Symbolhandlingar

Skapelsefred byggs inte med vapen
Kyrkans liturgi har alltid varit rik i sin användning av symboler och symboliska
handlingar. De senaste åren har användningen av symbolhandlingar i gudstjänsten ökat,
särskilt inom internationella ekumeniska rörelsens gudstjänster. När man använder sig
av symbolhandlingar kan det vara till hjälp att tänka på:
•
•
•

En symbol eller symbolisk handling måste förstås av så många som möjligt.
Att delta i symbolhandlingen måste alltid vara frivilligt
All liturgi, inklusive symboler och symboliska handlingar, sker till Guds ära.

Bildspelet som korsvägsandakt
Använd det bildspel som finns att ladda ner på hemsidan under ”material att ladda
ner” som korsvägsandakt genom att printa ut alla bilder och fästa dem, i kronologisk
ordning, runt om i kyrkorummet. Tänk på att det ska vara enkelt att gå mellan
bilderna och inte alltför långt emellan. Erbjud gudstjänstbesökarna att under
instrumental musik/körsång/eller inspelad musik gå runt och i stillhet betrakta
bilderna och texterna. Gör det gärna möjligt för gudstjänstdeltagarna att som sista
”station” tända ljus, för hopp om verklig skapelsefred – utan vapen.

Bygg skapelsefred
Den här idén till symbolhandling bygger på dina egna idéer om vad som fungerar i din
församling eller sammanhang. Den bygger på bönen ”skapelsefred byggs inte med
vapen” som finns på sidan 28 i inspirationshäftet. Idén är att ”gömma” eller ”ta bort”
något som symboliserar vapen och att lyfta fram något som symboliserar skapelsefred.
Ett första förslag är att använda ljusbäraren om en sådan finns i kyrkorummet. Välj ut
något som symboliserar vapen – ett exempel kan vara spikar (blir också en symbol för
spikarna som användes vid Jesus korsfästelse). Låt de som kommer fram till ljusbäraren
ta en spik och sedan gömma den, t.ex. stoppa ner den i sand. Efter att man gömt
spiken kan man tända ett ljus i ljusbäraren som en symbol för skapelsefred. Under hela
akten kan man spela musik eller läsa bönen högt.
Ett annat förslag är att använda sig av en vägg där man kan fästa papper. En del av
väggen är full av bilder på vapen och en del av väggen är tom. I det första steget får
gudstjänstbesökarna sätta ett färgglatt papper över bilderna av vapen, i nästa steg får

de sätta en ritad bild (kanske kan barnen i någon av barngrupperna få i uppdrag att
rita bilder på sådant som de tänker på när de hör ”skapelsefred”) eller en annan vacker
bild, på den tomma delen av väggen. När alla är klara ska bilderna på vapnen vara
övertäckta av färggranna papper och bredvid ska det sitta bilder på saker symboliserar
skapelsefred. Även till denna symbolhandling kan man välja att spela musik och läsa
bönen högt.

Lycka till!

