Ja till fred
En gudstjänst kring försoning och fred
Denna gudstjänst ﬁrades i början av 2001, som ett stödarrangemang för freds- och
försoningsprocessen mellan Israel och Palestina, men kan naturligtvis appliceras, efter
små justeringar, på andra områden i världen, som längtar efter fred och försoning.
PSALM

Sv ps 86, O Guds kärlek
VÄLKOMSTORD
INLEDNINGSORD

L

Mitt i en värld av vanmakt och krig,
av förtryck och övergrepp,
samlas vi inför Guds ansikte
med vår tro på Guds närvaro
i smärta och lidande.
Mitt i en värld av förtvivlan och uppgivenhet,
av fruktan och svek,
samlas vi inför Guds ansikte
med vår tro på Guds makt
att ge upprättelse och räddning.
Mitt i en värld av hat och död,
av kamp och nederlag,
samlas vi inför Guds ansikte
med vår tro på Guds löfte
om nya himlar och en ny jord,
där rättfärdighet bor.

KÖRSÅNG/SOLOSÅNG
ROPENS LITANIA

L

Läsning från Jeremia 31:
Ett rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt.
Det är Rakel, som begråter sina barn,
hon vill inte låta trösta sig
i sorgen över att hennes barn inte mer är till.
Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (Ps o S 706/Ps 892, Ps i 90-talet)
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L

Rop hörs i Betlehem, klagan och bitter gråt.
Det är Betlehems mödrar, som begråter sina barn,
som skadas och dödas i intifadans spår.
De låter inte trösta sig i sin sorg och förtvivlan…

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)
L

Rop hörs i Tel Aviv, klagan och bitter gråt.
Det är Israels fredsivrare, som begråter sina barn,
vars framtid i fred och försoning tycks så avlägsen.
De låter inte trösta sig med verkningslösa fredslöften…

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)
L

Rop hörs i Stockholm (eller den lokala orten), klagan och bitter gråt.
Det är alla vi, som längtar och väntar
i förtvivlan och bön
på fredens ankomst till det land
där Fredsfursten själv gav sitt liv
i kärlek till försoning.

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)
L

Fortsatt läsning från Jeremia 31:
Men så säger Herren:
Hör upp med din högljudda gråt,
och låt inte dina ögon mer fälla tårar,
ty ditt verk skall få sin lön,
säger Herren, och de skall vända tillbaka
från sina ﬁenders land.
Ja, det ﬁnns ett hopp för din framtid, säger Herren.
Dina barn skall vända tillbaka till sitt land.

Alla Och varje mänska ska leva i frihet… (se ovan)
BÖN:

L

Barmhärtige Gud,
i denna värld där krig och konﬂikter
fortfarande bryter ner oskyldiga människors liv,
Alla låt där din försoning genomlysa
vårt sätt att hantera konﬂikter.
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L

I denna värld där så många människor
tvingas lämna sina hem som ﬂyktingar
på grund av religiöst, politiskt eller kulturellt förtryck,
Alla låt där din försoning genomlysa
vårt sätt att hantera mänsklig värdighet.
L

I denna värld där den inﬂödande penningmakten
har en avsevärt större påverkan
än den utﬂödande kärleksmakten,
Alla låt där din försoning genomlysa
vårt sätt att hantera begäret i våra liv.
L

I denna värld, som längtar
efter rättvisa och fred,
efter mänskliga rättigheter och människovärdigt liv,
efter sann och innerlig kärlek,
Alla låt där din försoning genomströmma allt liv.
PSALM

Sv Ps 591/Ps o S 695, Det kan vi göra för rätt och för fred
TEXTLÄSNING
PSALM

Sv Ps 693, Dona nobis pacem (Ge oss fred)
PREDIKAN
KÖRSÅNG/SOLOSÅNG
TROSBEKRÄFTELSE

L

Det är inte sant att människan
är utlämnad åt ödets makter
eller åt ett liv utan mening och innehåll.
Detta är sant:
Alla Så älskade Gud världen,
att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom inte skall gå under,
utan ha evigt liv.
L

Det är inte sant att vi måste acceptera
omänsklighet och diskriminering,
hunger och fattigdom, död och undergång.
Detta är sant:
59

Alla Jesus säger:
Jag har kommit för att de skall ha liv,
och liv i överﬂöd.
L

Det är inte sant att våld och hat skall ha sista ordet,
och att krig och förstörelse
har kommit för att stanna.
Detta är sant:
Alla Jesus säger:
Så som jag har älskat er
skall ni också älska varandra.
Ingen har större kärlek än den
som ger sitt liv för sina vänner.
L

Det är inte sant att vi skall behöva
vara fångar hos ondskans makter,
som traktar efter att styra världen.
Detta är sant:
Alla Jesus säger:
Åt mig har getts all makt i himlen och jorden…
och jag är med er alla dagar till tidens slut.
KOLLEKTPSALM

Ps 886 (Psalmer i 90-talet), För livets skull
FÖRBÖN

L
Alla
L
Alla
L
Alla
L
Alla
L
Alla
L
Alla
L
Alla
L
Alla

O Gud, gör oss till redskap för din frid.
Där hat ﬁnns,
låt oss få föra dit kärlek.
Där ondska ﬁnns,
låt oss få komma med förlåtelse.
Där oenighet ﬁnns,
låt oss få komma med enighet.
Där tvivel ﬁnns,
låt oss få komma med tro.
Där osanning ﬁnns,
låt oss få komma med sanning.
Där förtvivlan ﬁnns,
låt oss få komma med hoppet.
Där sorg ﬁnns,
låt oss få komma med glädjen.
Där mörker ﬁnns,
låt oss få komma med ljuset.
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L

Alla
L
Alla
L
Alla
L

Alla

O gudomlige Mästare,
låt oss sträva
inte så mycket efter att bli tröstade,
som att trösta,
inte så mycket efter att bli förstådda,
som att förstå,
inte så mycket efter att bli älskade,
som att älska.
Ty det är genom att ge, som man får,
genom att förlåta som man blir förlåten,
och genom att dö,
som man uppstår till det eviga livet.
Amen.

VÅR FADER
PSALM

Sv Ps 297, Härlig är jorden
VÄLSIGNELSEN
SÄNDNINGSORD

L

Saliga de som hungrar och törstar
efter rättfärdigheten.
De skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga.
De skall möta barmhärtighet.
Saliga de som gör fred.
De skall kallas Guds barn.
Gå med rättvisa för ögonen,
med barmhärtighet i era hjärtan
och med fred i era sinnen.
Alla Amen.
UTGÅNGSSÅNG

Kom med fred, o Herre (Palestinsk sång, nr 48 ur Hela världen sjunger)
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