Låt oss inte älska med tomma ord
Gudstjänst/andakt med tema rättvis handel
 Inledande sång: SvPs 602: ”Så länge solen värmer jorden”
 Välkomstord
Fritt utformade

 Läsningar
Läsning från Gamla Testamentet
Läs: Amos 5: 21-24
Amos verkade i Israel i mitten av 700-talet före Kristus och var den förste gammaltestamentliga
profeten som skrev ner sin förkunnelse i en bok. Trots att Amos bok skrevs för mer än 2500 år sedan
är många av hans profetiska uttalanden och stränga förmaningar om rättvisa lika aktuella för oss
idag. Framförallt skriver Amos om att ledarna för folken har överträtt sina befogenheter, att den
gudstjänst som firas är ytlig och utan trovärdigt innehåll. Han kritiserade rika människor i med stor
makt i Israel för de använde den för att förtrycka fattiga människor. Fattiga människor utnyttjades
som slavar för att finansiera rika människors liv i lyx. Amos vädjar till folket att lyssna och lita mer till
Gud istället för att sätta sin tillit till egen makt, egen rikedom och egna regler.
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Läsning från Nya Testamentet
Läs: 1 Joh 3:16-24
Första Johannesbrevets huvudbudskap är att Gud är kärlek. Kärleken förenar Gud och människa till
ett, till en gemenskap där alla älskar varandra. Johannesbreven skrevs runt år 100, alltså ungefär 800
år efter Amos bok. Definitionen av kärlek har förändrats mycket sedan båda dessa texter skrevs.
Under Antiken hade ord som ”kärlek” och ”hjärta” en mer robust innebörd och syftade snarare på en
hållning, ett förhållningssätt och ett beslut snarare än en känsla. När vi i dag associerar orden till
känslor syftar Bibelns författare på konkreta handlingar och viljeinriktade beslut. Kärlek i biblisk
förståelse hör oupplösligen samman med att göra Guds vilja och att förkunna Guds rike. Ett beslut
om en viljeinriktning som är aktuellt i våra många möten med människor, de vi träffar öga mot öga
och de vars livs vi påverkar genom de beslut vi väljer att göra i butik.

 Sång: ”Låt vår handling och bön bli ett” ur Himlen och Jorden sjuder
 Symbolvandring för bön och eftertanke: Känn, Lukta, Smaka
Under musik eller tystnad erbjuds gudstjänstfirarna att delta i en kort stationsvandring för bön och
eftertanke. Vid stationerna kopplas producenter av rättvist handlade varor ihop med sina produkter
samtidigt som vår konsumtion sätts i ett globalt sammanhang. Stationsvandringen vädjar till sinnena
genom att låta församlingen känna på Fairtrade-kaffebönor, lukta på Fairtrade-rosor och smaka
Fairtrade-märkta russin. Instruktioner till stationsvandringen finns på separat papper.

 En bön för bekännelse
(Använd denna eller annan bön)
Ledare: Låt oss be
Alla: Gud vår Fader, vi ber om din förlåtelse för de gånger då vi har bidragit till de fattigas börda.
Då vi, som individer, har föredragit pris framför princip. Förlåt oss.
Då vi, som kyrka, har sjungit sånger när vi borde ha sökt efter rättvisa. Förlåt oss.
Då vi, som nation, har använt makt och prestige för att få ett övertag över länder som är fattigare,
svagare och som saknar våra resurser. Förlåt oss.
Vi bekänner att vi genom dessa handlingar har misslyckats med att leva våra liv i enlighet med ditt
budskap.
(Tystnad)

 Avlösning
Alla: Vi litar till din förlåtelse, vi förbinder oss återigen att handla rättfärdigt, att älska
barmhärtigheten och att vandra ödmjukt inför dig.
Amen
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 Gemensam förbön
I: Herre Jesus, du välter omkull borden för dem som bedriver handel i templet och visar ditt ursinne
mot dem som utnyttjar de fattiga och de svaga.
II: Du söker upp och känner samhörighet med dem som blivit utslagna av systemet och berättar för
dem att de är älskade av Gud.
I: Och du sörjer djupt över dem som tar på sig fromheten som ett hederstecken men som lever utan
omtanke om de förtryckta och de missgynnade.
II: Herre Jesus, skänk oss din omtanke om de fattiga så att deras behov formar de val vi gör.
I: Fyll oss med rättfärdigt ursinne så att vi får kraften att gå till handling för deras skull och höja våra
röster inför orättvisor.
II: Skydda oss från faran av tomma böner och tro utan handling.
Alla: Så kan vi hjälpa till att bygga upp ditt rike.
Amen

 Välsignelse och sändning
En franciskansk välsignelse
Må Gud välsigna dig med obehag
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så att du får leva på djupet av ditt hjärta.
Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.
Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig,
så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och
förvandla deras smärta till glädje.
Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen,
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt
för att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga.
I vår Herres Jesu Kristi namn.
Amen

 Avslutande sång: SvPs / P&S 89:

”Se jag vill bära ditt budskap”

SvPs: Den svenska psalmboken med tillägg
Ps&S: Psalmer & Sånger
Stort tack till Maria Nilsson för översättning av ”En bön för bekännelse” och ”Gemensam förbön”
från Traidcrafts material ”Harvest worship resources”.
Reflektionerna kring Bibeltexterna utgörs till stora delar av de texter som introducerar Amos bok och
1 Johannesbrevet i Bibel 2000.
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