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Pilgrimens längtansord 
Vi ber om att få komma till friheten i Kristus – 
där allt som binder förlorar sin makt,  
till enkelheten i Kristus –  
där allt som splittrar sjunker undan,  
till tystnaden i Kristus –  
där allt är levande närvaro, 
till bekymmerslösheten i Kristus –  
där varje ögonblick är Guds nu,  
till långsamheten i Kristus –  
som låter oss ana livets helande kraft i oss,  
till andligheten i Kristus –  
att han är i oss och vi i honom,  
till delandet i Kristus –  
att allt har blivit oss givet för att ges vidare.  
 
Heliga Birgittas bön 

Herre, visa oss din väg, 

och gör oss villiga att vandra den.  

 
 
Jesus sade till sina lärjungar: 
Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt 
kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men 
den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper 
det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med 
sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall 
komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna 
var och en efter hans gärningar. 
 
Matteus 16:24-27 
 
  



 
 
Frihet 
 
Bön 
Vi ber om att få komma till friheten i Kristus – 
där allt som binder förlorar sin makt,  
 
Vägmärke 
Syftet har varit att i detta lilla rum skapa en plats där dörrarna står 
öppna för tankens och bönens oändliga landskap. 
 
Den ”mystiska upplevelsen”. Alltid: här och nu – i den frihet som är 
ett med distans, i den tystnad som föds ur stillhet. Men – denna 
frihet är en frihet under handlande, denna stillhet än en stillhet bland 
människor.  
 
Mysteriet är ständig verklighet hos den som i världen är fri från sig 
själv, verklighet i lugn mognad under bejakelsens mottagande 
uppmärksamhet. 
 
Vi bär alla inom oss ett centrum av stillhet omgivet av tystnad. 
 



 
 

Enkelhet 

 
Bön 
Vi ber om att få komma till enkelheten i Kristus –  
där allt som splittrar sjunker undan.  
 
Vägmärke 
Enkelhet är att uppleva verkligheten icke i relation till oss utan i dess 
heliga oberoende. Enkelhet är att se, döma och handla utifrån den 
punkt i vilken vi vilar i oss själva. Hur mycket faller då ej bort! Och hur 
faller ej allt annat i läge! 
 
Vilande i vårt väsens centrum möter vi en värld där allt på samma 
sätt vilar i sig. Därvid blir trädet ett mysterium, molnet en 
uppenbarelse, människan ett kosmos vars rikedom vi fattar endast i 
glimtar. För den enkle är livet enkelt men öppnar det en bok i vilken 
vi aldrig når utöver den första stavelsen. 
 
För var gärning allt mindre bunden vid ditt namn, för vart steg allt 
lättare på jorden. 



 
 
Tystnad 
 
Bön 
Vi ber om att få komma till tystnaden i Kristus –  
där allt är levande närvaro. 
 
Vägmärke 
Det finns ett gammalt ordspråk som säger att ett kärls betydelse inte 
ligger i dess skal utan i dess tomrum. Så är det med detta rum. Det är 
upp till dem som kommer hit att fylla tomrummet med det de finner i 
sitt centrum av stillhet. 
 
Jag är kärlek. Guds är drycken. Och Gud den törstande. 
 
Var dag den första -. Var dag ett liv. 
 
Var morgon skall vårt väsens skål räckas fram för att mottaga, bära 
och återskänka. Räckas fram tom – ty vad som gått före skall speglas 
blott i dess klarhet, dess form och dess vidd. 

  



 
 
Bekymmerslöshet 
 
Bön 
Vi ber om att få komma till bekymmerslösheten i Kristus –  
där varje ögonblick är Guds nu. 
 
Vägmärke 
Herre – din är dagen. 
Jag är dagens. 
Ske din vilja – inte min. 
I din vind-. I ditt ljus-. 
Hur smått allt annat, hur små vi –  
och lyckliga i det som ensamt är 
stort. 
 

  



 

 

Långsamhet 

 

Bön 
Vi ber om att få komma till långsamheten i Kristus –  
som låter oss ana livets helande kraft i os. 
 
Vägmärke 
Den längsta resan 
är resan inåt. 
Den som valt sitt öde, 
som anträtt färden 
mot sin egen botten 
(finns det någon botten?) 

  



 

 

Andlighet 

Bön 
Vi ber om att få komma till andligheten i Kristus –  
att han är i oss och vi i honom.  
 
