
 344.  Gud har skapat allting
 358.  Han gick in i din kamp på jorden
 368.  Blås på mig, skaparvind
 394.  Kläd dig, själ, i högtidskläder
 398.  Brödet är ett
 413.  Någon skall vaka i världens natt
 418.  Hav och stränder din allmakt formar
 476.  Gud, när du andas
 510.  Innan natten kommer
 579.  Ni mänskobarn
 584.   Sänd mig, Gud (Thuma mina)
 587.  Gud skapade de klara vattnen
 590.  Som källor utan vatten
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 591.  Det kan vi göra för rätt och för fred
 592.  Gud, du gick bort
 594.  Giv folken fred
 599.  O låt ditt rike komma
 600.  Vi ville dig se
 601.  Försoningens dag och uppståndelsens dag
 602.  Så länge solen värmer jorden
 608.  Vi sätter oss i ringen
 637.  En gång i tidens morgon
 654.  Låt rätten flyta fram
 670.  Ur djupen ropar jag till dig
 693.  Dona nobis pacem (Ge oss fred)

Psalmer och Sånger 
 358.  Gud har skapat allting
 359.  Gud skapade de klara vattnen
 369.  Han gick in i din kamp på jorden
 379.  Kristus, du är annorlunda
 389.  När mörker över djupet var
 394.  Blås på mig, skaparvind
 427.  Brödet är ett, brutet för alla
 435.  Kläd dig själ i högtidskläder
 455.  Dela med dig
 465.  Hjälp oss att acceptera
 473.  Någon skall vaka i världens natt
 476.  Se, en gåvoflod går fram
 482.  Våga sätta fulla segel
 510.  Nu är försoningsdagen kommen för världen all
 523.  Gud, när du andas
 549.  Innan natten kommer
 582.  Han som gav sitt liv
 676.  Sänd mig, Gud (Thuma mina)
 686.  Ni mänskobarn som här i världen
 693.  De rör sig som skuggor
 695.  Det kan vi göra för rätt och för fred
 700.  Folken på jorden
 703.  Jorden är Herrens
 704.  Lär mig höra din röst
 705.  O låt ditt rike komma
 706.  Och varje mänska ska leva i frihet
 707.  På vägarna ute i världen



122 123

 709.  Se, Herre, på vår arbetsdag
 710.  Sol och jord och luft och hav
 712.  Tar vi sten i våra händer
 713.  Vi ropar till Gud
 714.  Vi sätter oss i ringen
 715.  Vi söker varandra förgäves
 716.  Vi ville dig se
 755.  Låt rätten flyta fram
 756.  Låt rätten flyta fram

Psalmer i 90-talet (Verbum)
 802.  Sjung med glädje till Guds ära
 806.  Kom folkslag och raser
 808.  Som gränslösa vidder 
 819.  Ett heligt arv är kyrkan
 821.  Herre, du har anförtrott oss en uppgift
 824.  Se, en gåvoflod går fram
 826.  Gå ut med evangelium
 831.  Kring detta bord församlas mänskligheten
 857.  Vi ger dig denna nya dag
 871.  Kristus är här
 873.  Du har öppnat vägen
 878.  Herre, du vandrar försoningens väg
 884.  Allt som lever, som är hotat
 885.  Stjärnorna tindrar
 886.  För livets skull 
 888.  Jorden är Herrens
 890.  Vi ropar till Gud
 892.  Och varje mänska ska leva i frihet 
 894.  På vägarna ute i världen
 895.  Guds kärlek färdas här
 900.  När livet inte blir som vi har tänkt oss
 918.  De som sår under tårar
 919.  Ur djupen ropar jag

