
GRÄFSNÄS SOLLEBRUNN och MAGRA

Allhelgonahelgen 
I den älskade herdepsalmen,  Ps 23, står 
det “Inte ens i den mörkaste dal fruktar 
jag något ont, ty du är med mig, din 
käpp och din stav gör mig trygg.” 
Psaltaren 23:4   

Under allhelgonahelgen får vi tända ljus 
och minnas de som gått före hem till Gud. 
Och vi får lita på Guds omsorg om oss 
alla här i tiden och hemma hos Gud. 

Vi minns anhöriga och vänner, 
vi minns offer för olyckor och krig. 
Vi minns dem, tackar Gud för dem 
och för vad de fått betyda med sina liv. 

Tillsammans får vi tacka och be: 

Gud, vi tackar dig för livets gåva och 
våra dagar här på jorden. 

Vi tänder ljus och ber för de vi sörjer, 
saknar och minns. 

Gud, åt oss har du anförtrott livet. 
Ingen lever utan att du är med och ingen 
dör utan din närvaro. 
Tack för nåden och kärleken som följer 
oss från livets början till dess slut. 

Hjälp oss förtrösta på din omsorg också 
inför det vi inte förstår. 
Påminn oss att du är med i döden, 
att du i Jesus Kristus delar lidande och 
död med oss och att du sörjer med oss 
när livet är hotat. 

När vi nu minns dem som levat, 
dem som efter ett långt liv fått sluta 
och dem som brådstörtat lämnat det liv 
de älskade, 
vill vi be för dem alla. 
Gud, ta emot dem i din eviga nåd. 

Tack, Gud, för gemenskapen och 
samhörigheten med dem, som vi lämnat i 
din eviga omvårdnad. 
Vi ber nu för alla, som just nu sörjer, 
saknar, oroas, 
för dem som mist någon kär, 
för dem som inte längre har någon att ge 
sin ömhet. 
Kom nära, Gud. 

Gud, hjälp också oss att vara beredda 
för vårt uppbrott från detta härliga liv. 

Låt oss alla få ingå i den stora 
gemenskapen, som sjunger lovsång inför 
dig i evigheten. 

Vi ber så i Jesu Kristi namn. 
Amen. 

____________________________ 

På församlingarnas hemsidor finns inspelade 
predikningar och andakter 
https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn  
https://equmeniakyrkan.se/magra

https://equmeniakyrkan.se/grafsnassollebrunn/inspelade-gudstjanster-och-andakter/
https://equmeniakyrkan.se/magra/gudstjanst

