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Bön
Herre, vår Gud och Skapare, tack för allt underbart du skapat och som 
ger oss glädje: sjöar och hav, skogar och ängar, blommor och fågelsång. 
Låt oss uppfatta din eviga makt och härlighet i alla dina verk. Ge män-
niskorna i vår församling en sådan kärlek till dig att de längtar efter att 
också få möta dig i gudstjänsten och höra ditt ord och ta emot dig i 
nattvarden. I Jesu namn. Amen

Psb 370 

GUDS FOLK FIRAR GUDSTJÄNST 
– FÖR DE ANDRAS SKULL

Givetvis deltar en människa i gudstjänsten för sin egen skull. Hon eller 
han går till kyrkan för att få hjälp att komma till tro, växa i tron och 
förnyas till ett liv i Jesu efterföljd. 

Men vi deltar också i gudstjänsten för andra människors skull. I Bi-
belns värld begränsas religionen aldrig till att vara en privatsak. 

Gudstjänsten är gemenskapen mellan Guds folk på en ort. Att avstå 
från att delta i söndagens gudstjänst är att bryta sönder den gemen-
skapen. När det saknas lemmar i Kristi kropp (se Fördjupning nedan) 
är kroppen handikappad. Det blir brister i förbönen, i lovsången och 
bekännelsen. Det blir tomrum i bänkarna, där det skulle suttit en män-
niska som bad, sjöng och lyssnade och som tog emot tillfälliga besökare 
med vänlighet och förbön. 

En välfylld kyrka med gudstjänstdeltagare är den bästa formen av 
evangelisation. Det är en bekännelse som alla kristna är kallade till. 

Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar 

och låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan 

uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig 
(Hebr 10:24, 25).

Att fira gudstjänst regelbundet är en del av vårt ansvar för våra med-
människor. Om vi strävar efter att älska vår nästa som oss själva, som 
Herren befallt, då omfattar den kärleken naturligtvis i först hand män-
niskans frälsning och hennes eviga väl. Och i det avseendet uträttar vi 
mest genom att delta i församlingens gudstjänst. Hur kan det vara så?

I gudstjänsten är Herren mitt ibland oss. Så länge det samlas män-
niskor till gudstjänst i en bygd är den levande Jesus på ett särskilt sätt 
närvarande. Kyrkobyggnaden är en påminnelse om det. Gudstjänsten, 
där Ordet läses och förkunnas och sakramenten förvaltas, betyder att 
Guds rike är mitt ibland oss. Himmelen är här. Det är en kallelse för 
alla människor att komma till Jesus för att ta emot hans gåvor. ”Uppåt 
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visar korskrönt tinne till ett mål som evigt är” (sv.ps. 370:2). Vi firar 
gudstjänst till tjänst för andra för att ”hålla trosdimensionen öppen och 
lovsången levande i vår bygd”.

Ju fler som går till kyrkan för att fira gudstjänst, ju starkare sug skapas, 
som drar andra med. När det finns kristna som går i kyrkan på sönda-
garna, finns det en gudstjänst att komma till för dem som söker Jesus. 
Det finns olika anledningar till att människor börjar fråga efter Gud och 
längta efter gemenskap med Jesus. Estoniakatastrofen, brandkatastrofen 
i Göteborg, terrordåden i USA, tsunamikatastrofen och det tilltagande 
våldet har under de senaste årtiondena vänt mångas blickar mot kyr-
kan. Personliga olyckor och problem, eller en stor lycka och glädje, kan 
också göra det. Det är då avgörande att det finns en gudstjänstfirande 
församling, som kan inneslutna dessa sökare i sin gemenskap, be med 
dem och för dem och låta trons psalmsång och lovsång ge dem tröst, 
styrka och hjälp. En församling som med kraft och övertygelse deklare-
rar att RIKET ÄR DITT OCH MAKTEN OCH HÄRLIGHETEN 
I EVIGHET, den är ett starkt Guds verktyg för evangelisation.

Gudstjänsten innehåller Guds folks ständiga förbön för land och folk. 
Det är en viktig uppgift för Guds folk att vara förebedjare och ställfö-
reträdande bedjare för dem som inte kan be eller vill be. Abrahams för-
bön för Sodom, 1 Mos 18:16f, är mönstret för Guds folks omsorg om 
sina medmänniskor. I gudstjänsten deltar vi i den förbön för land och 
folk, som vi är kallade till. Det är vår uppgift att be in Guds välsignelse 
i hem, församling och samhälle. 

