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MATERIAL FÖR GUDSTJÄNST OCH ANDAKT  

Försörjning 
och klimaträttvisa
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Det här är ett inspirationsmaterial för gudstjänst 
och andakt utifrån ett av Act Svenska kyrkans fem 
fokusområden. Inom varje fokusområde fi nns även 
barnmaterial och workshopmaterial som kan 
användas tillsammans med den digitala kunskaps-
portalen Actum. Du kan hitta alla material på 
www.svenskakyrkan.se/act/actum

I detta gudstjänstmaterial fi nns färdigformulerad 
kollektvädjan samt förslag på böner, psalmer och 
bibelord som kan inspirera för att knyta an till Act 
Svenska kyrkans arbete med försörjning och klimat-
rättvisa. När församlingen tar upp kollekt till detta 
fokusområde registreras kollekten i Svenska kyrkans 
kollekt- och betalsystemet (KOB), välj mottagare Act 
Svenska kyrkan och öronmärk kollekten till Försörjning 
och klimaträttvisa.

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusom-
råden. Inom varje fokusområde fi nns många olika 
insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sam-
manlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är 
människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans 
lokala partner, så kallade changemakers, som med 
rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina 
samhällen.

FÖRSÖRJNING OCH KLIMATRÄTTVISA
Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar 
alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundlägg-
ande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en 
förutsättning för en hållbar värld. När människor 
kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas 
självförtroende och framtidstro.

Läs mer om fokusområdet på 
svenskakyrkan.se/act/forsorjning-och-klimatrattvisa

OM MATERIALET

Försörjning och 
klimaträttvisa

Jämställdhet
och hälsa

Fred och 
demokrati

Tro och
lärande

Katastrof-
insatser

Materialet är framtaget av Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga 2022.
Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet
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KOLLEKTVÄDJAN TILL ACT SVENSKA KYRKANS 

ARBETE FÖR FÖRSÖRJNING OCH KLIMATRÄTTVISA

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER: 

Trots att jordens resurser kan räcka åt oss alla lever miljontals människor i fattigdom, hunger och förtryck. 
Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans arbete för hållbar försörjning och klimaträttvisa. Tack för din gåva!  

Vi lever alla under samma himmel, på samma jord. Gud har givit oss människor i uppdrag att 
förvalta skapelsen. Ändå ser vi hur skapelsen utnyttjas av vårt sätt att leva. Naturkatastrofer och 
konflikter ökar. Allt fler delar av jorden blir obeboeliga. Miljontals människor, särskilt kvinnor och 
barn, utsätts för fattigdom, hunger och förtryck.  

Act Svenska kyrkan bedriver ett omfattande internationellt arbete för hållbar försörjning och  
klimaträttvisa. Arbetet handlar om att ställa krav på företag och makthavare och förhindra  
exploatering av naturtillgångar. Det handlar om utbildningar och spargrupper för att småskaliga 
bönder ska kunna försörja sina familjer. Det handlar om mat och tak över huvudet för barn utan hem.  

Vi lever alla under samma himmel. Tack för att du genom din gåva är med och gör skillnad.  

/Act Svenska kyrkan
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En bön för vår jord

Av Påve Franciskus

Allsmäktige Gud, du är närvarande i hela universum
och i den minsta av dina skapade varelser.
Du omfattar allt som finns med ömhet.
Utgjut över oss din kärlekskraft,
så att vi vårdar livet och skönheten.
Fyll oss med din frid, så att vi lever som syskon
utan att skada någon eller något.
Du de fattigas Gud,
hjälp oss att rädda de övergivna och bortglömda
på jorden,
dessa som är dyrbara i dina ögon.
Kom med din helande kraft i vårt liv,
så att vi skyddar jorden och inte plundrar den,
så att vi utsår skönhet, inte förorening och
förstörelse.
Berör deras hjärtan
som bara tänker på vinsten och vinningen
på bekostnad av de fattiga och jorden.
Lär oss inse värdet i varje ting
och fyll oss med häpnad och vördnad,
så att vi förstår att vi är djupt förbundna
med varje skapat ting
på vår väg mot det oändliga ljuset.
Vi tackar dig för att du är med oss varje dag.
Sporra oss, så ber vi dig,
i vår kamp för rättvisa, kärlek och fred.

Bön för klimatet

Av biskop emerita Eva Brunne och biskop Martin Modeus

Gud, du som är alla goda gåvors givare. Vi ber om 
varma hjärtan och öppna sinnen så att vi tar emot 
livet som en gåva. I din kärlek vill vi vara och ge 
vidare av det vi får från dig. Led oss till rättvisa 
och fred.
För att världen ska leva.

