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TILL ER SOM ORGANISERAR BÖNEVECKAN FÖR  
KRISTEN ENHET 

 

Sökandet efter enhet under hela året 

Böneveckan för kristen enhet hålls för norra halvklotet under tiden den 18–25 januari. Dessa 
datum föreslogs 1908 av Paul Wattson. Tanken var att täcka dagarna mellan festdagarna för 
Petrus och Paulus och fick därför en symbolisk betydelse. På södra halvklotet, där januari 
månad är semesterperiod, söker ofta kyrkorna andra dagar för att fira böneveckan – till 
exempel runt pingst (som föreslogs av Faith and Order 1926), en tid som också har symbolisk 
innebörd för kyrkan.  

I medvetande om behovet av flexibilitet inbjuder vi er att använda detta material under hela 
året för att ge uttryck för den gemenskap som kyrkorna redan har uppnått och för att be 
tillsammans för den fulla enhet som är Kristi vilja.  

Anpassning av texten   

Detta material erbjuds med förutsättning att den, där det är möjligt, skall anpassas efter den 
lokala situationen. Hänsyn bör tas till lokal praxis för liturgi och bön liksom till hela det 
sociala och kulturella sammanhanget. En sådan tillämpning bör helst ske i en ekumenisk 
gemenskap. På många håll finns redan ekumeniska former för att tillämpa materialet. På 
andra håll hoppas vi att behovet av att tillämpa det kan bli en stimulans att skapa sådana 
former.  

Användning av böneveckans material 

 För kyrkor och kristna församlingar som firar böneveckan tillsammans enbart med en 
gemensam gudstjänst erbjuds en ordning för ekumenisk gudstjänst. 

 Kyrkor och kristna församlingar kan också ta in material från böneveckan i sina egna 
gudstjänster. Bönerna från ekumenisk gudstjänst, ”de åtta dagarna”,1 och valet av 
ytterligare böner kan användas på lämpligt sätt i dessa sammanhang.  

 De församlingar som firar böneveckan i sina egna gudstjänster varje dag kan 
använda materialet från de ”åtta dagarna” för dessa gudstjänster.  

 De församlingar som önskar genomföra bibelstudier i anslutning till böneveckans 
tema kan som utgångspunkt använda de bibliska texterna och reflektionerna som ges 
i de ”åtta dagarna”. Varje dag kan samtalen leda till att samlingen avslutas med en 
stund av förbön.  

 De som önskar be enskilt kanske kan använda materialet som hjälp för att utforma 
sitt eget böneliv. På detta sätt kan medvetandet stärkas om att de står i gemenskap 
med andra som ber för en allt synligare enhet i Kristi kyrka över hela världen. 

 

                                                      

1 Dvs dagarna i böneveckan, 18–25 januari. 
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DEN BIBLISKA TEXTEN FÖR 2016  
 

1 Petrusbrevet 2:9–10 

 

Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som 
skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. 
Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet 
har nu funnit barmhärtighet.  

 

 

 

INTRODUKTION TILL TEMAT FÖR 2016 
 

Kallade att förkunna Guds storverk 

( Jfr 1 Pet 2:9) 

Bakgrund

Den äldsta dopfunten i Lettland daterar sig till tiden då Lettlands främste evangelist, S:t 
Meinhard var biskop i Lettland 1186-1196. Den fanns ursprungligen i katedralen i Ikšķile. 
Idag finns den i centrum av den lutherska katedralen i landets huvudstad, Riga. Placeringen 
av dopfunten, så nära katedralens ornamenterade predikstol, berättar tydligt om relationen 
mellan dop och förkunnelse.  

Detta utgör en kallelse som delas av alla döpta, att 
förkunna Guds storverk. Denna kallelse är också 
grunden till temat för böneveckan för kristen enhet 
2016. Medlemmar från olika kristna kyrkor i Lettland 
har inspirerats av dessa två verser från 1 Petrusbrevet i 
förberedelserna till materialet för veckan.  

Arkeologiska fynd ger anledning att förmoda att 
kristendomen först fördes till östra Lettland under 900-
talet av bysantiska missionärer. Emellertid dateras 
Lettlands kristnande till 1100- och 1200-talen och det 
missionsarbete som utfördes av S:t Meinhard och 
senare andra tyska missionärer. 

Huvudstaden Riga var en av de första städerna som 
antog den lutherska reformationen på 1500-talet. Under 
1800-talet kom missionärer från Moravakyrkan (de 
herrnhutiska bröderna) att återuppliva och fördjupa 
den kristna tron över hela landet. Ättlingarna till dessa 
kom att spela en central roll i arbetet som ledde fram till 
självständigheten 1918.  
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Landets historia, med dess skiftande perioder av konflikter och lidande, har haft avgörande 
betydelse för kyrkornas liv i dagens Lettland. Det är ett tragiskt faktum att en del tidigare 
missionärers och korsfarares användning av våld har förvrängt andemeningen i evangeliet. 
Genom århundradena har Lettland blivit ett religiöst och politiskt slagfält för skilda 
nationella och konfessionella krafter. Förändringarna av politisk dominans i olika delar av 
landet medförde också växlingar när det gäller människors konfessionella tillhörighet. Idag 
är Lettland en korsväg där romerska katolska, protestantiska och ortodoxa regioner möts. På 
grund av dessa unika förhållanden är Lettland ett hem för många skilda kristna traditioner 
där ingen dominerar över de andra.  

Lettland var från 1918 och fram till 1940 en självständig stat efter första världskriget och de 
ryska och tyska stormakternas sammanbrott. Andra världskriget och de decennier som följde 
på det med dess totalitära antikristna ideologi – ateistisk nazism och kommunism – fick 
förödande konsekvenser för Lettlands land och folk ända fram till Sovjetunionens sönderfall 
1991. Under dessa år kom de kristna att förenas i ett gemensamt vittnesbörd om evangeliet – 
ända till martyrium. Kristna upptäckte när man fick genomlida tortyr, landsförvisning och 
död på grund av tron på Jesus Kristus, att de var en del av det kungliga prästerskap, som 
aposteln Petrus talade om.  

Detta gemensamma band av lidande skapade en djup gemenskap mellan de kristna i 
Lettland. I detta upptäckte de det prästerskap som förenade dem genom dopet. Genom detta 
kunde de se sitt lidande som en gemenskap med Jesu lidande för de andras skull.  Biskop 
Sloskans museum (han tillbringade åtta år i sovjetiska läger) är ett av många uttryck för 
denna gemensamma erfarenhet. På innerväggen av detta museum finns fyra listor över 
martyrer och förföljda kristna – medlemmar i ortodoxa, lutherska, baptistiska och katolska 
kyrkor.  

Erfarenheten av att sjunga och be tillsammans – där också Lettlands nationalsång, Gud 
välsigne Lettland, finns med – var avgörande när Lettland fick tillbaka sin självständighet 
1991. Brinnande böner om frihet uppstämdes i många kyrkor runt om i huvudstaden. 
Förenade i sång och bön byggde obeväpnade medborgare barrikader på Rigas gator och stod 
skuldra vid skuldra för att stoppa sovjetiska stridsvagnar.  

Emellertid kom det totalitära mörkret under 1900-talet för många att skapa ett främlingskap 
inför sanningen om Gud Fadern, hans uppenbarelse i Jesus Kristus och den heliga Andens 
kraft. Med tacksamhet ser vi att den postsovjetiska perioden har inneburit en förnyelse för 
kyrkorna. Många kristna kommer tillsammans för att be i små grupper och samlas till 
ekumeniska gudstjänster. I medvetande om att Kristi ljus och nåd inte har trängt igenom och 
förvandlat alla människor i Lettland vill de be och arbeta tillsammans för att de historiska, 
etniska och ideologiska sår, som fortfarande vanställer det lettiska samhället, ska helas.  

