
VÄRLDSBÖNDAGEN 2016 – KUBA

Världsböndagen 4 mars 2016
KUBA: ”Ta emot barnen – ta emot mig”
ÅRETS  TEMA  ÄR  HÄMTAT  från  
evangelisten Markus och handlar om 
Jesus och barnen. Barn hade inga 
rättigheter eller ens människovärde i 
många delar av det romerska riket på 
Jesu tid, men Jesus utmanade samti-
dens attityder – även hos lärjungarna 

– och manade till omsorg om de mest 
utsatta och marginaliserade, eftersom 
de representerar Guds rike mitt ibland 
oss. 

Må denna världsböndag bli en utma-
ning till var och en av oss att ”ta emot 
Jesus” i dem vi möter! 

K
on

st
ve

rk
: ”

P
å 

trö
sk

el
n 

til
l b

ar
nd

om
en

” 
av

 R
ut

h 
M

ar
ie

t T
ru

eb
a 

C
as

tro



VÄRLDSBÖNDAGEN 2016 – KUBA

GUDSTJÄNSTORDNING
Kuba: ”Ta emot barnen – ta emot mig”

(Förberedelser: Se materialhäftet, sid 
2!)  

PROCESSIONPSALM: ”Aclamemos 
al Senór” (laddas ner från hemsidan) 
alt ”Lågorna är många” (SvPs/Ps&S 
61).

PRESENTATION 
Äldre kvinna (med Bibel): 
Jag heter Juana. Jag kommer med 
Guds ord. Precis som många kvinnor i 
min generation höll jag fast vid tron, trots 
att vi diskriminerades för att vi trodde 
på Gud och samlades till gudstjänst.  Vi 
gav Guds ord vidare till våra barnbarn. 
Av oss fick de lära sig att Gud älskar 
dem och de började tro på Gud. Vi höll 
våra kyrkor öppna trots att bara ett fåtal 
kom på gudstjänsterna. Vi var levande 
stenar som kunde försvara vårt hopp. 

Därför är vi kvinnor med erfarenhet 
av motstånd och smärta, men också av 
glädje, eftersom vi ser hur sanningen 
blomstrar och Guds ord tas emot med 
glädje av vårt folk. Lovad vare du, Gud! 
(Hon placerar Bibeln på altaret.)
Ung vuxen kvinna (med en skål fylld 
med rotfrukter och majs): 
Jag heter Yamika. Mitt liv består av 
flera delar: jobbet, livet i kyrkan och 
familjelivet. Jag har med mig det 
jorden ger, eftersom vi kvinnor i min 
generation har det dagliga ansvaret 
att laga omväxlande mat för våra barn. 
En traditionell kubansk rätt är ajiaco, 
en slags soppa gjord på olika saker 
vi odlar: kassava, sötpotatis, pumpa, 
matbanan och majs. Blandningen är 
väldigt god och mixen av alla grönsaker 
tillsammans ger en helt ny smak. Det 
speglar våra liv. 

Vi är olika – läkare, arkitekter, lärare, 
tekniker, musiker, pastorer, frisörer, 
bönder, affärskvinnor och så vidare. 
Trots våra olikheter enas vi i kampen 
för överlevnad och i kreativiteten 
som föds när vi tar hand om våra 
familjer. Tillsammans bidrar vi också 
till samhället med vår kunskap och 
våra gåvor. Lovad vare du, Gud! (Hon 
placerar skålen  på altaret.)
Ung kvinna (med ett ljus): 
Jag heter Ljudmila. Ända sedan jag 
var liten har jag hört bibelberättelser 
som min mormor Juana berättade för 
mig. Jag brukade följa med henne 
på olika aktiviteter i kyrkan, och 
på sommarloven gick jag i kyrkans 
ferieskola. Jag följer mormors exempel 
i min ungdomsgrupp.  

Jag representerar de unga kvinnor 
som längtar efter att lysa upp mörkret 
i vår situation med ljuset från vår gene-
ration. Vi har fått möjligheten att studera 
gratis och fått en universitetsutbildning, 
så att vi kan försörja våra familjer och 
bidra till vårt samhälle. Men trots min 
utbildning tjänar jag inte tillräckligt för 
att tillgodose mina och min familjs 
behov. Vi har levt i ekonomisk kris i 
många år och våra löner räcker inte till. 
Emigration decimerar vår generation, 
många av mina vänner bor utomlands. 
För varje vän som flyttar, ökar min 
känsla av frustration och ensamhet.  

