BÖN FÖR ALLA KYRKOR
GUD, ge oss kyrkor
som är mer djärva än på sin vakt,
som inte bara är en trygghet för de hotade
utan också utmanar de alltför trygga,
som inte bara älskar världen
utan också kräver rättvisa,
som inte tiger still
när folket ber att någon upphäver sin röst,
som inte bara går förbi
när en sårad mänsklighet väntar att bli helad,
som inte bara samlar oss till gudstjänst
utan också sänder oss som vittnen,
som följer Kristus
även när vägen leder till ett kors.
Till allt detta bär vi fram oss själva
i namnet av Den som i kärlek gav sitt liv för oss.
Amen.
TACK TILL:
Rumi, Lisandro Orlov, Luis Leiva,

INKLUSIVA MÄSSAN

KOM
Kom, kom, vem du än är, så kom!
Sökare, vandrare, tillbedjare av elden,
du av främmande tro, kom!
Vår väg är ingen väg av förtvivlan.
Även om du brutit dina löften tusentals gånger,
så kom, och återigen kom!
Kom, om du älskar livet.
Vår väg är kärlekens väg.
Kom, och än en gång, kom,
och vad som än händer fortsätt att komma...

CREDO
Jag tror på en enda allomfattande skapelse
av Oväntat Ursprung.
Jag tror också på Människosonen,
barn av denna enda skapelse
och detta Oväntade Ursprung,
flykting och senare Vägens upphovsman,
förhörd, torterad och avrättad,
som därmed känner världens av människor orsakade helveten,
och som kommer oss till möte i främlingen och i det annorlunda.
Jag tror på Mottagandets Ande, Delandets och Rörelsens,
som håller Gemenskapen för helig
och tillåter varje ögonblick att vara okänt.

Hur firar vi den?
Som utsmyckning brukar vi hänga upp ett stort rött tyg mot en av
väggarna från golv till tak. Det är fritt för tolkningar, men kan
exempelvis associeras till den internationella aids-symbolen - det
röda bandet. Eller till hela den liturgiska innebörd som den röda
färgen har i kyrkans tradition – passionen och den nära relation som
ofta finns mellan kärlek och lidande. Men också den Heliga Andes
hemlighetsfulla och förvandlande kraft.
De kors som vi använder är märkta och fläckade av livet, precis som
var och en av oss. Dessutom bär det ena regnbågens färger, medan det
andra har aids-symbolen. Allt detta för att göra synligt att Kristus
visar sig i skapelsens hela mångfald, men kommer oss i möte framför
allt i vår ömtålighet, det svaga och sårbara.
Som ett uttryck för den jämlika gemenskap vi som kristna är kallade
till, sitter vi i en cirkel, där ingen har en mer framskjuten plats än
någon annan. Ett enkelt uttryck för den dimension av tron som utmanar
varje mänsklig struktur som blivit alltför hierarkisk eller pyramidal.
Genom hela mässan har därför också celebranten en nedtonad roll, i ett
försök att framhäva delaktigheten snarare än makt eller status.
Eftersom vi på predikans plats istället brukar reflektera gemensamt
och dela livserfarenheter med utgångspunkt från bibeltexten, har
detta att sitta i ring också sin praktiska betydelse då det ger alla
möjlighet att se varandras ansikten.
Komunionen räcker vi från den ena till den andre stående alltjämt i
cirkel, som ytterligare ett uttryck för gemenskapens betydelse och
detta att inte göra åtskillnad. För att inte stänga ute den som är
nykter från alkoholmissbruk, använder vi normalt alkoholfritt vin
eller druvjuice. Det är också oftast ett vanligt bröd som delas istället
för oblat, för att knyta sakramentet till varje delad måltid och vårt
dagliga bröd. Genom dessa små tecken vill den Inklusiva mässan göra
oss mer medvetna om och mer känsliga för GUDs närvaro i det
vardagliga och enkla, i det låga och ringa.

