
Skapelsetid – det grundläggande perspektivet.  
 

Eftersom brödet är ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi vår del 

av ett och samma bröd. 1 Kor 10:17 

 

 
Att förundras 

Varje andetag du tar är en manifestation av ditt beroende av skapelsen, beroendet av det vi 

kallar ”naturen”. Syret, som du lever av, finns i en balanserad mängd i luften du andas in och i 

din utandning tar luften emot de molekylerna av koldioxid som din utandning transporterar ur 

kroppen. Även detta för att du ska leva. Andas in och andas ut! Tänk att i varje andetag lever 

du av en gåva. Livets gåva. Syret som ditt blod behöver och att naturen tar hand om det du 

andas ut för att detta i sin tur ska tas upp av de gröna växterna. Så samspelar vi.  ”Allt vad liv 

och anda har” skaldade Jesper Swedberg och J O Wallin i psalmen. Tänk vad rätt de hade utan 

att känna till syremolekyler och koldioxid. 

Trots att vi känner till molekylens uppbyggnad och vet att koldioxid i alltför stora mängder är 

ett problem i atmosfären tycks vi ibland ha tappat bort insikten om att vi lever i en 

beroendeställning till en fungerande natur. Vi glömmer bort att vi hör ihop, människa och 

människa, människa och natur, ja hela jorden är ett sammanspelande klot där vi alla är delar 

av en helhet och beroende av varandra. Människors kärlek likaväl som ekosystemens generösa 

bidrag utgör livets sång. Vi är ett! 

Vi behöver ofta påminna oss om detta i vår tid. Vi som gärna vill dela upp och skilja åt. 

Människa från människa, natur från kultur, livet från döden. 

 

Att fira gudstjänst 

Att fira gudstjänst är att låta tillvarons alla perspektiv få komma till uttryck. Sorgen och 

glädjen, hoppet och besvikelsen, det lätta och det tunga, det enkla och det svåra.  

I vår tid glömmer vi lätt hur beroende vi är av att skapelsen fungerar. Det är lätt att i 

gudstjänsten bara tänka på det som är ”bortanför” det jordiska - det andliga och det själsliga. 

Men vi behöver förankra det andliga och se det i den verklighet vi lever i. Så nära som i ett 

blomblad finns berättelsen om Guds kärlek, så nära som i en soluppgång finns berättelsen om 

ett hopp, så nära som i att dela ett bröd finns evangeliet om gemenskap och upprättelse. 

 

 



Skapelsetid 

Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa understryker vikten av 

att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Det sker i en tid då 

världen står inför en gigantisk uppgift att dela jordens tillgångar både uthålligt och rättvist. Vi 

har så många texter, så djupa traditioner i vår vida ekumeniska gemenskap, så många källor att 

ösa ur för att ge ett andligt perspektiv på de avgörande frågorna som vi står inför. Det handlar 

om vår syn på livet och på allas rätt att få del av den skapelse som gavs oss som en god gåva. 

 

Vi vill inspirera er till att under tiden 1 september till andra söndagen i oktober göra 

gudstjänst kring skapelsen och hur vi lever tillsammans i vår värld.  

Den korta bön du finner här nedan kan fungera som en samlande bön i den mångfald av 

gudstjänster som vi kan fira. Vi har i ett nordiskt nätverksarbete föreslagit den som en 

gemensam bön för denna tid. Det kan vara ett stöd att veta att vi är många som ber och 

engagerar oss för skapelsen, rättvisan och freden. 

 

Förslag 

 

Bön 

Gud, din jord frambringar mat för alla 

Tack för det vi får. 

Lär oss att duka ett gemensamt bord i världen 

Som alla kan resa sig mätta ifrån 

 

Duka ett symboliskt bord i gudstjänstlokalen och inspirera varandra till att tänka kring de olika 

föremålen. Med tal, med ord, med dans, med musik, med fantasi! 

Duka bordet i gudstjänstlokalen med till exempel 

 

Vatten 

Bröd 

Ris 

Blommor  

Växter 

Ljus 

En extra tallrik för en extra gäst. 

 

Alla delarna bär mycken symbolik som vi kan få utrymme att reflektera över. Vi har mycket i 

våra olika traditioner som på olika sätt kan synliggöras i de olika elementen. Inte minst så 

finns där mycket som alluderar till eukaristin, nattvarden. Där skapelsens element spelar en 

stor roll. 

 

 

 

 

 



Sidor att söka böner och gudstjänstidéer på 

SKR;s Gudstjänstmaterial   Ur Djupen Ropar Vi 

http://www.skr.org/download/18.792205f912c9699a03f80005343/Ur+djupen+ropar+vi+4.pdf 

Svenska Kyrkans hemsida  

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=666811 

Boken Ett Solidariskt Altarbord kan beställas från Kirsebergs församling 

http://www.kirsebergskyrkan.se/ för idéer om hur man kan tänka kring altarbordets utsmyckning. 

Bön från Finska kyrkan 

http://sacrista.evl.fi/sacrista.nsf/0/4B91F86A0507A7D2C22579C100408F46/$FILE/Ekofasta_b%C3

%B6nekort.pdf 

Norskt gudstjänstmaterial hittar du här Bön från Finska kyrkan 

http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=238186 

 

Till sist; 

Vi inbjuder er att dela med er av era erfarenheter genom att skicka in bilder, filmer, 

gudstjänstordningar, tankar från era Skapelsetidsgudstjänster så kan vi dela dem på en sida på nätet. 

Allt för att inspirera och stimulera!  

Henrik Grape henrik.grape@svenskakyrkan.se  

Handläggare för hållbar utveckling 

Kyrkokansliet Uppsala 
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