
1 

 

 

   
  

Material för Böneveckan 2014  
 

 
Tema: Är Kristus delad? 

Sammanställt av Påvliga rådet för kristen enhet och Kyrkornas världsråds 
kommission för tro och lära (Faith and Order)



2 

 

 

 

Innehåll 

 

Till er som organiserar böneveckan för kristen enhet  sid 3 

Den bibliska texten för år 2014   sid 4 

Introduktion till temat för år 2014   sid 5 

Ekumenisk gudstjänst    sid 8 

Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna  sid 15 

Den ekumeniska situationen i Kanada   sid 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Per-Magnus Selinder 

Redigering: Olle Kristenson 

Layout: Mikael Stjernberg 

 

 

Sveriges kristna råd          Svenska Bibelsällskapet



3 

 

 

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, eftersom de är festdagarna för apostlarna Petrus och 
Paulus och av symbolisk betydelse. På södra halvklotet, där januari månad är 
semesterperiod söker ofta kyrkorna andra dagar för att fira böneveckan – till exempel runt 
pingst, 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 att be 
tillsammans för den fulla enhet som är Kristi vilja.  

Anpassning av texten   

Detta material erbjuds med förutsättning att det, 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 ekumeniska gemenskaper 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 dess sammanhang.  

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

 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 fokusera 
de egna bönerna. På detta sätt understryks att de står i gemenskap med andra som 
ber över hela världen för en allt synligare enhet i Kristi kyrka. 

 

                                                      

 

1 Med ”de åtta dagarna” avses dagarna i böneveckan, dvs 18–25 januari. 
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Den bibliska texten för år 2014  

1 Kor 1:1–17 

Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till 
Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga 
tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.  

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. 

Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni 
blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap.  

Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor 
medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till 
slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till 
gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre. 

Men i vår herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att vara överens och inte dela upp er i olika 
läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter. Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina 
bröder, att det förekommer motsättningar bland er.  

Vad jag menar är att ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till 
Kefas”, eller ”Jag hör till Kristus”. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för 
er, eller var det i Paulus namn ni döptes?  

Jag är tacksam för att det bara är Crispus och Gaius som jag har döpt bland er, så att ingen kan säga 
att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanos och hans familj har jag också döpt, annars vet jag mig 
inte ha döpt någon. Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att förkunna budskapet, men inte 
med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi kors till tomma ord. 
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Introduktion till temat för år 2014 

 

1. Människorna i Kanada lever i ett land som präglas av mångfald både vad gäller språket 
och kulturen, men också klimatet. Vi har också en mångfald av uttryckssätt när det gäller 
den kristna tron. Att leva med denna mångfald, men samtidigt vara trogen Kristi önskan om 
enhet bland hans lärjungar, har lett oss fram till att reflektera över Paulus provokativa fråga i 
första Korinthierbrevet 1:17: ”Har Kristus blivit delad?” I tro svarar vi: ”Nej!” Ändå fortsätter 
våra kristna församlingar att leva i en skandalös splittring. Första Korinthierbrevet visar oss 
också en väg på vilken vi kan värdera och ta emot gåvor från andra, också nu mitt i vår 
splittring och att detta är ett sätt att uppmuntra oss i vårt arbete för kristen enhet.  

2. Kanada är känt för sin rikedom i naturen: dess berg, skogar, sjöar och floder, vetefält och 
kustlinjer mot tre hav. Vårt land sträcker sig från Atlanten till Stilla Oceanen och från 
gränsen mot USA till Nordpolen. Det är ett land rikt på jordbruk och naturrikedomar. 
Kanada är också ett land med många folkslag: Indianer, inuiter och métiser2 men också 
många människor från olika delar av världen som har kommit för att slå sig ned i Kanada.  

Det finns också två officiella språk – franska och engelska. Dessutom håller många 
kanadensare sitt kulturella och språkliga arv från sina förfäders hemland högt. Våra sociala 
och politiska skillnader beror oftast på språkliga, kulturella och regionala olikheter. Ändå lär 
vi oss att förstå hur dessa olika nationella identiteter bidrar till en hälsosam kanadensisk 
mångfald.  

Till denna miljö har många kristna fört med sig sina traditioner av att fira gudstjänst och i 
synen på den särskilda tjänsten. Paulus brev adresseras till oss rakt in i vår mångfald och 
inbjuder oss att erkänna att vi som kyrka i vår speciella situation varken bör isolera oss eller 
bekämpa varandra, utan snarare erkänna att vi hör samman med alla som bekänner Herrens 
namn.  

3. I det bibelavsnitt som har valts som utgångspunkt för våra tankar detta år börjar Paulus 
sina brev till korinthierna med en kraftfull öppning. Som en ouvertyr till en opera eller 
öppningstonerna till en symfoni slår detta avsnitt an ett tema som förbereder oss för vad som 
väntar i dessa brev. I texten finns det tre rörelser. Alla tre lägger en solid men också 
utmanande grund för våra reflektioner som kristna, som arbetar tillsammans i kyrkorna och 
i samhället idag.  

4. I den första rörelsen (1:1–3) riktar sig Paulus, som tillsammans med sin medkristne 
Sosthenes utgör en liten men äkta gemenskap av två, till en annan större och mycket aktiv 
gemenskap, de korinthiska kristna. Han adresserar brevet till korinthierna som ”Guds 
församling”, inte bara som en lokal gemenskap, utan som det fulla uttrycket för kyrkan i 
denna del av världen. Paulus påminner dem om att de är ett utvalt folk, som ”kallats att vara 
heliga” inte isolerade eller för sig själva, utan ”tillsammans med alla dem på varje plats som 
åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre.” Det sista uttrycket kan också 
översättas med ”såväl på deras ort som på vår”. De utgör alltså verkligen Guds kyrka, 
förbundna med alla dem som överallt åkallar Herren genom sin bekännelse var och en på sin 

                                                      

 

2 Indianer, inuiter och métiser räknas till Kanadas ursprungsbefolkning. Indianer och inuiter kallas 
First Nations i originaltexten, ett uttryck som används för att beteckna de ursprungsbefolkningar som 
levde i Kanada före européernas ankomst. Ursprungsbefolkningen i den arktiska delen kallar sig 
själva inuiter. Métiser är en term som används för människor med såväl inhemska som franska 
förfäder.   
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egen ort. Därefter utvidgar Paulus, liksom i alla sina brev, hälsningen med sina vanliga och 
kraftfulla ord om Guds nåd och frid. I Paulus språkbruk innebär betyder ordet ”nåd” Guds 
godhet och hans gåvor till oss genom Kristus och avser att locka fram vår tacksamhet till 
Gud och att göra gott mot andra. Hans ”frid” i all sin fullhet och ömsesidighet är 
gemenskapen (koinonia) med Gud.  

5. Var ser ni Guds nåd och frid i er lokala församling, i den större samhällsgemenskapen och i ert 
land? Hur kan ni röra er utanför begränsning till er omedelbara gemenskap för att föras samman i 
gemenskapen med alla kristna och med hela världen?  

6. När aposteln Paulus skall ge den korinthiska församlingen ett uppdrag börjar han med 
nästa rörelse i vår text (1:4–9) med att tacka ”Gud för att han gett [korinthierna] sin nåd 
genom Jesus Kristus.”  Detta är inte bara en formalitet, utan utgör en äkta glädje över de 
gåvor Gud har gett åt denna församling. Han fortsätter att uppmuntra dem: ”Genom honom 
har ni blivit rika på allt, ... [så] att det inte saknas något i era nådegåvor”. De får en försäkran 
om att de skall få fasthet ända till slutet och att ”Gud är trofast”. Gud har kallat oss till hans 
sons gemenskap (koinonia) med allt vad det innebär socialt och andligt för våra församlingar 
och vårt folk.  

