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Världsböndagen 3 mars 2017 Filippinerna 
Tema: ”Har jag varit orättvis mot er?”
”Gud har slösat resurser – både materi-
ella och mänskliga – över Filippinerna. 
Gud är den som tillgodoser allas behov 
i hela Skapelsen. Så fungerar Guds 
rättviseekonomi, till skillnad från den 
ekonomi där de starka och mäktiga läg-
ger beslag på Guds resurser för egen 
del. Guds rikes resurser är till för alla, 
även dem som inte erkänner det.”

Så skriver Rowena ”Apol” Laxama-
na-Santa Rosa i sin kommentar till te-

mabilden, som hon skapat inför årets 
Världsböndag.

I årets gudstjänst får vi lyssna till 
berättelser om hur kvinnors situation 
i Filippinerna påverkas av ekonomisk 
orättvisa, klimatförändringar och våld. 
Temat kommer från Matt 20, där Jesus 
liknar Guds rike vid en vingård, där alla 
arbetare får samma lön, oavsett hur 
länge de arbetat. Guds generositet är 
gränslös – hur är det med vår egen?

”En glimt av 
den filippinska 
situationen”, 
temabild av 
Rowena Laxama-
na-Santa Rosa.
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GUDSTJÄNSTORDNING
”Har jag varit orättvis mot er?”
 
(Förberedelse: Ordna i förväg små på-
sar med risgryn som ska delas ut till del-
tagarna senare i gudstjänsten. Dekore-
ra altaret med ett tyg i starka färger, ett 
kors i mitten, en uppslagen Bibel fram-
för korset, och ett ljus som tänds innan 
gudstjänsten börjar. Sätt upp affischen 
med temabilden där alla kan se den.) 

 
PROCESSION (till musik)
(Tre kvinnor – Kvinna 1, 2 ooch 3 – re-
presenterande de tre ögrupperna Lu-
zon, Visayas och Mindanao bär fram 
följande symboler: en kanna vatten, en 
bunt blad som påminner om en risplan-
ta, bambu eller palmplanta, och en flas-
ka olja. De tre gudstjänstledarna bär 
var sitt fat, ett med torkad fisk, ett med 
risgryn, och ett med exotisk frukt.) 
Gudstjänstledare 1: Låt oss stå upp 
och sjunga vår första sång.

UNISON SÅNG ”Kom och berätta.” 
(Se bakgrundshäftet sid 5) alt SvPs 
608, Ps&S 714 ”Vi sätter oss i ringen”.

VÄLKOMSTHÄLSNINGAR
Ledare 1: På Filippinerna hälsar vi alla 
med ordet mabuhay (uttalas ma-bó-
hai). Det är tagalog (ta-gá-lo) och be-
tyder bland annat ”må du leva”, ”skål”, 
”välkommen” och ”hurra”. Mabuhay!
Ledare 2: Välkomna till 2017 års firan-
de av Världsböndagen. Tillsammans 
med de filippinska kvinnorna inbjuder 
vi er att meditera över årets tema ”Har 
jag varit orättvis mot er?” Varmt väl-
komna till denna gudstjänst! Låt oss 
tillsammans tacka och lovprisa Gud.

LOVPRISNING
Ledare 3: Vilken härlig dag att samlas 
i Guds hus!
Alla: Vi känner Guds närvaro!
Ledare 2: Mitt bland lidande och be-
kymmer
Alla: upplever vi den heliga Andens 
närvaro.
Ledare 1: Prisa Gud för allt! 
Alla: Tack för den största gåvan, Je-
sus Kristus, vår frälsare.
RÖSTER från kvinnor som söker 
ekonomisk rättvisa
Ledare 1: Låt oss höra de filippinska 
kvinnornas röster.
Kvinna 1: Jag heter Merlyn och kom-
mer från Mindanao, en ö i södra Fi-
lippinerna. När jag var sju år dog min 
mamma i cancer. En månad senare be-
vittnade jag att min far sköts ner i sam-
band med en marktvist. Som 15-åring 
tvingades jag söka tjänst i storstaden 
Manila för att mina yngre syskon skulle 
kunna gå i skolan. Jag ljög och sade att 
jag var 18 år och ett bemanningsföre-
tag ordnade jobb åt mig i en familj. Jag 
arbetade nästan dygnet runt, alla dagar 
i veckan.

