
I. Vi samlas i hopp och enhet

Processionspsalm
Förslag: 4

Gudstjänstledarna och andra kan gå in i procession

Samling 
L:  Nåd och frid från Gud, vår fader, och Herren Jesus  

Kristus. (1 Kor 1:3) 

L:  Denna gudstjänst har förberetts i Kanada. Ordet 
”Kanada” betyder ”by” på det språk några av landets 
första invånare, Iroquios, talar. Som medlemmar av 
Guds husfolk över hela världen bor vi i en enda ”by”. 
När kristna ber, förenar de sig med denna stora världs-
vida by, så full av skönhet, av kamp och av hopp. Kära 
vänner, vi välkomnar er att förenas tillsammans i bön 
genom vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den 
heliga Andens gemenskap. 

L:  Kärlekens Gud, du kallar oss alla: från våra hem och 
kontor, från våra gruvor och fabriker, från våra åkrar 
och affärer, från våra fiskebåtar och beteshjordar, från 
våra skolor och sjukhus, från våra fängelser och häkten. 
Du, vår Gud, kallar oss att vara ett i gemenskapen med 
vår Herre Jesus Kristus. 

F:  Gör oss till ett i Kristus. 

L:  Ursprungsfolken i Kanada använder en gammal  
böneritual, där man vänder sig i olika riktningar.  
Låt oss förena oss med dem i bön och vända oss i den 
riktning som anges:

Vänd mot öster
L:  Från öster, det håll där solen går upp, tar vi emot fred 

och ljus och vishet och kunskap.

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud.

Vänd mot söder
L:  Från söder kommer värmen, vägledningen, början och 

slutet av livet.

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud.

Vänd mot väster
L:  Från väster kommer regnet, det renande vattnet, för att 

upprätthålla allt levande.

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud.

Vänd mot norr 
L:  Från norr kommer kölden, de starka vindarna och den 

vita snön som ger oss styrka och förmågan att uthärda. 

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud.

Vänd framåt med ansiktet uppåt 
L:  Från himlen tar vi emot mörker och ljus och din egen 

andedräkt.

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud.

Med ansiktet nedåt
L:  Från jord har vi kommit och till jord skall vi vända åter.

F:  Vi tackar dig, o Gud, för din goda skapelse, vårt hem 
här på jorden. 

L:  Hjälp oss att vandra den goda vägen att leva på denna 
jord så som bröder och systrar bör, att glädjas över 
varandras välsignelser, att dela varandras sorger, och, 
tillsammans med dig i Jesu namn och med Andens 
väckande vind, förnya jordens ansikte.

F:  Amen. 

Lovpsalm 
Förslag: 7 eller 10

Bön och bekännelse
L:  Med Paulus hälsning till församlingen i Korinth,  

låt oss bekänna våra synder.

L:  Nåderike Gud, genom vår gemenskap med Jesus 
Kristus har du gjort oss rika på allt, allt slags tal och 
allt slags kunskap. I vårt högmod tror vi att dessa gåvor 
kommer från oss själva utan att vi erkänner deras 
sanna ursprung. Förlåt oss, Herre. 

F:  Herre, förbarma dig eller Kyrie eleison (kan sjungas)

L:  Nåderike Gud, i Kristus lider vi inte brist på någon  
andlig gåva. Ändå är vi ofta alltför blyga eller själv-
upptagna för att med människor runt omkring oss dela 
undret av detta livgivande budskap. Förlåt oss, Herre. 

F:  Herre, förbarma dig. 

L:  Nåderike Gud, du har kallat oss till gemenskap i din 
Son, Jesus Kristus. För vår bristande entusiasm att 
förenas i ett enda sinne, för att alltför lättvindigt tillåta 
att splittring och oenighet får finnas bland oss.  
Förlåt oss, Herre.

F:  Herre, förbarma dig. 

L:  Nåderike Gud, du förblir trofast också när du ser  
vår svaghet. Förlåt oss att vi alltför lätt accepterar 
splittringen bland oss. Återuppväck vår iver att ta 
konkreta steg, genom din heliga Andes nåd, för att ära 
ditt förbund av enhet med dig, med varandra och med 
hela skapelsen. 

F:  Amen.

Gudstjänstordning
Är Kristus delad?

1 Kor 1:1–17

L: Ledare 
F: Församlingen    

Samtliga psalmförslag förutom ett är hämtade ur den ekumeniska psalmboksdelen. 
Dessa kan förstås kompletteras eller ersättas av andra psalmer eller sånger.



II. Vi lyssnar till Guds Ord 

Textläsningar
Jesaja 57:14–19; Psalt 36:5–10; 1 Kor 1:1–17; Mark 9:33–41

Predikan 

III. Vi svarar i tro och enhet 

Trosbekännelsen

Psalm om tro och överlämnande
Förslag: 96

Förbön
Kyrkorna i både Kanada och Sverige har på olika sätt arbetat 
med Förenta Nationernas åtta milleniemål. Följande böne-
punkter relaterar till dessa mål. 