7. Som kanadensiska kristna är vi medvetna om att vi inte alltid har varit beredda att glädjas 
över de Guds gåvor som finns i våra kristna samfund. När vi läser Paulus text med ett 
ekumeniskt sinne, blir vi mer medvetna om att vi inbjuds att på djupet glädjas över hur Gud 
har välsignat också andra kristna och andra människor. De som först förde den kristna tron 
till Kanada ställde sig ofta avvisande till de gåvor och erfarenheter som de infödda folken 
hade och misslyckades med att se de välsignelser Gud hade skänkt genom dem.  

 Vi har mycket att vara tacksamma för genom mångfalden av människor och trosuttryck som 
finns i vårt land. Fast vår historia uppvisar många exempel på hur vi inte har levt i 
ömsesidig respekt för och stöd åt varandra är vi medvetna om att vårt land har byggts upp 
genom samverkan och genom att söka vägar för fred hemma och i världen. De välsignelser 
vi fått som gåvor av Gud i form av naturresurser har vi alltför ofta tagit som självklara. Vi 
strävar efter att hitta en balans mellan rikedom och tjänande utifrån dessa fysiska 
välsignelser. Vi kämpar också för att upprätthålla de värden vi alla säger att vi har i 
egenskap av kanadensare. Som kristna och som kyrkor är vi kallade att visa tacksamhet för 
de gåvor andra har fått samt att uttrycka detta i en omsorg för hela landet och för världen.  

8. Vad tackar ni för i er kyrka, i ert samhälle och i ert land? Hur har ni upplevt andliga och/eller 
materiella gåvor från Gud bland andra kristna eller bland andra i ert samhälle?  

9. I den tredje rörelsen i texten (1:10–17) riktar Paulus hårda ord till korinthierna på grund av 
det sätt på vilket de har förvrängt det kristna evangeliet och brutit sönder enheten i 
gemenskapen: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”, eller ”Jag hör till Kefas”. 
Också de som förklarar, att Kristus är deras ledare, kritiseras av Paulus, eftersom de 
använder Kristi namn för att skilja sig från de andra i den kristna församlingen. Vi kan inte 
åkalla Kristi namn för att med detta bygga murar omkring oss, eftersom hans namn alltid 
skapar gemenskap och enhet, inte splittring. ”Har Kristus blivit delad?” Paulus har inte som 
syfte att skapa gemenskaper kring ett starkt ledarskap, utan församlingen har sin 
grundläggande identitet i Kristus: ”Var det kanske Paulus som korsfästes för er, eller var det 
i Paulus namn ni döptes?” Chloes folk har sett denna utveckling bland dem och fört fram 
detta i ljuset.  

10. Rakt in i denna situation av splittring kommer nu Paulus uppmaning att inte dela upp sig 
i olika läger, utan att ”stå eniga i tankar och åsikter”. Han uppmanar sina läsare och 
församlingen i Korinth att vara överens. Menar Paulus att alla skall tillbe och göra allting på 
samma sätt? Vi tror inte det. Dessa verser innebär inte en uppmaning att åsidosätta Paulus, 
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Apollos eller Kefas ledarskap. Om vi är rotade i Kristus är vi också alla kallade att ge uttryck 
för tacksamhet för de gåvor från Gud som andra utanför vår egen grupp tillför kyrkans 
gemensamma uppgift. Att värdera de andras gåvor driver oss närmare varandra i tro och 
uppdrag och leder oss till den enhet Jesus bad för under det att vi respekterar en äkta 
mångfald i gudstjänst och liv.  

11. Paulus framhäver två centrala ämnen i det kristna lärjungaskapet där vi på ett 
grundläggande sätt är förenade med Kristus: Dopet och Kristi kors. Vi har inte döpts i 
Paulus namn och han har inte korsfästs för oss. Vår enhet är i Kristus och vårt liv och vår 
frälsning kommer från honom. Samtidigt tillhör vi en eller annan grupp och vår lokala 
församling livnär oss i tron och hjälper oss att vandra som Jesu lärjungar. Slutsatsen av det 
hela, både för Paulus och för oss, är inte bara vår upplevelse av att tillhöra en särskild kyrka. 
I stället är vårt syfte att förkunna det glada budskapet till vilket vi har svarat upp i tro och 
glädje. Nu måste vi dela med oss av detta budskap i omvärlden. Paulus sammanfattning 
utmanar oss att fråga oss själva om vi delar det glada budskapet med varandra eller om vi 
bär splittringen vidare också i Kristi namn – i så fall tömmer vi, med Paulus ord, Kristi kors 
på dess kraft.  

12. Som kanadensiska kristna har vi en stark historia av samarbete och ömsesidigt bistånd. 
Vår historia bär med sig exempel på gemensam strävan i gemensam tjänst och att flera 
kyrkor förenats. Där det inte varit möjligt med organisatorisk enhet mellan kyrkor har vi ofta 
uppnått gemensamma överenskommelser och gemenskap i tjänsten som bär vittnesbörd om 
en växande enhet i Kristus. Våra kyrkor har handlat tillsammans i frågor som rör fattigdom 
och social rättvisa och många av våra kyrkor börjar tillsammans ta ansvar för våra okristliga 
attityder gentemot ursprungsbefolkningen i vårt land. Och ändå, trots denna uppmuntrande 
rörelseriktning mot den enhet Kristus vill med oss, upprätthåller vi den splittring och brist 
på enhet som förvrider förkunnelsen av evangeliet.  

13. Vi hör också om Chloes folk. Det är under Chloes ledarskap som denna grupp 
identifieras och ger namn åt konflikten och splittringen i församlingen i Korinth. Vi behöver 
också i fortsättningen sådana vittnesbörd, både av män och av kvinnor, från alla våra kyrkor 
om deras tjänst av försoning och enhet. Att ge röst åt sådana vittnesbörd för oss närmare 
förståelsen av Paulus vision om en gemenskap där vi står ”eniga i tankar och åsikter. ”  

14. Hur kan ni och er kyrka tillsammans med andra kyrkor urskilja enighet i tankar och åsikter i 
Kristus? Hur kan er uppskattning och erfarenhet av skilda sätt och former i gudstjänstfirandet i andra 
kyrkor på er ort eller i ert land bära frukt i strävandena mot synlig kristen enhet? Vilka gemensamma 
uppgifter kan ni dela med andra kristna för att göra denna värld till en bättre plats för andra?  

15. För att sammanfatta: när vi ser de många välsignelser och gåvor som Gud uppenbarar i 
vårt land och bland vårt folk, börjar vi upptäcka att vi måste behandla varandra och det land 
som vi lever i, med värdighet och respekt. Ett sådant erkännande kallar oss till bekännelse 
och omvändelse samt att söka nya och hållbara vägar för att leva här på jorden. Detta har 
väckt vårt medvetande om hur Gud har välsignat oss alla och att ingen grupp kan bestämma 
hur vårt lands resurser skall användas utan att höra och ta med rösterna från våra 
medmänniskor i Kanada.  
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Ekumenisk gudstjänst 

Introduktion till gudstjänstordningen 

Är Kristus delad? 

(1 Kor 1:1–17) 

När vi samlas till gudstjänst under böneveckan för kristen enhet svarar vi på Guds kallelse 
till oss. Vi vill både söka förnyelse och bygga upp vår ömsesidiga gemenskap i Kristus 
genom sång, ord och handling. Detta firande kan också tjäna som en inbjudan att upptäcka 
eller påminna oss om de åtta dagarnas eftertanke som är kopplade till 1 Kor 1:1–17. 

Vi känner igen Paulus provokativa fråga ”Har Kristus blivit delad?” som en glädjefylld 
utmaning till bön och självrannsakan som människor och som kristna församlingar. 
Huvudlinjen i denna bibeltext och gudstjänst är en möjlighet att se på Paulus utmaning på 
ett nytt sätt i vårt eget sammanhang.  

Här följer några koncentrerade grunddrag i årets gudstjänst som kan kräva en del 
förberedelser i förväg.   