Trots det litar jag på att min gene-
ration kommer att kunna erbjuda unga 
människor, såväl kvinnor som män, 
en ljus framtid i vårt land, även om de 
inte kan se det nu. Våra barn har rätt 
att njuta av det underbara land som 
Gud har gett oss. Lovad vare du, Gud!  
(Hon ställer ljuset på altaret.) 
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Flicka 1 (med maracas): 
Jag heter Olivia. Jag kommer från 
östra regionen och bjuder på glädje 
och rytm. Jag gillar att  gå i kyrkan varje 
söndag och prata med mina vänner om 
Gud. Jag bor med min mamma. Pappa 
är läkare och arbetar i Venezuela. Jag 
är stolt över honom men saknar honom 
mycket. Även om mamma inte går i 
kyrkan med mig, berättar jag alltid för 
henne vad de lär mig där. (Hon skakar 
sin maracas och lägger den på altaret.)
Flicka 2 (med sockerrör eller ett 
sockerpaket): 
Jag heter Ana Paula. Jag kommer 
från den centrala regionen och jag 
har med mig kärlek i form av det här 
sockret. På Kuba leker alla pojkar och 
flickor tillsammans med sina vänner, i 
skolan och där vi bor. Vi går i skolan 
och känner oss älskade, även om de 
vuxna inte alltid lyssnar på oss. Ingen 
av oss behöver arbeta. (Hon placerar 
sockret på altaret.) 
Flicka 3: 
Jag heter Maria Carla. Jag kommer 
från den västra regionen. Jag tycker om 
att komma till kyrkan, där jag trivs och 
sjunger med andra barn. Nu inbjuder 
jag er att hälsa på varandra som vi gör 
i Kuba: med en kindpuss och en kram, 
eller med en handskakning.  Och så 
säger vi:
 Buenos dias! (på morgonen)
 Buenas tardes! (efter kl 12)
 Buenas noches! (efter kl 19)
Låt oss hälsa på varandra med glädje! 

UNISON SÅNG: ”Måne och sol” (SvPs/
Ps&S 21)

LOVPRISNING
Ledare: Historiens Gud, alla gene-
rationer har prisat ditt namn.

Alla: Vi prisar din närvaro och 
förenas i sången från trastar, palmer, 
floder och hela skapelsen. 
Läsare: Jesus, vår mästare, du är den 
eviga källan där vi finner kärlek. 
Alla: Vi prisar din närvaro här ibland 
oss med ljudet av gitarrer, claves, 
maracas och bongotrummor. 
Flicka 2: Du vishetens heliga Ande, 
du som uppenbarat dig för de små och 
som finns i dag i våra drömmar och 
förhoppningar.
Alla: Vi prisar din närvaro här ibland 
oss och kommer till dig med de 
äldres drömmar, de ungas visioner 
och barnens vishet. 
Läsare: Gud, du som skapat oss, du 
njuter av livet som ett barn och ser 
dess skönhet. Du kan förvandla varje 
dag till ett mirakel och varje ögonblick 
till en fest. 
Alla: Vi prisar ditt heliga namn och 
vittnar om ditt rike, i Jesu namn. 
Amen. 

UNISON SÅNG: ”Livets Ande” (sid 6)

BÖN
Flicka 1: Livets Gud, du har funnits i 
alla tider. Som dina barn tar vi emot dig, 
och vi ber att du ska välsigna denna 
gudstjänst, precis som du välsignade 
mänskligheten genom att födas som 
ett litet barn som lärde oss kärlekens 
mirakel. I detta barns namn, Jesus, ber 
vi. Amen.

