F

örtröstan

Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med rättvisa och barmhärtighet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med humor och lekfullhet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med kraft och varsamhet
Här presenteras en plocklåda med böner, sånger och texter för dig som vill fira
gudstjänst och andakt med skapelsefred i centrum. På vår hemsida finns bildspel,
symbolhandlingar, drama för barn och mycket mer. ➜ ➜ ➜
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F

örtröstan

Babyswing i
Bredängskyrkan
i Stockholm.
Foto:
Martin Runeborg/
IKON
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F

örtröstan
Inledning
Kom med din fred till oss, Herre
ty vi förtröstar på dig
Kom med din fred till oss Herre,
kom till oss, Herre
	

Nr 21 i Sånger från Taizé, Samlingsbok

Ledare I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Vi kommer inför Guds ansikte med vår bön:
Du, som gör allting nytt,
Förnya din utsatta värld
Alla Ge oss fred


Karin Olofsdotter

Böner
L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:
A:
L:
A:

Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med rättvisa och barmhärtighet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med mod och ödmjukhet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med omtanke och vänlighet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med humor och lekfullhet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med hopp och beslutsamhet
Skapelsefred byggs inte med vapen
den byggs med kraft och varsamhet
från Fadern och Sonen och den helige Anden
Amen
Karin Olofsdotter
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O Gud, du är fridens outgrundliga ursprung,
kärlekens outsägliga hav
och välsignelsens livgivande källa.
Vattna oss med ymniga strömmar
ur din nåds rika källåder,
från din godhets ljuvaste brunn.
Gör oss till ödmjukhetens barn
och fridens arvtagare.
Amen

Klemens av Alexandria (The Bridge of Stars,
hämtad från bönboken Tradition och liv, s 360)

Gud, du som är kärlekens källa
Gör oss till fredsstiftare
Beredda att kalla människor vänner
snarare än främlingar
Beredda att känna förtröstan snarare än misströstan
Beredda att älska snarare än att hata
Beredda att tjäna snarare än att bli betjänade
Beredda att tända ett ljus
snarare än att förbanna mörkret
Gode Gud
Hjälp oss att komma allt närmare dig
Och bli allt mer lik din Son, Jesus Kristus
I Jesu Kristi namn
Amen

Kan man kriga mot blommor?
Dramat för barn på sidan 16 kan även användas i
gudstjänst.

F
L: Herre, hör oss när vi ber
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: När jorden förstörs och vi inte vet hur vi ska leva
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: När våldet härskar och vi inte vet hur vi ska handla
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: När vägen är dunkel och vi inte vet hur vi ska vandra
A: led oss från misströstan till förtröstan
L: Herre, led oss på rätta vägar för ditt namn skull
A: Amen

Bekännelse
L: Skapelsens Gud, du ger ljus och liv
och du gläder dig över din skapelse
Du gav oss budet att ta hand om din trädgård
men vi har missbrukat skapelsens skönhet och
inte hållit ditt ord
A: Vi bekänner att vi plundrat begränsade tillgångar
Vi bekänner att vi stulit våra efterkommandes rätt
till liv
Vi bekänner den skändliga förgiftningen av luft,
land och hav
Vi bekänner kyrkornas bristande intresse för
skapelsens väl
Vi bekänner orimligheterna i vår egen livsstil
L: Skapelsens Gud, vi har vanhelgat din skapelse och
fördunklat ditt ljus
I tystnad bekänner vi vår girighet och slösaktiga livsstil

örtröstan

Sånger
”O, store Gud”, nr 11 i Den Svenska Psalmboken, Psalmer
och Sånger samt Cecilia
”Dona nobis pacem”, nr 693 i Den Svenska Psalmboken, 654
i Cecilia
”Allt, Herre lyder dina bud”, nr 801 i Psalmer och Sånger
”Vi ropar till Gud” nr 713 i Psalmer och Sånger, 890 i
Psalmer i 90-talet
”Det ska vi göra för rätt och för fred” nr 591 i den Svenska
Psalmboken, 695 i Psalmer och Sånger
”Jublande lyfter vi våra händer” nr 292 i Den svenska
Psalmboken samt Psalmer och Sånger
”Mitt liv och min lovsång”, nr 122 i Ung Psalm, Libris förlag
”Kom fred, kom försoning”, nr 159 i Ung Psalm
”Helig Ande kom”, nr 172 i Ung Psalm
”The Kingdom of God is Justice and Peace”, nr 181 i Ung
psalm
”På dig min Gud förtröstar jag”, nr 257 i Ung Psalm

Bildspel
Skapelsefred byggs inte med vapen – hur är det
uttryckt i Bibeln och hur kan det symboliseras med
bilder? På hemsidan finns ett bildspel du kan använda
till meditation, lovsång eller kanske som inledning till
en samling.
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örtröstan
Bibeltexter

Andra texter

Han skall döma mellan alla folk,
skipa rätt bland mäktiga folkslag i fjärran.
De skall smida om sina svärd till plogbillar
och sina spjut till vingårdsknivar.
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra
och aldrig mer övas för krig.

Vi som var fulla av krig, mord mot varandra och all ondska,
har var och en förvandlat sina krigsredskap – svärd till
plogar och spjut till jordbruksredskap. Nu odlar vi fruktan
för Gud, rättvisa, vänlighet mot människor, tro, och
förhoppningen om framtiden given till oss av Fadern genom
den Korsfäste…
Justinus Martyren

Mika 4 :3

Säg ”nej” till fred,
om man med fred menar
skyddsvärn av stålglimrande missiler,
upprustning för krig långt borta,
sorglöshetens liv i de rika salongerna
och tacksamma fattiga vid dess portar.
Tala om att fred
är nedhalandet av flaggor,
smidandet av vapen till plogar,
de lottlösas tillgång till jorden
och en hunger, som är ett minne blott.

Bara hos Gud finner jag ro,
från honom kommer mitt hopp.
Han är klippan som räddar mig,
min borg där jag står trygg.
Från Gud kommer min hjälp och min ära,
Gud är min tillflykt, min starka klippa.
Sätt alltid din lit till honom, du folk,
öppna ditt hjärta inför honom.
Gud är vår tillflykt.
Bara en vindfläkt är människorna,
de dödliga endast ett bländverk.
Läggs de i vågskålen höjer den sig,
ja, de är lättare än luft.
Lita inte till våld,
sätt inte ert hopp till rövat gods.
Om än er rikedom växer,
förtrösta inte på den.

Brian Wren, England

Bönemanifestation

Psaltaren 62: 6-11

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte
det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet
Johannes 14: 27
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Söndagen den 21 november pågår en bönemanifestation för fred i Sudan. Manifestationen genomförs både
i Sverige och i Sudan.
Läs mer på www.skr.org/globalaveckan

F
Förlåtelsens ord

Sändning

Jesus Kristus, världens ljus, genomlyser oss.
Vi är förlåtna.
Låt oss leva som ljusets barn och vara eniga och hålla fred,
så skall kärlekens och fridens Gud vara med oss.

Alla (sjunger)
Be om fred
Tala om fred
Tänk på fred
Verka för fred
Och Guds fred
Kommer alltid vara med dig

Välsignelse

örtröstan

Hela världen sjunger,Verbum

Öppna dina slutna händer
och ta emot fredsvälsignelsen:
Må universums Skapare ge dig kraft
att bryta ned misstrons murar,
släcka hatets eldar,
dika ut avundens träsk
och så odla rättens tegar.

Gode Gud, omvänd världen
– och börja med mig.
(Från Kina) Ur bönboken Tradition och liv

Martin Lönnebo (hämtad från bönboken Tradition och liv, s 362)
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