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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 
kärlek när du dog för oss på korset och 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 
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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 att 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 en 
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 
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  
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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 
splittringen innebär, att se vår delaktighet i detta och hoppas att det finns hopp bortom 
splittringens synd. Amen. 

 

DAG 4 Ett prästerligt folk kallat att förkunna evangeliet  
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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 Verticle 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. 

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 
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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. 
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.  
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 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.  

  

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 det finns 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 
dryck 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.  
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 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 skilda 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. 
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?  
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 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. 