BEKÄNNELSE
Ledare: Precis som mariposan som 
växer vid bäckarna i vårt land behöver 
friskt vatten för att visa sin skönhet, 
behöver även vi Guds kärlek och 

3.

forts nästa sida



VÄRLDSBÖNDAGEN 2016 – KUBA

vishet som flödar som strömmande 
vatten. Men ibland stänger vi dörren för 
Guds kärlek. Låt oss förenas i en bön 
om förlåtelse. 
Alla: Livets Gud, hör våra böner och 
ge oss hopp, styrka och kärlek. 
Läsare: Gud, vi bekänner att vi inte 
tar emot dig, när vi inte respekterar 
barnens rättigheter och när vi nekar 
dem möjligheten att vara en del av våra 
kyrkor och familjer och vårt samhälle. 
Flicka 3: Hjälp oss att lära från barnen 
att acceptera varandra och inte 
diskriminera andra utan sträva efter 
försoning. 
Läsare: Vi bekänner att vi inte alltid 
gläds med barnen och att vi inte alltid 
prisar rikedomen och mångfalden i 
Guds skapelse. 
Alla: Livets Gud, omvandla oss och 
ge oss hopp, kraft och kärlek. 
Läsare: Förlåt oss, när vi inte skapar 
möjligheter för verklig dialog mellan 
olika generationer utan låter misstro 
och maktkamp skada våra relationer. 
Äldre kvinna: Vi bekänner att vi inte 
höjde våra röster tillräckligt i protest mot 
den orättvisa ekonomiska blockaden 
som påverkat Kubas befolkning i mer 
än 50 år, och äventyrat barnens hälsa 
och utveckling. 
Läsare: Förlåt oss, när vi ignorerar det 
dagliga våldet mot kvinnor, barn och 
äldre på olika platser – i hemmet, på 
arbetsplatsen, i sociala sammanhang 
och i kyrkan. 
Alla: Livets Gud, befria oss och ge 
oss hopp, kraft och kärlek. 
Läsare: Vi erkänner vårt ansvar för de 
murar som hindrar oss att vara ett enat 
folk och kunna motivera vår tro och 

vårt hopp. 
Alla: Livets Gud, förlåt oss och ge 
oss hopp, kraft och kärlek. 

LÖFTE OM FÖRLÅTELSE
Flicka 2: Lyssna till det glada bud-
skapet: Gud är kärlek och tar emot oss 
med öppna armar! Som en far och mor 
lyssnar Gud på vårt hjärtas bekännelse 
och förlåter oss våra synder genom 
Jesus Kristus. Må Gud bekräfta löftet 
om förlåtelse i våra hjärtan och låta oss 
öppna oss för Guds rike med tillit. Vi 
ber i Jesu namn. Amen. 

LÄSNING ur Gamla testamentet: Jes 
11:1-10

UNISON SÅNG: ”Tryggare kan ingen 
vara” (SvPs/Ps&S 248)

LÄSNING ur Nya testamentet: Mark 
10:13-16. 

REFLEKTION OCH GESTALTNING 
(alt ANFÖRANDE):
Ledare: Jesus förargas i texten över 
lärjungarnas attityd mot barnen. Precis 
som han tar emot barnen, som kanske 
är där med sina mammor, farmödrar 
eller mormödrar, tar han emot dem 
som söker honom. I det här mötet 
säger Jesus: ”Sannerligen jag säger 
er, den som inte tar emot Guds rike 
som ett barn, kommer aldrig ditin.”

Reflektera i stillhet över attityden 
hos de olika personerna i berättelsen. 
Vilka attityder har du själv haft? Vad 
betydde det att ta emot barnen ur Jesu 
perspektiv då, och vad betyder det för 
oss i dag? Hur kan vi ge välsignelsen 
vidare? Dela dina tankar med den som 
sitter närmast dig och avsluta med att 
välsigna varandra med orden ”Den 
som tar emot barnen, tar emot mig”. 
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MUSIK/SÅNG (om möjligt av en barn-
kör)

KOLLEKTTAL (Se bakgrundshäftet, 
sid 8.)