Kallelsen att vara Guds folk 

Aposteln Petrus säger till den tidiga kyrkan att de i sökandet efter mening, innan de hade 
tagit emot evangeliet, inte var ett folk. Men genom att ta emot kallelsen att vara Guds utvalda 
folk och ta emot kraften av Guds frälsning i Jesus Kristus blev de ett Guds folk. Denna 
verklighet, lika för alla kristna, uttrycks genom dopet i vilket vi föds på nytt genom vatten 
och den heliga Anden (jfr Joh 3:5). I dopet dör vi bort från synden för att uppstå med Kristus 
till det nya livet av nåd i Gud. Det är en ständig utmaning att förbli medveten om denna nya 
identitet i Kristus.  

 
– Hur ska vi förstå vår gemensamma kallelse att vara ”Guds folk”?  
– Hur kan vi uttrycka vår identitet som döpta att vara ett ”kungligt 
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prästerskap”?  
 

Att höra om Guds storverk  

Dopet öppnar för en ny spännande resa där varje ny kristen förenas med Guds folk genom 
alla tider. Guds ord – de skrifter som kristna från alla traditioner ber med, studerar och 
reflekterar över – är grunden för en verklig gemenskap, låt vara ofullständig. När vi delar de 
heliga texterna från Bibeln läser vi om Guds befriande gärningar i frälsningshistorien: hur 
han ledde sitt folk ut ur slaveriet i Egypten och hur han uppväckte Jesus från de döda, det 
största av Guds verk. Detta öppnar det nya livet för oss alla. Och än mer, en läsning av 
Bibeln under bön leder kristna människor till upptäckten av hans storverk i deras egna liv.  

 

- På vilka sätt kan vi se och svara på Guds storverk:  i gudstjänst och sång, i 
arbete för rättvisa och fred? 

- Hur kan vi slå vakt om Skriften som det levande Ordet, vilket kallar oss till 
större enhet och mission?  

 

Gensvar och proklamation 

Gud har utvalt oss, men inte som ett privilegium. Han har gjort oss heliga, men inte därför 
att kristna är mer värdefulla än andra. Han har utvalt oss för att fullfölja ett ändamål.  Vi är 
heliga endast så länge vi är engagerade för Guds tjänst, vilket alltid innebär att föra hans 
kärlek vidare till alla människor. Att vara ett prästerligt folk innebär att stå i tjänst för 
världen. Kristna lever i dopets kallelse och bär vittnesbörd om Guds storverk på många olika 
sätt:  

Att läka det som är skadat. Krig, konflikter och övergrepp har skadat känsloliv och relationer 
bland Lettlands invånare och i många andra länder. Guds nåd hjälper oss att be om förlåtelse 
för de hinder som står i vägen för försoning och helande, att ta emot barmhärtighet och att 
växa i helighet.  

Att söka efter sanning och helhet. Medvetandet om vår gemensamma identitet i Kristus kallar 
oss att arbeta med svaren på de frågor som fortfarande splittrar oss kristna. Vi är kallade 
precis som lärjungarna på vägen till Emmaus, att dela våra erfarenheter och så, på vår 
gemensamma vandring, upptäcka att Jesus Kristus är mitt ibland oss.  

Ett aktivt engagemang för mänsklig värdighet. Kristna som har förts ut från mörkret till Guds rikes 
underbara ljus kommer att upptäcka det oändliga värde som finns hos allt mänskligt liv. 
Genom gemensamma sociala projekt och kärleksgärningar kan vi nå ut till de fattiga, de 
behövande, till missbrukare och till dem som är marginaliserade.  

 

- När vi reflekterar över vårt engagemang för kristen enhet, vad behöver vi då be 
om förlåtelse för?  

- Om vi känner Guds barmhärtighet, hur kan vi tillsammans med andra kristna 
engagera oss i sociala projekt och kärleksgärningar?   

 

Introduktion till resten av materialet  

Den ekumeniska gudstjänsten använder sig av symboler: Bibeln, ett tänt ljus och salt för att 
på ett synligt sätt uttrycka de storverk vi som döpta kristna är kallade att förkunna för 
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världen. Både salt och ljus är bilder från evangeliet som Jesus använder i Bergspredikan (jfr 
Matt 5:13–16). De beskriver vår kristna identitet: Ni är salt… Ni är ljus… Och de beskriver 
vårt uppdrag: Att vara jordens salt och världens ljus…  

Salt och ljus är bilder för vad det är som kristna har att erbjuda män och kvinnor i vår tid. Vi 
hämtar ett ord från Gud som ger näring åt livet som ofta kan tyckas vara utan mening och 
tomt. Och vi tar ett nådens ord som vägleder och hjälper människor att se och förstå sig 
själva och sin värld.  

Representanter från en rad olika ekumeniska initiativ i Lettland blev ombedda att reflektera 
över ett utvalt tema och över erfarenheter från sin egen verksamhet. Deras reflektioner blev 
en utgångspunkt för det material som erbjuds för de åtta dagarna under böneveckan. 
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FÖRARBETET TILL MATERIALET (ENGELSKA) 
 

The preparatory work on the theme for this year’s week of prayer material was undertaken 
by a group of representatives from different parts of Latvia, brought together at the 
invitation of the Roman Catholic Archbishop of Rīga, the Most Reverend Zbigņevs 
Stankevičs.  
 
Gratitude is extended in particular to:  
 
Ms Anda Done (Lutheran Church)  
Mr Levi Ivars Graudins (Latvia House of Prayer for All Peoples)  
Ms Zanna Hermane (Vertikale Television, Sunday Morning Christian Programme)  
Mr Nils Jansons (Chemin Neuf Community)  
Sr Rita Refalo (Religious of the Pro Sanctitate Movement)  
Ms Velta Skolmeistere (Catholic Youth Centre of the Archdiocese of Riga)  
Ms Gunta Ziemele (Catholic Youth Centre of the Archdiocese of Riga)  

The texts proposed here were finalized during a meeting of the International Committee 
nominated by the Faith and Order Commission of the World Council of Churches and the 
Pontifical Council for Promoting Christian Unity. The members of the Committee joined 
with representatives of the Latvian Churches in September 2014 at the Rīga Metropolitan 
Roman Catholic Seminary. They extend very heartfelt thanks to Mgr Pauls Kļaviņš for 
generously hosting the meeting, and to the staff and students of the seminary for their kind 
hospitality. In particular they wish to thank Fr Aivars Līcis and Fr Kārlis Miķelsons who 
facilitated their work and visits. The participants were generously accompanied and guided 
on a visit to the Island of St Meinhard on the Daugava River near Ikšķile with ruins of the 
first Cathedral (consecrated in 1186), the Lutheran and Catholic Cathedrals of Rīga, and St 
Saviour’s Anglican Church in Old Rīga. These visits proved to be invaluable in the 
production of the text. 
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EKUMENISK GUDSTJÄNST  

Introduktion till gudstjänsten  
 

Den lettiska grupp som arbetat med materialet föreslår att representanter från olika kyrkor 
går in och bär en bibel, ett stort tänt ljus och en skål med salt. Bibeln kan läggas på en 
talarstol som används för läsningar. Saltet och ljuset kan placeras antingen på talarstolen, 
eftersom de är symboler för Guds ord, eller vid dopfunten, som symbol för vår dopkallelse.  

En korg med små ljus kan också ställas fram på altaret så att deltagarna efter predikan kan 
tända egna ljus från lågan på det ljus som burits in i början av gudstjänsten.  

Den lettiska gruppen att föreslår att responsorierna för Kyrie Eleison och Kriste Eleison sjungs 
gemensamt. Under Ordets gudstjänst föreslås i texten en kort respons från församlingen. 
Introduktionen till läsningarna använder ett begrepp – ”kärleksinjektion” – som härrör från 
grundaren av Pro Sanctitate-rörelsen Guglielmo Giaquinta2. Denna rörelse är verksam i 
Lettland och medlemmar från den har medverkat i förberedelserna av denna gudstjänst. 

  

                                                      
2 Pro Sanctitate är en världsomfattande rörelse rotad i katolsk tradition som poängterar kallelsen till 
helighet i det vardagliga livet. Rörelsen grundades 1947 av den italienska prästen och sedermera 
biskopen i Tivoli utanför Rom, Guglielmo Giaquinta. 
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GUDSTJÄNSTORDNING 

 

Temagudstjänst: Kallade att förkunna Guds storverk 

 

L: Ledare 
A: Alla  
T: Textläsare  

 Psalmförslagen är hämtade från den ekumeniska psalmboksdelen om inte annat anges 

I. Samling 

 

Processionspsalm 

Förslag: Psalm 37 

De som medverkar i gudstjänsten går in i procession och bär Bibeln, ljus och salt.  