Vägmärke 
Förbarma dig 
över oss. 
Förbarma dig 
över vår strävan, 
att vi 
inför dig, 
i kärlek och tro, 
rättfärdighet och ödmjukhet, 
må följa dig, 
i självtukt och trohet och mod, 
och möta dig, 
i stillhet. 
Giv oss 
ett rent sinne 



att vi må se dig, 
ett ödmjukt sinne 
att vi må höra dig, 
ett kärlekens sinne 
att vi må tjäna dig, 
ett trons sinne 
att vi må leva dig. 
Du 
som jag ej känner 
men tillhör. 
Du 
som jag ej förstår 
men som vigt mig 
åt mitt öde. 
Du - 

  



 

 

Delandet 

Bön 
Vi ber om att få komma till delandet i Kristus –  
att allt har blivit oss givet för att ges vidare.  
 
Vägmärke 
Helgat varde ditt namn – icke mitt, 
Tillkomme ditt rike, icke mitt, 
Ske din vilja, icke min, 
Giv oss frid med dig 
Frid med människor 
Frid med oss själva 
Och befria oss från rädsla. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Förbön 
Detta är Kristus bud: Att vi ska älska varandra som han älskade oss. 
Med ångerfull ande och respekt för hela mänskligheten, låt oss be till 
Gud att vi ska lära oss att inte bara visa omsorg för våra syskon, utan 
för hela Guds skapelse, det naturens under som upprätthåller vårt 
gemensamma liv. 

Ha medkänsla med alla som lider av smärta och prövningar. Idag 
nämner vi särskilt de som är offer för naturkatastrofer som orsakats 
av vår egen girighet och vanvård. Ge dem den hjälp de behöver och 
ge dem dina barns hjälp i deras dagliga kamp. 

Alla: Inspirera oss att älska hela skapelsen. 
 
Tänd ny eld i våra kyrkors ledares hjärtan. Visa i dem Kristus exempel, 
som vördade och vårdade skapelsen i dess helhet. 

Alla: Inspirera oss att älska hela skapelsen. 
 
Inspirera samhällets myndigheter och institutioner till att använda 
sina resurser och ansträngningar till att bygga en bättre värld för hela 
ditt folk. Må de leda med respekt och balans gentemot naturen 
genom beslut som avser att minska den miljömässiga fara som omger 
oss. 

Alla: Inspirera oss att älska hela skapelsen. 
 
Visa nåd mot dina barn som lider av sjukdom. Ge dem hälsa och 
trösta dem när de lider. Utrusta oss att tjäna alla som är sjuka som vi 
skulle tjäna Kristus. 

Alla: Inspirera oss att älska hela skapelsen. 
 
Hämta in i din närhet alla de trogna som har lämnat denna värld i 
tron på Jesus Kristus. Skänk dem evig vila i sällskap med jungfru 
Maria, apostlarna, martyrerna och alla dina helgon. 



 
Alla: Inspirera oss att älska hela skapelsen. 
 
Ta emot de böner som vi nu lyfter till dig som ett tecken på vår stora 
tacksamhet, för de många välsignelser du har givit oss, och 
framförallt för livet i naturen som blomstrar trots vår vårdslöshet. 
Hjälp oss återgälda din kärlek i medkännande och välgörande 
handlingar gentemot den värld du har skapat och alla dess levande 
varelser. 

Alla: Inspirera oss att älska hela skapelsen. 
 
Alltings Skapare, du vars Son kom för att försona hela skapelsen med 
dig, fyll oss med vördnad inför dina varelser i denna värld och ta emot 
de böner som vi lyfter upp till dig, genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Amen.  

Franciskus fredsbön 
O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. 
Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. 
Där ondska finns, låt mig få komma med förståelse. 
Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. 
Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. 
Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. 
Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. 
Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. 
Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. 
O gudomlige Mästare, 
låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad, som att trösta, 
inte så mycket efter att bli förstådd, som att förstå, 
inte så mycket efter att bli älskad, som att älska. 
Ty det är genom att ge, som man får, 
genom att förlåta, som man blir förlåten, 
och genom att dö, som man uppstår till det eviga livet. 
 
 



Sinnesrobön 
Gud, ge mig sinnesro  
att acceptera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan,  
och förstånd att inse skillnaden. 
Låt dock aldrig min sinnesro bli så total 
att den släcker min indignation  
över det som är fel, vrångt och orätt, 
att tårarna slutar rinna nerför mina kinder 
och vreden slocknar i mitt bröst. 
Låt mig aldrig misströsta  
om möjligheten att nå en förändring 
bara för att det som är fel är lag och normalt, 
att det som är vrångt och orätt har historia. 
Och låt mig aldrig tvivla på förståndet  
bara för att jag är i minoritet. 
Varje ny tanke startar alltid hos en ensam. 
 