Den inledande delen, samlingen, innehåller inbjudan till en bön där man vänder ansiktet åt 
olika håll, i enlighet med traditionen hos en del av ursprungsbefolkningen i Kanada. Man 
behöver uppmärksamma vart kompassriktningen pekar för den gudstjänstfirande 
församlingen så att de kan vända sig medsols under bönen. De behöver vända sig åter 
framåt i gudstjänstrummet för de delar av bönen som markeras med ”uppåt” respektive 
”nedåt”. Därför kan de olika bönerna behöva ändrad ordning för att stämma med den 
geografiska riktningen.  

Det ”ekumeniska utbytet av andliga gåvor” ( t ex tjänster och förmågor) är ett sätt att svara 
på Paulus ängslan över att korinthierna har splittrats upp i fraktioner och hans utmanande 
ord: ”Har Kristus blivit delad?” Vi kan inte leva isolerade i våra egna kristna församlingar 
och låtsas som om vi har uppnått enheten. Vi måste vara villiga och beredda att ta emot 
varandras gåvor. Detta är ett steg bortom att benämna de gåvor som vi kan bidra med. Det 
utmanar oss också att se andra och hos dem se de nådegåvor som berikar hela Kristi kropp. 
Hur detta utbyte kan ske förklaras mer i detalj nedan. Detta kräver en del planering i förväg. 
Vi föreslår följande: 

1. Inbjud representanter för de olika kyrkorna på er ort för att tillsammans reflektera över 
vilka gåvor alla kan ta emot från varandra. Målet är att identifiera en gåva från varje 
församling som de andra är beredda att ta emot.  

2. I bästa fall kan ni också ta emot ett symboliskt föremål som tecken på gåvan från varje 
församling att bära fram under det ”ekumeniska utbytet av andliga gåvor”.  

3. Medan gåvorna bärs fram sägs följande eller liknande ord: ”Från ___________ församling 
tar vi tacksamt emot ____________ som här symboliseras av __________”.  

Detta ”ekumeniska utbyte av andliga gåvor” kan naturligtvis utformas så som det passar 
bäst i varje lokal situation.  
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Förbönen aktualiserar FN:s åtta milleniemål.3 Vi uppmanar er att trycka upp dessa böner för 
hela den gudstjänstfirande församlingen så att de kan känna igen målen i förbönerna.  
Kanske kan man påminna gudstjänstdeltagarna att de åtta böneämnena som uppmaning till 

enhet motsvarar de teman som finns i resursmaterialet i de åtta dagarnas bön för kristen 
enhet som finns längre fram i detta material.  

Uppsala kristna råd har arbetat med förslag på lämpliga psalmer och sånger. Vi hoppas att ni 
arbetar med att få med så mycket musik som det bara är möjligt i denna ekumeniska 
gudstjänst!  

                                                      

 

3  FN:s milleniemål: 

1. Halvera jordens fattigdom och hunger 

2. Se till att alla barn får gå i grundskola 

3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 

4. Minska barnadödligheten 

5. Förbättra mödrahälsan 

6. Stoppa spridningen av hiv och aids 

7. Säkra en hållbar utveckling 

8. Öka samarbetet kring bistånd och handel 

 

Mer information på milleniemålens hemsida: http://www.millenniemalen.nu/malen-2/ 

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/


10 

 

 

 

Gudstjänstordning 

Är Kristus delad 

1 Kor 1:1–17 

L: Ledare 

F: Församling  

I. Vi samlas i hopp och enhet 

Processionspsalm 

Gudstjänstledarna och andra kan gå in i procession 

Samling  

L:  Nåd och frid från Gud, vår fader, och Herren Jesus Kristus.  (1 Kor 1:3)  

L:  Denna gudstjänst har förberetts i Kanada. Ordet ”Kanada” betyder ”by” på det 
språk några av landets första invånare, Iroquios,4 talar. Som medlemmar av 
Guds husfolk över hela världen bor vi i en enda ”by”. När kristna ber, förenar 
de sig med denna stora världsvida by, så full av skönhet, av kamp och av hopp. 
Kära vänner, vi välkomnar er att förenas tillsammans i bön genom vår Herre 
Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andens gemenskap.  

L:  Kärlekens Gud, du kallar oss alla: från våra hem och kontor, från våra gruvor 
och fabriker, från våra åkrar och affärer, från våra fiskebåtar och beteshjordar, 
från våra skolor och sjukhus, från våra fängelser och häkten. Du, vår Gud, 
kallar oss att vara ett i gemenskapen med vår Herre Jesus Kristus.  

F:  Gör oss till ett i Kristus.  

L:  Ursprungsfolken i Kanada använder en gammal böneritual, där man vänder 
sig i olika riktningar. Låt oss förena oss med dem i bön och vända oss i den 
riktning som anges: 

Vänd mot öster 

L:  Från öster, det håll där solen går upp, tar vi emot fred och ljus och vishet och 
kunskap. 

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud. 

Vänd mot söder 

L:  Från söder kommer värmen, vägledningen, början och slutet av livet. 

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud. 

Vänd mot väster 

                                                      

 

4 Uttalas ear-uh-kwa 



11 

 

 

L:  Från väster kommer regnet, det renande vattnet, för att upprätthålla allt 
levande. 

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud. 

Vänd mot norr  

L:  Från norr kommer kölden, de starka vindarna och den vita snön som ger oss 
styrka och förmågan att uthärda.  

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud. 

Vänd framåt med ansiktet uppåt  

L:  Från himlen tar vi emot mörker och ljus och din egen andedräkt. 

F:  Vi tackar dig för dessa gåvor, o Gud. 

Med ansiktet nedåt 

L:  Från jord har vi kommit och till jord skall vi vända åter. 

F:  Vi tackar dig, o Gud, för din goda skapelse, vårt hem här på jorden.  

L:  Hjälp oss att vandra den goda vägen att leva på denna jord så som bröder och 
systrar bör, att glädjas över varandras välsignelser, att dela varandras sorger, 
och, tillsammans med dig i Jesu namn och med Andens väckande vind, förnya 
jordens ansikte. 

F:  Amen.  

Lovpsalm  

Bön och bekännelse 

L:  Med Paulus hälsning till församlingen i Korinth, låt oss bekänna våra synder. 

L:  Nåderike Gud, genom vår gemenskap med Jesus Kristus har du gjort oss rika 
på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. I vårt högmod tror vi att dessa gåvor 
kommer från oss själva utan att vi erkänner deras sanna ursprung. Förlåt oss, 
Herre.  

F:  Herre, förbarma dig eller Kyrie eleison (kan sjungas) 

L:  Nåderike Gud, i Kristus lider vi inte brist på någon andlig gåva. Ändå är vi ofta 
alltför blyga eller självupptagna för att med människor runt omkring oss dela 
undret av detta livgivande budskap. Förlåt oss, Herre.  

F:  Herre, förbarma dig.  

L:  Nåderike Gud, du har kallat oss till gemenskap i din Son, Jesus Kristus. För vår 
bristande entusiasm att förenas i ett enda sinne, för att alltför lättvindigt tillåta 
att splittring och oenighet får finnas bland oss. Förlåt oss, Herre. 

F:  Herre, förbarma dig.  

L:  Nåderike Gud, du förblir trofast också när du ser vår svaghet. Förlåt oss att vi 
alltför lätt accepterar splittringen bland oss. Återuppväck vår iver att ta 
konkreta steg, genom din heliga Andes nåd, för att ära ditt förbund av enhet 
med dig, med varandra och med hela skapelsen.  

