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MATERIAL FÖR GUDSTJÄNST OCH ANDAKT 

Katastrofinsatser
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Det här är ett inspirationsmaterial för gudstjänst och 
andakt utifrån ett av Act Svenska kyrkans fem fokus-
områden. Inom varje fokusområde fi nns även barn-
material och workshopmaterial som kan användas 
tillsammans med den digitala kunskapsportalen 
Actum. Du kan hitta alla material på 
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 Katastrofi nsatser. 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 Katastrofi nsatser. 

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.

KATASTROFINSATSER
Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner 
människors tillvaro varje dag. Bakom varje siff ra 
fi nns en människa. En människa som har rätt till 
trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska kyrkan 
samarbetar med partner runtom i världen som fi nns 
på plats både före, under och efter katastrofen.

Läs mer om fokusområdet på 
svenskakyrkan.se/act/katastrofi nsatser

OM MATERIALET

Försörjning och 
klimaträttvisa

Jämställdhet
och hälsa

Fred och 
demokrati

Tro och
lärande
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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 KATASTROFARBETE

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER: 

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkans insatser för människor som drabbats av krig, svält och  
naturkatastrofer. Vi som församling kan göra skillnad för de som behöver det mest. Tack för din gåva! 

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors tillvaro varje dag. Bakom varje 
siffra finns en människa. En människa som har rätt till trygghet och värdighet och behöver stöd för 
att överleva och orka leva vidare.  

Act Svenska kyrkan samarbetar med kyrkor och organisationer runtom i världen som finns på plats 
både före, under och efter en katastrof. De humanitära insatserna handlar bland annat om att säkra 
tillgången till mat och vatten, tak över huvudet, psykosocialt stöd, skydd för de mest utsatta, säker 
skolgång för barn och underhåll av infrastruktur. Det handlar också om att människor får stödja 
varandra i kampen att resa sig starkare.  

Genom Act Svenska kyrkan kan vi som församling göra skillnad för dem som behöver det mest. 
I sviterna av coronapandemin är behoven större än någonsin. Vi lever alla under samma himmel, 
med samma rättigheter, men verkligheten ser olika ut. Genom din gåva är du med i kampen för 
varje människas rätt till ett värdigt liv. 

Tack för din gåva!  
 
 /Act Svenska kyrkan
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Sinnesrobönen  

Av prästen och teologen Reinhold Niebuhr

Gud, ge mig sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.

Hjälp mig att leva en dag i taget,
att glädjas åt ett ögonblick i sänder
och att acceptera motgångar som en väg till frid.

Hjälp mig att - på samma sätt som Du
ta denna syndiga värld precis som den är,
inte så som jag önskar att den skulle vara,
och att lita på att Du gör allt väl
om jag överlåter mig åt Din vilja.

Ge mig nåden
att få leva någorlunda lycklig i detta liv
och i fullkomlig salighet tillsammans med Dig
i det tillkommande.

Bön av Franciskus av Assisi 
O Herre, låt mig få bli en förmedlare av din frid,
låt mig bringa kärlek där det nu råder hat.

Låt mig föra in förlåtelsens anda där det nu råder 
orättfärdighet,
låt mig bringa harmoni där det nu råder tvedräkt.

Låt mig bringa sanning där det nu råder villfarelse,
låt mig bringa tro där det nu råder tvivel.
Låt mig bringa hopp där det råder misströstan,

låt mig bringa ljus där det råder mörker och
låt mig bringa glädje där det råder sorg.

Giv, Herre, att jag hellre må söka trösta än att bli 
tröstad,
hellre förstå än att bli förstådd, hellre älska än att 
bli älskad.

Ty det är genom att glömma sig själv som man 
finner.
Det är genom att förlåta som man får förlåtelse.
Det är genom att dö som man blir medveten om 
det eviga livet.

Amen.

BÖNER
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Bön av biskop emerita Caroline Krook
Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan
Över vad som händer i vår värld, 
Du som kom till oss vapenlös
Men starkare än all världens makt.

Visa oss och världens makthavare
på vägar att verka för fred och försoning
utan våld och vapen.
Låt din kyrka få vara ett tidens tecken
Och använd oss – om du så vill benåda oss. 

Herre, var hos dem som drabbas av terror
och våldshandlingar,
var hos barnen
och förtvivlade mödrar. 
Var hos militärbefäl och pojksoldater,
Som inte vet av annat än att lyda.

Herre, kom med vishet till dem
Som har att fatta avgörande beslut
Som rör hela skapelsens framtid.
Herre, ge oss fred.
Herre, förbarma dig!

Bön av ärkebiskop emeritus KG Hammar
GUD,
hjälp oss leva
I en värld som vi varken kan behärska eller kont-
rollera. 

Hjälp oss leva med tillit och öppenhet,
Trots att vi är skrämda av terrorns kraft.
Hjälp oss leva i kärlek och barmhärtighet,
Trots hatets ofrånkomliga närvaro
Både i vår värld och i våra egna liv.
Hjälp oss leva i medkänsla med alla som drabbas
Av människors ondska och livets oförklarliga 
mörker.
Gud, 
Hjälp oss leva
Amen
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Bön för sörjande 
Av biskop emerita Caroline Krook

Herre, var hos alla som sörjer. Hjälp oss att tack-
samt ta vara på våra goda minnen och utan rädsla 
blicka mot framtiden.
Herre, bevara oss för bitterheten, hjälp oss att leva 
för de levande den tid vi har kvar.
Tack för att du blev människa för vår skull, för 
att du var oss, som så ofta vandrar i mörker och 
dödsskugga. 
Efter det finns ingen riktig ensamhet mer; någon-
stans i mörkret finns du, någonstans hör du all 
gråt, någonstans lyssnar du.

Herre, Herre, håll mig fast i dina händer
Jag har tappat taget.
Nu behöver jag få lita på
att du inte gör det.

Från svenskakyrkan.se/sorg/boner

Låt dina änglar hålla vakt
Gud, vaka med dem 
som i denna natt vakar och sörjer.
Låt dina änglar hålla vakt
över dem som sover.
Ta de sjuka i din vård.
Välsigna de döende.
Kom med lindring till de lidande.
Håll dem som plågas av ångest 
nära ditt hjärta.
Beskydda oss alla
och ge oss din heliga frid.

Från svenskakyrkan.se/sorg/boner
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Psaltaren 23:1, 4  Herren är min herde, ingenting skall fattas mig...Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag 
något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. 

Psaltaren 70:2, 6  Gud befria mig! Herre skynda till min hjälp! […] Jag är betryckt och fattig. Gud skynda till 
mig. Min hjälp och min räddare är du. Herre, dröj inte. 

Jesaja 41:10  Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, 
stöder och räddar dig med min hand. 

Matteusevangeliet 7:7  Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. 

Johannesevangeliet 14:1  Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 

Romarbrevet 13:10  Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. 

Andra Korinthierbrevet 12:9  Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. 

BIBELORD

190   Bliv kvar hos mig

256   Var inte rädd

311   Jag ska gråtande kasta mig ner

591   Det kan vi göra för rätt och för fred

594   Giv folken fred, giv själen frid

607   Jag är hos dig, min Gud

768   Du omsluter mig

769   Gud, i dina händer

781   Jesus, Guds son

791   Du vet väl om att du är värdefull

PSALMER