Hela världen sjunger (Verbum)
 25.  Gracias
 46.  Fred och allt gott
 47.  Fred vare med dig
 48.  Kom med fred, o Herre
 49.  Ge oss fred
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 56.  Be om fred
 89.  Jesus Kristus väntar
 101.  Hör vad Gud
 102.  Bryt med de hungriga ditt bröd
 105.  Gå ut i tjänst för Gud
 106.  Gud, vi ber dig: hela världen
 107.  Lägg i varandras händer fred
 110.  Prisa Gud, som för alltid är här
 111.  Kom och var vårt hopp
 112.  Snart kommer den framtid vi väntar
 115.  Jordens bön
 116.  Livets Herre
 117.  Gud kallar oss
 118.  Tänd ljus

Lämpliga sånger finns också att finna i:
Cantarellen (Verbum)
Cantarellen 2 (Verbum)
Himlen och jorden sjuder (Korta sånger från Iona Community, Verbum)
Tystnaden bryts (Sånger från Iona Community, Verbum)
I varje pulsslag andas himlen (48 nya sånger av Per Harling, Linx Music/Libris)
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Källförteckning

FÖRORD     Redaktionens medlemmar
OM GUDSTJÄNST    Karin Wiborn
OM SYMBOLER OCH 

SYMBOLANVÄNDNING   Per Harling
SYMBOLEXEMPEL    Per Harling
OM BÖNEN I GUDSTJÄNSTEN  Per Harling

Gudstjänster:
UR DJUPEN ROPAR VI   Texter och sammanställning:
       Per Harling
 Saligprisningarna   Från Chile

FREDSGUDSTJÄNST    Texter och sammanställning:
       Per Harling
 Hur mycket väger en snöflinga?  Från New Fables, usa 
 När änglarnas sång har tystnat  Från usa
 Det finns en värdighet   Christian Conference of Asia
 Ett hopp för världen   Från Latinamerika
 Säg nej till fred    Brian Wren
 Jag rev vingarna av fågeln  Okänd
 Förbön     Efter den helige Fransiscus

DRÖMMEN OM FRED   Centrumkyrkan, Farsta, 
       Karin Wiborn
 Trosbekräftelse    Guillermo Cavieses

UPPTAKT FÖR FN:S ÅRTIONDE   Sammanställning:
FÖR EN ICKEVÅLDSKULTUR  Catharina Segerbank   
 Bön i inledningsorden   Gösta Wrede, ur Bön idag,   
       Verbum 1984
 Texter om Martin Luther King  Ur Martin Luther King,   
       En självbiografi,
       Claybourne Carsoni, Libris 2000
 Förbön     Ur Hjärtats samtal, Verbum 2000
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JA TILL FRED    Texter och sammanställning:   
       Per Harling
  Trosbekräftelse    Från Sydafrika
  Förbön     Efter den helige Fransiscus

FÖRSONINGSGUDSTJÄNST   Texter och sammanställning:
       Per Harling

LÄNGE LEVE LIVET    Texter och sammanställning: 
       Per Harling
  De fyra elementens litania  Christian Aid, England

DE FYRA ELEMENTEN   Texter och sammanställning:
           Catharina Segerbank

GUDSTJÄNST I ANSLUTNING TILL

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN: Centrumkyrkan, Farsta, 
       Karin Wiborn
  Gud väver    M Rienstra
  Gud som en ammande moder?  Karin Wiborn
  Om Hildegard av Bingen  Elisabeth Ravelojaona
  Sändningsord    Nelson Mandela, 1994

BÄRARE AV HOPP:    Efter förlaga från Australien
  Du som ville mitt liv   Svenska kyrkans handbok

VÄRLDENS TÅRAR    Sammanställning Per Harling
  Någon gråter, Gud   Från Kyrkornas Världsråds 
       generalförsamling i Nairobi 1975

