F

örtröstan
Följande texter är framtagna av Syrisk
Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund.
Bilderna och texterna till ikonerna har
valts av Ungdomsinitiativet i Syrisk
Ortodoxa kyrkan.

En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har
ju själva varit främlingar i Egyptens land			

2 Mos 22:21
Detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok.
Ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och
hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.
Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden
och ditt helande visa sig med hast.
Din rättfärdighet skall gå framför dig
och HERRENS härlighet följa i dina spår.
Då skall HERREN svara när du åkallar honom.
När du ropar, skall han säga: ”Se, här är jag.”
Om du gör dig av med varje slags ok,
om du slutar att peka finger och tala onda ord,
om du delar med dig åt den hungrige av det du har
och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus
gå upp i mörkret
och din natt bli lik middagens ljus.
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Jes 58:6–10

Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre,
men störst av dem är kärleken.


1 Kor. 13:13

Om alla som får vad som är tillräckligt för sin egen
nödvändighet skulle ge vad som återstår till de behövande,
då skulle det inte finnas rika eller fattiga.


Gregorius den Store

Fasta 40-dagarsfastan och ge ditt bröd till de hungriga.


Mor Afrems fastehymn

Bildspel
På hemsidan finns ett bildspel framtaget av Koptisk
Ortodoxa Ungdomsförbundet. Bildspelet visar bilder,
ikoner och bibeltexter.

F

örtröstan

Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sade till
dem: ”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och
ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv
skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för
evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en
människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?
Och vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Den som
skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga
släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när
han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna.”

Mark 8:34–38

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar
med honom,
då skall han sätta sig på sin härlighets tron.
Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja
dem från varandra,
som en herde skiljer fåren från getterna.
Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på
den vänstra.
Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida:
Kom, ni min Faders välsignade,
och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från
världens begynnelse
Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta.
Jag var törstig och ni gav mig att dricka.

Jag var främling och ni tog emot mig.
Jag var naken och ni klädde mig.
Jag var sjuk och ni besökte mig.
Jag var i fängelse och ni kom till mig.
Då skall de rättfärdiga svara honom:
Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig
och gav dig att dricka?
Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken
och klädde dig?
Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?
Då skall konungen svara dem:
Amen säger jag er:
Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder,
det har ni gjort mot mig.


Matt 25:31–40
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F

örtröstan
Bön för mänskliga rättigheter

Sånger

Från Europeiska kyrkokonferensen, 2008

Det kan vi göra för rätt och för fred, nr 591 i Den Svenska
Psalmboken och Psalmer och Sånger

Gud, Fader, Son och helig Ande, du har kallat oss att älska
dig och vår nästa i varje del av vårt liv. Därför ber vi:
För människor som hålls i slaveri och som
utnyttjas i människohandel
Att de finner frihet och rättvisa
Kärlekens och nådens Gud, hör vår bön.
För flyktingar och asylsökande som flyr undan
våld och förföljelse
Att de välkomnas och känner sig trygga
Kärlekens och nådens Gud, hör vår bön.
För politiska fångar och alla som orättvist sitter i häkte
Att de får sin frihet i rättvisa och fred
Kärlekens och nådens Gud, hör vår bön.

Innan gryningen nr 717 i Den Svenska Psalmboken och 794
i Psalmer och Sånger
Du är mitt trygga bo nr 761 i Den svenska Psalmboken,
För livets skull, nr 788 i Den svenska Psalmboken
Som när ett barn kommer hem, nr 774 i Den svenska
Psalmboken och 596 i Psalmer och sånger
Sjung lovsång alla länder, nr 680 i Den svenska Psalmboken
och 790 i Psalmer och sånger
Jesus för världen, nr 45 i Den svenska Psalmboken, Psalmer
och Sånger och Cecilia
En psalm om en orättvis Gud – tack, nr 807 i Psalmer i
2000-talet

För människor som förföljs och diskrimineras
på grund av sin tro
Att de garanteras jämlikt skydd av lagen
Kärlekens och nådens Gud, hör vår bön.

Uppmuntran, nr 824 i Psalmer i 2000-talet

För människor som saknar det nödvändigaste som mat,
vatten, bostad och hälsovård
Att de må få leva ett liv i fullhet.
Kärlekens och nådens Gud, hör vår bön.

Du satte Dig ner som de nederstas vän, nr 837 i Psalmer i
2000-talet

För alla dem som inte kan tala öppet och dem som inte
fritt får samlas
Att deras rättigheter återupprättas och deras röster bli
hörda.
Kärlekens och nådens Gud, hör vår bön.
Vi ber om detta i Jesu Kristi namn,
Han som dog för oss men som lever och regerar med dig och
den heliga Ande en Gud nu och i evighet. 
Amen

30

Var inte rädd för vreden, nr 825 i Psalmer i 2000-talet
Gå med Gud, nr 826 i Psalmer i 2000-talet
Lägg i varandras händer fred, nr 831 i Psalmer i 2000-talet

Ett flyktingdrama
Världens mest berömda flyktingbarn är Jesus.Vad finns
det för likheter och skillnader för dagens flyktingbarn?
Dramat för barn finns på hemsidan och kan göras i
gudstjänst eller i barngrupper.

F
Bibeltexter:

En fransiscansk välsignelse

Gud älskar främlingen 5 Mos 10:17–22

Må Gud välsigna dig med obehag
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.

Älska främlingen 3 Mos 19:33–34
En flyktings bön Ps 43:1–5

örtröstan

Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.

Att vara på flykt Ps 56:1–4
Jesus som flykting Matt 2:13–18
Men saknar kärlek 1 Kor 13:1–13

Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet,
hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem
och förvandla deras smärta till glädje.

Innerlig medkänsla Kol 3:11–14
Tro och gärningar Jak 2:14–17

Bildspel eller utställning

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen,
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till
alla våra barn och fattiga.

I Burlövs församling finns ett transitboende för
flyktingar. Församlingsmedlemmar besöker regelbundet
boendet och tar med kläder, fika och pennor till
barnen. Nu har teckningarna och barnens berättelser
blivit en utställning. Läs mer på hemsidan hur du kan
visa utställningen i er församling, kanske under
gudstjänst eller samling. Utställningen finns också som
bildspel.

I vår Herres Jesu Kristi namn.
Amen

Philip Yancey
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