F:  Amen. 
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II. Vi lyssnar till Guds Ord   

Textläsningar 

Jesaja 57:14–19; Psalt 36:5–10; 1 Kor 1:1–17; Mark 9:33–41 

Predikan  

III. Vi svarar i tro och enhet  

Trosbekännelsen 

Psalm om tro och överlämnande 

Ekumeniskt utbyte av andliga gåvor  

De som förberett gudstjänsten har på förhand samlats för att fundera över olika gåvor från kyrkorna i 
den lokala gemenskapen. Varje lokal gåva eller gåvor från deras respektive tradition kan väljas ut. 
Representanter från de olika kyrkorna bär med sig föremål som representerar gåvor som deras 
tradition vill föra med sig till hela den kristna gemenskapen. Gåvorna bärs fram och placeras på ett 
bord. En av gudstjänstledarna kan berätta om gåvorna och använda följande eller liknande ord:  

L: ”Från ___________ församling tar vi tacksamt emot ____________ som här symboliseras av 
__________”. 

F: Vi tackar för dessa gåvor, Gud.  

L: Herre Jesus Kristus, du som sa till dina lärjungar: ”min frid ger jag er”. Se inte 
till våra synder utan till din kyrkas tro. Och ge oss av den fred och enhet som 
råder i den himmelska staden där du tillsammans med Fadern och den heliga 
Anden lever och regerar nu och för alltid. 

Förbön 

Kyrkorna i både Kanada ochSverige har på olika sätt arbetat med Förenta Nationernas åtta 
milleniemål. Följande bönepunkter relaterar till dessa mål.  

L:  Vi ber för alla människor som dag efter dag lider av fattigdom och hunger. Deras 
utsatta situation åstadkommer ofta splittring. Må Kristi kärlek återupprätta 
rättvisa och fred. Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  Vi ber för alla barn som längtar efter att få gå i skolan. Låt deras törst efter kunskap 
bygga broar mellan våra kyrkor och återupprätta respekten för våra olikheter. 
Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  Vi ber för dem som arbetar för lika värde och rättigheter mellan män och kvinnor. Vi 
tänker särskilt på behovet av lika tillgång till arbete och tjänster. Så som vi blir 
ett i Kristus, hjälp oss att fullt ut ta emot gåvor både från män och från kvinnor. 
Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  Vi ber för unga människor som drabbats av sjukdom och för dem som arbetar 
för barns hälsa. Så som vi tar hand om barnen vill vi ta emot Jesus själv. 
Nåderike Gud, hör vår bön.  

F:  och svara oss i din kärlek.  
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L:  Vi ber för de kvinnor som väntar barn och för bättre mödrahälsovård. Hjälp oss 
att ta hand om de mödrar som bär på nytt liv och dem vars kärlek till sina barn 
påminner oss om Guds enande kärlek till oss. Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  Vi ber för dem som kämpar mot hiv och aids, malaria och andra sjukdomar. Låt oss 
höra rösterna från dem som nekas ett liv i värdighet. Hjälp oss att arbeta för att 
skapa en värld där alla människor respekteras och blir föremål för omsorg och 
där ingen ställs utanför. Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  Vi ber för alla dem som lider av konsekvenserna av dåligt förvaltarskap av 
skapelsen och för alla hotade arter. Led oss till en hållbar utveckling av miljön så 
att vi kan försonas med skapelsen. Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  Vi ber för dem som arbetar för internationell solidaritet och globalt samarbete för 
utveckling. När vi gynnar rättvis handel och avskriver skulder för de fattigaste 
länderna, hjälp oss också att arbeta för rättvisa. Nåderike Gud, hör vår bön,  

F:  och svara oss i din kärlek.  

L:  När vi arbetar för att förverkliga dessa mål, hjälp oss att känna igen din röst, o, 
Herre, och färdas tillsammans mot det rike, det som du bad om. Därför ber vi:  

Herrens bön  

Tecken på fred  

L: När fransmännen kom till Kanada på 15- och 1600-talen fann de ett land rikt på 
resurser. De fick också hjälp av landets första invånare. Deras tacksamhet ledde 
fram till att det skepp, med vilket grundaren av staden Québec anlände, fick 
namnet ”Don de Dieu” vilket betyder ”Guds gåva”.  

I många av nattvardsordningarna som används i Kanada inbjuds människorna 
till den heliga måltiden med orden ”Guds gåva till Guds folk”. Den enhet, om 
vilken vi alla ber, är en återupprättad kyrklig gemenskap med varandra. Denna 
kommer att präglas av att vi kan ta emot nattvardens gåvor tillsammans. Men 
också under denna resa på väg mot synlig enhet kan vi ge och ta emot andra 
gåvor från varandra: Guds gåvor till Guds folk.  

I den franskspråkiga provinsen Québec innebär uttrycket don de Dieu – ”Guds 
gåva” - ett friskt och levande bidrag i den kristna gemenskapen och i den 
folkliga kulturen. Det uppväcker en känsla av tacksamhet över de Guds gåvor 
som kommer från den tid då förfäderna hade förmånen att delta i tacksägelsen 
tillsammans med Kanadas ursprungsbefolkning.  Som ett tecken på vår fred 
och en väg att upptäcka de gåvor vi får ta emot av varandra, låt oss med fransk-
kanadensarna säga till varandra ”Don de Dieu”.  

F:  ”Don de Dieu”  

Psalm  under psalmen kan en kollekt Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet tas upp, som kan 
inledas med följande ord:  

Under psalmen tar vi upp kollekt till Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet 
som båda arbetar för att stärka de kristnas enhet i Sverige. Sveriges kristna råd 
samlar nästan alla kyrkor i Sverige till samtal och rådslag i aktuella frågor och 
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Bibelsällskapet arbetar för att Bibeln ska bli känd och använd både i vårt eget 
land och runt om i världen.  

IV. Vi går vidare ut i världen  

Förpliktelse till enhet 

L:  Paulus utmanade de kristna i Korinth att känna i sina hjärtan och visa med sina 
handlingar att Kristus inte är delad. Han utmanar också oss att förverkliga den 
enhet vi redan har i Kristus.  

 Med alla dem som på varje ort åkallar Jesus Kristus, 

F:  tillsammans är vi kallade att vara heliga.  

L:  Vi har välsignats av Gud på alla sätt, 

F:  tillsammans tackar vi för varandra.  

L:  Vi är rika genom de många välsignelser vi har fått genom vår gemenskap i 
Kristus, 

F:  tillsammans saknar vi inte någon andlig gåva. 

L:  Vi är trygga i att Gud stärker oss till kärlek och tjänst, 

F:  tillsammans bekräftar vi att Gud är trofast.   

L:  Vi är omslutna av Jesus Kristus,  

F:  tillsammans är vi kallade till gemenskap. 

L:  Vi är förenade av samma sinne på väg mot samma mål, 

F:  tillsammans vill vi leva i förbund med varandra.  

L:  Har Kristus då blivit delad?  

F:  Nej, tillsammans går vi ut i världen för att förkunna hans glada budskap! 

Sändningspsalm  

Välsignelse och utsändning 

Välsignelsen kan uttalas av flera gudstjänstledare i nedanstående eller annan form.  

L:  Herren vare med er.  

F:  Och med din ande.  

L:  Må kärleken från Jesus Kristus föra er närmare honom, 
 må kraften från Jesus Kristus stärka er i hans tjänst, 
 må glädjen från Jesus Kristus fylla er ande,  

och må välsignelsen från Gud, den allsmäktige, Fadern, Sonen och den heliga 
Anden vara med er och förbli hos er nu och alltid. 

F:  Amen.  

L:  Gå i frid, och tjäna Herren med glädje. 

F:  Lovad vare du Gud! 

Postludium  
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Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna  

 

DAG 1 TILLSAMMANS ÄR VI KALLADE ATT VARA HELIGA  

 

2 Mos 19:3–8  Ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk  

Psalt 95:1–7   Han är vår Gud och vi hans folk, fåren i hans hjord  

1 Pet 2:9–10   Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk  

Matt 12:46–50  Den som gör min himmelske faders vilja är min bror och syster 
och mor  

 

Tre ämnen för eftertanke  

Vi som tillsammans åkallar Herrens namn är kallade att vara heliga, de ”som helgats genom Kristus 

Jesus” (1 Kor 1:2). I 2 Moseboken beskrivs denna samling av Guds folk som en dyrbar egendom, ett 

rike av präster och ett heligt folk.  

