Gudstjänstmaterial
Trosbekännelse

1.
Jag tror på Gud som är kärlek
och har gett jorden till alla folk.
Jag tror på Jesus Kristus,
som kom för att hela oss,
och för att göra oss fria
från alla former av förtryck.
Jag tror på Guds Ande,
som verkar i och genom alla
som är vända till sanningen.
Jag tror på de troendes gemenskap
som är kallad att tjäna folket.
Jag tror på Guds löfte att förgöra
syndens kraft i oss alla
och skapa ett rike av fred och rättvisa
för hela mänskligheten.
Jag tror inte på de starkas rätt
inte heller på arméernas styrka
eller förtryckets makt.
Jag tror på mänskliga rättigheter,
i förbundenhet med alla folk,
på ickevåldets kraft,
och att alla kvinnor och män
har samma värde.
Jag tror inte att krig och hunger
är oundvikliga
och fred onåbar.
Jag tror på enkelhetens skönhet,
på kärlek med öppna händer,
fred på jorden.
Jag tror inte att allt lidande är meningslöst,
inte att döden är slutet,

inte att misshandel av vår jord
är Guds vilja.
Men jag vågar alltid och trots allting
tro på Guds kraft att förändra och omforma,
och uppfylla löftet om en ny himmel
och en ny jord
där rättfärdighet och fred kan växa.
Indonesiskt credo (Kristna freds gudstjänst för 21/9 2012)

2.
I: Vi tror på GUD, Skapande kraft,
som varje morgon låter hoppet födas på nytt
II: om att en annan värld är möjlig,
där inga tårar längre finns, och ingen smärta mer.
I: Vi tror på Jesus Kristus, Det omöjligas mästare,
och Försvarare av alla människors värdighet,
som lär oss att äta och samtala
med alla utanförställda människor
och som genom sitt kors river alla skiljemurar.
II: Som även leder oss över Evangeliets många broar,
längs Sanningens och Livets vägar,
eftersom Livet och Sanningen
inte finns i böcker utan i människor.
I: Vi tror på Solidaritetens Ande,
som inför varje utanförskap eller stigma,
kallar oss alla att bli del av en enda kropp
och en gemenskap
II: där ingen åtskillnad görs
mellan friska och sjuka
eftersom vi alla för alltid är ett i Kristus.
I&II: Amen.
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