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Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt
( jfr Johannesevangeliet 15:5–9)

Böneveckan för  
kristen enhet 2021

L = Ledare 
F =  Församling 
T = Textläsare / Förebedjare

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

Inbjudan till bön
Ingångspsalm

En psalm som åkallar den heliga Anden.  
Förslag: 50:1–4   Kom, Skaparande, Herre, god 
 53   Livets Ande, kom från ovan
 58   Hjärtan, enigt sammanslutna
 Svk 368/ PoS 394 Blås på mig, skaparvind 
 PoS 397:1, 3–4   Guds Andes kraft ger liv åt allt 

Välkomsthälsning 

L:   Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den 
heliga Andens gemenskap vare med er alla. 

F:  Och med din ande. 
T 1:  Kära systrar och bröder i Kristus. Detta år har 

temat för böneveckan för kristen enhet valts av 
systrarna i kommuniteten Grandchamp i Schweiz 
och är ”Bli kvar i min kärlek”. Den som blir kvar i 
den kärleken skall bära rik frukt. 

T 2:   Detta är Guds innersta önskan. Jesus säger att 
vi skall komma till honom och bli kvar i honom. 
Han väntar outtröttligt på oss och hoppas att vi, 
förenade av kärlek i honom, skall bära den frukt 
som skall ge liv åt alla. När vi ser olikheten hos 
”den andre” riskerar vi att dra oss tillbaka i oss 
själva och enbart se det som skiljer oss åt. Men 
låt oss lyssna till hur Kristus kallar oss att förbli i 
hans kärlek. Så kan vi bära rik frukt. 

T 1:   Under tre bönestunder i vår gudstjänst påminner 
vi oss om Kristi kallelse. Vi vänder oss till honom, 
som är centrum i våra liv. Enhetens väg börjar 
med vår nära gemenskap med Gud. Att bli kvar 
i hans kärlek stärker vår önskan att söka efter 
enheten och försonas med andra. Gud öppnar oss 
för dem som är annorlunda än vi. Detta är en vik-
tig frukt, en helandets gåva av olikheterna mellan 
oss och i världen. 

L: Låt oss be.
  Herre, du är vinstocken som bevarar oss i din 

kärlek. 
  Du kallar oss att se skönheten i varje gren som är 

förenad i vinstocken, skönheten i varje människa. 
  Och ändå gör olikheterna mot andra oss rädda. 
 Vi drar oss tillbaka inom oss själva. 
 Vi har övergett vårt förtroende för dig. 
 Mellan oss växer fiendskapen.
 Kom och vänd våra hjärtan åter till dig.
  Ge oss liv genom din förlåtelse så att vi förs till-

sammans för att lova ditt namn.

Lovprisning (omkvädet kan sjungas, se separat sångblad)

F:   Du som kallar oss att prisa dig här på jorden: 
Äran är din!

T 1:   Vi sjunger ditt lov mitt i världen och bland alla 
folk, 

T 2:   Vi sjunger ditt lov mitt i skapelsen och bland alla 
varelser. 

F:   Du som kallar oss att prisa dig här på jorden: 
Äran är din!

T 1:  Vi sjunger ditt pris bland lidande och tårar. 
T 2:  Vi sjunger ditt pris för löften och uppfyllda mål.
F:   Du som kallar oss att prisa dig här på jorden: 

Äran är din!
T 1:   Vi sjunger ditt lov där konflikter och missförstånd 

råder.
T 2:   Vi sjunger ditt lov där verkliga möten och förso-

ning och försoning råder.
F:   Du som kallar oss att prisa dig här på jorden: 

Äran är din!
T 1:  Vi sjunger ditt lov där klyftor och splittring råder.
T 2:  Vi sjunger ditt lov mitt i liv och död, 
 i födelsen av en ny himmel och en ny jord. 
F:   Du som kallar oss att prisa dig här på jorden: 

Äran är din!

Den första vakan: 
Att bli kvar i Kristus: Helheten i hela människan

Psaltaren:  103 
Läsning:   Johannesevangeliet 15:1–17 
Sång:   Ubi Caritas ( från Taizé)
Kort tystnad  (ungefär 1 minut) 
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Förböner 

T1:   Kärlekens Gud, genom Jesus Kristus sade du till 
oss: ”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt 
er”. Du söker oss, du inbjuder oss att ta emot din 
vänskap och bli kvar i den. Lär oss att svara dju-
pare på din inbjudan och växa till i ett liv som blir 
allt mer fullkomligt. 