I 1 Petrusbrevet beskrivs vår tillhörighet till denna gemenskap av de heliga som en följd av att Gud har 

kallat oss tillsammans som ett utvalt släkte, kungar och präster, Guds eget folk. Med denna kallelse 

följer en uppgift att förkunna hans storverk som förde oss ut ur mörkret till Guds ljus.  

Hos Matteus upptäcker vi dessutom att som en gemenskap av heliga sträcker sig vår enhet utanför vår 

familj, klan eller klass när vi tillsammans ber om enhet och söker göra Guds vilja.  

 

Frågor 

 Vad innebär begreppet ”de heligas gemenskap” för er och er kyrkliga tradition?  

 På vilka sätt utmanar oss kallelsen att vara ”ett heligt folk” oss att gå utanför vår lokala kristna 

situation?   

 

Bön 

Barmhärtige Gud, tillsammans med alla dem som åkallar Herrens namn, hör vi mitt i vår brustenhet 

din kallelse att vara heliga. Du har kallat oss att vara ett utvalt släkte, kungar och präster, ett Guds eget 

folk. Led oss, genom kraften av den heliga Ande, tillsammans i gemenskap med de heliga och stärk 

oss så att vi kan göra din vilja och förkunna Jesu Kristi, vår Herres, mäktiga verk. Amen.  

 

DAG 2  TILLSAMMANS TACKAR VI GUD FÖR HANS NÅD HOS VARANDRA  

 

5 Mos 26:1–11  Herren förde oss ut ur Egypten  

Psalt 100   Tacka Gud, prisa hans namn 

Fil 1:3–11   Jag tackar Gud var gång jag tänker på er  

Joh 1:1–18   Nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus  
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Tre ämnen för eftertanke  

Tacksamhet är i 5 Moseboken ett sätt att leva livet medveten om Guds närvaro inom oss och omkring 

oss. Det är förmågan att upptäcka Guds nåd som är verksam och levande hos varandra och hos alla 

människor överallt och att tacka Gud för detta. Glädjen som flödar ut från denna nåd är så stor att den 

omfattar också de ”invandrare som du har hos dig” (5 Mos 26:11).  

Tacksamhet, i det ekumeniska sammanhanget, betyder att ha förmågan att glädja sig över de gåvor av 

Guds nåd som finns hos andra kristna församlingar. Det innebär också att ha en attityd som öppnar 

dörrarna för att ekumeniskt dela dessa gåvor och att lära av varandra.  

Hela livet är en gåva från Gud: från skapelseögonblicket till den stund då Gud blev människa i Jesus 

och hans liv och verk, fram till den tid vi lever i. Låt oss tacka Gud för gåvorna av nåd och sanning 

som har getts i Jesus Kristus och tagit form hos varandra och i våra kyrkor.   

 

Frågor 

 Vilka är de Guds nådegåvor som vi redan upptäcker hos andra kristna traditioner utanför våra 

egna församlingar?  

 På vilket skulle kristna från olika traditioner bättre kunna ta emot och dela mångfalden av de 

gåvor som Gud har gett till var och en av oss?  

 

Bön 

Gud, full av kärlek och nåd, vi tackar dig för de nådegåvor som vi upplever i våra egna och i andra 

kyrkors traditioner. Låt vår tacksamhet fortsätta att växa genom din heliga Andes nåd när vi möter 

varandra och får uppleva din gåva av enhet på nya sätt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår 

Herre. Amen.  

 

DAG 3  TILLSAMMANS SAKNAR VI INTE NÅGON ANDLIG GÅVA   

 

Job 28:20–28   Att frukta Herren, det är vishet  

Psalt 145:10-21  Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger  

Ef 4:7–13  Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge 
honom  

Mark 8:14–21  Varför säger ni att ni inte har bröd?  

 

Tre ämnen för eftertanke  

Job inser att gudsfruktan finns kvar, även om allt annat har tagits ifrån honom – det är vishet. Även om 

vi har försvagats genom vår splittring har vi ändå alla, som bröder och systrar i Kristus, fått ett 

överflöd av olika gåvor, både andliga och materiella, för att bygga upp Kristi kropp.  

Trots Guds löften och Jesu frikostliga liv och kärlek har vi ändå, som lärjungarna i Markusevangeliet, 

ibland glömt vår sanna rikedom: vi splittrar, vi samlar på hög och vi talar som om vi inte har bröd.  

Kristus har inte blivit delad: tillsammans har vi tillräckligt med gåvor för att dela med varandra och 

”stilla allt levandes hunger”.  
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Frågor 

 På vilket sätt har vi glömt överflödet av Guds gåvor?  

 På vilka sätt kan vi bättre dela med oss till andra av de andliga och materiella gåvor som har 

anförtrotts oss?  

 

Bön 

Gud, du som är trofast och öppnar din hand, vi tackar dig för att du har givit oss alla de andliga gåvor 

som vi behöver för att nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet: för visheten, för tjänandets gåva 

och för brödet. Hjälp oss att bli tecken på ditt överflöd, samlade i enhet för att bära fram gåvor från ditt 

eviga rike till varje smärtans och saknadens plats. Fyllda av Anden ber vi i hans namn, vars gåva var 

det brutna brödet, hans liv som ges åt oss nu och för alltid. Amen.  

 

DAG 4  TILLSAMMANS BEKRÄFTAR VI ATT GUD ÄR TROFAST  

 

Klag 3:19–26   Din barmhärtighet upphör aldrig  

Psalt 57:7–11   Till himlen når din godhet, till skyarna din trofasthet 

Heb 10:19–25  Han som gav oss löftena är trofast  

Luk 1:67–75   Han som besöker sitt folk och ger det frihet  

 

Tre ämnen för eftertanke  

Den eviga enheten mellan Fadern, Sonen och Anden drar oss närmare in i Guds kärlek och kallar oss 

att delta i Guds verk i världen som består av kärlek barmhärtighet och rättvisa. Barmhärtighet och 

rättvisa kan inte skiljas åt hos Gud utan är länkade samman i den fasta kärlek som visar sig i Guds 

förbund med oss och med hela skapelsen.  

Den nyblivne fadern Sakarias, vittnar om Guds kärleks manifestation av barmhärtighet när han håller 

sina löften till Abraham och hans efterkommande. Gud är trofast gentemot hela sitt förbund.  

När vi fortsätter att be om kyrkans enhet får vi inte glömma bort att mötas tillsammans och att 

uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar medan vi säger: ”Gud är trofast”.  

 

Frågor 

 På vilket sätt har ni upptäckt Guds trofasthet i det egna livet och i din församlings liv under 

det gångna året?  

 På vilket sätt ger Guds trofasthet inspiration att fullfölja målet om kristen enhet?  

 

Bön  

Trofaste Gud, vi tackar dig för din ständiga kärlek och din tillgivenhet som når bortom skyarna. När vi 

väntar med ett hopp fyllt av glädje, när vi arbetar och ber tillsammans för din kyrkas synliga enhet, fyll 

oss med tillit till dina löften. Vi ber om detta genom Jesus Kristus, vår Herre, i den heliga Andens 

kraft, den ende Guden, nu och för evigt. Amen.  

 

DAG 5  TILLSAMMANS ÄR VI KALLADE TILL GEMENSKAP  
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Jes 43:1–7   Jag är med dig  

Psalt 133   Vad det är ljuvligt att barnen lever tillsammans i enhet!  

1 Joh 1:3–7   Vi har gemenskap med varandra  

Joh 15:12–17   Jag kallar er vänner  

 

Tre ämnen för eftertanke  

Vi är kallade till gemenskap med Gud, Fadern, med hans son Jesus Kristus och med den heliga Anden. 

