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MATERIAL FÖR GUDSTJÄNST OCH ANDAKT 

Tro och lärande
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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 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 bibel-
ord som kan inspirera för att knyta an till Act Svenska 
kyrkans arbete med tro och lärande. När församlingen 
tar upp kollekt till detta fokusområde registreras 
kollekten i Svenska kyrkans kollekt- och betalsystemet 
(KOB), välj mottagare Act Svenska kyrkan och öron-
märk kollekten till Tro och lärande. 

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.

TRO OCH LÄRANDE
Religion är en viktig förändringskraft som kan 
ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att 
se sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Act 
Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som ger 
människor möjlighet att med sin tro som grund stå 
upp mot förtryck och orättvisor.

Läs mer om fokusområdet på 
svenskakyrkan.se/act/tro-och-larande

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 TRO OCH LÄRANDE

KOLLEKTVÄDJAN PÅ 10 SEKUNDER: 

Dagens kollekt går till teologisk utbildning som ger människor runtom i världen möjlighet att med sin tro som 
grund stå upp mot förtryck och orättvisor. Tack för din kollektgåva till Act Svenska kyrkan!

Svenska kyrkan ingår i en gemenskap med kyrkor över hela världen. Som en del av den världsvida 
kyrkan har vi uppdraget att gemensamt sträva efter en helad värld. Vi är genom dopet kallade att 
vara Guds medarbetare i ord och handling. 

Religion är en viktig förändringskraft som kan ha stor och positiv betydelse i människors liv. Att se 
sambanden mellan teologi, diakoni, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling är viktigt. Genom 
Act Svenska kyrkan stöttar vi teologisk utbildning som ger människor möjlighet att, med sin tro 
som grund, stå upp mot förtryck och orättvisor. 

Religiösa ledare runtom i världen har ofta befolkningens högsta förtroende. Det ger stora möjlighe-
ter att påverka vad som anses rätt och fel inom ett samhälle. Teologisk utbildning som uppmuntrar 
till kritiskt tänkande och främjar jämställdhet och religionsfrihet, är avgörande för att kyrkan 
ska kunna fullfölja sitt samhällsansvar. Det kan handla om kurser och stipendier som ger både 
män och kvinnor möjlighet att studera teologi och bli en ledare i sitt sammanhang. Det kan också 
handla om interreligiösa seminarier som förebygger religiöst motiverad extremism  
och polarisering.

Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter, oavsett kön, etnicitet eller religiös 
uppfattning. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tack för din kollektgåva!

/Act Svenska kyrkan
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Bön 63
Vi ber för din kyrka i hela världen
Och i vårt eget land, 
För alla som i din församling 
Har ett hem för sin tro och sitt hopp, 
För alla som i mötet med kyrkan 
Blivit besvikna och sårade,
För alla som längtar och söker. 
Vi ber för alla kyrkans medlemmar
För anställda och frivilliga medarbetare,
Att de ska få kraft att vara dina sanna vittnen
I ord och handling.
Vi ber om levande gudstjänster och livsvidgande samtal,
För arbete och visioner, för eftertanke och uthållighet i tron.
Hjälp oss att leva trovärdigt, trygga i tilliten,
Lyhörda för din vilja och öppna för varandra. 

Bön 66
Gud, vi ber för din kyrka
Gör kyrkan levande och ung på nytt,
djup och klar i förkunnelsen,
ödmjuk och djärv, fast och rörlig, 
stridbar och fridsstiftande,
verksam i kärlek,
lyhörd för människors nöd
och uppfinningsrik när det gäller att häva den

BÖNER

Bön ur hjärtats samtal, en liten bönbok. Utgiven av Verbum 2000
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Psaltaren 119:105   Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig

Matteus 28:19–20   Missionsbefallningen

Psaltaren 32:8   Jag vill lära dig och undervisa dig… 

Psaltaren 25:5   Led mig i din sanning och lär mig, ty du är min frälsnings Gud; på dig väntar jag hela dagen.

Lukas 4:16-21   Han har sänt mig för att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda...

Jesaja 6:8   Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända, vem vill vara vår budbärare?”  
Jag svarade: ”Jag, sänd mig”. 

Jesaja 7:4   ”Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig! Låt dem inte 
skrämma dig, ty jag är med dig och jag skall rädda dig”, säger Herren. 

87   För att du inte tog det gudomliga

89   Se jag vill bära ditt budskap Herre

790   Ge kyrkan kraft att höras

870   För att du kom 

BIBELORD

PSALMER


