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Böneveckan för
kristen enhet 2020
Gudstjänstordning • De visade oss särskild omsorg
L = Ledare

F = Församling

T = Textläsare

Psalm nr 1–325 finns i den ekumeniska psalmboksdelen,
övriga nummer från Svenska kyrkans psalmbok med
tillägg (Svk), Psalmer och Sånger (PoS), eller Psalmer i
2000-talet (2000).

Introduktion till gudstjänsten – Böneveckan
för kristen enhet 2020
För en önation som Malta utgör båten en viktig del av maltesiskt liv. Bibelordet som läses i denna gudstjänst beskriver
en riskfylld sjöresa för aposteln Paulus. En båt utgör också
en symbol för den ibland stormiga resa som kristna gör
tillsammans på väg mot enhet. Av dessa anledningar föreslås
att en båt eller en större modell av en båt placeras i gudstjänstrummet.
Eftersom texten är lång och innehåller sjöfartstermer
kräver läsningen från Apostlagärningarna ett omsorgsfullt
framförande. Man kan tänka sig att man delar upp läsningen
i olika roller bland ett antal textläsare eller använder sig av
dramatisering eller annan form av medel för att förstärka
läsningen. Texten kan framföras från ett ställe i närheten av
båten.

Samling
Ingångspsalm
Förslag: 64:1–2 En dyr klenod, en klar och ren

( jfr Apg 28:2)

67 Som torra marken dricker regn
Svk 377:1,5 = PoS 414:1,5 Därför att Ordet bland
oss bor
Under det att ingångspsalmen sjungs går de medverkande in
för att delta i den ekumeniska gudstjänsten för böneveckan
för kristen enhet. De leds av en av deltagarna som bär Bibeln
så att alla kans se den. Bibeln placeras i centrum av den gudstjänstfirande församlingen.

Välkomsthälsning
L: 	Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga
Andens gemenskap vare med er alla.
F: Och med din ande.
L:	Kära systrar och bröder i Kristus. Vi har samlats här
för att be om de kristnas enhet och försoning i världen.
Splittringen mellan kristna har funnits under många
århundraden. Den orsakar djup smärta och är emot Guds
vilja. Vi tror på bönens kraft. Tillsammans med kristna
över hela världen bär vi fram våra böner under det att vi
försöker övervinna splittringen.
	Materialet för årets bönevecka för kristen enhet har förberetts av olika kristna kyrkor i Malta. Kristendomens
historia på denna lilla önation går tillbaka till apostlarnas tid. Enligt traditionen nådde Paulus, hedningarnas
apostel, Maltas kust år 60. Den berättelse som beskriver
denna betydelsefulla och lyckosamma räddning har förts
vidare till oss genom de två sista kapitlen av Apostlagärningarna.
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	Denna text utgör ett tecken på kristendomens början i
Malta – ett litet land som består av två bebodda huvudöar, Malta och Gozo samt några andra små öar – i hjärtat
av Medelhavet, halvvägs mellan Siciliens södra udde och
Nordafrika. Detta bibliska land ligger i korsvägen mellan
olika civilisationer, kulturer och religioner.
	Våra böner och våra tankar idag och under årets bönevecka för kristen enhet koncentrerar sig kring den
omsorg som öns invånare visade gentemot dem som just
hade blivit skeppsbrutna: ”De var ytterst vänliga mot
oss” ( jfr Apg 28:2). Må den kärlek och respekt som vi
visar varandra när vi ber för kristen enhet, vara med oss
under hela året. 						

Åkallan av den heliga Anden
Svaren på varje bön kan sjungas av en försångare och upprepas av hela församlingen.
L:	Kärlekens Ande, kom över denna församling och förbli
hos oss.
F: Kom, heliga Ande! (eller Veni Sancte Spiritus!)
L: Enhetens Ande, visa oss vägen till kristen enhet.
F: Kom, heliga Ande! (eller Veni Sancte Spiritus!)
L: Gästfrihetens Ande, hjälp oss att vara välkomnande.
F: Kom, heliga Ande! (eller Veni Sancte Spiritus!)
L:	Medkänslans Ande, ingjut hos oss en attityd av respekt
gentemot alla dem som vi möter.
F: Kom, heliga Ande! (eller Veni Sancte Spiritus!).
L:	Hoppets Ande, hjälp oss att lösgöra oss från varje hinder
på vår ekumeniska resa.
F: Kom, heliga Ande! (eller Veni Sancte Spiritus!)

