Gudspärlan .
”Gud är gränslös,
Gud är nära,
Gud är ljus
och jag är din”

Den gyllene pärlan påminner om
att det finns någon som alltid är med
och som vakar över oss.
I vår gudstjänst i dag inbjuder Jesus Kristus oss att dela brödet
och vinet i nattvarden. Vi firar Herrens måltid tillsammans med
alla heliga i himmel och på jord.
Nattvardsbordet står öppet för alla som vill söka sig nära Kristus
och dela gemenskapen med honom.

Tystnadens pärlor.

.

Sex tystnads pärlor manar till tystnad.
En möjlighet att stänga av det som stör.
När vi närmar oss det eviga
är vi på en plats där orden inte behövs.
Att backa, stilla sig, ta en timeout,
kaffepaus, semester, egentid,
tid med Gud!!
Att andas ut och att andas in,
att lyssna till vårt inre och till Gud.

Jag-pärlan
”Jag är skapad till Guds avbild.
Jag är en dyrbar pärla!
Jag är ett önskat
och älskat Guds barn”
Jag-pärlan påminner oss om
att det finns en som känner
oss bakom våra masker, bakom våra roller.
Någon som känner oss bättre än vi själva.

Till nattvarden kommer vi
inte för att vi måste utan för att vi får,
inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade,
inte för att vi är färdiga utan för att vi söker.
Vi kommer för att vi behöver gemenskap med
Gud och med varandra.

.

Dop-pärlan..
Genom dopet
har vi alltså dött
och blivit begravda med honom
för att också vi skall leva
i ett nytt liv
Rom 6:4

Den vita pärlan manar oss
att våga börja om på nytt.
Den rymmer dopets löfte
om obegränsad nåd och förlåtelse.
Det är aldrig för sent.

Meditera gärna över orden nedan, vad betyder det för dig?

Dopet, något att återvända till eller se fram
emot för den som inte är döpt. Överlåtelse –
omvändelse. Att överlämna sig i Guds nåd,
den obegränsade. Bli barn på nyt t.
Sång/bön Ps 834

I min Gud har jag funnit styrka
i min Herre har jag allt.
Han har öppnat för mig en väg
och bytt min ängslan i jubelsång
och bytt min ängslan i jubelsång.

Dopbekräftelse
Doppa ditt finger i vattnet
och stryk ett kors i pannan och påminn dig
om ditt eget dop som är gjort i Faderns,
sonens och den helige Andens namn.
Är du inte döpt, men vill bli – kontakta pastorn!

Ökenpärlan . .
.

Gud rena mig så jag blir ren.
Hela mig så jag blir hel.
Dra mig till Dig
så får mitt hjärta ro.

Den sandbruna pärlan symboliserar motgångar,
stunder då livet ter sig som en öken.
Men att acceptera svårigheter
är ett steg mot att besegra dem.
Ökensanden kan också vara den sand som slipar
ojämnheter och gör oss mjukare – ödmjukhet
Gud, med dig kan vi dela allt. Tillsammans
bekänner vi vår delaktighet i världens splittring.
Därför berättar vi nu om det som gör ont och det
som vi ångrar. Vi vet att vi har sårat andra och
andra har sårat oss. Vi delar också det som gör oss
rädda. Lyssna till våra tysta tankar.

Glädje-pärlan

Glädjepärlan
eller bekymmerslöshetens pärla.
Den himmelsblå pärlan är livets rastplats.
Där i lugnet närs livslust och livsmod.
Här får vi vara utan att göra.
Här finns inga krav. Njut.
Barmhärtige Gud, du som i Kristus öppnar vägen
till dig och utplånar världens alla synder, jag ber dig:
rena mig, så blir jag ren, hela mig, så blir jag hel,
drag mig till dig, så får mitt hjärta ro.

.

.

fKärlekspärlorna

.

.......

Så älskade Gud världen att han
gav den sin ende son,
för att de som tror på honom
inte skall gå under
utan ha evigt liv.

Alla liv rymmer kärlek,
de människor vi älskar och de som älskar oss.
Kärlekspärlorna är två.
Att älska är livets stora, flödande gåva.
Upplev den gudomliga kärlek som inte söker sitt.
Kristus säger; Jag dog för dig.
Inte ens döden kan skilja oss åt.
Detta upplever du i den heliga nattvarden.
Kärleken är också den stora gåva som du får ge vidare.
Gud, vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är
öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din
förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva
vår kärlek. Amen.

Ty Gud sände inte sin son
till världen för att döma den
utan för att världen
skulle räddas genom honom.