 

Välkomstord 

L:  Kära vänner i Kristus. När vi samlas här för att tillsammans fira gudstjänst med 
bön för enhet, tackar vi Gud för det värde han gett oss som kristna och det 

uppdrag som beskrivs med orden hos aposteln Petrus: ”Ni är ett utvalt släkte, 

kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans 

storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.” Detta år ber vi 

tillsammans med de kristna i Lettland, som har förberett denna gudstjänst med 

förhoppningen att vi ska växa i gemenskap med vår herre Jesus Kristus med alla 

våra bröder och systrar som längtar efter enhet (jfr 1 Pet 2:9). 

 

II. Bön om den heliga Anden  

L: Heliga Ande, Faderns gåva genom hans son Jesus Kristus, förbli hos oss alla, 
öppna våra hjärtan och hjälp oss att lyssna till din röst. 

A:  Heliga Ande, kom över oss.  

L:  Heliga Ande, gudomliga kärlek, enhetens och helighetens källa, visa oss 
Faderns kärlek. 

A:  Heliga Ande, kom över oss.  

L:  Heliga Ande, kärlekens låga, rena oss, tag bort all splittring i våra hjärtan, i 
våra församlingar och i världen och gör oss så till ett i Jesu namn. 

A:  Heliga Ande, kom över oss.  

L:  Heliga Ande, stärk vår tro på Jesus, sann Gud och sann människa, som har 
burit vår synd på korset och fört oss till gemenskap genom sin uppståndelse. 

A:  Heliga Ande, kom över oss.  

L:  Fader, Son och helig Ande, förbli i oss, så att vi kan bli en gemenskap präglad 
av kärlek och helighet.  
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A:  Amen. 

 

Lovpsalm 

Förslag: Psalm 15 eller 16 

III. Bön om försoning 

L:  Gud inbjuder oss till försoning och helighet. Låt oss vända våra sinnen, våra hjärtan och 
våra kroppar till honom, så att vi kan ta emot försoningens nåd på vägen mot helighet.  

Tystnad 

L: Herre, skapa oss till din avbild. Förlåt oss när vi inte tar vara på den natur och den värld 
du har gett oss. Kyrie eleison. 

A: Kyrie eleison  (Om församlingen så önskar kan man välja att sjunga lämpligt Kyrie) 

L:  Jesus, du inbjuder oss att bli fullkomliga så som vår himmelske Fader är fullkomlig. 
Förlåt oss när vi misslyckas att vara heliga och vara ett folk med integritet och respekt 
för mänskliga rättigheter och människors värde. Kriste eleison. 

A: Kriste eleison  

L:  Livets Herre, du som också är fredens och rättvisans Herre, förlåt oss när vi för vidare en 
kultur av död, av krig och av orättvisor och misslyckas att bygga en kärlekens kultur. 
Kyrie eleison. 

A: Kyrie eleison 

L:  Barmhärtige Gud, fyll oss med din nåd och helighet. Gör oss till kärlekens sändebud 
överallt där vi går. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. 

A:  Amen  

IV. Ordets gudstjänst  

L: Guds ord som vi ska lyssna till är en kärleksinjektion i våra liv.  

Textläsning Jesaja 55:1-3  

T:  Så lyder Herrens ord. 

A:  Gud, vi tackar dig.  

Växelläsning Psaltaren 145:8–9, 15–16 och 17–18  

T:  Herrens lov vill jag sjunga, prisa hans heliga namn nu och för evigt. 

A:  Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans heliga namn nu och för evigt. 

T: Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.  

Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat.    

A: Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans heliga namn nu och för evigt. 

T: Allas ögon är vända mot dig, och du ger dem föda i rätt tid. 

Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger.  

A: Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans heliga namn nu och för evigt. 

T: Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar, kärleksfull i allt han gör. 
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Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom.  

A: Herrens lov vill jag sjunga och prisa hans heliga namn nu och för evigt. 

Textläsning 1 Petrusbrevet 2:9–10 

T: Så lyder Herrens ord. 

A: Gud, vi tackar dig.   

Evangelium Matteusevangeliet 5:1–16  

T: Så lyder det heliga evangeliet. 

A: Lovad vare du. Kristus.   

 

Predikan  

Psalm 

Förslag: Psalm 38b 

V. Förpliktelse att vara salt och ljus  

Ledaren inbjuder församlingen med följande uppmaning:  

L: Vi har lyssnat till orden från Bibeln som vi ärar och uppskattar och vi har tillsammans 
fått näring från dem. Nu vill vi bära ut Guds ord till världen runt omkring oss, 
eftersom vi är förenade i ett uppdrag att vara jordens salt och världens ljus och 
förkunna Guds storverk.  

Som ett tecken på det uppdrag som vi delar inbjuder vi dig som så önskar att komma 
fram och smaka några korn av saltet och tända ett ljus från det ljus som vi bar in. Håll 
ditt ljus tänt till slutet av gudstjänsten.  

VI. Hoppets böner  

L: Som Guds barn, medvetna om vår värdighet och vårt uppdrag, låt oss be och bekräfta 
vår önskan att vara ett heligt Guds folk. 

Tystnad  

L: Kärleksfulle Fader, förvandla våra hjärtan, våra familjer, våra församlingar och vårt 
samhälle.  

A:  Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus.  

L: Livets vatten, stilla den törst som finns i vårt samhälle, törsten efter värdighet, efter 
kärlek, efter gemenskap och helighet.  

A:  Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus.  

L: Heliga Ande, glädjens och fredens Ande, hela den splittring som vi skapat genom vårt 
missbruk av makt och pengar. Försona oss rakt genom skilda kulturer och språk. Förena 
oss som Guds barn.  

A: Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus  

L: Treenige Gud av kärlek, led oss ut från mörkret till ditt underbara ljus. 

A: Gör hela ditt folk heligt och enat i Kristus 
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L: Herre Jesus Kristus, vi har gjorts till ett med dig i dopet och vi vill därför förena våra 
böner med dina med de ord du själv har lärt oss.  

A: Vår Fader, du som är i himlen …   

VII. Fridshälsningen  

L: Jesus sade: Ni är jordens salt, ni är världens ljus. Låt ert ljus lysa för människorna, så 
att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Var jordens salt. Var 
världens ljus. 

Den uppståndnes fred vare med er alla. Låt oss ge varandra ett tecken på Kristi fred.  

Slutpsalm 

Förslag: Psalm 332 i Den svenska psalmboken/331 i Psalmer och sånger 

VIII. Välsignelse och sändning  

 
L: Saliga de fattiga i anden. 

Saliga de som sörjer. 
Saliga de barmhärtiga 
Saliga de renhjärtade. 
Saliga de som håller fred. 
Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. 
 
Välsignad är du genom Gud, Fadern, Sonen och den heliga Anden. 

 
A: Amen 

 
L: Gå i Kristi frid och tjäna honom med era liv. 

 

A: Amen 
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BIBLISKA REFLEKTIONER  

OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA   

 

DAG 1  Låt stenen rullas bort                   

 

Hes 37:12–14  Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk. 
Psalt 71:18b–23 Din makt och trofasthet, o Gud, når upp till skyarna.  

Rom 8:15–21   Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall 

uppenbaras och bli vår. 

Matt 28:1–10   Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. 

Kommentar 

Dagens reflektioner har förberetts av det katolska ungdomscentret i Rigas ärkestift och har sprungit 
fram ur deras erfarenheter av att organisera en ekumenisk korsvandring: en mycket betydelsefull 
händelse i det lettiska livet. Denna erfarenhet utmanar till reflektion över vad lidandet och 
uppståndelsen betyder i den lettiska kontexten och över Guds storverk som de döpta kristna kallas att 
förkunna.  
 