UNISON SÅNG, INSAMLING ”Vem 
är det som kommer på vägen” SvPs/ 
Ps&S nr 41

TACKSÄGELSE OCH FÖRBÖN
Ledare: Glädjens Gud, från dig får vi 
ta vi emot glädjens gåva och dela den 
med varandra. 
Alla: Tack, Gud, för att du föddes 
som ett gudabarn mitt ibland oss!
Flicka 3: Vi tackar för hem där flera 
generationer lever tillsammans, där 
traditioner och vishet delas. Vi ber att 
du genom din kärlek ska komma med 
försoning när familjekonflikter uppstår. 
Alla: Hör oss, Gud. 
Läsare: Vi tackar dig för all omsorg 
barnen får i vårt land, och vi ber för dem 
som  glömts bort. Gud, låt oss förnimma 
deras röster, så att vi tillsammans kan 
växa i vishet och nåd. 
Alla: Hör oss, Gud. 
Flicka 1: Vi tackar för alla välutbildade 
som har skickats från Kuba för soli-
daritetsinsatser inom utbildning och 
hälsa i andra länder. Vi ber för deras 
familjer som saknar dem under deras 
långa frånvaro. 
Alla: Hör oss, Gud. 
Ung kvinna (Ljudmila): Vi tackar dig för 
ungas möjligheter att studera och ber 
att du ska hjälpa dem i sökandet efter 
sin plats i samhället, självförverkligande 
och yrkesutveckling. 
Alla: Hör oss, Gud. 
Läsare: Vi tackar dig för visheten hos 

de gamla i våra familjer och samhällen. 
Vi ber att de ska behandlas med 
respekt och få en bättre livskvalitet. 
Alla: Hör oss, Gud. 
Ung vuxen kvinna (Yamika): Vi tackar 
dig för att du varje dag ger oss näring 
till kropp och själ. Vi ber att du ska 
stötta de familjer som lider av den 
ekonomiska krisen och effekterna av 
utvandringen. 
Alla: Hör oss, Gud. 
Läsare: Vi tackar dig för alla som 
arbetar hårt för vårt lands sociala, 
ekonomiska, kulturella och andliga 
utveckling. Vi ber att du förvandlar de 
murar som skapats av den ekonomiska 
blockaden till vidöppna dörrar. 
Alla: Hör oss, Gud.

ÖVERLÅTELSE
Ledare: Eftersom vi litar på att vi är en 
del av din älskade skapelse med en 
plats i ditt hjärta, åtar vi oss att:
• Tala vänligt och vara en förlåtande 
gemenskap.
• Acceptera varje människa som unik 
och värdefull inför Gud.
• Stå fasta i hoppet om en rättvis och 
fredlig framtid
• Ta emot barnen så att de kan 
drömma, skratta, dansa och älska utan 
åtskillnad.

Vi överlåter oss själva i hans namn 
som lärde oss att be Herrens bön: 
Alla: Vår fader…

SÄNDNING
Ledare: Låt oss gå ut i världen med 
hjärtat fullt av ömhet för barnen, 
med hoppet om Guds rike och med 
vetskapen att ”Den som tar emot ett 
barn, tar emot mig”. 
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UNISON SÅNG: ”Den dag du gav oss” 
nr 191

VÄLSIGNELSE
Ledare: Gud välsignar oss 
och sänder oss att ta emot barnen 
med bön, tro, ihärdighet, 
hängivenhet och glädje.  
Varje morgon får vi ta emot välsignelsen  
och välkomna uppdraget 
att vårda och fira livets mirakel i bön.
Ni kvinnor, er röst och ert ljus 
samlar oss och bjuder oss 
att ta emot livet som vi tar emot Jesus. 

Välsignelsen på spanska
Dios nos bendice y nos envía
Al recibir a la infancia
En oración, fe, constancia
Compromiso y alegría.
Al despuntar cada día,
Recibimos bendición
Y acogemos la misión
de cuidar y celebrar,
el milagro de inspirar
toda vida, en oración.
Voz de mujeres, su luz      
Nos reúne y nos convida        
Al recibir toda vida
Recibimos a Jesús.

 

 

Copyright © Clara Ajo
Permission is granted for use in the 2016 World Day of Prayer Services.
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1. Livets Ande, förlåt du oss!
Ge oss framtidshopp,
ge oss din kärlek och kraft.

2. Livets Ande, befria oss!
Ge oss framtidshopp,
ge oss din kärlek och kraft .

2. Livets Ande, förvandla oss!
Ge oss framtidshopp,
ge oss din kärlek och kraft.

Livets Ande
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Officiellt namn:   Republiken Kuba
Läge: Ögrupp i Karibiska havet, 4 195 öar, 
 Ingår i Stora Antillerna
Yta:   110 860 km2,

Huvudstad: Havanna
Folkmängd:   Drygt 11 miljoner
Officiellt språk:  Spanska 

Lite fakta 
om Kuba
PÅ KUBA ÄR trosbekännelsen en del 
av livet och kulturen, trots att landet 
genomgått en period, då personer som 
praktiserade någon religion margi-
naliserades av den officiella, ateistiska 
politiken. 