DELA-LIKA-GUDSTJÄNST   Centrumkyrkan, Farsta, 
       Karin Wiborn

Pusselbitar
 Du tog mina skor   Från England
 En krona för dina tankar   Från Kanada
 Låt ditt rike komma snart  Från Nicaragua
 Ta vår vilsenhet    Per Harling
 Inled oss inte i frestelse   Per Harling
 Hjälp oss att försonas   Per Harling
 Ny mänsklighet    Ekumeniska böneveckan 1977
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 Försonade med dig   Per Harling
 Försonad värld    Per Harling
 Försonad med mig själv   Per Harling
 Försoning vid måltidsbordet  Per Harling
 Godhet är starkare än ondska  © Wild Goose Worship Group, 
       Skottland
 Förbön för världens makthavare  © Wild Goose Worship Group 
 Låt ditt rike komma   © Wild Goose Worship Group  
 Alla är ett i Kristus   © Wild Goose Worship Group  
 Detta är platsen    Kyrkornas Världsråd
 I det storslagna    Från Australien
 Mitt i en värld    Per Harling
 Förlåt oss, Gud    Per Harling
 Du vår skapare    Per Harling
 Förlåt vår brist    Per Harling
 Vi tror på Gud    Per Harling
 Jag tror på en Gud   Christina Lövestam
 Jag ropar     Christina Lövestam
 Låt ditt rike komma   Från Tjeckien
 Låt oss vandra    Per Harling
 Lev som ljusets barn   Texter från Bibeln
 Låt oss gå    Okänd
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FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna

Inledning
Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet 
och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och 
fred i världen,

enär ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna lett till barbariska 
gärningar, som upprört mänsklighetens samvete, och

enär skapandet av en värld, där människorna åtnjuta yttrandefrihet, trosfrihet 
samt frihet från fruktan och nöd, kungjorts som folkens högsta strävan,

enär det är väsentligt för att människan icke skall tvingas att som en sista utväg 
tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas 
genom lagens överhöghet,

enär det är väsentligt att främja utvecklandet av vänskapliga förbindelser mellan 
nationerna,

enär Förenta Nationernas folk i stadgan ånyo uttryckt sin tro på de grundläggande 
mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt männens 
och kvinnornas lika rättigheter, ävensom beslutat främja socialt framåtskridande och 
bättre levnadsvillkor under större frihet,

enär medlemsstaterna åtagit sig att i samverkan med Förenta Nationerna säker-
ställa allmän och effektiv respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-
gande friheterna,

enär en gemensam uppfattning av dessa fri- och rättigheters innebörd är av största 
betydelse för uppfyllandet av detta åtagande, kungör Generalförsamlingen denna 

”Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” såsom en gemensam riktlinje 
för alla folk och alla nationer, på det att varje individ och varje samhällsorgan må med 
denna förklaring i åtanke ständigt sträva efter att genom undervisning och uppfost-
ran befordra respekten för dessa fri- och rättigheter samt genom framstegsfrämjande 
inhemska och internationella åtgärder säkerställa deras allmänna och verksamma 
erkännande och tillämpning såväl bland folken i medlemsstaterna som bland folken 
i områden under deras överhöghet.

ARTIKEL 1

Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med 
förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.

ARTIKEL 2

Envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, 
utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 
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annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning 
i övrigt. Ingen åtskillnad må vidare göras på grund av den politiska, juridiska eller 
internationella ställning, som intages av det land eller område, till vilket en person 
hör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-
självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

ARTIKEL 3

Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

ARTIKEL 4

Ingen må hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former äro 
förbjudna.

ARTIKEL 5

Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling 
eller bestraffning.

ARTIKEL 6

Envar har rätt att allestädes erkännas som person i lagens mening.

ARTIKEL 7

Alla äro lika inför lagen och äro utan åtskillnad berättigade till lika skydd från la-
gens sida. Alla äro berättigade till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna 
förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad.

ARTIKEL 8

Envar har rätt till verksam hjälp från sitt lands behöriga domstolar mot handlingar, 
som kränka de grundläggande rättigheter, vilka tillkomma honom genom lag eller 
författning.

ARTIKEL 9

Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas.

ARTIKEL 10

Envar är under full likställighet berättigad till rättvis och offentlig rannsakning 
inför oavhängig och opartisk domstol vid fastställandet av såväl hans rättigheter och 
skyldigheter som varje anklagelse mot honom för brott.