När jag hade arbetat i tre månader 
utan lön, sade jag upp mig och flyttade 
ut. Min arbetsgivare anklagade mig för 
att ha stulit hennes dotters örhängen 
och polisanmälde mig. Jag satt häktad 
i stadsfängelset i tre dagar och två nät-
ter. Tack vare en kristen advokat som 
erbjöd gratis juridisk hjälp vann jag fal-
let mot min arbetsgivare när det gällde 
orättvisa arbetsförhållanden och fick 
kompensation. Jag vann också målet 
där jag anklagats för stöld och slapp 
hamna i brottsregistret.

 Min historia är många unga kvinnors 
berättelse, unga kvinnor från landsbyg-
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den som flyttar till storstäderna eller ut-
omlands för att vi behöver försörja oss. 

Vi  hinner  knappt gå färdigt  grund-
skolan innan vi börjar jobba som 
hembiträden. Ofta utsätts vi för 
övergrepp och upplever ekono-
misk orättvisa trots ”Hembiträdes-
lagen” som godkändes av Filippi-
nernas parlament i november 2012. 
Det finns mer än 2 miljoner filippinska 
hushållsarbetare, och vi behöver an-
ständiga arbetsförhållanden för att be-
kämpa fattigdomen.
Kvinna 2: Jag heter Celia. Jag har ett 
barn och jag gör dagsverken på en av 
de större sockerplantagerna i centrala 
Luzon, den stora ön i norra Filippiner-
na. Min dagspenning är inte tillräcklig 
för att försörja min dotter och mig. 

På grund av förändrad markanvänd-
ning och mekanisering har antalet ar-
betsdagar för varje arbetare på planta-
gen minskat. Jag jobbar oftast bara två 
dagar i veckan.

 För att få in mer pengar till min familj 
säljer jag fiskbollar och sagogrynsdricka 
under skoldagarna. Jag sköter också 
tvätten åt några familjer eller säljer tvål 
och tandkräm på gatorna. Trots att jag 
jobbar hårt, tjänar jag inte tillräckligt för 
att ge min familj tre ordentliga mål mat 
eller för att ha råd att få vatten indraget 
hemma. Jag måste hämta vatten från 
den allmänna pumpen. 

Precis som de 5 000 andra arbetar-
na på vår plantage väntar jag på att få 
en egen bit land att bruka på den stora 
sockerplantagen. Jordägarna lovade 
att dela ut land till kvalificerade arbeta-
re under regeringens stora jordbruksre-
form. Vi måste fortsätta kämpa för vår 
rätt till ett drägligt liv.
Kvinna 3: Jag heter Editha. Jag är 69 
år och änka. Alla mina tre barn är gifta. 

Jag bor i staden Ormoc i centrala Filip-
pinerna, och 2013 drabbades vi av tyfo-
nen Hayan. Jag förlorade min affär och 
mitt hem men evakuerades i säkerhet.  

Jag bor fortfarande i en provisorisk 
hydda tillsammans med en granne och 
vi delar på den mat vi har. Jag har inte 
fått någon hjälp med att bygga upp 
mitt hem ännu, men vi är tacksamma 
gentemot de hjälporganisationer som 
fortfarande hjälper tyfonens offer. Re-
geringens rehabiliteringsprogram går 
så långsamt, trots miljarder dollar i do-
nationer från omvärlden. 

Under dessa omständigheter inser vi 
att solidaritet är källan till styrka.

BEKÄNNELSE
Ledare 1: Vi bekänner våra brister och 
tillkortakommanden inför Gud.
Ledare 2: Gud, våra systrars berättel-
ser påminner oss om att vi har brustit i 
vår omsorg. Vi har ursäktat oss med att 
vår röst bara är en av många.
Alla: Gud, du har hört ditt folks rop 
efter fred,
Ledare 3: men vi har ursäktat oss med 
att vi behöver en stark militär som be-
vakar våra intressen.
Alla: Gud, du har lyssnat på ditt folks 
rop efter skydd för jorden,
Ledare 1: men vi har ursäktat oss med 
att vetenskapen kommer att hitta ett 
sätt att rädda vår planet. 
Alla: Gud, du har hört ditt folks rop 
efter försoning, 
Ledare 2: men vi har ursäktat oss med 
att vi inte känner dem som kommer från 
en annan bakgrund eller kultur.
Alla: Gud, du har uppmanat oss att 
hjälpa de fattiga och de hemlösa, 

forts nästa sida
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Ledare 3: men vi har ursäktat oss med 
att hjälpen kommer att missbrukas.
Alla: Herre, vi har inga fler ursäkter 
och nu måste vi möta vår egen synd. 
Vi är ansvariga för att vi inte har age-
rat när ditt folk, våra systrar och brö-
der, ropat efter hjälp. Vi måste möta 
ditt krav på rättvisa. Förlåt oss, Gud, 
och befria oss. Inspirera oss och led 
oss till handling. Amen. 