 Lettlands sovjetiska historia fortsätter att kasta skuggor över människor i landet. Det 
finns fortfarande mycket av sorg och smärta och oläkta sår där det är svårt att förlåta. 
Allt detta kan liknas vid den stora sten som täckte ingången till Jesu grav. Detta visar 
oss på sår som håller oss fångna i en andlig grav.  
 

 Men om vår smärta mitt i lidandet är förenad med Kristi smärta slutar inte historien 
här med fångenskapen i graven. Jordbävningen vid uppståndelsen är en skakande 
händelse som öppnar våra gravar och befriar oss från den smärta och bitterhet som 
håller oss isolerade från varandra.  
 

 Detta är Guds storverk: hans kärlek, som skakar om världen, som rullar bort 
stenarna, som befriar oss och kallar oss ut till gryningen av en ny dag. Här, i denna 
nya gryning, blir vi återförenade med våra systrar och bröder som också har varit 
fängslade och utsatta för det onda. Och liksom Maria från Magdala måste vi ”springa 
fort” från detta glädjefyllda ögonblick för att berätta för andra vad Gud har gjort. 

Frågor  

 Vilka händelser och situationer i våra egna liv eller omständigheter finns det som gör 
att vi själva stänger in oss i en grav – i dysterhet, sorg, oro, ängslan och förtvivlan? 
Vad hindrar oss från att ta emot löftet och glädjen över Kristi uppståndelse?   

 Hur beredda är vi att dela våra erfarenheter av Gud med dem vi möter?  
 

Bön 

Jesus, vår Herre, du har alltid älskat oss från begynnelsen och du har visat oss djupet av din 
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kärlek när du dog för oss på korset och så delade vårt lidande och våra sår. Inför foten av ditt 
kors lägger vi nu ned allt det som skiljer oss från din kärlek. Rulla bort de stenar som håller 
oss fängslade. Uppväck oss till din uppståndelsemorgon. Låt oss där möta våra bröder och 
systrar från vilka vi har skiljts. Amen. 

 

DAG 2  Kallade att vara glädjens budbärare  

 
Jes 61:1–4   Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig 
 att frambära glädjebud till de betryckta. 
Psalt 133  Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans! 
Fil 2:1–5 Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. 
Joh 15:9–12 Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. 

Kommentar 

Under den sovjetiska tiden var kristen närvaro omöjlig i offentliga medier i Lettland. Efter 
självständigheten började den statliga radion sända kristna program med fokus på enhet och mission. 
Man erbjöd ett forum för ledare från olika kyrkor där man kunde möta varandra. Detta offentliga 
vittnesbörd i ömsesidig respekt, kärlek och glädje, bidrog till en ny stämning i Lettlands ekumeniska 
liv. Erfarenheterna från att skapa kristna program i den lettiska statsradion har inspirerat till dessa 
reflektioner: 
 

 Den glädje som springer fram ur evangeliet utmanar oss kristna att leva ut Jesajas 
profetia: ”Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att 
frambära glädjebud till de betryckta.”  Vi längtar efter de glada nyheterna som kan 
läka våra hjärtan och befria oss från allt som binder oss och håller oss fångna.   
 

 När vi sörjer över vårt eget lidande saknar vi kanske kraft att förkunna den glädje 
som kommer från Jesus. Men ändå, när vi känner oss oförmögna att ge något till 
någon annan, får vi bära vittnesbörd om det lilla vi har. Då kommer Jesus att 
mångfaldiga det i oss och bland de människor som finns runt omkring oss.  
 

 I evangeliet säger Jesus: ”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i 
min kärlek”. Och: ”Älska varandra så som jag har älskat er”.  Det är på detta sätt som 
vi kan upptäcka hans glädje i oss så att vår glädje kan bli fullkomlig. Denna 
ömsesidiga kärlek och ömsesidiga glädje utgör hjärtat i vår bön för enhet. Som 
psalmisten säger: ”Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans”.   

Frågor 

 Vad banar väg för glädje i världen och i kyrkorna?  

 Vad kan vi ta emot från andra kristna så att Jesu glädje förblir i oss och gör oss till 
bärare av vittnesbördet om de goda nyheterna?  
 

Bön  

Kärlekens Gud, se till vår vilja att tjäna dig trots vår andliga fattigdom och begränsade 
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förmåga. Fyll vår djupaste längtan i våra hjärtan med din närvaro. Fyll våra brustna hjärtan 
med din helande kärlek, så att vi kan älska så som du har älskat oss. Ge oss enhetens gåva så 
att vi kan tjäna dig med glädje och dela din kärlek med alla. Om detta ber vi i Jesu Kristi 
namn, din Son och vår Herre.  Amen  

 

DAG 3 Vittnesbördet om gemenskap  

 
Jer 31:10–13   De skall komma till Sions höjd och jubla. 
Psalt 122   Be om välgång för Jerusalem! Må de som älskar dig leva i trygghet. 
1 Joh 4:16b–21   Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men hatar sin broder, då ljuger han. 
Joh 17:20–23    Jag ber, att de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har 

sänt mig. 

Kommentar  

Under mer än ett decennium har Chemin Neuf (den nya vägen), en internationell katolsk gemenskap 
med en ekumenisk kallelse, verkat i Lettland. Den har såväl katoliker som lutheraner som medlemmar. 
Tillsammans har de upplevt den glädje som springer fram ur gemenskapen i Kristus, men också 
smärtan över splittringen. Som ett tecken på denna splittring placerar man en tom patén och en tom 
kalk på altaret under kvällsbönen. Deras erfarenheter har varit inspiration för dessa reflektioner: 

 

 Splittringen mellan kristna är ett hinder för evangelisation. Världen kan inte tro att vi 
är Jesu lärjungar om vår kärlek till varandra är ofullständig. Vi känner smärta över 
denna splittring när vi inte tillsammans inte kan ta emot Kristi kropp och blod i 
nattvarden, enhetens sakrament.  
 

 Källan till vår glädje är vårt gemensamma liv i Kristus. Att leva vårt liv i gemenskap 
innebär att välkomna, älska, tjäna, be och bära vittnesbörd tillsammans med kristna 
från olika traditioner. Detta är en pärla med stort värde som har blivit oss given av en 
heliga Anden.  
 

 Natten före sin död bad Jesus om enhet och kärlek bland oss. Idag lyfter vi våra 
händer och ber tillsammans med Jesus om kristen enhet. Vi ber för biskopar, präster 
och medlemmar i alla kyrkor. Vi ber att den heliga Anden skall leda oss alla på denna 
enhetens väg.  

Frågor  

 Hur ser vi på kristna i andra kyrkor och är vi beredda att be om förlåtelse för våra 
fördomar mot dem?  

 Vad kan var och en av oss göra för att minska splittringen bland kristna?   

 

Bön 

Jesus, vår Herre, du som bad att vi alla skulle bli ett, vi ber till dig om enhet mellan kristna så 
som du vill och önskar. Må din Ande göra det möjlig för oss att känna det lidande som 
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splittringen innebär, att se vår skuld i detta och hoppas att det finns hopp bortom 
splittringens synd. Amen. 

 

DAG 4 Ett prästerligt folk kallat att förkunna evangeliet  

 
1 Mos 17:1–8   Ditt namn skall vara Abraham, ty jag skall låta dig bli fader till många folk. 
Psalt 145:8–12   Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. 
Rom 10:14–15   Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? 
Matt 13:3–9   En del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och 

trettiofalt. 

Kommentar 

Dessa reflektioner har inspirerats av producenterna för det kristna programmet Vertikale på 
söndagsmorgnarna. Utmaningen att sända denna kristna röst i den lettiska nationella televisionen har 
lärt dem att det är bara när vi erkänner andra kristna som bröder och systrar som vi vågar föra ut 
Guds ord på den offentliga arenan.  

 

 I dagens värld, mer än någonsin tidigare, flödar orden in i våra hem. Inte bara genom 
samtal men också från television, radio och nu också genom sociala medier. Dessa 
ord innehåller kraft att bygga upp men också att riva ned. En stor del av denna ocean 
av ord tycks meningslös: splittring snarare än uppbyggelse.  
 