ARTIKEL 11

1. Envar, som blivit anklagad för straffbar gärning, har rätt att betraktas som oskyldig, 
till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vid offentlig rättegång, under vilken han 
åtnjutit alla för sitt försvar nödiga garantier.

2. Ingen må dömas för handling eller underlåtenhet, som vid tidpunkten för dess 
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begående icke var straffbar enligt inhemsk eller internationell rätt. Ej heller må 
högre straff utmätas än vad som var tillämpligt vid tidpunkten för den straffbara 
gärningens begående.

ARTIKEL 12

Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller 
korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens 
skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

ARTIKEL 13

1. Envar har rätt att inom varje stats gränser fritt förflytta sig och välja sin vistelseort.
2. Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till 

sitt eget land.

ARTIKEL 14

1. Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse
2. Denna rätt må icke åberopas vid laga åtgärder, reellt grundade på icke-politiska 

brott eller på handlingar, som strida mot Förenta Nationernas ändamål och grund-
satser.

ARTIKEL 15

1. Envar har rätt till en nationalitet.
2. Ingen må godtyckligt berövas sin nationalitet eller förmenas rätten att ändra 

nationalitet.

ARTIKEL 16

1. Fullvuxna män och kvinnor ha rätt att utan någon inskränkning på grund av sin 
ras, nationalitet eller religion ingå äktenskap och bilda familj. De äga lika rättigheter 
vid giftermål, under äktenskap och vid äktenskaps upplösning.

2. Äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga 
samtycke.

3. Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och ger rätt 
till skydd från samhället och staten.

ARTIKEL 17

1. Envar har rätt att äga egendom såväl ensam som i förening med andra.
2. Ingen må godtyckligt berövas sin egendom.

ARTIKEL 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar 
frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offent-
ligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, 
gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor



136 137

ARTIKEL 19

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar 
att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar 
och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

ARTIKEL 20

1. Envar har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.
2. Ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning.

ARTIKEL 21

1. Envar har rätt att taga del i sitt lands styrelse direkt eller genom fritt valda ombud.
2. Envar har rätt till lika tillträde till allmän tjänst i sitt land.
3. Folkets vilja skall utgöra grundvalen för statsmakternas myndighet. Denna vilja 

skall uttryckas i periodiska och verkliga val, vilka skola äga rum med tillämpning 
av allmän och lika rösträtt samt hemlig röstning eller likvärdiga fria röstningsför-
faranden.

ARTIKEL 22

Envar äger i sin egenskap av samhällsmedlem rätt till social trygghet och är berättigad 
till att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som äro oundgängliga för 
hans värdighet och för en fri utveckling av hans personlighet, förverkligas genom 
nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete med hänsyn tagen till varje stats 
organisation och resurser.

ARTIKEL 23

1. Envar har rätt till arbete, till fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsstäl-
lande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet.

2. Envar har utan åtskillnad rätt till lika lön för lika arbete.
3. Envar, som arbetar, har rätt till rättvis och tillfredsställande ersättning, som 

tillförsäkrar honom själv och hans familj en människovärdig tillvaro och som, där så 
är nödvändigt, kompletteras med andra medel för socialt skydd.

4. Envar har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar till skydd för sina 
intressen.

ARTIKEL 24

Envar har rätt till vila och fritid, innefattande rimlig begränsning av arbetstiden och 
regelbunden semester med bibehållen lön.

ARTIKEL 25

1. Envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans 
familjs hälsa och välbefinnande, däri inbegripet föda, kläder, bostad, hälsovård och 
nödvändiga sociala förmåner, vidare till trygghet i händelse av arbetslöshet, sjukdom, 
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invaliditet, makes död, ålderdom eller annan förlust av försörjning under omstän-
digheter, över vilka han icke kunnat råda.

2. Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp. Alla barn, 
vare sig födda i eller utom äktenskap, skola åtnjuta samma sociala skydd.

