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2008 fastställde IPCA den 25 augusti som en särskild 

bönedag för fängelsearbete.  Datumet valdes därför att det är IPCA:s 

”födelsedag” – International Prison Chaplains Association grundades den 25 augusti 1985 i Schweiz, i samband 

med en världskonferens för fängelsesjälavårdare. Varje år förbereder en av IPCA:s 6 regioner 

böndagsprogrammet för det året. Loggan, Petrus befrielse från fängelset, är speciellt utvald för IPCA:s 

världsböndag. Jesper Neve från Sverige målade den 2009 och överlät äganderätten till IPCA. 

 

Årets program har utformats av IPCA NORTH AMERICA 

Till IPCA:s världskonferens i Sydney Australien (2015) skrev Trisha Watts en sång till temat "Dela din 

berättelse." Ord i sången är fortfarande relevanta idag och morgondagarna som kommer att följa för dem vi 

betjänar. Länken till detta finns på YouTube www.youtube.com/watch?v=9bRpfiwsDGI 

Som ett världsomspännande nätverk av fängelsesjälavårdare är IPCA: s uppdrag "Att förena, uppmuntra och 

utrusta ett globalt nätverk av fängelsesjälavårdare, där de delar Guds kärlek och arbetar för helande 

rättvisa." www.ipcaworldwide.org 

 

Låt oss be 

Den Heliga Skrift påminner oss: 

Hela jorden är full av Guds kunskap. Hela jorden är full av Guds visdom. Hela jorden är full av Guds godhet. 

Varje del av skapelsen är en unik uppenbarelse som fyller oss med under och förtjusning. Vi behöver vara 

öppna för att se det, för att komma i kontakt.  (Reflektioner från ett tal av biskop Cooney). 

Gud, full av kärlek och medkänsla. Vi ber för alla som är i fängelser över hela världen. Vi förenar oss med våra 

frihetsberövade systrar och bröder, med deras familjer och vänner som älskar dem, stödjer dem och ber för 

dem. Skriften säger oss att de inte är ensamma. Med tro, hopp och kärlek förblir de i Guds kärleksfulla hjärta 

och tanke. Må den levande Gudens frid alltid vara med dem. 

Läsning från Joh. 14: 27-31 

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa 

inte modet. Ni hörde att jag sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni vara 

http://www.youtube.com/watch?v=9bRpfiwsDGI
http://www.ipcaworldwide.org/
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glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro 

det när det har skett. Jag säger inte mycket mer till er, ty nu kommer världens härskare. Han har ingen makt 

över mig. Men världen måste få veta att jag älskar Fadern och gör som Fadern har befallt mig.  

Kort reflektion Eget val 

Sång Eget val 

Förbön 

Skapelsens Herre, våra livs mästare, vi kommer till dig som den leprasjuke, som den blinde mannen, som den 

fängslade kom till din son Jesus. Var med oss och hör våra böner. Vi ber om händer, hjärtan och ord som kan 

hela våra systrar och bröder.  

För alla dem som är involverade i IPCA, för bredden av trosinriktningar, att de alla ska växa i överlåtelse och 

styrka i tjänst med värdighet och respekt, vi ber – Herre, i din barmhärtighet, hör vår bön.   

För alla dem som tjänar i försoning och helande rättvisa, låt det få leda till nya vägar till fred, nåd och 

barmhärtighet.  

Vi ber för helande av krossade hjärtan  

– Herre, i din barmhärtighet, hör vår bön.  

För familjer, vänner och frivilliga som stöder dem som är i fängelse ber vi  

– Herre, i din barmhärtighet, hör vår bön.  

För dem i krissituation som inte känner Gud och/eller kanske inte vet hur de ska be, eller inte tror på bön, ber 

vi  

- Herre, i din barmhärtighet, hör vår bön.  

Vi ber för fängelsepersonal att de ska se mänsklig värdighet i de intagnas liv som de vårdar.  

- Herre, i din barmhärtighet, hör vår bön.  

Be för era lokala behov.   

- Herre, i din barmhärtighet, hör vår bön.  

Reflektion/Berättelse 

Låt os lära oss frid och fred (L. Annie Foerster) 

Frid är mer än avsaknad av oro. Det är skapandet av säkra hamnar för alla. Det är byggande av säkerhet för var 

och en. Det är förlåtelse av en själv, liksom av den som har sårat. 

Låt oss söka tillfredsställelse, låt oss lära oss frid och fred. Fred är mer än avsaknad av konflikt.  

Det är det medvetna lyssnandet till olika ståndpunkter, det är det medvetna talet av alla röster, en i taget, det 

är den känslighet i tystnad som välkomnar alla tankar. Låt oss söka harmoni, låt oss söka frid.  

Frid är mer än avsaknaden av spänning.  

Det är att lära sig den hårda läxan att släppa taget; det är att andas genom smärta till lugn; det är att forma 

vänskap ur hat. 
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Det är att beakta det utlovade stilleståndet när ilskan skulle säga ”nej”. Det är att finna den rättvisa 

kompromissen när egot skulle säga ”på mitt sätt”. Det är att sträva efter försoning när hjärtat skulle säga 

”hämnd”.  

Låt oss söka harmoni för jordens alla folk, låt oss lära oss frid och fred.  

Herrens bön 

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.  

 

Välsignelse 

Herren välsignar dig och beskyddar dig. 

Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. 

Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid och fred.  

I Guds Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn. 

Amen. 

Franciskus bön 
Herre, gör mig till ett redskap för Din fred.  

Låt mig bringa kärlek där hat råder.  

Låt mig bringa förlåtelse där orätt har begåtts.  

Låt mig skapa endräkt där tvedräkt råder.  

Låt mig bringa sanning där villfarelse råder.  

Låt mig bringa tro där tvivlet råder.  

Låt mig bringa hopp där misströstan råder.  

Låt mig bringa ljus där mörkret råder.  

Låt mig bringa glädje där sorgen råder. 

O, Mästare låt mig inte så mycket söka att bli tröstad som att trösta,  

inte så mycket söka att bli förstådd som att förstå,  

inte så mycket söka att bli älskad som att älska.  

Ty det är genom att ge som man får. 

Det är genom att glömma sig själv som man finner sig själv.  

Det är genom att förlåta som man blir förlåten.  

Det är genom att dö som man uppstår till det eviga livet. 

Amen 
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International Prisons Chaplains Association (IPCA) hjälper fängelsesjälavårdare överallt att hålla kontakt med 

varandra för att kunna vara mer effektiva i sin tjänst. Dess önskan är att stödja alla fängelsesjälavårdare 

oavsett ras, kön och religion. 

 

IPCA är medvetet om att fängelsesjälavårdarnas liv i slutna institutioner kan isolera dem från sina kyrkor. IPCA 

arbetar därför för att hjälpa fängelsesjälavårdare till globala kontakter med support för deras omsorg om 

intagna, liksom deras bekräftelse av den inneboende värdigheten hos varje enskild individ som hålls i 

fångenskap.    

 

IPCA skapar länkar till kyrkor och utmanar dem och deras församlingar att ta arbetet bland frihetsberövade 

mer seriöst.  

 

IPCA inbjuder kyrkor att erbjuda nödvändigt stöd till fängelsesjälavårdarnas arbete bland intagna och 

personal. 

IPCA är hängivet att implementera fred och rättvisa och bekräftar alla länders skyldighet att följa FN:s 

rekommendationer. 

(Från IPCA Afrika, världsböndagen 2015)  


