
Skapelsetid 2013  - Värna den jord Gud älskar 

 

I SKR:s skrift ”Värna den jord Gud älskar” finns uppmaningen att ”-  kyrkor och samfund i 

Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt aktualiserar miljö- och 

hållbarhetsfrågor under den period som kallas Skapelsetid (1 september – andra söndagen i 

oktober)” 

Varje tid av året finns det anledning att stanna inför skapelsen, inför de betingelser som vi 

lever under som människa på jorden.  Varje andetag är något att förundras över. En liten bit 

matjord rymmer ett universum av liv. Att stanna upp och meditera över vår stund på en planet 

som snurrar i ett oändligt universum. En plats av skönhet och ett hem. Ett hem där vi idag 

måste tänka allt mer på hur vi ska vårda den gåva som Gud har gett åt alla som lever på 

jorden.  

Vi behöver gå lite lättare fram på jorden. Särskilt vi som lever i den rika delen av världen 

behöver tänka oss för en gång till hur vi behandlar jorden.   

Gudstjänst är ett sätt att uttrycka vår gemensamma bön, vår önskan och vårt hopp. När vi står 

inför så avgörande val som vi gör idag när det gäller vad jorden kan bära så behöver vi som 

kristna också formulera det i våra gudstjänster. 

Påven Franciskus sa i ett av sina första tal ungefär så här ” Att skydda skapelsen, att skydda 

varje man och varje kvinna, att se på dem med ömhet och kärlek, är att öppna upp en hoppets 

horisont, det är att låta en stråle av ljus tränga igenom tunga moln” 



Det är ett gott sätt att uttrycka att vår solidaritet med skapelsen är en solidaritet med 

mänskligheten och när vi i kärlek gör detta så öppnar vi en hoppets horisont, låter ljuset tränga 

genom mörkret. 

Låt oss i våra olika traditioner och med våra olika uttryckssätt formulera oss i gudstjänsten 

kring skapelsens skönhet och skörhet, kring rättvisan och hoppet. Ge oss tid till eftertanke 

kring livets förutsättningar och hur vi bäst kan skydda och vårda livets väv. 

 

Som en inspiration finns här förslag på några texter att använda i gudstjänsten. Använda dem 

gärna men använd också den fantasi och kreativitet som vi har fått som gåva för att formulera 

frågorna, längtan, hopplösheten och hoppet, kort sagt, kärleken till livet och livets Gud. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jag vill tända ett ljus 

A: Jag vill tända ett ljus 

i ljusets skapares namn 

som lyste upp världen med stjärnorna, solen och månen 

och andades livets ande i allt som är 

 

B: Jag vill tända ett ljus 

i dess namn som uppenbarade ljuset 

den som bringade ljuset i mörkret 

och sträckte ut sina händer till oss 

gav sin kärlek till hela världen 

 

A: Jag vill tända ett ljus  

I ljusets upphovs namn 

Den som tände världen inifrån 



Och som fyller mitt liv med förundran 

I mitt sökande efter kunskap och visdom 

 

B: Vi bär dessa ljus 

 

Alla: För treenigheten av ljus och kärlek 

Guds närvaro överallt 

Guds räddning för alla 

Guds fördolda tanke bakom allt som finns 

 

A: Vi bär dessa ljus 

Alla: För oss själva och andra 

För våra familjer, vänner och fiender 

För vårt arbete, våra förhoppningar och vår kamp 

 

B: Vi bär dessa ljus 

All : För de som är i nöd och de som lär oss 

För folket, regeringar och kyrkor i världen 

För framtida fred och rättvisa i världen 

 

A: Vi bär dessa ljus 

Alla: För allt som finns 

För allt skapat, synligt och osynligt 

För allt som befinner sig i nöd 

 

B: Vi bär dess ljus i tacksamhet 

 

Alla : För vatten, luft och jord 

För växter, träd och djur 



För mineraler och fossiler 

 