F:   Vårt hjärtas glädje finns blott i Gud ( kan 
sjungas; se separat sångblad) 

T2:   Livets Gud, du kallar oss att lovsjunga mitt i värl-
den och att ta emot varandra som din gåva av nåd 
till oss. Må din kärleks blick som vilar på varje 
människa göra oss öppna så att vi kan ta emot 
varandra just sådana som vi är. 

F:  Vårt hjärtas glädje finns blott i Gud   
T1:   Gud, du som för oss samman, bind oss samman 

som en vinstock i din son Jesus Kristus. Må din 
kärleks Ande förbli i oss när vi möts till gudstjänst 
i våra församlingar och i ekumeniska möten. Låt 
oss tillsammans fira dig i glädje. 

F:  Vårt hjärtas glädje finns blott i Gud
T2:  Gud i den enda vingården, du kallar oss att förbli 

i din kärlek i allt det vi gör och säger. Berör oss 
med din godhet, låt oss få vara en spegel av din 
kärlek i våra hem och på våra arbetsplatser. Må vi 
bana väg för att överbrygga motsättningar och så 
övervinna splittringen.

F:             Vårt hjärtas glädje finns blott i Gud 
 
Handling: En stunds tystnad

T1:   Vi tänker ofta att bön är något som vi gör, en akti-
vitet från oss själva. Under en liten stund inbjuds 
vi nu att gå in i en inre tystnad och lägga åt sidan 
allt brus och alla bekymmer i våra liv och i våra 
tankar. Under denna tystnad tillhör all handling 
Gud. Vi kallas helt enkelt att bli kvar i Guds kär-
lek, att vila i honom. 

Tystnad  (ungefär 5 minuter) 

Sång: Kom, Gud, med ditt ljus (se separat sångblad) 

Den andra vakan:  
De kristnas synliga enhet

Psaltaren:   85  
Läsning:   1 Korinthierbrevet 1:10–13a 
Sång:    Sjung lovsång alla länder ( från Taizé)
Kort tystnad:  (ungefär 1 minut)

Förböner

T1:   Heliga Ande, du som skapar och förnyar kyrkan 
på alla orter. Kom och viska i våra hjärtan den bön 
som Jesus riktade till sin Fader på sitt lidandes 
afton: ”Jag ber att de alla skall bli ett … Då skall 
världen tro på att du har sänt mig”. 

F:             Kyrie eleison (Herre förbarma dig) 
T2:   Jesus Kristus, fredens furste, tänd din kärleks eld 

i oss så att misstänksamhet, förakt och missför-
stånd upphör i kyrkan. Låt de murar som skiljer 
oss åt, falla. 

F:             Kyrie eleison (Herre förbarma dig) 
T1:   Heliga Ande, allas tröstare, öppna våra hjärtan för 

förlåtelse och försoning och för oss åter från vårt 
kringflackande.

F: Kyrie eleison (Herre förbarma dig)
T2:  Jesus Kristus, du som själv är mild och ödmjuk, 

gör oss fattiga i anden så att vi kan ta emot din 
oförtjänta nåd.

F: Kyrie eleison (Herre förbarma dig)
T1:  Heliga Ande, du överger aldrig de män, kvinnor 

och barn som förföljs för sin trohet till evangeliet. 
Ge dem styrka och mod och stöd dem som bistår 
dem. 

F: Kyrie eleison (Herre förbarma dig)

Handling:  Att dela fridstecknet

T 2:   Herren kallar oss att bli ett med varandra. Han 
ger oss sin frid/fred och inbjuder oss att dela den. 
Låt oss dela fridhälsningen med varandra. 

  Var och en vänder sig till den som sitter närmast 
och erbjuder ett tecken på frid/fred enligt de 
lokala traditionerna. 