 Man kan drunkna i en sådan ocean där det inte finns någon åsikt att gripa efter. Men 
vi har hört ett frälsande ord som har kastats ut till oss som en livlina. Det kallar oss 
till gemenskap och drar oss till enhet med andra, som också har hört det ordet. Förut 
var vi inte ett folk, men nu är vi Guds folk.  
 

 Mer än detta – vi är ett folk av präster. Tillsammans med andra har vi tagit emot hans 
ord, våra ord är inte längre enstaka droppar som går förlorade i en ocean. Nu har vi 
fått ett kraftfullt ord att förmedla. Vi kan säga det med full kraft: Yeshua, Gud räddar.  

Frågor  

 Vilka personliga ambitioner, tävlingsanda, falska föreställningar om andra kristna 
fördunklar vår förkunnelse av evangeliet? 

 Vem hör ett livgivande ord från oss?  

Bön 

Jesus, vår Herre, du har sagt att var och en kommer att förstå att vi är dina lärjungar om det 
finns kärlek mellan oss. Hjälp oss att, stärkta av din nåd, outtröttligt verka för den synliga 
enheten i din kyrka, så att de goda nyheterna, som vi är kallade att förkunna blir synliga i 
alla våra ord och handlingar. Amen. 
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DAG 5  Apostlarnas gemenskap 

 
Jes 56:6–8  Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk. 
Psalt 24  Vem får gå upp till Herrens berg? 
Apg 2:37–42  De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i 

brödbrytandet och bönerna. 
Joh 13:34–35  Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. 

Kommentar  

Gemenskapen mellan kristna ledare utgör ett synligt uttryck för det ekumeniska livet i Lettland. De 
samlas regelbundet tillsammans på Gaizins, Lettlands högsta berg, eller på andra platser för en 40-
timmars samvaro i bön och enkel gemenskap i samband med delade måltider. Under tiden dessa möten 
pågår stöds de av ständig bön och gudstjänst bland de troende. Dessa möten förnyar ledarnas 
medvetande om att de är medarbetare med varandra i Kristus. Erfarenheterna från grundaren av 
Latvia House of Prayer for All Peoples har inspirerat till följande reflektioner: 

 

 Jesu bud om att älska varandra är inte teoretisk. Vår gemenskap med varandra i 
kärlek blir konkret när vi medvetet samlas som Kristi lärjungar för att dela 
gemenskap och bön i den heliga Andens kraft.  
 

 Ju oftare kristna, speciellt deras ledare, möter Kristus tillsammans i ödmjukhet och 
tålamod, desto mer minskar fördomarna. Ju mer vi upptäcker Kristus hos varandra, 
desto mer blir vi sanna vittnesbärare om Guds rike.  
 

 Ibland kan ekumenik tyckas vara mycket komplicerad. Men en gemenskap fylld av 
glädje, en delad måltid, gemensam bön och lovsång är uttryck för apostolisk 
enkelhet. På detta sätt följer vi budet att älska varandra och utropar vårt Amen till 
Kristi bön om enhet. 

Frågor  

 Vilken är vår erfarenhet av möte med andra som bröder och systrar i Kristus genom 
kristen gemenskap, måltidsgemenskap och gemensam bön?  

 Vilka är våra förväntningar på biskopar och andra kyrkliga ledare på vägen till 
kyrkans synliga enhet? Hur kan vi stödja och uppmuntra dem? 

Bön 

Gud, vår fader, må du ge all kristna, och särskilt dem som är ledare i din kyrka, vishetens 
ande så att vi med våra hjärtans ögon ser det hopp till vilket du har kallat oss: en kropp och 
en Ande, en Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader som är överallt och i alla. Amen. 

 

DAG 6  Hör vad jag har drömt 

 
1 Mos 37:5–8 Hör vad jag har drömt. 
Psalt 126  Då var allt som om vi drömde. 
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Rom 12:9–13 Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Visa varandra tillgivenhet och 
broderlig kärlek. 

Joh 21:25 Hela världen skulle inte rymma de böcker som då måste skrivas. 

Kommentar  

Kristen splittring smärtar. Kyrkor lider av sin oförmåga att enas som en enda familj kring 
nattvardsbordet. De lider av rivalitet och av en historia av stridslystnad. Ett enskilt svar på 
splittringen uppstod 2005 genom en ekumenisk tidskrift: Kas Mus Vieno? (”Vad förenar oss?”) 
Erfarenheterna av arbetet med denna tidskrift har inspirerat till följande reflektioner: 
 
 

 Josef har en dröm som är ett budskap från Gud. När Josef delar denna dröm med sina 
bröder reagerar de emellertid med ilska och våld, eftersom drömmen innebär att de 
måste buga sig ner inför honom. Efter en tid driver en hungersnöd bröderna till 
Egypten och de måste buga sig inför Josef. Men i stället för den förödmjukelse och 
förnedring de förväntar sig blir det ett ögonblick till försoning och nåd.  
 

 Jesus, precis som Josef, öppnar en vision för oss, ett budskap om liv i hans faders rike. 
Det är en vision om enhet. Men liksom Josefs bröder är vi ofta upprörda och fruktar 
visionen och vad den kan få för konsekvenser. Den kräver att vi ödmjukar oss och 
böjer oss för Guds vilja. Vi är rädda för den eftersom vi är oroliga för vad vi kan 
förlora. Men visionen handlar inte om att förlora. Den innebär snarare att återvinna 
de bröder och systrar vi har förlorat, dvs en återförening av familjen.  
 

 Vi har skrivit många ekumeniska texter. Men visionen om kristen enhet låter sig inte 
fångas enbart genom ekumeniska texter, hur viktiga de än är. Den enhet Gud vill 
med oss, den vision han ger oss, går långt bortom allt det vi kan uttrycka med ord 
eller innehåll i böcker. Visionen måste ta gestalt i våra liv, i bön och i det uppdrag 
som vi delar med våra systrar och bröder. Mest av allt behöver den förverkligas 
genom den kärlek vi visar varandra.  
 

Frågor  

 Vad betyder det att lägga fram våra drömmar om kristen enhet inför Jesu fötter?  

 På vilket sätt kallar visionen om enhet kyrkorna till förnyelse och förändring idag?  

Bön  

Himmelske Fader, ge oss ödmjukhet så att vi kan höra din röst, lyssna till din kallelse och 
dela din dröm om kyrkans enhet. Gör oss medvetna om splittringens smärta. Där splittring 
har gett oss hjärtan av sten, låt elden från din heliga Ande tändas i våra hjärtan. Inspirera oss 
med visionen av att vara ett i Kristus så som han är ett med dig, för att världen skall tro att 
du har sänt honom. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen.  
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DAG 7  Gästfrihet för bön 

Jes 62:6–7  På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken 
dag eller natt. 

Psalt 100   Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren med glädje. 
1 Pet 4:7b–10  Var då samlade och nyktra, så att ni kan be. 
Joh 4:4–14   Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.  
 

Kommentar 

Erfarenheterna av att be tillsammans under var och en av de åtta dagarna under böneveckan för 
kristen enhet har varit till hjälp för kristna i den lilla staden Madona att gemensamt samlas i vänskap. 
En särskild frukt av detta har varit invigningen av ett ekumeniskt kapell för bön i stadens centrum. 
Där finns det inslag av lutherska, katolska och ortodoxa traditioner. Här samlas kristna från Madona 
till ständig bön dygnet runt. Denna upplevelse utgör bakgrunden till följande reflektioner: 
 

 Så länge som Guds folk är delat och kristna människor är främlingar för varandra, är 
vi, precis som Jesus i Samarien, främlingar i ett främmande land, utan säkerhet, utan 
mat och utan en plats att vila sig på.  
 

 Israels folk längtade efter en säker plats där de kunde tillbe Gud. Jesaja berättar för 
oss om Guds härliga gärningar: han ställde ut vakter på Jerusalems murar så att hans 
folk kunde tillbe honom i trygghet dag och natt.  
 

 Under böneveckan för kristen enhet blir våra kyrkor och kapell platser för trygghet, 
vila och återhämtning för människor som förenas i bön. Utmaningen från denna 
vecka blir att skapa fler platser och avskilda tider för bön. När vi ber tillsammans blir 
vi ett enda folk.  