När vi förs närmare den treenige Guden förs vi också närmare varandra i kristen enhet.  

Kristus har påbörjat en förändring i våra relationer när han kallar oss vänner i stället för tjänare. Som 

gensvar på denna kärleksrelation kallas vi bort från vårt beroende av makt och dominans till vänskap 

och kärlek med varandra.  

På Jesu uppdrag bär vi vittnesbörd om evangeliet både till dem som ännu inte har hört det och till dem 

som redan har hört det. Denna förkunnelse innehåller en kallelse till gemenskap med Gud och 

upprättar gemenskap mellan dem som svarar på detta. 

 

Frågor  

 På vilka vägar upplever vi kallelsen till gemenskap med Gud?  

 På vilka sätt kallar Gud oss till gemenskap med andra inom och utom vår egen kyrka?  

 

Bön  

Kärlekens Gud, du har kallat oss till gemenskap med din Son och gett oss uppdraget att bära frukt när 

vi vittnar om evangeliet. Ge oss, genom din Andes nåd, kraft att älska varandra och att tillsammans 

förbli i enhet så att vår glädje skall bli fullkomlig. Amen.  

 

DAG 6  TILLSAMMANS VILL VI LEVA I FÖRBUND MED VARANDRA   

 

Dom 4:1–9   Jag går, om du följer med  

Psalt 34:2–15   Sträva efter att hålla fred 

1 Kor 1:10–15  Stå eniga i tankar och åsikter  

Luk 22:24–30  Lärjungarna tvistade om vilken av dem som skulle anses vara den 
störste  

 

Tre ämnen för eftertanke   

Den oenighet som beskrivs i 1 Kor 1:12–13 berättar om en förvrängning av evangeliet som 

undergräver grundvalen för Kristi budskap. Att erkänna konflikter och splittring, som Chloes folk 

gjorde, är det första steget på vägen att upprätta enhet.  

Kvinnor som Debora och Chloe uppträder med en profetisk röst bland Guds folk under tider av 

konflikt och splittring när de ställs inför nödvändigheten av bli försonade. Sådana profetiska röster kan 

uppmuntra människor att samlas i förnyad strävan efter enhet.  
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När vi strävar efter att stå eniga i tankar och åsikter kallas vi att söka Herren och hans fred så som 

psalmisten skriver.  

 

Frågor  

 Kan vi minnas något tillfälle då ett profetiskt utpekande av en smärtsam kyrklig oenighet blev 

början till förnyad strävan efter större enhet?   

 Vilka frågor skapar fortfarande splittring mellan oss som en ekumenisk gemenskap? Vilka 

vägar kan vi se till en större enhet?  

 

Bön  

Kärleksrike Gud, du ger oss profetiska vittnesbörd under tider av konflikter och splittring. När vi söker 

dig, Herre, sänd oss din heliga Ande så att vi kan bli redskap för försoning, enade i tankar och åsikter. 

Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.  

 

DAG 7  TILLSAMMANS TILLHÖR VI KRISTUS   

 

Jes 19:19–25   Gud skall sända en befriare  

Psalt 139:1–12  Var skulle jag komma undan din närhet?  

1 Kor 12:12–26  Lider en kroppsdel ... Blir en del hedrad ...  

Mark 9:38–41  Den som inte är mot oss, han är för oss 

 

Tre ämnen för eftertanke  

Jesaja såg i en vision att egyptierna och assyrierna skulle tillbe tillsammans med Israel som Guds folk. 

Kristen enhet hör till Guds rådslut om hela mänsklighetens kommande enhet – också hela kosmos. Vi 

ber om den dag då vi skall be tillsammans i en enda tro och en nattvardsgemenskap.  

Vi har välsignats med gåvor från olika kristna traditioner. Att erkänna dessa gåvor hos varandra driver 

oss till en synlig enhet.  

Vårt dop förenar oss som en enda kropp i Kristus. Under det att vi värdesätter vår egen särskilda kyrka 

påminner aposteln Paulus oss om att alla som åkallar Herrens namn är tillsammans med oss i Kristus, 

eftersom vi tillhör en och samma kropp. Vi kan inte säga om någon annan: ”Jag behöver dig inte …” 

(1 Kor 12:21).  

 

Frågor 

 Vilka är tecknen på att ”höra till Kristus”?  

 Hur kan satsen ”Jag hör till Kristus” användas för att dela kristna snarare än att förena dem?  

Bön 

Vi tackar dig, Gud, för att du har välsignat varje medlem av Kristi kropp med gåvor från din heliga 

Ande. Hjälp oss att stödja varandra, att respektera våra olikheter och att arbeta för enhet över hela 

världen mellan dem som bekänner Jesus som Herre. Amen.  

 

DAG 8  TILLSAMMANS FÖRKUNNAR VI EVANGELIUM  
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Jes 61:1–4   Herrens ande har sänt mig att frambära glädjebud 

Psalt 145:1–7   Släkte efter släkte skall hylla dina verk  

1 Kor 15:1–8   Jag förde vidare till er det som jag själv hade tagit emot  

Luk 4:14–21   I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig  

 

Tre ämnen för eftertanke  

Tillsammans förkunnar vi på nytt de goda nyheterna som Jesaja hade profeterat om, som fullbordades 

med vår Herre Jesus Kristus, förkunnades av aposteln Paulus och togs emot av kyrkan. Om vi öppet 

ser på de olikheter vi har, de olika kyrkliga etiketter vi omfattar, får vi ändå aldrig förlora ur sikte det 

gemensamma uppdrag vi har att förkunna evangelium om Jesus Kristus.  

Paulus var sänd ”för att förkunna budskapet, men inte med en vältalares vishet: det skulle göra Kristi 

kors till tomma ord” (1 Kor1:17). Vägen till enhet finns i korsets kraft.  

Det budskap vi förkunnar blir gripbart och aktuellt för oss när vi bär vittnesbörd om Jesu Kristi verk i 

våra egna liv och i den kristna församlingens liv.  

 

Frågor  

 På vilket sätt är det evangelium som vi har tagit emot präglat av kulturell och historisk 

överföring? 

 Har detta blivit ett hinder för enhet? 

 Hur skulle en fördjupad enhet i Kristus göra oss till bättre vittnen om det evangelium som vi 

har tagit emot? 

Bön 

Nåderike Gud, du har sänt din Son Jesus Kristus i Andens kraft för att rädda ditt folk. Förena oss i vår 

mångfald så att vi tillsammans kan bejaka och förkunna det glada budskapet om Kristi liv, död och 

uppståndelse för en värld som behöver hans evangelium. Amen.  
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Den ekumeniska situationen i Kanada5 
 

Bland många faktorer som har inverkat på den religiösa situationen i Kanada är landets 
storlek. Kanada är till ytan världens näst största land, varav 40 procent utgörs av arktiska 
områden, norr om 60:e breddgraden. Det sträcker sig från Atlanten till Stilla havet samt från 
Förenta staterna till Nordpolen. Kanada består av tio provinser och tre territorier. Vi omges 
av tre oceaner: Atlanten, Stilla havet och Norra ishavet. Vår enda landgräns utgörs av den till 
Förenta staterna. Vi har fått uppleva nästan 200 år av fred.  

Kanada är en konfederation av tidigare brittiska kolonier med ett parlamentariskt 
styrelsesätt i ett federalt system med tio provinser och tre territorier. Bildandet av en union 
mellan de tidigare brittiska kolonialterritorierna och självständigheten från Storbritannien 
ägde rum på fredlig väg och Kanada fortsätter sitt starka internationella engagemang och 
samarbete. De långa avstånden mellan våra städer har medfört både självständighet och 
bildandet av tydliga säridentiteter mellan regionerna, men kan också innebära uppkomsten 
av främlingskap eller motsättningar.  