L:  Vi ber för alla människor som dag efter dag lider av 
fattigdom och hunger. Deras utsatta situation åstad-
kommer ofta splittring. Må Kristi kärlek återupprätta 
rättvisa och fred. Nåderike Gud, hör vår bön, 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för alla barn som längtar efter att få gå i skolan. 
Låt deras törst efter kunskap bygga broar mellan våra 
kyrkor och återupprätta respekten för våra olikheter. 
Nåderike Gud, hör vår bön, 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för dem som arbetar för lika värde och rättig-
heter mellan män och kvinnor. Vi tänker särskilt på 
behovet av lika tillgång till arbete och tjänster. Så som 
vi blir ett i Kristus, hjälp oss att fullt ut ta emot gåvor 
både från män och från kvinnor. Nåderike Gud, hör vår 
bön, 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för unga människor som drabbats av sjukdom 
och för dem som arbetar för barns hälsa. När vi tar 
hand om barnen, tar vi emot Jesus själv. Nåderike Gud, 
hör vår bön. 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för de kvinnor som väntar barn och för bättre 
mödrahälsovård. Hjälp oss att ta hand om de mödrar 
som bär på nytt liv och dem vars kärlek till sina barn 
påminner oss om Guds enande kärlek till oss. Nåderike 
Gud, hör vår bön,

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för dem som kämpar mot hiv och aids, malaria 
och andra sjukdomar. Låt oss höra rösterna från dem 
som nekas ett liv i värdighet. Hjälp oss att arbeta för 
att skapa en värld där alla människor respekteras och 
blir föremål för omsorg och där ingen ställs utanför. 
Nåderike Gud, hör vår bön, 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för alla dem som lider av konsekvenserna av då-
ligt förvaltarskap av skapelsen och för alla hotade arter. 
Led oss till en hållbar utveckling av miljön så att vi kan 
försonas med skapelsen. Nåderike Gud, hör vår bön, 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  Vi ber för dem som arbetar för internationell solidaritet 
och globalt samarbete för utveckling. När vi gynnar 
rättvis handel och avskriver skulder för de fattigaste 
länderna, hjälp oss också att arbeta för rättvisa. Nåde-
rike Gud, hör vår bön, 

F:  ... och svara oss i din kärlek. 

L:  När vi arbetar för att förverkliga dessa mål, hjälp oss att 
känna igen din röst, o, Herre, och färdas tillsammans 
mot det rike, det som du bad om. Därför ber vi: 

Herrens bön 

Psalm  
Förslag: 591 i Den svenska psalmboken (Svenska kyrkan);  
695 i Psalmer och Sånger

Under psalmen tar vi upp kollekt till Sveriges kristna råd och 
Bibelsällskapet som båda arbetar för att stärka de kristnas 
enhet i Sverige. Sveriges kristna råd samlar nästan alla  
kyrkor i Sverige till samtal och rådslag i aktuella frågor.  
Bibelsällskapet arbetar för att Bibeln ska bli översatt, känd 
och använd, både i vårt eget land och runt om i världen. 

IV. Vi går vidare ut i världen 

Förpliktelse till enhet

L:  Paulus utmanade de kristna i Korinth att känna i sina 
hjärtan och visa med sina handlingar att Kristus inte är 
delad. Han utmanar också oss att förverkliga den enhet 
vi redan har i Kristus. Med alla dem som på varje ort 
åkallar Jesus Kristus,

F:  ... tillsammans är vi kallade att vara heliga. 

L:  Vi har välsignats av Gud på alla sätt,

F:  ... tillsammans tackar vi för varandra. 

L:  Vi är trygga i att Gud stärker oss till kärlek och tjänst,

F:  ... tillsammans bekräftar vi att Gud är trofast.  

L:  Vi är omslutna av Jesus Kristus, 

F:  ... tillsammans är vi kallade till gemenskap.

L:  Vi är förenade av samma sinne på väg mot samma mål,

F:  ... tillsammans vill vi leva i förbund med varandra. 

L:  Har Kristus då blivit delad? 

F:  Nej, tillsammans går vi ut i världen för att förkunna 
hans glada budskap!

Sändningspsalm 

Förslag: 102:2–3

Välsignelse och utsändning
Välsignelsen kan uttalas av flera gudstjänstledare i  
nedanstående eller annan form. 

L:  Herren vare med er. 

F:  Och med din ande. 

L:  Må kärleken från Jesus Kristus föra er närmare honom,
 må kraften från Jesus Kristus stärka er i hans tjänst,
 må glädjen från Jesus Kristus fylla er ande, och må 

välsignelsen från Gud, den allsmäktige, Fadern, Sonen 
och den heliga Anden vara med er och förbli hos er nu 
och alltid.

F:  Amen. 

L:  Gå i frid, och tjäna Herren med glädje.

F:  Lovad vare du Gud!

Postludium 