A: Vi bär dess ljus i tacksamhet 

Alla: För kunskap, färdigheter och idéer 

För uppfinningar och upptäckter 

För konst och vetenskap 

.(Vi sprider ljuset mellan oss som ett tecken på vårt engagemang för framtiden) 

Alla: Må vårt avtryck på jorden vara lätt 

Må vi upptäcka din helighets närvaro överallt 

Må vi lära oss att värdesätta dina gåvor utan att förstöra eller slösa bort dem 

Må vi föröka det vackra i de saker vi gör och brukar.Amen    

Robin Morrison 2006  

 

 

2 Vi väljer 

Vi väljer 

Vi väljer en rättvis värld 

Där Guds gåvor tas om hand och delas rättvist 

Där vi bevarar skapelsen till framtida generationer 

Där alla människor kan leva i fred, 

 

Vi väljer 

Vi väljer Gud, för Gud är rättvisa 

Vi väljer en värld i fred 

Där Guds barn inte längre förgör varandra 

Där alla är bemötta med respekt för deras unika sätt att vara 

Där varaktig fred är byggd på Guds kärlek 

Vi väljer 

Vi väljer Gud för Gud är fred 



 

Vi väljer en värld byggd på kärlek 

Där Guds kärlek är känd för alla jordens barn 

Där alla kan känna sig accepterade och sedda av sina bröder och systrar 

Där Guds syfte med världen till slut är uppenbarad 

Vi väljer. 

Vi väljer Gud för Gud är kärlek 

Michael Davidson 2007 

 

 

3 Bön och bekännelse 

 

Ledare: Gud, vår skapare, vi förundras över mysteriet som ständigt sker på vår bräckliga 

planet,  

Vi lovprisar de under som vårt hem jorden ger oss 

Alla 

Hjälp oss at förstå hur vi skadat och förorenat vår planet. Och med det i minnet, hjälp oss att 

känna med skapelsen som jämrar sig. 

Lär oss att erfara din gudomliga närvaro, pulserande genom Jorden – vår levande grön-blå 

helgedom 

Lär oss att älska Jorden som vårt hem 

Vi ber i Jesu namn, Guds ord 

Som är den skapande impulsen i hela skapelsen 

 

Ledare: O Gud, vi minns vår förundran när vi för första gången så bilderna av Jorden som en 

grön-blå planet som snurrade i rymden 

Alla: O Gud, vi tackar dig för vårt hem på jorden 

Ledare: Vi kommer ihåg och bekänner att vi har skändat och förorenat vår trädgårdsplanet 

Alla Kristus, född på jorden, hör vårt rop 

Ledare: Herre, vi har behandlat vår planet som något bara till vårt förfogande, en ändlös källa 

av resurser, som enbart en hållplats på vår väg till himlen 

 



Alla; Kristus, född på jorden 

Vår girighet har skapat global uppvärmning.  

 

Ledare: Kristus hör vår bekännelse och förlåter synder emot jorden 

Alla: Kristus, lär oss att älska jorden som vårt hem 

Och planeten som en värdefull helgedom 

 

Ledare: Kristus bjuder oss att lovprisa jorden som vårt hem 

Och vörda denna värld som Guds helgedom 

Alla: Shalom Shalom. Jorden är vårt hem 

 

Ledare: Ära åt Gud I höjden 

Alla: Och på jorden fred mellan allt skapat 

 Joy Kennedy 

 

4 Inledningsord   

 P Lovad vare du,  

  himmelens  och jordens Skapare! 

 A Du ger oss jordens föda 

  och källans vatten. 

 P Lovad vare du, Jesus Kristus, 

  som vandrat våra vägar! 

 A Du har gjort markens helighet 

  tydlig för oss. 

 P Lovad vare du, heliga Ande,  

  livgivare och hjälpare. 

 A Du väcker vår lovsång 

  i tro och kamp. 

 

 

5 Vi vävde inte livets väv 

 

Jorden är Herrens med allt den rymmer 

Världen och alla som bor i den. 

