
 

 

 
VÄGMÄRKEN 

 
 

- en pilgrimsmässa 
med ord av  

Dag Hammarskjöld 
 

 

 
 

 

 



(Fet stil och noter = alla) 

 

Giv mig ett rent sinne  
- att jag må se dig, 
 

ett ödmjukt sinne  
- att jag må höra dig, 
 

ett kärlekens sinne  
- att jag må tjäna dig, 
 

ett trons sinne  
- att jag må förbli i dig. 
 
 
 
 

 

 



Du som är över oss, 
Du som är en av oss, 
Du som är - 
också i oss. 
Må alla se dig - också i mig. 
Må jag bereda vägen för dig, 
må jag tacka för allt 
som då vederfares mig. 
Må jag därvid icke glömma andras nöd. 
 
LJUSTÄNDNING/BLOMSTERFRAMLÄGGNING 
 

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. 
 
Behåll mig i din kärlek 
såsom du vill 
att alla ska förbli i min. 
Må allt i detta mitt väsen 
vändas till din ära 
och må jag aldrig förtvivla. 
Ty jag är under din hand, 
och i dig är all kraft och godhet. 



Förbarma dig 
över oss 
Förbarma dig 
över vår strävan. 
 
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 -  
 
BIBELVERS 
TYSTNAD  
(Vad säger bibelversen till mig i mitt liv här och nu?) 
Vår innersta skapande vilja 



Vår innersta skapande vilja 
anar sin motsvarighet i andra, 
upplever sin egen universalitet - 
och öppnar så vägen in  
till kunskapen om den kraft 
av vilken den själv 
är en gnista i oss. 
 

 

 

 

 

 

 



Ett landskap 
kan sjunga om Gud, 
en kropp, 
om ande. 
  
Nuet är meningsfullt 
genom sitt innehåll, 
ej såsom bryggan till en framtid. 
Och dess innehåll är vårt innehåll i nuet, 
det varmed vår tomhet fylles  
om vi förmå att taga emot. 
 

 
INSTIFTELSEORDEN 
 

NATTVARDSBÖN 
  
 

VÅR FADER 
 

 

 



Jag är kärlet. 
Guds är drycken. 
Och Gud den törstande. 
 

MÅLTID  
 

Skönhet. Godhet. 
I undrets här och nu 
blev det plötsligt verklighet. 
 

Träden, vattnen, månskäran - 
allt denna kväll 
i skälvande kosmos. 
 
VÄLSIGNELSEN 
 

- så såg jag att muren aldrig funnits 
att ”det oerhörda” är här och detta, 
icke ett annat. 
att ”offret” är här och nu, 
alltid och allestädes 
- detta, 
att ”surrendered” vara  
vad Gud av sig,  
i mig, 
ger åt sig. 
 
SÅNG 
 

 Susanne Grimheden

 