BEKRÄFTELSE OM FÖRLÅTELSE: 
Ledare 3: ”Hör på mig, ni som strävar 
efter rättfärdighet, ni som söker Her-
ren. I glädje skall ni tåga ut och ledas 
hem i trygghet. När ni kommer brister 
berg och höjder ut i jubel, markens alla 
träd klappar händer.” (Jes 51:1, 55:12).  
Jesus sade: ”Jag har kommit för att 
de skall ha liv, och liv i överflöd”. (Joh 
10:10) 

Gud förlåter oss och gör oss fria att 
börja om på nytt. 
Alla: Amen.

UNISON SÅNG SvPs 766, Ps&S 837 
”Trosbekännelse” 

TEXTLÄSNING Matt 20:1-16 (Drama-
tisera gärna läsningen.) 

ANFÖRANDE 
alt 
MEDITATION
Ledare 1: Vi  inbjuder er att tyst reflek-
tera över frågan ”Har jag varit orättvis 
mot er?”

Jesus talar med lärjungarna om Guds 
rike. Guds rike är som när en jordäga-
re gick ut flera gånger en dag för att 
anställa arbetare till sin vingård och 

betalade var och en en dagslön på en 
denar.
Ledare 2: I tider av arbetslöshet upp-
skattar vi att arbetare anställdes i flera 
omgångar den där dagen. Men om vi 
hade anställts först hade vi förmodligen 
klagat på att vi fick samma lön som de 
som anställdes sist.
Ledare 3: Risodlare i Filippinerna hjäl-
per varandra med sådd och skörd. Ing-
en får betalt, men alla delar på skör-
den. Den seden kallas dagyaw (uttalas 
dággja). Dagyaw är en god sed för att 
bygga ett hållbart samhälle, ett sätt att 
visa omsorg om varandra. 
Ledare 2: I bibelberättelsen använder 
Jesus jordägarens generositet för att 
visa hur Guds rike är. Hur kommer det 
sig att de som tillbringade större delen 
av dagen utan att arbeta fick lika myc-
ket betalt som de som hade arbetat 
hela dagen? (Paus för eftertanke.) Hur 
skiljer sig dagyaw från jordägarens ge-
nerositet?
Ledare 3: Vilka är ”de sista” i ditt sam-
manhang? (Paus för eftertanke.) 

Skulle du bjuda in dem till skörden? 
(Paus för eftertanke.)

Vart ser du att Gud kallar dig att agera 
för att uppnå rättvisa? (Paus för efter-
tanke.) 

Hur svarar du på Guds kallelse? Tänk 
efter och dela därefter dina tankar med 
den som sitter närmast dig. (Paus för 
samtal.)

LÖFTE OM SOLIDARITET
Ledare 1: Skördetid är en tid av över-
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flöd och en tid för fest. Vi inbjuder er att 
komma och ta del av skörden, detta är 
vår dagyaw. Rättvisans frukter stärker 
vårt hopp och vårt engagemang. Det 
inspirerar oss att fortsätta även om vi 
stöter på hinder.
(Ledarna delar ut små påsar med 
risgryn till deltagarna.)

BÖN 
Ledare 2: Kärlekens Gud, dessa fruk-
ter är en symbol för din befriande kraft 
som gör att rättvisan segrar när tiden 
är mogen.

Gud, förvandla vårt folk och vårt sam-
hälle till en kärleksfull och barmhärtig 
gemenskap.

Livets Gud, du som förvandlar frön 
till frukt, vi ber för dem som deltar i 
såddens mysterium och skördens 
glädje. Gör så att våra frön av rättvisa 
frodas likt en planta vid det levande 
vattnet, din nåds källa. 

Vi ger dig våra händer för att vi ska 
fortsätta plantera och ge näring tills 
skördetiden kommer.

Rena oss. Förvandla oss. Befria oss. 
Bevara vår skörd. Använd oss efter din 
vilja, till din ära. 

Alla: 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.

KOLLEKTTAL (se bakgrundshäftet 
sid 8)

UNISON SÅNG, KOLLEKT Ps&S 465 
”Hjälp oss att acceptera” alt SvPs 478 
”För livets skull” . 