På 1990-talet återinfördes religions-
frihet. Många började åter bekänna 
sin tro öppet. Idag finns en betydande 
tillväxt i kristna församlingar. En del 
av dessa överlevde tack vare kvinnor 
som åtog sig ledarskap, när många 
(manliga) pastorer flydde till USA eller 
rekryterades av armén.

1930 firades Världsböndagen för 
första gången i Kuba, i den reformerta 
presbyterianska kyrkan. Året efter 
firade även metodisterna. Enligt 
muntlig utsago från några kvinnor firade 
Frälsningsarmén Världsböndagen 
1972. Dessa tre samfund var först 

med att ha direktkontakt med Världs-
böndagen, tack vare att deras mot-
parter i USA sänt program direkt till 
dem. 

År 1975 organiserade Kubas Evan-
geliska Kyrkoråd sin kvinnoavdelning. 
Dora Valentine (1925-1992) från 
Presbyterianska kyrkan valdes till 
dess första ordförande. Hon berättar: 
”1981 firade vi Världsböndagen eku-
meniskt för första gången. Syster 
Lois Kroehler översatte programmet 
till spanska.” (Lois Kroehler var den 
enda presbyterianska missionären från 
USA som stannade kvar i Kuba efter 
revolutionen 1959.)

Firandet av Världsböndagen 
fortsatte som en del av Kyrkorådets 
verksamhet. Nu firas den på mer än 
20 platser i Kuba, och cirka 30 olika 
samfund deltar.

Den kubanska 
kommittén som 

skrivit årets bön-
dagsprogram.

© Rebeca 
Cascante
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Läs mer om Världsböndagen i SEK:s 
tidning ELSA och på vår hemsida! 
Prenumeration på ELSA, inklusive 
medlemskap i SEK, kostar 100 kr. 
Beställ på SEK:s pg 60 22 22-2 

VÄRLDSBÖNDAGENS ADRESS:
Världsböndagen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Box 14038, 167 14 BROMMA
tel 08-453 68 04 (telefonsvarare)
e-post sek@ekuc.se 
hemsida: www.sek-vbd.se
Plusgiro: 40 47 22-1

Gudstjänstprogram, materialhäfte, 
affisch, barnprogram och musik kan 
också laddas ner från vår hemsida: 
www.sek-vbd.se 

En powerpointpresentation av Kuba i 
bilder kan beställas från vår expedition.

En informationsfolder om Världs-
böndagen med teman t o m 2020 kan 
beställas från expeditionen.

KOLLEKTEN sänds in före 
1 april 2016 till Världsböndagen, 
pg 40 47 22-1.

År 2015 fördelade Böndagskom-
mittén individuella stipendier till 52 
kvinnor i 16 länder i samarbete med
Equmeniakyrkan (f d Metodistkyrkan, 
Baptistsamfundet, Missionskyrkan): 
Ecuador, Indien, DR Kongo, Liberia, 
Moçambique, Nicaragua, Thailand 
Evangeliska Frikyrkan: Brasilien, 
Paraguay, Zambia 
Pingst ffs/PMU: DR Kongo, Sierra 
Leone, Tanzania
Stiftelsen Brödet (Svenska kyrkan):
Indien
Svenska Alliansmissionen: Indien, 
Malawi, Pakistan, Swaziland, 
Zimbabwe
Svenska Jerusalemsföreningen: 
Palestina
Svenska Kyrkan, Strängnäs stift: 
Palestina
Frälsningsarmén fick 25 000 kr till ett 
jordbruksprojekt i Malawi.
Totalt fördelades drygt 250 000 kr.
Varmt tack till alla som bidrog!

BÖNDAGSKOMMITTÉN:
Ordförande: 
Ragni Lantz
Övriga ledamöter: 
Solveig Eriksson, 
Christina Hallonsten, 
Vianka Khamis Jenan, 
Birgitta Lundqvist, 
Gunilla Olausson, 
Marita Wahlström, 
Karin Öhagen. 
Hedersledamot: 
Ann-Marie Korswing
Kassör: 
Rose Söderqvist

DOFTVISKAN (”mariposa”) är Kubas 
nationalblomma. ”Med sin doft och 
skönhet påminner den oss om hän-
givenheten som inspirerar oss att till-
sammans arbeta för Guds rike,” skriver 
kvinnorna i Kuba. 
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