Frågor  

 Hur kan vi uppmuntra till ömsesidig gästfrihet bland församlingarna på vår ort?  

 Finns det en plats i vårt närområde där kristna från olika traditioner kan samlas i 
bön? Om inte, kan vi hjälpas åt att skapa en sådan plats?  

Bön 

Jesus, vår Herre, du bad dina apostlar att vaka och be tillsammans med dig. Hjälp oss att 
erbjuda världen avskilda tider och platser där vi kan finna återhämtning och fred så att vi 
genom att be tillsammans med andra kristna lär känna dig på ett djupare sätt. Amen.   
 
 

DAG 8  Hjärtan som brinner för enhet   

 
Jes 52:7–9  Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen, han som 

bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter. 
Psalt 30  Du vände min dödsklagan i dans. 
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Kol 1:27–29 Vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er. 
Luk 24:13-36  Med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som 

står om honom överallt i skrifterna. 

Kommentar  

Olika kyrkor i Lettland har kunnat arbeta tillsammans med evangelisation genom användning av de 
Alfakurser som har utarbetats i den anglikanska kyrkan Holity Trinity i Brompton, London. 
Människor i Lettland som har kommit till tro genom detta program fortsätter att vara öppna att lära 
och bli berikade av andra kristna församlingar. Denna erfarenhet har varit inspirationskälla för 
följande reflektioner: 

 

 De besvikna lärjungarna som lämnade Jerusalem och var på vandring till Emmaus, 
hade förlorat sitt hopp om att Jesus var Messias. Så vandrade de iväg från sin 
gemenskap. Det var en vandring av åtskiljande och isolering.  
 

 Som en motsatt vandring återvände de till Jerusalem fyllda av hopp med evangeliets 
budskap på sina läppar. Det var budskapet om uppståndelsen som drev dem tillbaka 
till centrum av församlingen och till gemenskap och vänskap.  
 

 Kristna försöker så ofta att evangelisera med en anda av tävling i förhoppning om att 
fylla sina egna kyrkor. Denna strävan överträffar önskan om att andra ska få höra det 
livgivande budskapet från evangeliet. Sann evangelisation innebär att resa från 
Emmaus till Jerusalem, en resa bort från isolering till enhet.  

Frågor  

 Vilka är de besvikelser som isolerar oss från andra?  

 Vilka är de gåvor (initiativ, metoder och program) som vi kan ta emot från andra 
kristna församlingar?  

Bön   

Jesus, vår Herre, du har gjort våra hjärtan brinnande och du har sänt oss tillbaka på vägen till 
våra bröder och systrar med evangeliets budskap på våra läppar. Hjälp oss att se det hopp 
och den lydnad till dina utmaningar som ständigt leder ditt folk till större enhet. Amen. 
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DEN EKUMENISKA SITUATIONEN I LETTLAND  
 

I. De kristna kyrkorna  

"Levande ekumenik" - dessa ord beskriver den ekumeniska situationen i Lettland idag. Olika 
kristna traditioner möter varandra i växande omfattning till gemensam bön och gemensamt 
vittnesbörd vid ett ökande antal tillfällen och platser.  

En del av denna dynamiska utveckling beror på att de tre största kyrkorna nära nog är lika 
stora medan de mindre kyrkorna är mycket aktiva. Lettland utgör ett slags mötespunkt 
mellan katolska, protestantiska och ortodoxa traditioner. Enligt officiella siffror från 2011 var 
34,3 procent av befolkningen lutheraner, 25,1 procent romerska katoliker, 19,4 procent 
ortodoxa och gammaltroende inom den rysk-ortodoxa kyrkan. 1,2 procent tillhör andra 
kristna kyrkor (såsom baptister, adventister, pingstvänner och andra frikyrkor), medan 20 
procent identifierar sig själva som tillhöriga andra religioner eller ingen religion alls. 
Lettland räknar officiellt med sex religiösa traditioner: luthersk, katolsk, baptistisk, ortodox, 
gammaltroende och judisk.  

II. Levande ekumenik 

Även om kyrkorna i Lettland ännu inte har bildat något nationellt kristet råd finns ett 
ekumeniskt liv som är fruktbart. Samarbetet mellan kyrkorna i Lettland är livaktigt när det 
gäller att föra det kristna budskapet ut till det nuvarande postmoderna samhället med dess 
mångfald och överflöd av åsikter. Det ekumeniska samarbetet och relationerna mellan de 
olika kristna samfunden i Lettland har, kan man säga, sin grund i kallelsen att förkunna Gus 
storverk.  

Det är en återkommande vana i Lettland att biskoparna från de katolska, ortodoxa, lutherska 
och baptistiska kyrkorna gör gemensamma uttalanden till samhället i frågor som rör etik, 
skydd av liv eller social rättvisa. Tack vare vänskapliga relationer mellan ledarna för den 
romersk-katolska och den lutherska kyrkan i Lettland ägde vigningen av den nuvarande 
katolske ärkebiskopen rum i den lutherska katedralen i Riga.  

Ledarna för de olika kyrkorna samlas för att tillsammans fira de viktigaste minnes- och 
helgdagarna, t.ex. den nationella befrielsedagen den 18 november. Guds ord förkunnas, tal 
hålls och musiker från många olika kristna kyrkor är engagerade.  

En av plattformarna för ekumenisk samverkan, där också den lettiska staten finns med, är 
det så kallade Rådet för andliga frågor. Det består av vad man kallar de traditionella 
samfunden, inklusive judarna. Rådet möts ungefär en gång om året och leds av 
premiärministern.  

En viktig frukt av ekumenisk samverkan gäller de statliga skolorna. Fyra av de största 
konfessionerna har tillsammans utarbetat undervisningsmaterial för kristen undervisning 
under de tre första skolåren med godkännande av utbildningsministern.  

Relationerna mellan biskopar och präster inom de lettiska kristna kyrkorna går emellertid 
långt utöver ekumeniska gudstjänster; de är rotade i genuin vänskap. Detta utmanar de 
skiljemurar som byggts upp under tidigare århundraden och gör det möjligt att erkänna 
varandra som tjänare för evangeliet. Katolska, lutherska och baptistiska biskopar möts 
regelbundet. De ber och lovar Gud tillsammans i en broderlig atmosfär och diskuterar 
viktiga frågor när det gäller Lettland.  
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Det finns också många andra exempel på samverkan på församlingsnivå. Det är till exempel 
evangelisationsprogram som organiseras tillsammans och baseras på Alphakurser. De 
katolska församlingarna S:ta Teresa av Jesusbarnet och S:ta Maria Magdalena, den lutherska 
kyrkan i Tornakalns (förort till Riga) och baptistförsamlingen i Agenskalns möts i 
gemenskap, arbetar tillsammans med sociala projekt och producerar en kalender. Sedan år 
2000 har de kristna församlingarna i Madona firat böneveckan för kristen enhet varje dag i 
olika kyrkor. Genom denna erfarenhet har många fått möta sina bröder och systrar från 
andra kristna traditioner för första gången. En särskild frukt som vuxit fram ur dessa 
erfarenheter är skapandet av det första ekumeniska bönekapellet i Lettland. Där kan bröder 
och systrar från skilda konfessioner be tillsammans. Kapellets dörrar står öppna dag och 
natt. Katoliker och lutheraner turas om för att se till att det finns en ständig bönefylld 
närvaro i kapellet. 

Förutom de aktiviteter som organiseras av kyrkor och församlingar, tas många ekumeniska 
initiativ av starkt motiverade enskilda kristna. Ett vältaligt exempel är öppnandet av det 
första ekumeniska kapellet, den helige Johannes döparens och Maria Magdalenas kapell, 
som byggdes på ett privat initiativ i den lilla byn Igate. Det används av människor från de 
fyra största kristna traditionerna i Lettland: lutheraner, katoliker, ortodoxa och baptister. 
Byggnaden invigdes den 18 januari 2013 av de katolska, lutherska och baptistiska 
biskoparna. En av de särskilda uppgifterna för folket i Igate är att be för barn, födda och 
ofödda, och för deras mödrar samt att hjälpa dem.  