 

 



 
 
Dag Hammarskjölds tankar om meditationsrummet i FN-huset i 
New York: 
 
Vi bär alla inom oss ett centrum av stillhet omgivet av tystnad. 
Detta hus, tillägnat arbete och debatt i fredens tjänst, borde ha ett 
rum avsett för tystnad i yttre mening och stillhet i inre mening. 
Syftet har varit att i detta lilla rum skapa en plats där dörrarna står 
öppna för tankens och bönens oändliga landskap. 
 
Människor av olika tro kommer att mötas här och av den anledningen 
kunde inga av de symboler användas som vi är vana vid i våra 
meditationer. 
 
Det finns emellertid enkla saker som talar till oss med ett språk som 
vi alla förstår. Vi har sökt efter sådana ting och tror att vi funnit dem i 
ljuset som träffar den skimrande ytan av solid sten. 
 
Så, i mitten av rummet ser vi en symbol för hur ljuset från himlen 



dagligen ger liv åt jorden vi står på, för många av oss en symbol för 
hur andens ljus ger liv åt materien. 
 
Men stenen i rummets mitt har mer att berätta för oss. Vi kan se det 
som ett altare, tomt inte därför att ingen Gud finnes, inte för att det 
är ett altare till en okänd gud, utan för att det är tillägnat den Gud 
som människan tillber under många namn och i många former. ´ 
 
Stenen i rummets mitt påminner oss också om det fasta och 
beständiga i en värld präglad av rörelse och förändring. Järnblocket 
äger tyngden och soliditeten hos det evigt bestående. Det är en 
påminnelse om att uthållighet och tro är den hörnsten på vilken all 
mänsklig strävan måste bygga. 
 
Materialet i stenen påminner oss om nödvändigheten att välja mellan 
förstörelse eller uppbyggande, mellan krig och fred. Av järn har 
människan smitt sina svärd, av järn har han också gjort sina plogbillar. 
Av järn har han byggt sina tanks, men av järn har han också byggt 
hem åt människor. Stenmalmsblocket är en del av den rikedom som 
vi har ärvt på denna vår jord. Hur ska vi använda den? 
 
Ljuset träffar stenen i ett rum av yttersta enkelhet. Där finns inga 
andra symboler, där finns inget som stör vår uppmärksamhet eller 
bryter in i stillheten inom oss själva. När våra ögon färdas från dessa 
symboler till den främre väggen möter de ett enkelt mönster som 
öppnar upp rummet mot rymdens harmoni, frihet och balans. 
 
Det finns ett gammalt ordspråk som säger att ett kärls betydelse inte 
ligger i dess skal utan i dess tomrum. Så är det med detta rum. Det är 
upp till dem som kommer hit att fylla tomrummet med det de finner i 
sitt centrum av stillhet. 

  



Sånger 
 

1. Godhet har makt över ondskan, 
kärlek nedkämpar hat. 
Ljuset upplyser mörkret, 
livet segrar till slut. 
Segern är vår, segern vi får 
genom hans kärlek! 
Segern är vår, segern vi får 
genom hans kärlek! 
 
2. Min själ får vila ut I stillhet hos Gud, 
i frid fylls jag av liv. 
Endast i Herren finner själen vila, 
vilar ut hos Gud. 
 
3. 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. 
 
4. Må din väg gå dig till mötes 
Och må vinden vara din vän 
Och må solen värma din kind 
Och må regnet vattna själens jord 
Och tills vi möts igen, må Gud hålla, 
hålla dig i sin hand. 
 
5. Må friden från Jorden följa dig, 
må himlarna ge dig frid. 
Må flodernas frid bevara dig, 
må havsdjupen ge dig frid. 
Stor frid omsluter dig. 
Guds frid växer inom dig. 



6. Tacka Herren ty han är god, 
hans nåd varar evigt. 
Tacka Herren ty han är god. 
Halleluja. 
 
7. Känn ingen oro, känn ingen ängslan, 
den som har Gud kan ingenting sakna. 
Känn ingen oro, känn ingen ängslan. 
Gud, din Gud, bär allt. 
 

8. Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre, 
låt inte mörkret få tala till min själ. 
Jesus, Guds son, du ljus i mitt inre, 
öppna mig för din kärlek och frid. 
 

9. Där barmhärtighet och kärlek bor, 
där är också Gud, där är också Gud. 
Ubi caritas et amor. 
Ubi caritas, Deus ibi est 
 

10. Du omsluter mig på alla sidor 
och håller mig i din hand. 
Du omsluter mig på alla sidor 
och håller mig i din hand. 
 

11. Herre, visa oss din väg, 
Herre visa oss din väg, 
och gör oss villiga att vandra den, 
vandra i ditt ljus. 

12. Låt din vilja ske, låt din vilja ske! 

Gud, låt ditt rike komma!  

Låt din vilja ske, låt din vilja ske! 

Gud, låt ditt rike komma! 
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