FÖRBÖN
Kvinna 2: Jag har ett barn som behö-
ver sjukvård. 
Alla: Hoppets och försoningens 
Gud, led oss att ta hand om våra 
barn och lindra deras lidande. Hjälp 
oss, Gud. 
Kvinna 1: Jag kommer från Filippiner-
na och gästarbetar i ett annat land. Jag 
behöver rättvisa lagar. 
Alla: Rättvisans och befrielsens 
Gud, vi åtar oss att bekämpa de or-
saker till orättvisa som hotar mänsk-
lig värdighet. Hjälp oss, Gud. 
Kvinna 1: Jag är ung och jag behöver 
utbildning. Jag skulle vilja gå i skolan. 
Alla: Vishetens Gud, låt alla 
människor få möjlighet att utveckla 
sin fulla potential och bli det du har 
skapat dem till. Hjälp oss, Gud.
Kvinna 3: Jag tillhör ursprungsbefolk-
ningen. Jag vill bevara det arv mitt folk 
fått av Gud.
Alla: Gud vår skapare, vi åtar oss 
att bygga en global gemenskap med 
kärlek, rättvisa och tjänstvillighet. 
Hjälp oss, Gud.

forts nästa sida
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Kvinna 2: Jag är lantbrukare. Jag är ar-
betare. Vi vill lära känna dig mer, Gud, 
så att vi kan åstadkomma förändring.
Alla: Kärlekens, rättvisans, och tjä-
nandets Gud, hjälp oss att vara frön 
till förändring och förverkliga ditt 
fredsrike. Amen.

SÄNDNING
Ledare 1: Jesus, livets bröd, sänder er 
ut att dela ert bröd med andra.
Alla: Vi ska dela vårt liv med systrar 
och bröder.
Ledare 2: Rättvisans Gud sänder er att 
vara hoppets frön, att bära befrielsens 
och kärlekens frukt.
Alla: Vi vill överlåta våra händer för 

att plantera, vårda och skörda dem.
 Ledare 3: Guds heliga Ande sänder er 
ut som redskap för rättvisa och glädje. 
Alla: Använd oss efter din vilja och 
till din ära. Amen.

VÄLSIGNELSEN
Ledare 1: Välsignelse från Gud,
som skapar och bär,
som älskar och kämpar,
som förnyar och ger liv
må omsluta oss till vila och trygghet,
må utmana oss till äventyr och kamp. 
Amen.

UNISON SÅNG 191 ”Den dag du gav 
oss”.
 

6.

Årets temabild skapades av Rowena 
”Apol” Laxamana-Santa Rosa. Hon är 
32 år, hemmafru och medlem i Meto-
distkyrkan i Filippinerna. Hon är helt 
självlärd som konstnär men drömmer 
om att studera vidare.

”När tyfonen Ondoy ödelade delar av 
Filippinerna år 2009, deltog jag i rädd-
ningsarbetet, tillsammans med många 
andra ekumeniska volontärer”, berättar 
Apol. ”I det sammanhanget upptäck-
te jag min artistiska ådra och började 
måla.”

Kvinnor är Apols favoritsubjekt när 
hon målar, eftersom ”alla kvinnor är 
vackra”. Hennes bilder används inom 
olika verksamhetsgrenar i hennes kyr-
ka.

”Att måla och rita är nu en del av min 

dagliga rutin. Jag älskar att uttrycka 
mina känslor och insikter; det har blivit 
en slags konstterapi och meditation för 
mig. Jag vill uppmuntra alla kvinnor att 
måla och inte vara rädda för färg.”

Hon skapade årets temabild

Rowena ”Apol” Laxamana-Santa Rosa. 
©: WDP Filippinerna
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Tack för din gåva!
Kollekten sänds in före 1 april till 
Världsböndagen, pg 40 47 22-1. 

Merparten av insamlingen går till ut-
bildningsstipendier till kvinnor i utveck-
lingsländerna i samarbete med svenska 
samfund och kristna biståndsorganisa-
tioner. 2016 fördelades stipendier till 71 
kvinnor i 15 länder. Dessutom gick 25 
000 kr till ett katolskt projekt för barn 
med funktionshinder i Kuba. Totalt för-
delades drygt 190 000 kr.

Vi välkomnar naturligtvis gåvor till sti-
pendieprogrammet även under resten 
av året, t ex i stället för blommor vid 
uppvaktningar.