A = Alla

Varför en Inklusiv mässa?
Vad kan det innebära att på 2000-talet vidgå och leva en gudomlig
Närvaro, på ett sätt som är öppet och befriande? Vad utgör hjärtat i
vår andlighet? Och vad förbinder vi oss till egentligen, vi som vill
leva i Jesu efterföljd?
Församlingen kring den Inklusiva mässan har vuxit fram ur
frågor som dessa, och vill på samma gång utgöra en sorts svar i ritens
form, som ett rum för fortsatt sökande. Samtidigt har den också
uppstått ur ett behov av att inför olika former av diskriminering säga:
”Nu får det vara slut!” Att på så vis vara tydlig i fråga om mellanmänskliga förhållanden. Detta utifrån att vi förstår GUDs rike som dels
visionen om en värld av fred och fullkomlig jämlikhet, dels som en
dimension av den här världen här och nu, i vilken ingen hamnar utanför
utan där allt och alla för alltid hänger samman. En grund för den
Inklusiva mässan är m a o Jesu entydiga ställningstagande för den som
på något sätt marginaliserats. Det är vår övertygelse att inget liv och
ingen aspekt av livet är främmande för Kristus. Det heliga har alltid att
göra med helhet och själva detta att integrera och ge plats för, men
aldrig att stänga ute. Komunionen uttrycker i sig symboliskt den
samhörighet som omfattar oss alla.
Men utestängandets mekanismer kan ibland te sig oändliga och
outtröttliga. Alltfler av oss känner ett främlingskap inför mycket av
det som är förknippat med kyrkan. Det kan t ex röra sig om de ord och
begreppsvärldar som alltjämt i stor utsträckning förmedlas och
upprepas oreflekterat, fastän de härrör ur epoker och miljöer som i
viktiga avseenden skiljer sig från vår tid. När dessa texter och uttryck
dessutom används lösryckta ur sitt ursprungliga sammanhang blir risken
ännu större att deras relevans eller begriplighet går förlorad. Vi ser
det därför som en mission att vara en kyrka i ständig reformation: I
hur vi uttrycker oss, hur vi är och lever budskapet.
Och denna mission går bortom uppdelningen i kyrkor och
samfund, varför vår Mångfaldsförsamling eftersträvar att vara helt
ekumenisk och öppen. Det är därmed på intet sätt något mål att alla
som deltar blir lutheraner, utan istället bara detta: Att tillsammans få
dela erfarenheter, vårt hopp och våra liv med varandra, och på så vis
fira enheten i mångfalden och mångfalden i enheten.

L = Läsare

P = Präst

VÄLKOMMEN
SÅNG
ÅKALLAN
L
Vi tänder ett ljus i ditt namn,
Skapande GUD.
Du genom vilkens ord vi finns till.
(Första ljuset tänds)

L

Vi tänder ett ljus i ditt namn,
GUDs Son och Levande Ord,
som kallar oss till daglig omvändelse.
Du, vår bror, närvarande i världshistorien
och alltid på den utanförställdes sida.

(Andra ljuset tänds)

L

Vi tänder ett ljus i ditt namn,
Helig Ande och Livets källa,
som rör dig genom människors solidaritet
och kamp för rättvisa,
här i denna stund liksom överallt på jorden.
Du som ger oss hopp om en ny himmel och en ny jord.

(Det tredje ljuset tänds)

A

Amen.
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FÖRBEREDELSE (SYNDABEKÄNNELSE OCH FÖRLÅTELSE)
A

P

A

TACKBÖN
L
GUD, tack för din närvaro
i bröd och vin,
i ord, toner och tystnad,
i denna stund av delande.
Lär oss vara närvarande
i våra egna liv, och i varandras.
Amen.

Du, Gåtfulla Närvaro,
som vill mig och ger mig liv,
jag bekänner att jag snärjd av den synd
som är att misstro och inte tro,
att inte i varje levande varelse känna igen
ditt ansikte eller din röst,
att inte räkna mig själv som en del
av den kropp som är hela mänsklighetens,
att varken erkänna den enhet på djupet
eller uppskatta den mångfald i sin fullhet
som är din Skapelse.
Jag ber dig:
Tvätta mina ögon så att jag ser,
öppna mina öron så att jag hör,
och låt mitt hjärta brinna
så att jag får bli ett alltmer medvetet vittne
om ditt Rikes hemligheter. Amen.

