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MATERIAL FÖR GUDSTJÄNST OCH ANDAKT 

Fred och demokrati
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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 
svenskakyrkan.se/act/actum

I detta gudstjänstmaterial finns färdigformulerad 
kollektvädjan samt förslag på böner, psalmer och 
bibelord som kan inspirera för att knyta an till Act 
Svenska kyrkans arbete med fred och demokrati. 
När församlingen tar upp kollekt till detta fokus-
område registreras kollekten i Svenska kyrkans 
kollekt- och betalsystemet (KOB), välj mottagare 
Act Svenska kyrkan och öronmärk kollekten till 
Fred och demokrati. 

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.

FRED OCH DEMOKRATI
Ett fredligt samhälle förutsätter att alla människor 
har möjlighet att delta i demokratiska processer och 
att ingen diskrimineras. Act Svenska kyrkan arbetar 
tillsammans med lokala krafter över hela världen för 
att stärka mänskliga rättigheter, bygga tillit och gemen-
skap och uppnå hållbar fred. 

Läs mer om fokusområdet på 
svenskakyrkan.se/act/fred-och-demokrati
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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 FRED OCH DEMOKRATI

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER: 

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla rätt till ett tryggt liv utan våld och förtryck. Tack för din gåva till 
Act Svenska kyrkans arbete för fred och försoning.

Konflikter, våld och förtryck är ett stort problem i hela världen. De senaste åren har antalet länder 
som anses vara helt demokratiska minskat. Människor hindras från att göra sina röster hörda både 
genom direkt fysiskt våld och genom orättvisa strukturer. 

Varje människa är älskad av Gud och har samma värde och rättigheter. Act Svenska kyrkan 
arbetar tillsammans med lokala krafter över hela världen för att stärka mänskliga rättigheter 
och bygga tillit, gemenskap och fred. Det kan till exempel handla om utbildningar för att förhin-
dra våld i hemmet, att stötta människor som kämpar för sina rättigheter och att skydda hotade 
människorättsförsvarare.  

Vi lever alla under samma himmel. Tillsammans står vi upp för alla människors lika värde  
och rättigheter. 

Tack för din gåva till Act Svenska kyrkan!

/Act Svenska kyrkan
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Nr 228 När jorden skälver 
Av biskop emerita Caroina Krook, ur den svenska psalmboken

Herre, när jorden skälver och våra röster darrar av harm, vrede och rädsla
kommer vi till dig i bön om fred och försoning.
Hjälp oss att hålla fast vid vår tro och vårt hopp.
Innerligt och brinnande ber vi om fred i världen.
Vi ber för krigets offer, för dem som skall fatta avgörande beslut,
för dem som hjälper, lindrar och tröstar,
för dem som sörjer och gråter, för barnen, för oss själva.
Herre, till vem skulle vi gå?
Du har ju det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige
och att din är makten i evigheters evighet.

Bön om fred och frihet
Från Diakonibloggen 

Vi vänder oss till dig Gud och ber om fred och frihet
Se till alla sårade nationer, till länder lamslagna av blod och våld
Sänd din frid så att vi människor får kraft att verka för varaktig fred.
Vi ber om frihet för alla oss bundna till alla måsten och ofrivilliga och frivilliga krav
Ge oss förmåga att känna oss älskade av dig och i den vissheten leva i kärleken.
Herre dina barn ber dig, var med oss alla!

BÖNER
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Franciskusbönen 
Herre, gör mig till ett redskap för Din fred. 
Låt mig bringa kärlek där hatet råder. 
Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts. 
Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder. 
Låt mig bringa sanning där villfarelse råder. 
Låt mig bringa tro där tvivlet råder. 
Låt mig bringa hopp där misströstan råder. 
Låt mig bringa ljus där mörkret råder. 
Låt mig bringa glädje där sorgen råder. 
  
O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta, 
inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå, 
inte så mycket söka att bli älskad som att älska. 
Ty det är genom att ge som man får. 
 Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv. 
Det är genom att förlåta som man blir förlåten. 
Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. 
Amen 
 
Bön från Stora bönboken 
Av ärkebiskop emeritus KG Hammar och biskop emeritus Tord Harlin

 
Gud, Du som är som en mor och far för oss, 
Inför dig vill vi lyfta fram alla barn på jorden, 
barns som gråter av rädsla och av smärta, 
barns som är hungriga och törstiga, 
barn som är förtvivlade och oroliga, 
barn som skrattar och mår bra. 
 
Gud, lär oss att se och bejaka de barn vi möter, att våga fråga och bry oss om. 
Vi ber för de barn som utsätts för övergrepp och misshandel från vuxna.  
Gud, ge alla barn kraft och frimodighet, tillit och förtröstan. 
Vi ber att alla barn ska få leva som barn, lekfulla och oskuldsfulla, 
innan vuxenlivets ansvar så småningom blir deras. 
Gud, hjälp oss att förstå att vuxna och barn är beroende av varandra i det ständiga samspel som livet är.  
Ge oss förmåga att samarbeta i ömsesidig respekt och i en gemensam strävan för en fredligare värld. 
Amen 
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Psaltaren 85:11–14   ”Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur 
jorden, rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott, vårt land ger sin gröda. Rättvisa går framför 
honom, fred och välgång i hans spår.” 

Jesaja 2:4   “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.” 

Jesaja 9:6   ”Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: 
Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste.” 

Amos 5:25   ”Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström” 
 
Matteusevangeliet 7:12   ”Allt vad ni vill att människor skall göra för er, det skall ni också göra för dem” 

Matteusevangeliet 5:9   “Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn.” 

Lukasevangeliet 2:14   ”Ära i höjden åt Gud och på jorden, fred åt dem han har utvalt” 

Johannesevangeliet 14:27   “Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er.” 

Johannesevangeliet 20:19   Jesus hälsning till lärjungarna efter uppståndelsen - “Frid åt er alla” 

Romarbrevet 5:1   “När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus 
Kristus.” 

Kolosserbrevet 3:15   “Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp” 

BIBELORD
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62   Än finns det en värld

96   Öppna mig för din kärlek

99   Gud, vår Gud, för världen all

288   Gud, från ditt hus

289   Guds kärlek är som stranden

358   Han gick in i din kamp på jorden

398   Vi reser ett tecken

413   Någon skall vaka i världens natt

591   Det kan vi göra för rätt och för fred

594   Giv folken fred, giv själen frid

602   Så länge solen värmer jorden

717   Innan gryningen

788   För livets skull

831   Lägg i varandras händer fred

834   Gud av rättvisa och frihet

PSALMER