Kanada är känt för sin överdådiga natur: bergskedjor, skogar, sjöar och floder, vetefält och 
tre oceaners kustlinje. Det är ett land som är rikt på jordbruksproduktion och andra 
naturresurser. Kanada är också ett land som består av många olika folk: 
Ursprungsbefolkning, inuiter och mestiser, och många andra folk som kom hit från världens 
alla hörn. Vi har två officiella språk, franska och engelska, men många kanadensare har 
också tagit tillvara sitt kulturella och språkliga arv från sina förfäders hemländer.6 

Jacques Cartier, den första franske upptäcktsresanden och sjöfararen upp efter Saint 
Lawrencefloden, var den som först hörde befolkningen använda ordet Kanada som betyder 
”by”.  De första nybyggarna från Frankrike var i huvudsak romerska katoliker, men det 
fanns också bland dem ett stort antal protestanter, huvudsakligen köpmän som var 
hugenotter. De religiösa motsättningarna i Frankrike fördes inte vidare till Nya Frankrike. 
Grupper som jesuiterna var beredda att samverka med protestanter. Men beklagligt nog kom 
denna första tid av samarbete så småningom att lämna plats för diskriminering, där endast 
katoliker officiellt tilläts att bli nybyggare i Nya Frankrike. Det ursprungliga namnet på 
Montréal, ”Ville Marie” (Marias stad), markerade dessa katolska grundvalar.  

I mitten av 1700-talet överlämnades Nya Frankrike till Storbritannien och de ledande 
katolska fransk-kanadensiska familjerna blev undersåtar till Englands anglikanske kung. Vid 
en tid då Storbritannien fortfarande hade diskriminerande lagar mot katoliker, garanterades 
den religiösa friheten i Kanada av den brittiska kronan tillsammans med språklig, 
utbildningsmässig och kulturell frihet. Emellertid fanns det under denna regim omväxlande 
perioder av tolerans respektive förtryck.  

                                                      

 

5  Ansvariga för denna text är den ekumeniska grupp i Kanada som samlades för att skriva samman 
materialet till böneveckan för kristen enhet 2014. 

6  Indianer, inuiter och métiser räknas till Kanadas ursprungsbefolkning. Indianer och inuiter kallas 
First Nations i originaltexten, ett uttryck som används för att beteckna de ursprungsbefolkningar som 
levde i Kanada före européernas ankomst. Ursprungsbefolkningen i den arktiska delen kallar sig 
själva inuiter. Métiser är en term som används för människor med såväl inhemska som franska 
förfäder.   
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Fram till 1950-talet hade katolska biskopar tillsyn över de flesta sociala institutioner i den 
fransktalande delen av samhället. Samtidigt växte landet under de följande åren och 
integrerade nya vågor av invandrare. Engelska, skotska och irländska nybyggare hade börjat 
komma i slutet av 1700-talet. De följande vågorna av invandring under 1800-talet från Väst- 
och Östeuropa har utökats längre fram med ett stort antal människor från Latinamerika, 
Afrika, Mellanöstern och Asien. Under 1900-talet har människor från alla delar av världen 
kommit till Kanada som immigranter och flyktingar, däribland ett stort antal av bysantinska 
och orientaliska ortodoxer från Östeuropa och Mellanöstern, vars kristna traditioner har 
berikat det kanadensiska religiösa landskapet.  

Idag firar kanadensiska kristna gudstjänst på hundratals språk och dialekter och man 
bevarar särskilda inslag från sina respektive kulturer med dess rika mosaik av kultur och 
religion. Också trosbekännare från andra religioner har kommit till Kanada, däribland judar, 
muslimer, sikher, hinduer och de som bekänner sig till Bahai. Kanadensiska städer räknas till 
de mest mångkulturella och mångreligiösa i världen.  

Tidigare regeringspolitik som förespråkade assimilation har ersatts av en officiell 
mångkulturalism sedan 1970-talet. Landet har berikats genom de bidrag medborgarna har 
tillfört från olika etniska ursprung och vi gläds åt deras synliga närvaro i politiken, 
utbildningsväsendet, hälsovård, konst, kommunikationer, affärsliv och religion.  

Under mer än 150 år arbetade en del av de kristna samfunden i Kanada tillsammans med 
den federala regeringen med skolor på indianska bosättningar vilka tog barn, ofta mot deras 
föräldrars önskan, för att undervisa dem och assimilera dem i den europeiska kulturen. De 
största kyrkorna i Kanada – den romersk-katolska, den förenade (United Church of Canada), 
den anglikanska och den presbyterianska kyrkan – var delaktiga i detta och de har nyligen 
bett om förlåtelse för detta på olika sätt. Dessa kyrkor arbetar nu nära tillsammans med 
ursprungsbefolkningen i sökandet efter rättvisa, helande, sanning och försoning, allra senast 
i den nationella Sannings- och försoningskommissionen,7 vilken är en del av ett 
övergripande svar på konsekvenserna av bosättningsområdenas skolsystem. 

Från våra tidigaste erfarenheter har kanadensiska kyrkor utvecklat en särskild känsla för 
samverkan i den pastorala tjänsten. Så tidigt som på 1880-talet samarbetade presbyterianska, 
metodistiska och kongregationalistiska missioner när det gäller att fördela ansvaret för 
mission. Detta utvecklades till unionskyrkor som snabbt utvecklades till grundandet av 
Kanadas förenade kyrka (United Church of Canada) 1925, världens första moderna 
ekumeniska kyrkounion. De ledande i denna kyrkounion såg detta som ett sätt att förse 
nationens byggande med ett förenat kristet ledarskap.  

Idag tar sig samverkan i den ordinerade tjänsten många uttryck. Andlig själavård delas av 
ekumeniska kaplaner på fängelser och sjukhus, vid universitet och inom militären. Största 
delen av teologisk utbildning över hela landet äger rum vid ekumeniska skolor eller 
samverkande institutioner. Andra former för samarbete har utvecklats i lokala församlingar, 
t.ex. ekumeniskt gemensam tjänst där två eller flera samfund delar kyrkorum, prästerskap 
och verksamhetsprogram samt har gemensamma veckogudstjänster.  

24 olika kyrkosamfund ingår i Kanadas kristna råd (Canadian Council of Churches, CCC), ett 
av de bredaste och mest omfattande kristna råden i världen, med anglikanska, katolska, 
reformerta, evangelikala, frikyrkor samt österländska och ortodoxa traditioner. CCC, som 
använder sig av konsensusmodellen vid beslutsfattande, grundades 1944 och dess 

                                                      

 

7 Se http://trc.ca för ytterligare information om dessa skolor. 

http://trc.ca/
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nuvarande medlemstal omfattar 85 procent av Kanadas kristna. Särskilt betydelsefullt att 
notera är att den kanadensiska katolska biskopskonferensen har fullt medlemskap i CCC, 
liksom sex olika evangelikala samfund. Kanadas evangelikala gemenskap (Evangelical 
Fellowship of Canada, EFC), omfattar samfund, parakyrkliga organisationer och lokala 
församlingar över hela det evangelikala och pentekostala fältet. Ett antal kyrkosamfund är 
medlemmar eller observatörer i både CCC och EFC. Dessa två organisationer har under de 
senaste åren kommit att arbeta närmare varandra.  

Många kanadensiska kyrkor är engagerade i bilaterala och multilaterala dialoger både 
nationellt och lokalt. Den tydligaste organiska föreningen utgörs av att ett antal 
presbyterianska, metodistiska och kongregationalistiska kyrkor som 1925 gick samman för 
att forma Kanadas förenade kyrka. Men många andra former av överenskommelser och 
gemenskapsformer har utvecklats, bland dem den anglikansk-lutherska 
Waterloodeklarationen om fullständig gemenskap år 2001. De kanadensiska teologiska 
samtalen har bidragit till lokala studier och reflektion och deras erfarenheter har bidragit till 
internationella dialoger.     