Psaltaren 24 



 

Varje bit av jorden är helig 

Allt som drabbar jorden 

Drabbar jordens barn 

Vi hör till jorden 

Detta vet vi; allt hör samman 

Som blodet som förenar en familj 

 

Detta vet vi; vad vi än gör så gör vi det mot livets väv 

Så gör vi det mot oss själva   

(Indian hövdingen Seattle som levde på 1800 talet) 

 

 

 

6 Livets stora under.  

Att du och jag möts idag är ett resultat av allt som har hänt innan oss 

Jorden har satts i sin bana runt solen i universum 

Luften vi andas fyller oss med nytt liv i varje andetag 

Maten vi äter, vattnet vi dricker ger oss kraften att röra oss, att tänka, att älska, att bry oss om 

varandra. Att bry oss om allt. 

Det är svårt att inte förundras 

Det är lätt att känna tacksamhet. 

Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Det blev kväll och det blev morgon. (1 

Mos.) 

 

Psalm/Sång 

 

Ljuset (vi tänder ett ljus) 

Solens ljus ger allting liv 

Varje växt lever av solens energi 

Vi äter solstrålar 



Dina tankar kommer från själva solen. 

Men blir solen för stark så hotas livet 

 

 

 

Vatten (Vi häller vatten i en skål) 

 

Du skulle inte klara dig många dagar utan vatten 

Allt liv behöver vatten. Rent vatten 

Våra liv lever på en gungande våg av vatten 

Men för mycket vatten kan dränka. Ett orent vatten kan bära sjukdomar och död istället för 

liv. 

 

Psalm/Sång 

 

 

 

Vinden (En solfjäder eller kanske en fläkt) 

En vind blåser vart den vill 

Vinden känner inga gränser. 

Den kan blåsa nytt liv i ett syrefattigt hav 

Den kan bära fåglarnas flytt om våren. 

Men vindarna kan bli till starka stormar och orkaner 

Blåsa sönder skogarna och lyfta havens vatten in över land och över små öar. 

 

 

Jorden (En hink matjord) 

En del av jorden kallar vi matjord. 

Den del av jorden som ger oss mat, som föder oss. 

Det är inte många decimeter som miljarder av människor jorden runt lever av varje dag. 

I en kvadratmeter mat jord ryms miljoner av livsformer. 



Alla tillsammans gör att det växer ur jorden. 

Växer av ljuset och blir till din föda som är förutsättningen för att du sitter här idag. 

Men den nyttiga matjorden kan spolas ut i haven av översvämningar 

Den kan torka till en hård skorpa när den inte får vatten på lång tid 

Den kan tappa sitt rika myllrande liv av gifter och överutnyttjande. 

 

Att leva av ljus vatten vind och jord 

Vi behöver solens ljus och det rena vattnets liv 

Vi behöver vindens susning ibland löven och jorden som ger mat på vår tallrik 

Vi tänder ljuset i kyrkan och häller vatten i dopfunten för att glädjas över livet 

Vi lyssnar till vinden och förundras över jordens myllrande liv och stannar en stund inför 

livets skönhet och skörhet. 

 

Vi människor kan medverka till att skydda och utveckla livet men vi för kan också förstöra 

och hota livet. 

 

När vi medverkar till att förändra klimatet så hotar vi oss själva och många andra sorters liv 

på jorden. 

Särskilt hotas den allra fattigaste när jordens sätt att fungera förändras av vårt sätt att leva. 

 

Jesus sa att de fattiga fanns alltid ibland oss, det är där vi kan tjäna honom idag. 

 

Vattnet solen vinden och jorden kan ge liv 

Vattnet solen vinden och jorden kan hota livet 

 

Vi fick livet och jorden som en gåva för att ge den vidare till andra. För att dela livet rättvist. 

Så låt oss då välja livet och de som bär på livets hopp. 

 

Bön och ljuständning 

 

A: Vi tänder ett ljus och ber att solens ljus ska få fortsätta att ge oss livet. Vi ber för skogarna 

och växterna som fångar ljusens strålar och ger oss liv. 



