Världsböndag mot svält
Söndag 21 maj 2017
Den här gudstjänstordningen för gemensam bön har tagits fram av Kyrkornas världsråd och
den Ekumeniska påverkansalliansens kampanj Mat för livet. Materialet har översatts och
bearbetats av Erik Apelgårdh vid Sv kyrkans internationella avdelning.
Inledande växelläsning
Ledare: Ära vare dig, du vår Gud, ära vare dig!
Psalm 24
L: Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Alla: Det är han som har lagt dess grund i havet
och fäst den över de strömmande vattnen.
L: Vem får gå upp till Herrens berg,
vem får gå in i hans tempel?
A: Den som har skuldlösa händer och rent hjärta,
som inte håller sig till falska gudar
och aldrig har svurit falskt.
L: Han får välsignelse av Herren
och riklig lön av Gud, sin räddare.
A: Här är det släkte som sökt sig till Herren,
som träder fram inför ditt ansikte, du Jakobs Gud.
L: Portar, öppna er vida!
A: Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
L: Himmelske Fader, vår tröstare;
Vi kommer dig hungrande och törstande efter rättfärdighet.
A: Rusta oss så att vi kan vara generösa så att vi kan ge mat och vila till dem som hungrar och
är slitna.
Psalm/sång
Evangelium: Matteus 25: 34 - 40
Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders
välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och
ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om
mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse

och ni besökte mig.’ Då kommer de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och
gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig
eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’
Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina
bröder, det har ni gjort för mig.’
(Vi sitter ned)
Församlingens förbön
L: Vi ber för de länder som drabbats av svält eller fruktar att de ska drabbas av svält.
A: Vi ber för människorna, kyrkorna, samhällena och regeringarna i Sydsudan, Somalia,
Nigeria, och Jemen. Vi ber för deras grannländer, som också är drabbade och tar emot och
hyser miljoner människor som flytt.
L: Herre, vi vet att mat är mer än en mänsklig rättighet – den är en gudomlig gåva som inte
kan förnekas någon.
A: Vi ber och vill göra allt vi kan för att skydda de mer än 20 miljoner människor som lever i
hungersnöd att nu drabbas av svält.
L: Herre, vi vet att hungerkriser kan förebyggas. Hjälp oss att beröras, agera och
göra det tillsammans.
A: Vi ber för att stärka kyrkans profetiska röst.
Vi ber också för de människor och samhällen som söker bistå dem som lever i utsatta
situationer och fattigdom.
L: Herre, hjälp oss att ta till oss kyrkans roll att engagera sina medlemmar, vårt samhälle och
vår regering, så att vi gör skillnad under det lidande som svälten orsakar, en svält av sällan
skådad omfattning.
A: Vi ber att kyrkor och hjälporganisationer har styrka och får tillräckliga resurser i det
pågående arbetet i de drabbade områdena. Vi ber också att alla människor ska reagera på
denna kris och tillsammans delta i diakonala uppgifter.
L: Herre, du befallde oss att se det gudomliga hos dem som lider och bekräfta och uppmuntra
deras egna ansträngningar, åsikter och lösningar och att respektera deras värdighet.
A: Ge oss ödmjukhet, mod och vilja att reagera med medkänsla, skyndsamt och på ett
tillräckligt sätt, på våra systrars och bröders behov.
L: Låt oss förenas i böner, särskilt för barnen och familjerna i omedelbart behov,
liksom för dem som gör uppoffringar i krisen, ibland med stora risker för sig själva.

A: Vi ber för barn i de torkdrabbade länderna som drabbas av hungersnöd och vi ber för deras
välfärd, och att tillräcklig hjälp kan riktas till dem.
Vi ber också om trygghet och skydd för de befolkningar som drabbas av våld och konflikter,
att liv skyddas och tillgången till bistånd är tillräckligt.
L: Låt oss be för rättvisa och fred, och ett slut på våldet som drabbar så många.
A: Vi ber för fred och hållbara lösningar på konflikter och våld. Vi ber att människorna kan
leva, ta tillvara det som är, åtnjuta resultatet av sitt arbete i sina egna områden, leva utan
förtryck och fruktan.
Amen
Herrens bön

Bön för vårt eget engagemang
L: Må vi alltid hungra efter rättfärdighet;
A: Må vi övervinna orättvisor som skapar hunger!
L: Må vi alltid hungra efter fred;
A: Må vi övervinna otrygghet, lidande och flykt!
L: Må vi alltid bry oss om varandra och skapelsen!
A: Må jord vara rik för allt skapat!
Vi delar fridshälsningen med varandra!