Sång:     Kom, Gud, med ditt ljus (se separat sångblad) 

Den tredje vakan:  
Enheten mellan alla människor  
och hela skapelsen

Psaltaren:  96 
Läsning:  Uppenbarelseboken 7:9–12
Sång:   O du, som är bortom allt (se separat sångblad)
Kort predikan/betraktelse
Kort tystnad  ( högst 1 minut)

Förböner 

T1:   Livets Gud, du som har skapat varje människa till 
din avbild. Vi sjunger ditt lov för gåvan av många 
kulturer, trosuttryck, traditioner och etnisk 
mångfald. Ge oss modet att alltid stå upp mot 
orättvisa och mot det hat som grundar sig på ras, 
klass, kön, religion och rädsla för dem som inte 
liknar oss själva.

 F:             Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 
(om detta sjungs, se separat sångblad)

T2:   Barmhärtige Gud, du har i Kristus visat oss att vi 
är ett i dig, lär oss att använda denna gåva i värl-
den, så att troende med olika bekännelser i varje 
land skall få gåvan att lyssna till varandra och leva 
i fred. 

F:  Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 
T1:   O, Jesus, du kom hit till världen och blev helt och 

fullt en del av vår mänsklighet. Du känner nöden 
hos människor som lider på många olika sätt. 
Må din Ande, tröstaren, hjälpa oss att dela vår 
tid, våra liv och våra tillgångar med alla dem som 
lider nöd. 

F:  Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 
T2:   Heliga Ande, du som hör harmen i din sårade 

skapelse och ropen från dem som redan lider av 
klimatförändringarna. Led oss till ett förändrat 
beteende. Må vi lära oss att leva i harmoni med 
din skapelse. 

F:  Gud, vår fred, kärleks Gud, i dig vårt enda hopp 

Handling: Att röra sig mot centrum… och ut i världen 

T1:   Vi är kallade att vara tjänare för Guds helande och 
försonande kärlek. Detta arbete kan endast bära 
frukt när vi förblir i Gud, som grenar i den sanna 
vinstocken, som är Jesus Kristus. Då vi kommer 
närmare Gud, dras vi närmare varandra.

  Föreställ er en cirkel som dras på golvet. Föreställ 
er att denna cirkel gestaltar världen. 
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  Deltagare som förberetts för detta ställer sig upp 
och formar en cirkel runt Kristusljuset. 

T2:   Centrum representerar Gud och stigarna till 
centrum är de olika vägar människorna vandrar. 
När människorna, som lever i denna värld med 
en önskan att dras närmare Gud, är de på väg mot 
centrum av denna cirkel… 

  
 Deltagarna tar några steg mot centrum

T1:   … med det resultat att när de rör sig närmare 
centrum, till Gud, rör de sig också närmare varan-
dra. Och ju närmare de kommer varandra… 

                
 Deltagarna rör sig mot centrum

T2:  … desto närmare kommer de Gud. 
  När ljusbärarna kommer fram till mitten tänder 

var och en sitt ljus.  Medan de står tillsammans i 
mitten stannar de upp för en stunds bön i tystnad.

Kort tystnad  ( högst 1 minut)

Herrens bön

L:              Låt oss be tillsammans med de ord som Jesus har 
lärt oss: 

F:             Vår Fader…

Sång:      Kom, Gud, med ditt ljus (se separat sångblad)

  Under sången återvänder ljusbärarna och tänder 
övriga deltagares ljus. 

L:  Andlighet och solidaritet är oskiljaktigt förenade.  
  Bön och handling hör samman. När vi blir kvar 

i Kristus, tar vi emot modets och vishetens ande 
så att vi tillsammans kan handla mot all orättvisa 
och allt förtryck. Vi säger tillsammans: 

F:   Be och arbeta så att Gud må råda. 
  Må Guds ord andas in liv under dagens arbete 

och vila.
  Behåll den inre tystnaden i allt så att vi kan bli 

kvar i Kristus.
  Låt oss fyllas av saligprisningarnas anda: 

Glädje, enkelhet och barmhärtighet.
 
  Dessa ord reciteras dagligen av systrarna i 

Grandcha mps kommunitet.

Välsignelsen

L:   Bli ett, för att världen skall tro. Bli kvar i hans 
kärlek, gå ut i världen och bär hans kärleks frukt.