Gud, du som är livets och kärlekens källa. Vi ber 
om upprättelse för din kränkta skapelse, om fred 
och rättvisa i din värld. Vi ber för alla med makt att 
påverka jordens framtid med sina beslut.
För att världen ska leva.
Gud, du som är och vill gemenskap. Vi ber om sam-
ling i arbetet för ett klimat i balans. Väck vår och 
andras vilja att ta ansvar. Förena alla människor av 
god vilja i ord och handling.
För att världen ska leva.
 
Gud, du som är kraften och vägen. Vi ber om uthål-
lighet, mod och handlingskraft när målet känns 
avlägset. Bevara oss från uppgivenhet. Led oss på 
dina vägar till en hållbar värld.
För att världen ska leva.
 
Gud, tack för att ditt ljus lyser i mörkret och att 
mörkret inte har övervunnit det. Led oss till rättvisa 
och fred. Amen.

BÖNER



5

Bön för skapelsen

Från Skapelsetid 2021, Sveriges Kristna Råd (Bearbetad)

Jordens och himmelens Skapare,
tack för att du med kärlek skapade vår planet till 
ett hem för alla. Genom din outgrundliga
vishet skapade du jorden så att den frambringade 
en mångfald av levande varelser som fyller
jorden, vattnen och luften. Varje del i skapelsen 
prisar dig genom sitt sätt att vara och visa
omsorg om allt och alla från sin plats i livets väv.

Med Psaltarens ord lovsjunger vi dig, för i ditt hus 
har ”sparven funnit ett rede och svalan ett
bo för sina ungar.”

Vi minns att du kallat oss människor att ta hand 
om din trädgård, att värna allt levandes
värdighet och bevara dess plats i det överflödande 
livet på jorden.

Samtidigt vet vi: Vår vilja att behärska jorden 
driver planeten bortom dess gränser. Vår
konsumtion har berövat jorden sin harmoni och 
rytm och dess förmåga att helas och läkas.
Livsmiljöer utarmas och försvinner. Arter dör ut 
och hela ekosystem kollapsar. Där korallrev
och grottor, bergstoppar och havsdjup en gång 
vimlade av liv och rörelse, ligger idag öde
öknar - som om dessa platser aldrig blivit till! 
Familjer fördrivs på grund av otrygghet och
konflikter och söker fred på nya platser. Djur flyr 
undan bränder, avskogning och svält i sin jakt
efter en plats där deras ungar kan födas och leva.

I denna tid av miljöförändringar ber vi: Ditt  
skaparord må andas liv på nytt i våra hjärtan, så 
som den gången när vi föddes och döptes i levande 
vatten. 

Ge oss tro att följa Kristus till vår plats i
kärlekens gemenskap. Upplys oss med nåden att 
leva i ditt förbund och svara på kallelsen att
ta hand om vårt gemensamma hem. När vi arbetar 
med vår jord, fyll våra hjärtan med glädjen
över att få delta i den heliga Andens verk att förnya 
jordens ansikte och skydda jorden som är
ett hem för alla.

I ditt namn, Jesus Kristus, du som kom för att för-
kunna evangelium för hela skapelsen. Amen.

Antje Jackeléns förbön för Act Svenska kyrkan 

Evige Fader,
du har skapat allt på jorden till att leva under 
samma himmel.
Till dig bär vi fram skapelsens våndor.
Vi ber om nåden att få göra gott,
som dina skapade medskapare.

Jesus Kristus, vår broder och räddare,
du lärde oss att se andras lidande framför deras 
synd.
Förbarma dig över din kyrka.
Gör oss känsliga för lidandet.
Stärk oss i arbetet för ett värdigt liv,
med samma mänskliga rättigheter för alla.

Heliga Ande, modets och självbesinningens kraft,
du talar till våra samveten.
Trösta oss när vi lider och plågas av oro.
Ge oss oro när vi domnar i bekvämlighetens ro.
Skapa om oss till att bli vad vi är:
en enda mänsklighet under samma himmel.
Amen
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Första Moseboken 1:31   Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott

Första Moseboken 2:15   Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den

Jesaja 58:6–8   Nej, detta är den fasta jag vill se

Psaltaren 89:12   Din är himlen och din är jorden, du har grundlagt världen och allt den rymmer 

Psaltaren 104:10–14   Så frambringas föda ur jorden

Matteusevangeliet 25:35–40   Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder,  
det har ni gjort för mig

Johannesevangeliet 6:5–13   Berättelsen om brödet och de fem fiskarna 

Apostlagärningarna 17:24   Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över  
himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand

21   Måne och sol

23   Tack gode Gud för allt som finns

204   Kornet har sin vila

287   Guds värld är en skimrande gåva

342   Tusen stjärnor glimmar

344    Gud har skapat allting

398   Vi reser ett tecken

517   Världen som nu fötts på nytt 

727   Ät mitt bröd

752   Över berg och dal

776   Morgon och afton

BIBELORD

PSALMER