Ett annat exempel på ett privat initiativ har varit mötena på Gaizins. En kristen lekman 
inbjöd ledarna för de olika lettiska kyrkorna att mötas tillsammans i gemenskap och bön på 
Lettlands högsta berg, Gaizins. De accepterade. Medan dessa möten pågår stöds de av andra 
troende som ber och firar gudstjänst under tiden. Dessa samlingar har hittills ägt rum sju 
gånger och alltfler kristna ledare har slutit upp.  

Vad är det som förenar oss? är en tidning som lanserades för tio år sedan av en enskild person. 
Inspirationen bakom detta var en djup längtan efter kyrkans enhet. Det första numret 
ägnade sig uteslutande åt böneveckan för kristen enhet. Senare kom andra nummer att 
behandla olika ekumeniska teman. Tidskriften delas ut gratis i olika lokala församlingar.  

Ekumeniskt samarbete kan också återfinnas i olika bönegrupper och gemenskaper som 
”Chemin Neuf”, Blå korset (en oberoende kristen organisation som arbetar mot alkohol och 
andra droger förebyggande, behandlande och eftervård) samt ”Kalnskola”, ”Effata”. 
Samarbete finns också i olika sociala projekt såsom bland fängelsepräster, ”Bethlehem House 
of Mercy” (ett rehabiliteringscentrum för tidigare alkohol- och drogberoende). I alla dessa 
rörelser och organisationer, i daglig bön och mission, fattar kristna från olika kyrkor 
varandras händer och bidrar till kristen enhet genom sin vardagliga tjänst.  

Eftersom Lettland har en rikedom av kristna traditioner påverkar detta familjelivet. Många 
par där makarna tillhör olika kyrkor möter i sitt dagliga liv alla de frågor som hör samman 
med den kvardröjande splittringen mellan kyrkorna, som t ex vigselordning, barnens kristna 
undervisning, att tillsammans gå till söndagsgudstjänsten och, kanske framför allt för aktiva 
kristna, att delta i nattvardsfirandet.   

Kristna familjer möter också andra problem i vårt moderna globala samhälle. För att på ett 
särskilt sätt möta familjen har ”Cana Fraternity” arbetat i Lettland sedan 1994. Ekumeniska 
familjefestivaler med inriktning på familjefrågor och för att stärka familjerna började 2006 i 
samarbete med kommunkonoret i Riga. Dessa arrangemang stöds särskilt av de olika 
frikyrkorna i Lettland i samarbete med de tre större kyrkotraditionerna.  

Media är mycket viktiga för evangelisationen. Ett ekumeniskt team producerar kristna 
program, som regelbundet sänds på Lettands statliga radio. Detta stimulerar enheten och 



24 
 

vänskapen mellan lettiska kristna. Ett katolskt videocentrum, ”Emanuels”, producerar Tv-
programmet ”Vertikale” för Lettlands kanal 1. Detta program försöker visa på det som 
förenar kristna, snarare än det som splittrar dem. Producenterna söker efter vittnesbörd från 
ortodoxer, katoliker, lutheraner, baptister och andra kristna församlingar. Till detta kommer 
en protestantisk radiostation, ”Lettlands kristna radio”, med många program som har 
ekumenisk betydelse.  

”Korsets väg”, som firas varje år, äger rum på Långfredagen på gatorna i flera lettiska städer 
– Kuldiga, Valmiera, Madona, Liepaja med flera. I Riga arrangerar det katolska 
ungdomscentret i Riga ärkestift en ekumenisk korsvandring som samlar tusentals 
människor, lutheraner, baptister, pingstvänner och människor från andra kyrkor 
tillsammans med katolikerna. I spetsen för processionen vandrar biskopar och präster från 
olika kyrkor sida vid sida. Förutom de vanliga inslagen i en korsvandring medverkar 
professionella skådespelare från olika teatrar i Lettland, som kommer från olika kyrkor. 
Denna bön förenar människor inte bara på ett religiöst, andligt sätt, utan också på ett 
kulturellt sätt. Genom dessa gemensamma ögonblick av tillbedjan och eftertanke är alla 
kristna förenade i bönen på korsvandringen: ”Vi tillber dig, Kristus, och vi lovsjunger dig. Ty 
du har genom ditt heliga kors försonat världen.”  

III. Utmaningar för den ekumeniska rörelsen  

Det finns goda förutsättningar för att utveckla ekumeniken i Lettland eftersom ingen av 
kyrkorna är dominerande. Och det finns många olika ekumeniska initiativ. Samtidigt måste 
man medge att dessa aktiviteter har växt fram inom en relativ liten grupp av människor som 
är mycket öppna för ekumeniska relationer, medan många kristna förblir likgiltiga eller till 
och med motståndare till dessa.  

En annan utmaning är avsaknaden av officiella samtalsgrupper mellan kyrkorna i Lettland. 
Åtskilliga ämnen manar till ekumenisk dialog. Överenskommelser i dessa frågor skulle med 
all säkerhet motivera lekmännen att bli mer ekumeniskt aktiva.  

Det är möjligt att säga att den ekumeniska utvecklingen är starkt beroende av personliga 
relationer och gemenskap som säkrar ett framgångsrikt förverkligande av ekumeniken. I 
många fall är det en av kyrkorna som tar initiativet, men det fulla ansvaret delas inte på ett 
tydligt sätt av de andra kyrkorna. Ett litet antal entusiaster bär största delen av bördan. 
Uppgiften för kyrkorna är att finna en väg som garanterar att man delar lika på ansvaret för 
ekumeniska initiativ.  

Till sist: en mycket viktig utmaning för att kunna växa i gemenskapen är den politiska 
situationen. Denna försvagar gemenskapsbanden med bröderna och systrar som tillhör den 
lettiska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet). Därför behöver nya möjligheter sökas för att 
fördjupa relationerna.  
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BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET – TIDIGARE TEMAN  
 
1968 användes för första gången ett material som producerats tillsammans av Kyrkornas världsråd 
Faith and Orderkommission och det Påvliga rådet för kristen enhet.  
 
1968  Gud skall få pris och ära (Ef 1:14)  
 
1969  Kallad till frihet (Gal 5:13) Förberedelsemöte hölls i Rom, Italien  
 
1970  Vi är Guds medhjälpare (1 Kor 3:9) Förberedelsemöte hölls i klostret i 

Niederaltaich, Västtyskland  
 
1971  Gemenskap från den heliga Anden (2 Kor 13:13)  
 
1972  Ett nytt bud ger jag er (Joh 13:34) Förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  
 
1973  Herre, lär oss att be (Luk 11:1) Förberedelsemöte hölls i klostret i Montserrat, 

Spanien  
 
1974  För att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herre (Fil 2:1–13) 

Förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  
 
1975  Guds vilja: att sammanfatta allt i Kristus (Ef 1:3–10)  

Material från en grupp i Australien; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  
 
1976  Vi skall bli lika honom (1 Joh 3:2) Material från Karibiska kyrkorådet; 

förberedelsemöte hölls i Rom, Italien  
 
1977  Fasthet i hoppet (Rom 5:1–5) Material från Libanon under inbördeskriget; 

förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  
 
1978  Inte längre främlingar (Ef 2:13–22) Material från en ekumenisk grupp i 

Manchester, England  
 
1979  Tjäna varandra till Guds ära (1 Pet 4:7–11) Material från Argentina; 

förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  
 
1980  Låt ditt rike komma (Matt 6:10) Material från en ekumenisk grupp i Berlin, 

Östtyskland; förberedelsemöte hölls i Milano, Italien  
 
1981  En ande – många gåvor – en kropp (1 Kor 12:3b–13) Material från 

Graymoorfäderna, USA; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  
 
1982  Må alla finna sitt hem hos dig (Ps 84) Material från Kenya; förberedelsemöte 

hölls i Milano, Italien  
 
1983  Jesus Kristus – världens liv (1 Joh 1:1–4) Material från en ekumenisk grupp på 

Irland; förberedelsemöte hölls i Céligny (Bossey), Schweiz  
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1984  Kallade att bli ett genom vår Herres kors (1 Kor 2:2 och Kol 1:20) 
Förberedelsemöte hölls i Venedig, Italien  