ARTIKEL 26

1. Envar har rätt till undervisning. Undervisningen skall vara kostnadsfri, åtminstone 
på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära undervisningen skall 
vara obligatorisk. Yrkesundervisning och teknisk undervisning skall vara allmänt 
tillgänglig. Den högre undervisningen skall stå öppen i lika mån för alla på grundval 
av deras duglighet.

2. Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka 
respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall 
främja förståelse, tolerans och vänskap mellan nationer, rasgrupper och religiösa 
grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3. Rätten att välja den undervisning, som skall ges åt barnen, tillkommer i främsta 
rummet deras föräldrar.

ARTIKEL 27

1. Envar har rätt att fritt taga del i samhällets kulturella liv, att njuta av konsten samt 
att bli delaktig av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

2. Envar har rätt till skydd för de moraliska och materiella intressen, som härröra 
från varje vetenskapligt, litterärt eller konstnärligt verk, till vilket han är upphovs-
man.

ARTIKEL 28

Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och rättigheter, 
som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.

ARTIKEL 29

1. Envar har plikter mot samhället, i vilket den fria och fullständiga utvecklingen av 
hans personlighet ensamt är möjlig.

2. Vid utövandet av sina fri- och rättigheter må envar underkastas endast sådana in-
skränkningar, som blivit fastställda i lag i uteslutande syfte att trygga tillbörlig hänsyn 
till och respekt för andras fri- och rättigheter samt för att tillgodose det demokratiska 
samhällets rättmätiga krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd.

3. Dessa fri- och rättigheter må i intet fall utövas i strid med Förenta Nationernas 
ändamål och grundsatser.

ARTIKEL 30

Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp 
eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att om-
intetgöra någon av häri uttalade fri- och rättigheter.
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Sveriges Kristna Råd

”Kyrkorna tillsammans” – det uttrycket använder vi för att berätta vad Sveriges 
Kristna Råd är, nämligen en öppen ekumenisk mötesplats för kyrkorna i Sverige. 

Till skr kommer varje kyrka med sin speciella identitet och sina egna erfaren-
heter och prioriteringar. De kommer för att söka, uttrycka och fördjupa den kristna 
enheten, dela erfarenheter och tillsammans visa omvärlden på den tro som förenar 
och utmanar.

Som ”kyrkorna tillsammans” är skr en gemensam resurs för kyrkorna. Samtidigt 
stöder skr kyrkorna i att vara resurser för varandra – i deras arbete med centrala 
uppgifter som teologisk reflektion, evangelisation, församlingsutveckling, diakoni 
och socialt ansvar. skr har också en uppgift i att samla kyrkorna för att tala med en 
gemensam röst i viktiga samhällsfrågor. 







Vi hör alla ihop – mer än någonsin – i den globala byn, i den by 

där bönen ständigt stiger ”ur djupen”, där ljus tänds i omsorg om 

varandra, där försoningens möten trots allt sker och där lovsånger 

och protestsånger delas i hopp om att vi en gång ska få uppleva 

ögonblicket av en återupprättad och försonad värld. Det är fram-

för allt i mötet med varandra inför Guds ansikte i gudstjänstens 

sammanhang, som vi blir lyhörda för Guds vilja och människors 

behov, och vi inspireras att fortsätta godhetens kamp i den heliga 

Andens kraft.

 ”Ur djupen ropar vi” är ett gudstjänstmaterial – framarbetat av 

en liten grupp inom Sveriges Kristna Råd –  kring de stora frågorna 

som berör rättvisa, miljö, fred och försoning. I ett antal inledande 

artiklar reflekteras kring gudstjänst och symbolhandlingar, men 

här finns framför allt exempel på gudstjänster och böner som 

använts såväl i officiella ekumeniska sammanhang som i lokala 

församlingssammanhang. I centrum för det kristna gudstjänstfi-

randet står korset, försoningens, förlåtelsens och hoppets tecken. 

Det är i detta tecken och i Jesu namn vi samlas för att ur djupen 

ropa ut vår längtan efter en ”ny himmel och en ny jord, där rätt-

färdighet bor”. 
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