En av många innovativa sidor i kanadensisk ekumenik är uppkomsten på 1960-talet av mer 
än 50 mellankyrkliga samarbetsorgan för social rättvisa. Plogbillsprojektet, Kvinnornas 
mellankyrkliga råd i Kanada, KAIROS kanadensiska ekumeniska rättviseinitiativ, Kanadas 
kyrkliga forum för global tjänst och andra organ har bistått kyrkorna och regeringen med 
forskning och engagemang för komplexa sociala frågor.  

Kanadas centrum för ekumenik grundades av fader Irénée Beaubien i Montréal 1963 i en 
mycket spänningsfylld fransk och engelsk situation. Detta centrum bidrar med resurser på 
det nationella planet som t.ex. tidskriften Ecumenism som utges både i en engelsk och en 
fransk upplaga och har prenumeranter i 40 länder. Centrets fortsatta engagemang i sociala 
frågor visas tydligt i det nya programmet Gröna kyrkan som hjälp för alla kyrkosamfund att 
bli bättre förvaltare av skapelsen.  

Uppmaningen från Andra Vatikankonciliet under det tidiga 1960-talet blev en positiv 
stimulans för framväxten av ekumeniken i Kanada. Kanadensiska ekumeniska insikter och 
erfarenheter var tydliga i ett pastoralt brev 1962 från kardinal Paul-Émile Léger, ärkebiskop 
av Montréal med titeln Chrétiens désunis (Splittrade kristna). Léger uppmanade inte 
protestanter att konvertera för att bli katoliker, utan inbjöd katoliker att be för enheten, 
särskilt genom förnyelse och omvändelse av den katolska kyrkan själv. Med formuleringar 
som föregick Andra Vatikankonciliet underströk kardinalen att ”engagemanget för enhet 
måste bli den huvudsakliga fokusen för vår tids kristenhet” och att denna viktiga rörelse 
”föddes genom inspiration av den heliga Anden”. I denna reflektion kring mysteriet om de 
kristnas enhet och splittring underströk han, att alla rätt döpta människor ”har införlivats 
med Kristus och blivit en kropp med honom”.  Han konstaterade också att i ljuset av Kristi 
uttryckliga vilja, är splittringen ”en skandal” och något ”ont”. Utifrån detta uppmanade 
kardinalen sin hjord att be för enhet och att gå in i dialog med sina medkristna under det att 
båda sidor erkände sig vara medansvariga för splittringen.  

Efter att ha lyssnat till de diskreta månatliga mötena mellan protestantiska pastorer och 
katolska präster som hade organiserats i Montréal av fader Beaubien med början 1958, beslöt 
Kyrkornas världsråd att hålla den fjärde världskonferensen för Faith and Order i denna stad 
1963. Denna samling med över 450 teologer från många skilda kyrkosamfund och länder 
kom att bli en viktig ekumenisk händelse, som varmt välkomnades av en i huvudsak katolsk 
befolkning. En kväll av ekumenisk gemenskap som anordnades under konferensen vid 
Université de Montréal samlade 1 500 kristna.  
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Vid Expo 67, världsutställningen som hölls i Montréal, avstod Kanadas ledande kyrkor och 
Vatikanen från att ha separata utställningar för att i stället tillsammans skapa den ”Kristna 
paviljongen”. Under världsutställningarnas historia blev detta första gången som man 
ordnat en kristen paviljong.  

Andra ekumeniska grupper bildades efter Andra Vatikankonciliet under de decennier som 
följde: Atlantiska ekumeniska rådet (The Atlantic Ecumenical Council, 1966), Quebecs 
ekumeniska nätverk (The Quebec Ecumenical Network, 1982) samt Präriens ekumeniska center 
(The Prairie Centre for Ecumenism, 1984) kan särskilt noteras. Det sistnämnda, som grundades i 
Saskatoon av fader Bernard de Margerie, stöds av sju kyrkosamfund och fokuserar på 
ekumenisk utbildning och fostran, men utgör också en nationell resurs för ekumeniskt kristet 
arbete. Över hela landet stöds lokal ekumenik av grupper på landsbygden och i 
storstädernas förortsområden liksom av ett stort antal lokala ekumeniska råd.  

Åtskilliga ekumeniska initiativ blomstrar över hela landet: Gemensamt firande av 
böneveckan för kristen enhet, gemensam utbildning vid de teologiska fakulteterna, 
aktiviteter för fred och social rättvisa, publikationer osv. Som en integrerad del av kyrkornas 
liv i Kanada arbetar mellankyrkliga familjer med utmaningarna från och välsignelserna av 
arbetet för kristen enhet och ansvarar ofta för ledarskap i ekumeniska tjänster.  

En höjdpunkt för det ekumeniska livet idag utgör en växande medverkan av evangelikala 
kyrkor och pastorer vid lokala ekumeniska samlingar, i ekumeniska gudstjänster och samtal 
samt i gemensam tjänst. Efter en period av internt evangelikalt närmande ser vi nu 
möjligheter till nya dialoger mellan de historiska protestantiska kyrkorna, evangelikaler och 
pentekostaler, östliga och ortodoxa, samt romerska katoliker. Evangelikala samfund i 
Kanada öppnar sig för andra lokala församlingar för att söka dialog, möjligheter att fira 
gudstjänst tillsammans och att samarbeta med vittnesbörd i våra städer. Kyrkorna upplever 
en gemensam verklighet av att inte längre ha det sociala inflytande de en gång hade och 
bland många historiska kyrkor har medlemskapet sjunkit dramatiskt.  

Skillnader inom den kristna gemenskapen när det synen på att evangelisera bland 
människor av annan levande tro har fortsatt att vara faktorer som försvårat samarbetet. Trots 
detta har kristen samverkan när det gäller interreligiösa dialoger växt under de senaste åren 
och sker nu ofta i samverkan mellan kyrkorna.  

Är Kristus delad i Kanada? Det kan helt säkert konstateras, att det finns splittring bland 
kristna i Kanada. Den kristna gemenskapen är delad när det gäller kvinnornas roll i både 
kyrka och samhälle, liksom när det gäller etiska frågor som abort, eutanasi och enkönade 
äktenskap. Många av dessa skiljelinjer skär rakt genom konfessionella gränser. Emellertid 
har en del religiösa samfund börjat engagera sig på nya och positiva sätt när man stått inför 
nya sociala frågor. Kanadensisk historia har uppvisat perioder av splittring och rivalitet där 
man visat okunnighet eller likgiltighet för varandra. Genom allt detta har vi lärt oss att 
uppskatta värdet hos varandra för att kunna leva i fred med varandra. Vi är fortsatt delade 
när det gäller lära, politik och praktik och genom att bevara vår egen religiösa isolering. 
Ändå fortsätter vår väg mot enhet under Guds vägledning.  

Förhoppningarna som uttrycktes i denna bön från det kanadensiska hundraårsfirandet av 
självständigheten 1967 ger fortfarande uttryck åt den moderna kanadensiska karaktären:  

 
”Låt oss be och leva för en värld där människor av alla folk skall förenas i tanke, ord och gärning. Hjälp oss till 
öppen ärlighet, renhet och kärlek i våra relationer med andra i vårt land och i hela världen. Låt oss be för 
harmoni och självförverkligande av alla människor i denna nation och i varje nation. Hjälp oss att arbeta och 
leva så att hunger, fattigdom, likgiltighet och sjukdom skall försvinna och ditt rike komma. Amen.”  



25 

 

 

Böneveckan för kristen enhet - Teman åren 1968 – 20148 

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 

                                                      

 

8 Med reservation för att temat formulerades något annorlunda på svenska. 
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1983  Jesus Kristus – världens liv (1 Joh 1:1–4)  

Material från en ekumenisk grupp på Irland; förberedelsemöte hölls i Céligny (Bossey), Shweiz  

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)  

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  
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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  

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  
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Nyckelår för böneveckans historiska framväxt   

 

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). 

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. 
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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). 

 