 
1985  Från död till liv genom Kristus (Ef 2:4–7) Material från Jamaica: 

förberedelsemöte hölls i Grandchamp, Schweiz  
 
1986  Ni skall bli mina vittnen (Apg 1:6–8) Material från Jugoslavien (Slovenien); 

förberedelsemöte hölls i Jugoslavien  
 
1987  Förenade i Kristus – en ny skapelse (2 Kor 5:17–6:4a) Material från England; 

förberedelsemöte hölls i Taizé, Frankrike  
 
1988  Guds kärlek fördriver rädslan (1 Joh 4:18) Material från Italien; 

förberedelsemöte hölls i Pinerolo, Italien  
 
1989  Att bygga gemenskap – en enda kropp i Kristus (Rom 12:5–6a) Material från 

Kanada; förberedelsemöte hölls i Whaley Bridge, England  
 
1990  Att de alla skall bli ett [...] då skall världen tro (Joh 17) Material från Spanien; 

förberedelsemöte hölls i Madrid, Spanien  
 
1991  Prisa Herren, alla folk! (Ps 117 och Rom 15:5–13) Material från Tyskland; 

förberedelsemöte hölls i Rotenburg an der Fulda, Västtyskland  
 
1992  Jag är med er alla dagar [...] Gå därför ut (Matt 28:16–20) Material från Belgien; 

förberedelsemöte hölls i Brügge, Belgien  
 
1993  Att bära Andens frukter för kristen enhet (Gal 5:22–23)  

Material från Zaïre; förberedelsemöte hölls nära Zürich, Schweiz  
 
1994  Guds husfolk – kallade att vara ett hjärta och en själ (Apg 4:23–37)  

Material från Irland; förberedelsemöte hölls i Dublin, Irland  
 
1995  Koinonia: Gemenskap med Gud och med varandra (Joh 15:1–17)  

Material från Faith and Order; förberedelsemöte hölls i Bristol, England  
 
1996  Se, jag står vi dörren och bultar (Upp 3:14–22)  

Material från Portugal; förberedelsemöte hölls i Lissabon, Portugal  
 
1997  Jag ber er på Kristi vägnar: Låt försona er med Gud (2 Kor 5:20)  

Material från Nordiska ekumeniska rådet; förberedelsemöte hölls i Stockholm, 
Sverige  

 
1998  Anden stöder oss i vår svaghet (Rom 8:14–27)  

Material från Frankrike; förberedelsemöte hölls i Paris, Frankrike  
 
1999  Han skall bo bland dem och de skall vara hans folk (Upp 21:1–7)  

Material från Malaysia; förberedelsemöte hölls i klostret i Bose, Italien  
 
2000  Välsignad är Gud som har välsignat oss i Kristus (Ef 1:3–14)  
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Material från Mellanösterns kristna råd; förberedelsemöte hölls i La Verna, 
Italien  

 
2001  Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:1–6)  

Material från Rumänien; förberedelsemöte hölls i Vulcan, Rumänien  
 
2002  Ty hos dig är livets källa (Ps 36:5–9)  

Material från CEEC och CEC; förberedelsemöte hölls nära Augsburg, Tyskland  
 
2003  Denna skatt har jag i lerkärl (2 Kor 4:4–18)  

Material från Argentina; förberedelsemöte hölls i Los Rubios, Spanien  
 
2004  Min frid ger jag er (Joh 14:23–31; Joh 14:27)  

Material från Aleppo, Syrien; förberedelsemöte hölls i Palermo, Sicilien 30  
 
2005 Kristus, kyrkans grund (1 Kor 3:1–23) 
 Material från Slovakien; förberedelsemöte hölls i Piestanÿ, Slovakien  
 
2006 Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:18–

20) Material från Irland; förberedelsemöte hölls i Prosperous, Co. Kildare, 
Irland 

 
2007 De döva får han att höra och de stumma att tala (Mark 7:31–37)  

Material från Sydafrika; förberedelsemöte hölls i Faverges, Frankrike  
 
2008  Be ständigt (1 Thess 5:(12a) 13b–18  

Material från USA; förberedelsemöte hölls i Graymoor, Garnison, USA  
 
2009  Att de må bli ett i min hand (Hes 37:15–28)  

Material från Korea; förberedelsemöte hölls i Marseille, Frankrike  
 
2010  Ni skall vittna om allt detta (Luk 24:48)  

Material från Skottland; förberedelsemöte hölls i Glasgow, Skottland  
 
2011  Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön (Apg 

2:42) Material från Jerusalem; förberedelsemöte hölls i Saydnaya, Syrien  
 
2012  Kristi seger förvandlar (1 Kor 15:5–-58)  

Material från Polen; förberedelsemöte hölls i Warszawa, Polen  
 
2013  Vad begär Gud av oss? (Mik 6:6–8) Material från Indien; förberedelsemöte 

hölls i Bangalore, Indien  
 
2014  Är Kristus delad? (1 Kor 1:1–17) Material från Kanada; förberedelsemöte hölls i 

Montréal, Kanada 
 
2015 Ge mig något att dricka (Joh 4:7) 
 Material från Brasilien; förberedelsemöte hölls i Sâo Paulo, Brasilien 
 
2016 Kallade att förkunna Guds storverk (1 Petr 2:9–10) 
 Material från Lettland; förberedelsemöte hölls i Riga, Lettland 
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NYCKELÅR FÖR BÖNEVECKANS HISTORISKA FRAMVÄXT 

(ENGELSKA)  
 
c. 1740  In Scotland a Pentecostal movement arose, with North American links, whose 

revivalist message included prayers for and with all churches.  
 
1820  The Rev. James Haldane Stewart publishes “Hints for the General Union of 

Christians for the Outpouring of the Spirit”.  
 
1840  The Rev. Ignatius Spencer, a convert to Roman Catholicism, suggests a ‘Union 

of Prayer for Unity’.  
 
1867  The First Lambeth Conference of Anglican Bishops emphasizes prayer for unity 

in the Preamble to its Resolutions.  
 
1894  Pope Leo XIII encourages the practice of a Prayer Octave for Unity in the 

context of Pentecost.  
 
1908  First observance of the ‘Church Unity Octave’ initiated by the Rev. Paul 

Wattson.  
 
1926  The Faith and Order movement begins publishing “Suggestions for an Octave 

of Prayer for Christian Unity”.  
 
1935  Abbé Paul Couturier of France advocates the ‘Universal Week of Prayer for 

Christian Unity’ on the inclusive basis of prayer for “the unity Christ wills by 
the means he wills”.  

 
1958  Unité Chrétienne (Lyons, France) and the Faith and Order Commission of the 

World Council of Churches begin co-operative preparation of materials for the 
Week of Prayer.  

 
1964  In Jerusalem, Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I prayed together Jesus’ 

prayer “that they all may be one” (John 17).  
 
1964  The Decree on Ecumenism of Vatican II emphasizes that prayer is the soul of 

the ecumenical movement and encourages observance of the Week of Prayer.  
 
1966  The Faith and Order Commission of the World Council of Churches and the 

Secretariat for Promoting Christian Unity [now known as the Pontifical Council 
for Promoting Christian Unity] begin official joint preparation of the Week of 
Prayer material.  

 
1968  First official use of Week of Prayer material prepared jointly by Faith and Order 

and the Secretariat for Promoting Christian Unity (now known as the Pontifical 
Council for Promoting Christian Unity).  
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1975  First use of Week of Prayer material based on a draft text prepared by a local 
ecumenical group. An Australian group was the first to take up this plan in 
preparing the 1975 initial draft.  

 
1988  Week of Prayer materials were used in the inaugural worship for The Christian 

Federation of Malaysia, which links the major Christian groupings in that 
country.  

 
1994  International group preparing text for 1996 included representatives from 

YMCA and YWCA. 
 
2004 Agreement reached that resources for the Week of Prayer for Christian Unity be 

jointly published and produced in the same format by Faith and Order (WCC) 
and the Pontifical Council for Promoting Christian Unity (Catholic Church). 

 
2008 Commemoration of the 100th anniversary of the Week of Prayer for Christian 

Unity. (Its predecessor, the Church Unity Octave, was first observed in 1908). 