Vårt liv var armt 

om några ej höll vakt

i tysta helgedomar. 

         Hjalmar Gullberg

 

Fördjupning:

Kyrkan – Kristi kropp, Guds folk ...
Gud handlar med den enskilda människan. Han ser och intresserar 
sig för var och en av oss. I dopet är det tydligt. Det är också som 
enskilda som vi svarar på Guds kallelse, tar emot hans erbjudande 
och genom den helige Ande leds till tro och blir frälsta. Så blir det 
också i domen:  Var och en har att svara för sig. Kristen tro är nå-
got personligt men det är inte något privat. Var och en som tillhör 
Kristus tillhör också hans kyrka. Vi döps in i ett sammanhang, in i 
en gemenskap. Man är inte kristen på egen hand. Kristet liv är ett 
liv i Kristi kyrka. Man förstår det, när man ser på de uttryck som 
finns i Nya Testamentet som en beskrivning på de kristna. 

De är Guds folk med en gemensam Herre och kung. ”Anden är 
en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få 
pris och ära” (Ef 1:14). ”Så har Guds folk alltjämt en sabbat att 
vänta” (Heb 4:9). 

De är får i Kristi hjord med Jesus som den gode Herden. ”När han 
har släppt ut sina får, går han före dem, och fåren följer honom, 
därför att de känner igen hans röst … Jag är den gode herden. 
Den gode herden ger sitt liv för fåren … Mina får lyssnar till min 
röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, 
och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem 
ur min hand” (Ur Joh 10). 

De är kroppsdelar i Kristi kropp. ”Ty liksom vi har en enda kropp 
men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast 
många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som 
är till för varandra” (Rom 12:4,5). ”Ty liksom kroppen är en och 
har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda 
kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har 
vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar 
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eller greker, slavar eller fria” (1 Kor 12:12–13) ”Ni utgör Kristi 
kropp och är var för sig delar av den” (1 Kor 12:27). 

De är levande stenar i andligt tempelbygge. ”När ni kommer till 
honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av 
Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett 
andligt husbygge” (1 Pet 2:4). ”Ni har fogats in i den byggnad som 
har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till 
hörnsten” (Ef 2:20). 

De är grenar i vinstocken Kristus. Jesus sade: ”Jag är den sanna 
vinstocken, och min fader är vinodlaren. … Bli kvar i mig, så blir 
jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om 
den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det, om 
ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon 
är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni 
ingenting göra.” (Ur Joh 15).

Detta folk, denna hjord, denna Kristi kropp är Kyrkan. ”Nu glä-
der jag mig över att få lida för er. Vad som ännu fattas i Kristi li-
danden, det lider jag i mitt eget kött, för hans kropp, som är kyrkan” 
(Kol 1:24). 

Kristi kyrka lever och fungerar, när vi i gudstjänsten tillsammans lyssnar 
till Guds ord, samlas kring Herrens bord, ber och lovsjunger Herren.

 
En kristen som inte hör ihop med andra kristna är 

som en soldat utan här, en sjöman utan båt, 

en fotbollspelare utan lag eller ett bi utan kupa.

   
Prisa Herren, ni hans tjänare, prisa Herrens namn! 

Lovat vare Herrens namn nu och för evigt! 

Från öster till väster skall Herrens namn bli prisat. 

Herren är upphöjd över alla folk, högre än himlen når hans härlighet. 

Vem är som Herren, vår Gud, Han som tronar så högt, 

han som ser så djupt ner vem i himlen, vem på jorden? 

Den hjälplöse reser han ur gruset, den fattige lyfter han ur dyn. 

                     Psalt 113:1–7

Bön
Herre, käre Fader i himmelen, du som vill att alla människor skall bli 
frälsta. Rör vid deras hjärtan som inte känner dig och inte vet att de 
behöver dig. Kalla dem att bli lärjungar. Låt dem möta människor och 
händelser som blir en påminnelse om kyrkan och gudstjänsten. För vår 
Herres och Frälsares, Jesu Kristi, skull. Amen

Psb 790