F:   Må hoppets Gud fylla oss med glädje och frid 
genom tron, så att vi överflödar i hoppet genom 
den heliga Anden. I Faderns och Sonens och 
den heliga Andens namn. Amen. 

Slutpsalm 

Förslag:  60   En Fader oss förenar 
 Svk 368/ PoS 394  Blås på mig, skaparvind 



Instruktioner till gudstjänsten 
Gudstjänsten återspeglar det sätt på vilket systrarna i 
kommuniteten Grandchamp ber. I denna tradition åter-
speglas tre av de klostrens bönestunder – de kallas ”vigils” 
(vakan) eller ”nocturnes” i den benediktinska traditionen. 
De firas traditionellt under natten eller kombineras med 
kvällsbönen. På samma sätt är vår gudstjänst för böne-
veckan för kristen enhet uppbyggd av tre delar, som kallas 
vakan och följer det mönster som används i gemenskapen i 
Grandchamp. 

Varje vaka följer samma mönster: läsning från Skriften, 
en responsoriesång, en stund av tystnad och förbön. Varje 
vaka innehåller också en handling som reflekterar dess 
tema. Var och en avslutas med att sjunga Kom, Gud, med ditt 
ljus som har komponerats av en medlem i kommuniteten i 
Grandchamp.  

Den första vakan centreras kring enheten i hela människan 
och vårt förblivande i Kristus. Deltagarna inbjuds till fem 
minuters tystnad. Dessa moment återkommer genom hela 
gudstjänsten. 

Den andra vakan uttrycker önskan att återupptäcka den 
synliga enheten i Kristus. Förankrade i Kristi kärlek vänder 
vi oss till våra grannar och utväxlar med varandra tecken på 
hans fred. 

Den tredje vakan gör oss öppna för enheten mellan alla 
människor och hela skapelsen. Handlingen i denna har in-
spirerats av en text från Dorotheus av Gaza (se inledningen). 
En grupp gudstjänstdeltagare är placerade runt i en cirkel 
och rör sig mot dess centrum. Ju närmare vi rör oss mot Gud 
– centrum – desto närmare dras vi till varandra. 

Denna handling kan utföras på olika sätt beroende på vilken 
yta som används och vilka traditioner som deltar. Det föl-

jande kan tjäna som en vägledning: 
•  Varje deltagare ska ha ett otänt ljus. 
•  De som organiserar gudstjänsten kan fundera över om 

det är möjligt för alla gudstjänstdeltagarna att vara ”inne 
i cirkeln” med gångar mellan radierna för att underlätta 
denna handling. 

•  Ett stort ljus, (t.ex. det påskljus som används inom många 
traditioner) placeras i centrum av cirkeln. 

•  Sex till åtta deltagare från skilda kristna traditioner 
omger ljuset i en cirkel som kan markeras på golvet eller 
skapas av att deltagarna sitter runtomkring. 

•  Var och en av dessa deltagare bär på ett litet otänt ljus och 
höjer det så att alla kan se. 

•  När de når fram till centrum tänder de sina ljus och åter-
vänder till församlingen. Vars och ens ljus är nu tända. 

•  Under det att församlingens ljus tänds sjungs Kom, Gud, 
med ditt ljus (separat sångblad). 

•  Alla håller sina tända ljus under avslutningen. På en 
del platser där det är lämpligt och praktiskt genomför-
bart, kan församlingen bilda en procession ut ur guds-
tjänstrummet med sina ljus tända.

Lovprisningen i gudstjänstens inledning kan läsas eller 
sjungas – om det är möjligt av två olika personer. Psalmerna 
kan också läsas eller sjungas eller ersättas av en försam-
lingspsalm som är anknuten till varje vakas tema. Omkvädet 
mellan förbönerna kan läsas, sjungas eller ersättas av andra. 
Förbönerna kan byggas ut med fria böner och ge plats för 
tystnad. Musikinslag, omkväden och förböner som brukas i 
Grandchamp återfinns på SKRs hemsida. 

Psalmsångerna kan återfinnas på webbsiten för kommunite-
ten Grandchamp, www.grandchamp.org 

Man kan också lyssna på deras gemensamma bön varje dag 
på www.grandchamp.org/prier-avec-nous 
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