 

Herre hör vår bön (Psalm ) 

 

B: Vi tänder ett ljus och ber att vattnen runt jorden ska få bära liv. Vi ber för de miljarder 

människor som saknar tillgång till rent vatten. Låt oss få bli redskap för att fler ska få del av 

det vatten som är skapat till livets tjänst. 

 

Herre hör vår bön 

 

C: Vi tänder ett ljus och ber att vinden ska få bära hoppet om en bättre värld till alla. Låt oss 

få lyssna till vinden i trädens kronor och låt din andes vind få förändra våra liv. 

 

Herre hör vår bön 

 

D Vi tänder ett ljus och ber att jorden ska bära vårt dagliga bröd.  Vi ber om klokhet och 

ödmjukhet inför den jord som vi lever av. Låt oss verka för att jordens överflöd ska få delas 

rättvist mellan alla människor på jorden. 

 

Herre hör vår bön. 

 

 

Till dig kommer vi med våra böner. Ge oss frimodighet och hopp att gå dina vägar i livets 

tjänst. 

I skaparens befriarens och livgivarens namn 

 

Amen 

 

(Henrik Grape) 

 



7 Gudstjänst material från Syd Afrika. 

Gudstjänst inledning 

L Kom Helig Ande 

Alla Inspirera oss  

L Kom jordens folk  

Alla Låt oss fira gudstjänst tillsammans 

L Du frambringade jorden och alla skapelsens gåvor  

Alla Vi prisar dig Gud  

L För dina barns leenden och skönheten hos alla dina folk  

Alla Vi prisar dig Gud  

L För delandets möjligheter och för att lovprisa din storhet  

Alla Vi prisar dig Gud    

Litania för Jorden 

Gräsen breder ut sig och de vilda blommorna blir talrika.  

 För att du Gud befriar jorden genom Kristus.  

Grönsakerna ger trädgården färger och kryddorna fyller luften med sin väldoft. 

För att din Ande leder oss in i den nya skapelsen  

Lejonet och lammet vilar sida vid sida, maskarna älskar salladen  

För att din Visdom skapar nya samhörigheter.  

Insekterna som lever på fälten med fåglarna som delar bytet. 

 För att du kärlekens Herre lärde oss att dela.  

Allt i skapelsen är viktigt från myggor och flugor  

För att du Skapare av allt ur din tanke bringade allt till att vara.  

Treenige Gud, lär oss att gå från tanke till att skapa en hållbar framtid. 

För du Kristus är freden vi delar mellan oss. 

Bön för miljön. 

Gud som har omsorg om oss, vi tackar dig för skapelsens gåvor 



   För vår värld,  

   himlarna talar om din storhet;   

   För vårt land, dess skönhet och alla naturens skatter,  

   för jorden vi ärvde och som vi får njuta av.   

Vi ber:   

   För de som fattar beslut om jordens tillgångar 

   Att vi må anväda dess gåvor ansvarsfullt;   

   För de som arbetar med jorden, på haven och i fabrikerna, 

   att de må njuta frukterna av sitt arbete och förundras över din skapelse.   

   För konstnärer,vetenskapare och visionärer   

   att de genom sitt arbete må se din skapelse på ett nytt sätt. 

Tystnad 

Vi tackar dig för att du ger oss livet We thank you for giving us life;  

För allt som  förökar vår erfarenhet.   

Vi tackar dig för att du har kallat oss att prisa din skapelse 

Fyll oss med vördnad för allt liv i din värld  

Vi tackar dig för din befriande kärlek  

Må ditt ord och sakrament ge oss kraft älska som du har älskat oss.   

Tystnad 

Skapelsens Gud ge oss nytt liv.  

Jesus befriare, förnya oss.   
Heliga Ande, styrk och led oss.   

Välsignelse  

Må Gud som är igångsättaren av skapelsens som förundrades over liljorna  på marken,Som 

skapar ordning ur kaos leda oss att förändra våra liv och din kyrka att så att den återspeglar 

Guds härlighet i skapelsen   

 

Andrew Warmback and Brian Wilinson 

 