Bön om förlåtelse och försoning
Svaren på varje bön kan sjungas av en försångare och upprepas av hela församlingen.
L:	Förlåt oss Herre, för det förflutnas misstag, för misstroende och missgärningar mellan kristna från olika kyrkor
och traditioner.
F: Herre, förbarma dig! (eller Kyrie eleison!)
L:	Förlåt oss, Herre, för att vi dröjer oss kvar i mörkret snarare än söker ljusets väg; ty du, Herre, är det enda sanna
ljuset.
F: Herre, förbarma dig! (eller Kyrie eleison!)
L:	Förlåt oss Herre, för vår brist på tro och för att vi misslyckas att vara ett folk med förväntan, hopp och äkta
kärlek.
F: Herre, förbarma dig! (eller Kyrie eleison!)
L:	Förlåt oss Herre, för att vi har förorsakat smärta, svårigheter och ängslan hos andra.
F: Herre, förbarma dig! (eller Kyrie eleison!)
L:	Förlåt oss Herre, för att vi har isolerat oss själva och
förblivit likgiltiga, i stället för att visa gästfrihet mot alla,
särskilt mot främlingar och flyktingar.
F: Herre, förbarma dig! (eller Kyrie eleison!)
L:	Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på
kärlek. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så
väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt
som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår
synd (Psalt. 103:8, 11–12).
F: Amen.

Lovpsalm
Förslag på psalmer: 4 Hela världen fröjdes Herren
9:1–2, 5 Min själ skall lova Herran
16 Kom, låt oss nu förenas här
PoS 788 = 2000 917 Kom, lova vår Gud

Guds levande ord
L:	Vår Fader i himlen, öppna våra hjärtan och våra sinnen
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för ditt ord.
F: Ditt ord är ande och liv!
L: Led oss att växa närmare varandra i enhet och kärlek.
F: Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig!
Läsning Apg 27:18 – 28:10
L: Så lyder Herrens ord
F: Gud, vi tackar dig, du som räddar och helar.
Psaltarläsning 107:8–9, 19–22, 28–32
L: De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor.
Han ger de törstande att dricka
och mättar de hungriga med allt gott.
F: Herren har befriat oss från de mäktiga vågorna.
L: Då ropade de till Herren i sin nöd,
och han hjälpte dem ur deras trångmål.
Han gav en befallning och botade dem
och räddade dem från graven.
F: Herren har befriat oss från de mäktiga vågorna.
L: De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor,
de skall frambära tackoffer
och berätta om hans verk med jubel.
F: Herren har befriat oss från de mäktiga vågorna.
L. Då ropade de till Herren i sin nöd,
och han förde dem ut ur deras trångmål.
Han stillade stormen,
och vågorna tystnade.
De gladdes när det blev lugnt,
han lät dem nå hamnen de ville till.
F: Herren har befriat oss från de mäktiga vågorna.
L: De skall tacka Herren för hans godhet,
hans underbara gärningar mot människor,
de skall lovsjunga honom i tempelskaran
och prisa honom i de äldstes krets.
F: Herren har befriat oss från de mäktiga vågorna.
Evangelium Mark 16:14-20
T: Så lyder det heliga evangeliet
F: Lovad vare du Jesus Kristus.
Du är det glada budskapet!
Ett halleluja kan sjungas före och efter läsningen av evangeliet eller en psalm. Förslag: 21 Måne och sol
31 Låt oss glada och i tro
Svk 703 = PoS 789 Ropa till
Gud
Predikan eller biblisk reflektion
Psalm
Förslag:	
89 Se, jag vill bära ditt budskap Herre
287 Guds värld är en skimrande gåva
Svk 412 = PoS 457 Ett Kristusbrev till världen

Nicenska trosbekännelsen

(den svenska ekumeniska översättningen)
F:	Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt.
	
Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern, på honom genom vilket allt
blev till;
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skapelse som din gåva och låter våra händer dela dess
frukter i solidaritet med varandra.
F: Hör vår bön om generositet.

som för oss människor och vår frälsning steg ner från
himlen,
blev människa av kött och blod genom den heliga Anden
och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus, led döden
och begravdes,
uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen, sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet för att döma levande och
döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.
	Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv, som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig, universell och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse och den kommande
världens liv. Amen.

Herrens bön – beds gemensamt av församlingen,
kan inledas med följande:

L:	Enade i Jesus Kristus, låt oss tillsammans be den bön
som han har lärt oss.
F: Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
	Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
	Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från
det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran, i evighet. Amen

Församlingens böner

Fridshälsning
T:	Maltas folk välkomnade Paulus och hans medresenärer
med särskild omsorg. Låt oss hälsa varandra och dela
den frid som är Kristi gåva till oss. (Fridshälsning kan
utväxlas.)

Under bönerna bärs åtta åror (eller modeller av åror) fram
inför församlingen av medlemmar från olika församlingar.
Var och en har ett enda ord textat – Försoning, Upplysning,
Hopp, Förtröstan, Styrka, Gästfrihet, Omvändelse, Generositet. Årorna introducerar varje bön. Efter det att varje åra har
hållits högt uppe placeras den nära eller i båten och en stund
av stilla bön följer. En läsare ber den tillhörande bönen och
alla svarar.

Vi är tillsammans sända att förkunna
det glada budskapet

T:	Vi kan inte möta livets stormar ensamma. En båt förs
framåt när alla ror tillsammans. När vi möter svårigheter
erkänner vi vårt behov av att hålla oss tillsammans och
förena våra kraftresurser. Låt oss be.

L:	Vi har samlats som kristna och därför också som en
gemenskap av lärjungar. Eftersom vi längtar efter kristen
enhet, låt oss överlåta oss själva på nytt att arbeta för
detta gemensamma mål. (Plats för tyst bön.)

I tyst bön lyfts den första åran (Försoning) fram och följs av de
övriga årorna.
T:	Nådens Gud, hela de smärtsamma minnena från det
förgångna som har skadat våra kyrkor och fortsätter att
hålla oss åtskilda.
F: Hör vår bön om försoning.
T:	Nådens Gud, hjälp oss att rikta in vår kurs mot Kristus,
det sanna ljuset.
F: Hör vår bön om upplysning.
T:	Nådens Gud, stärk vår tillit till din omsorg när vi känner
oss överväldigade av livets stormar.
F: Hör vår bön om hopp.
T:	Nådens Gud, förvandla vår splittring till harmoni och vår
misstro till ömsesidig förståelse .
F: Hör vår bön om förtröstan.
T:	Nådens Gud, ge oss mod att i kärlek tala sanning med
rättvisa.
F: Hör vår bön om styrka.
T:	Nådens Gud, bryt ned våra barriärer, synliga och osynliga, som hindrar oss från att välkomna våra systrar och
bröder som är i fara eller i nöd.
F: Hör vår bön om gästfrihet.
T:	Nådens Gud förvandla våra hjärtan och våra kristna
församlingars hjärtan så att vi blir budbärare om ditt
helande.
F: Hör vår bön om omvändelse.
T:	Nådens Gud, öppna våra ögon så att vi ser hela din

De församlingsledare som är närvarande förenar sig i en
gemensam bön om välsignelse:
L:	Må Gud, vår Fader, som har kallat oss från mörker till
ljus, göra oss till sanna bärare av Guds ljus.
F: Amen.
L:	Må Gud, Sonen, som förlossat oss med sitt dyrbara blod,
ge oss kraft att följa hans exempel och tjäna andra.
F: Amen.
L:	Må Gud, den heliga Anden, som är Herre och ger liv,
stärka oss så att vi kan överleva skeppsbrott i våra liv och
nå frälsningens stränder.
F: Amen.
L:	Må den allsmäktige och barmhärtige Gud, Fader, Son och
helig Ande välsigna och bevara oss nu och för alltid.
F: Amen.
F:	Vi är tillsammans sända att förkunna Guds kärleks
underverk.
Amen! Halleluja! Amen!

Avslutande psalm
Den specialskrivna sången översatt av Per Harling, Unusual
kindness (De visade oss omsorg) eller någon av följande
psalmer:
60 En Fader oss förenar
288 Gud, från ditt hus
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