Nattvardsbordet är dukat.
Jesus Kristus inbjuder oss
att vara med. Han har lovat:
”Där två eller tre är samlade
i mitt namn är jag mitt ibland er.”

Gud, vår Skapare, Kristus vår Frälsare,
tack att du är Gud med oss:
osynlig och uppenbar,
överallt och nära.
Här vid nattvardens bord möter du oss:
som förhärligad och förnedrad,
som mysterium och enkelhet.
Du som är med oss i nuet
och som välkomnar oss in i framtiden,
vi ber: möt oss nu med din heliga Ande.
Amen.

Nattvardsstation
L: Den natten då Herren Jesus blev förrådd,
tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa:
Detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.
Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade:
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.
L: Stort är trons mysterium:
Alla: Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.
L: Kom med din Ande över oss och dessa gåvor.
Öppna våra sinnen så att vi mer kan förstå
vem du är, vilka vi är i dig och att det är i din gemenskap som
vi blir hela. Amen.
L: I brödet som delas blir allting helt.
Alla: I vinet vi dricker får allting liv.

Utdelande
L: Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus.
Lev i honom och tjäna honom med glädje.
Han ska bevara oss i det eviga livet.

…

Nattvardsstation

…

Ta en tallrik med en bit bröd och glaset med nattvardsvin.
Läs texterna och följ instruktionen.
Den natten då Herren Jesus blev förrådd,
tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa:
Detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.
Likaså tog han bägaren efter måltiden och sade:
Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.
Stort är trons mysterium:
Kristus, din död förkunnar vi,
din uppståndelse bekänner vi
till dess du kommer åter i härlighet.
Bön: Kom med din Ande över mig och dessa gåvor.
Öppna mina sinnen så att jag mer kan förstå
vem du är, vilka vi är i dig och att det är i din gemenskap
som vi blir hela. Amen.
I brödet som delas blir allting helt.
I vinet vi dricker får allting liv.

Ät av brödet
Drick av vinet

Jag har tagit emot Herren Jesus Kristus.
Hjälp mig leva i honom och tjäna honom med glädje.
Han ska bevara oss i det eviga livet.

Hemlighets pärlor...
.

Tre små pärlor
rymmer hjärtats innersta hemligheter.
De som vi inte pratar med någon om,
eller det som vi inte ännu har ord för.
Tack Jesus
för att du känner mitt innersta,
mina hemligheter, mina önskningar
utan att röja det för någon.
Tack för att jag kan komma till dig med ALLT.
Här kan du tända ett ljus för någon eller något du bär i ditt hjärta.
Du kan också lägga en lapp i bönelådan som vi ber för tillsammans.

Tack, Gud, för att du ger dig själv till oss i bröd och vin.
Du är gränslös, du är nära.
Hos dig får vi ro, mod och kraft att leva.
Hjälp oss att våga vara oss själva och ge din kärlek vidare till
våra medmänniskor.
I dag ber vi särskilt för … Amen.

Nattens pärla .
…………………..

Den svarta pärlan står för livets tyngsta
och mörkaste stunder.
Men, för att uppleva dagen måste man utstå
natten. Gud är inte borta.
Kristus, vi tackar dig för din stora gåva. Du blev ett svar
på vår bön, ett bröd för vår hunger.
Hjälp oss nu att vara ett svar till dem som saknar vad vi
äger i överflöd. Hjälp oss att höra det rop som du har hört,
se den nöd som du har sett och tjäna den mänsklighet
som du har tjänat. Visa oss ditt bords hemlighet:
ett enda bröd och en enda mänsklighet.
Amen.

Uppståndelse-pärlan.
Möt mig nu som den jag är,
Håll mitt hjärta nära dig
gör mig till den jag ska bli
och lev i mig.

Den vita pärlan
står för godhetens seger över ondskan.
För hoppet som övervinner oro och rädsla.
Den vill frid och ljus.
Gud, du bländande helighet, du vår vän.
Du eviga trygghet, du som gör allting nytt.
Du är här och vi är här.
Du som är nåd och villkorslös kärlek, tack för din
förlåtelse.
Här, mitt i vår vardag, gör vi plats för dig vid vårt
bord i väntan på att du en dag ska bjuda oss plats
vid ditt eget bord.

Gudspärlan .
Herren välsignar oss
och bevarar oss
Herren låter sitt ansikte
lysa över oss
och visar oss nåd.
Herren vänder sitt ansikte
till oss och ger oss sin frid
I Faderns och Sonens
och den heliga Andens namn

Och han sade till mig:
»Det har skett. Jag är A och O,
början och slutet.
Jag skall låta den som törstar
dricka fritt ur källan med livets vatten.

Vår Fader utifrån frälsarkransen.

Vår Fader, 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.