VÄLSIGNELSE
I
Må GUD välsigna oss med tillräckligt hopp
II
för att höja blicken bortom morgondagen
och erkänna den värdighet och respekt
som tillhör också varje människa
som genom vår okunskap eller våra fördomar
blivit åsidosatt eller ställd utanför.
I
II

Må GUD välsigna oss med tillräckligt mod
för att möta de utmaningar som tillvarons
destruktiva krafter låter komma i vår väg,
i form av egoism, missbruk och våld.
Att vi blir orädda, alla vi som utgör din kyrka
och din mänsklighet.

I
II

Må GUD välsigna oss med tillräcklig tro
för att i varje syster och bror
känna igen Kristi mänskliga ansikte.

Du som ber om dina synders förlåtelse: Stå upp!
Till dig säger jag på Jesu Kristi uppdrag:
Du är förlåten,
i den Korsfästes (+) och Uppståndnes namn.
Amen.

(VITTNESBÖRD)
BIBELLÄSNING

SÅNG
REFLEXION / DELANDE
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L
A

Vår Far,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran,
i evighet. Amen.

TROSBEKÄNNELSE
I
Vi tror på GUD, Skapande kraft,
som varje morgon låter hoppet födas på nytt
II

om att en annan värld är möjlig,
där inga tårar längre finns, och ingen smärta mer.

I

Vi tror på Jesus Kristus, Det omöjligas mästare,
och Försvarare av alla människors värdighet,
som lär oss att äta och samtala
med alla utanförställda människor
och som genom sitt kors river alla skiljemurar.

II

Som även leder oss över Evangeliets många broar,
längs Sanningens och Livets vägar,
eftersom Livet och Sanningen
inte finns i böcker utan i människor.

I

Vi tror på Solidaritetens Ande,
som inför varje utanförskap eller stigma,
kallar oss alla att bli del av en enda kropp
och en gemenskap

II

där ingen åtskillnad görs
mellan friska och sjuka
eftersom vi alla för alltid är ett i Kristus.

BRÖDSBRYTELSE
P
A

Brödet som vi bryter är en delaktighet av
Kristi kropp.
Så är vi, fastän många, en enda kropp,
för alla får vi del av ett och samma bröd.

FREDSHÄLSNING
P

GUDs fred vare med er.

(Vi hälsar varandra GUDs fred.)

KOMUNIONEN

I&II Amen.

(Vi ställer oss upp och delar altarets gåvor)
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FRAMBÄRANDE

P

Den natt då Jesus blev förrådd,
tog han ett bröd, tackade, bröt det,
och gav åt lärjungarna och sade:
Tag och ät.
Detta är min kropp som blir utgiven för er.
Gör detta till min åminnelse.
Likaså tog han kalken,
tackade, och gav åt lärjungarna och sade:
Drick av den alla.
Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många,
till syndernas förlåtelse.
Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

A

Din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi,
till dess du kommer åter i härlighet.

NATTVARDSBÖN
P
GUD, vår mor och vår far,
din kärlek omger var och en av oss.
I hela din skapelse och i allt som lever andas du.
Ur dina händer föds ständigt nya dagar, nya nätter.
Ur dina händer tar vi emot ögonblick för ögonblick.
Ur dina händer växer vi.
A

P

Öppna våra hjärtan för livet.
Hjälp oss våga växa och förändras.
I det sårbara och sköra visar du ditt ansikte.
I Jesus Kristus grät du våra tårar,
delade vår ensamhet och änglsan,
blev du människa för att vi i varje människa
skulle kunna ana dig.

P
A

Öppna våra hjärtan för livet.
Hjälp oss vidgå vår svaghet, våra rädslor.

P

I en bit bröd som bryts
visar du oss livets hemlighet:
Att livet växer när det delas.

A

Kom Heliga Ande.
Ge oss liv av ditt liv.
Förena oss med dig och med varandra.
Förnya oss i din kärlek.
Med alla som kämpar, längtar, och hoppas
ber vi tillsammans...

Öppna våra hjärtan för varandra.
Hjälp oss ge och ta emot
och våga mötet också med det främmande.
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