LITANI – med studieopplegg
Generalkonferansen 2008 vedtok et litani til Vår sosiale bekjennelse. Til de ulike avsnittene i litaniet er det i denne
oversikten samlet bibelvers, som kan benyttes som referanser for videre studier. Oversikten er utarbeidet av
Clayton Childers (General Board of Church and Society) og oversatt og tilrettelagt av Knut Refsdal, 2009.

GUD I ÅNDEN ÅPENBART I JESUS
KRISTUS, KALLER OSS VED SIN NÅDE
TIL Å BLI FORNYET I SKAPERENS BILDE,
SÅ VI KAN VÆRE ETT I TJENESTEN FOR
VERDEN.

Joh 1:14: Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi
så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra
sin Far, full av nåde og sannhet.
1 Mos 1:27: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde
skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem.
Joh 17:11: Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har
gitt meg, så de kan være ett, slik som vi er ett.
1 Joh 4:19: Vi elsker fordi han elsket oss først.

I DAG ER DAGEN DER GUD ER
OPPTATT AV SKAPERVERKETS
INTEGRITET, ØNSKER HELSE OG
HELHET FOR ALT LEVENDE, GRÅTER
OVER PLYNDRINGEN AV JORDENS
GODER. OG DET VIL VI OGSÅ GJØRE.

Kol 1:16-17: For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på
jorden, det synlige og det usynlige ... alt er skapt ved ham og til
ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.
Rom 8.21: Også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under
forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i
herligheten.
1 Mos 1:31: Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var
overmåte godt.

I DAG ER DAGEN DER GUD OMFAVNER
ALLE MENNESKEHETENS FARGER,
GLEDER SEG OVER MANGFOLD OG
ULIKHET , FORETREKKER
SOLIDARITETEN SOM FORVANDLER
FREMMEDE TIL VENNER. OG DET VIL VI
OGSÅ GJØRE.

Gal 3:28: Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri,
her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.
Apg 10:34-36: Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på
folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter
ham og gjør det som er rett. Dere kjenner det ordet han sendte
til Israels folk: evangeliet om fred ved Jesus Kristus, han som er
Herre over alle.
3 Mos 19:33-34: Når en innflytter bor i landet hos dere, skal
dere ikke undertrykke ham. Dere skal behandle ham som en
landsmann. Du skal elske ham som deg selv. For dere har selv
vært innflyttere i Egypt. Jeg er Herren deres Gud.

I DAG ER DAGEN DER GUD GRÅTER
MED ALLE DE MANGE SULTNE,
FORAKTER DEN VOKSENDE AVSTAND
MELLOM RIKE OG FATTIGE, KREVER
RETTFERDIGHET FOR ARBEIDERNE PÅ
TORGET. OG DET VIL VI OGSÅ GJØRE.

Jes 58:6-8: Slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som
med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de
undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker, at du deler ditt brød
med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus, at
du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine
egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår
skal snart leges og gro.

Jak 5:1-4: Og nå dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som
skal komme over dere! Rikdommen deres råtner, og klærne
blir møllspist, gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne
mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt
endetiden til å samle skatter! Men hør: Den roper høyt, den
lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres,
og nødropet fra dem som høster inn, har nådd fram til Herren
Sebaots øre.
Mal 3:5: Jeg kommer til dere og holder dom … mot dem som
holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enker og
farløse og fordreier innflytterens rett, men ikke frykter meg,
sier Herren, Allhærs Gud.

I DAG ER DAGEN DER GUD MISLIKER
VOLDEN I VÅRE HJEM OG I BYENS
GATER, IRETTESETTER VERDENS
KRIGSGALSKAP, YDMYKER DE
MEKTIGE OG LØFTER SMÅFOLK OPP.
OG DET VIL VI OGSÅ GJØRE.

Rom 12:17-18: Gjengjeld ikke ondt med ondt, ha tanke for det
som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er
mulig, så langt det står til dere.
Matt 5:9: Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds
barn.
Luk 1:50-53: Fra slekt til slekt varer hans miskunn for dem som
frykter ham ... Han støtte herskere ned fra tronen og opphøyet
de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de
rike tomhendte fra seg.

I DAG ER DAGEN DER GUD KALLER
ALLE NASJONER OG FOLKESLAG TIL Å
LEVE I FRED, FEIRER NÅR RETTFERD OG
MISKUNNHET MØTES, JUBLER NÅR
ULVEN BEITER SAMMEN MED
LAMMET. OG DET VIL VI OGSÅ GJØRE.

Mika 4:3-4: Han skal skifte rett mellom mange folk, felle dom
for mektige folkeslag langt borte. De skal smi sine sverd om til
plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke lenger
løfte sverd mot folk og ikke lenger lære å føre krig. Men alle
skal sitte trygt, hver under sitt vintre og fikentre, og ingen skal
skremme dem. For Herren, Allhærs Gud, har talt.
Mika 6:8: Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og
hva han krever av deg: at du skal gjøre det som er rett, vise
trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.
Jes 11:6: Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden
legge seg hos kjeet. Kalv og ungløve beiter sammen, mens en
smågutt gjeter dem.

I DAG ER DAGEN DER GUD
FORKYNNER GODT BUDSKAP FOR
FATTIGE, ROPER UT AT FANGER SKAL
FÅ FRIHET OG BLINDE FÅ SYNET IGJEN
OG SETTER UNDERTRYKTE FRI. OG DET
VIL VI OGSÅ GJØRE.

Luk 4:18-19: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg
til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å
rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å
sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.