Världsböndagen
Världsböndagen – tidigare ”Kvinnor-
nas internationella böndag” – är en 
världsvid ekumenisk bön- och offerdag 
för och med kvinnor som firas första 
fredagen i mars. Den har sina rötter i 
USA och firades i Sverige för första 
gången 1931, i S:t Peters metodistkyr-
ka i Stockholm. Sedan 1959 ansvarar 
Sveriges ekumeniska kvinnoråd, SEK, 
för firandet genom en speciell bön-
dagskommitté. Tema, bibeltexter och 
skrivarland bestäms vid internationel-
la böndagskonferenser som hålls vart 
femte år. Sverige var skrivarland 1984. 
2017 års konferens kommer att hållas i 
Brasilien.

Mellan konferenserna leds arbetet 
av en direktor med kontor i New York 
och en styrelse med två ledamöter från 
var och en av de sju regionerna.

Den svenska böndagskommittén be-
står av: Ragni Lantz, Equmeniakyrkan, 
ordf, Solveig Eriksson, Equmeniakyr-
kan, Christina Hallonsten, Katolska 
kyrkan, Inger Jonasson, Svenska kyr-
kan, Vianka Khamis Jenan, Syrisk-or-
todoxa kyrkan, Birgitta Lundqvist, 
Evangeliska frikyrkan, Gunilla Olaus-
son, Frälsningsarmén, Marita Wahl-
ström, Svenska alliansmissionen, 
samt Karin Öhagen, Svenska kyrkan.  
Ann Marie Korswing är hedersleda-
mot. Kassör: Rose Söderqvist.

Läs mer om Världsböndagen i SEK:s 
kvartalsblad Elsa och på vår hemsida: 
www.sek-vbd.se . Prenumeration på 
Elsa, inklusive medlemskap i SEK, kos-
tar 100 kr. Beställ på SEK:s pg 60 22 
22-2.   

Värlsböndagssymbolen 
föreställer fyra stiliserade 
gestalter som knäböjer i 
fyra väderstreck och till-
sammans bildar ett kors. 
Ringen som förenar dem 

är också en jordglob. Bilden togs fram 
av kvinnor på Irland 1982.

Världsböndagens adress:
Världsböndagen/SEK, Box 14038,
167 14 BROMMA

tel: 08-453 68 04
e-post: sek@ekuc.se
Plusgiro: 40 47 22-1

Mer om Världsböndagen finns att 
läsa i vår informationsbroschyr. Där 
finns bland annat en lista på teman och 
skrivarländer fram till och med 2020. 
Broschyren kan beställas från vår ex-
pedition (adress längst ner på sidan).

2018 är det Surinam som ansvarar för 
Världsböndagen. Temat är ”All God’s 
Creation is Very Good” (”Allt Gud ska-
pat är mycket gott”) och handlar om 
miljöansvar. 
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Basfakta
Officiellt namn: Filippinska republi-
ken Republica ng Pilipinas 
Läge: Ögrupp i västra Stilla havet 
(7107 öar)
Yta: 300 000 km2 (2/3 av Sveriges 
yta)
Huvudstad : Manila
Folkmängd: 100 miljoner
Språk: Mer än 120 olika. Filipino 
och engelska används mest

Hälsning från Filippinerna

Skrivarkommittén i Filip-
pinerna ses här i olika 
traditionella filippinska 

dräkter.
©: WDP Filippinerna

KRISTENDOMEN KOM till Filippiner-
na med de spanska kolonisatörerna på 
1500-talet, och idag är mer än 80% av 
befolkningen katoliker. 5-11% av be-
folkningen är muslimer. De flesta mus-
limer bor i södra Filippinerna, på Min-
danao, Palawan och Sulu-arkipelagen.  

Protestantismen kom till Filippiner-
na under sent 1800-tal när USA tog 
över kontrollen av landet från Spanien. 
Amerikanska missionärshustrur införde 
Världsböndagen i Filippinerna. 

FIRANDET AV Världsböndagen sam-
manförde ledande kvinnor inom de 
olika protestantiska samfunden. 1947  
organiserades  United  Evangelical 
Church Women, idag Church Women 
United of the Philippines (CWUP). 
Dess huvuduppgift var att göra Världs-
böndagen känd. 

Under de senaste 70 åren är det 
CWUP som samordnar firandet av 
Världsböndagen på Filippinerna genom 
den nationella Världsböndagskommit-
tén. Kommittén består av represen-
tanter från de nio kvinnoorganisationer 
som är representerade i Nationella kyr-
korådet i Filippinerna.


