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Till dem som
organiserar
böneveckan för
kristen enhet
Sökandet efter enhet under hela året
Böneveckan för kristen enhet hålls för norra halvklotet under tiden den 18–25 januari. Dessa datum föreslogs 1908 av
Paul Wattson. Tanken var att täcka dagarna mellan S:t Petrus och S:t Paulus och fick därför en symbolisk betydelse.
På södra halvklotet, där januari månad är semesterperiod,
söker ofta kyrkorna andra dagar för att fira böneveckan –
till exempel runt pingst (som föreslogs av Faith and Order
1926), en tid som också har symbolisk innebörd för kyrkan.
Fullt medvetna 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.
I Sverige firas böneveckan för kristen enhet ofta med
gemensamma samlingar som organiseras av det lokala
ekumeniska (kristna) rådet. Man har t.ex. under den första
söndagen i veckan predikstolsbyten, samlingar i olika kyrkor med hjälp av texter och reflektioner för de åtta dagarna
under veckan samt en gemensam ekumenisk gudstjänst
den andra söndagen. Ett alternativ till de åtta dagarna är att
använda sig av materialet vid en samling i veckan under åtta
veckor.
Anpassning av texten
Detta material erbjuds med tanken att det, där det är möjligt, ska 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 nödvändigheten av att anpassa
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.
• K
 yrkor och kristna församlingar kan ta in material från
böneveckan i sina egna gudstjänster. Bönerna för de
ekumeniska gudstjänsterna, ”de åtta dagarna”, och valet
av ytterligare böner kan användas på lämpligt sätt i dessa
sammanhang.
• D
 e församlingar som firar böneveckan i sina egna gudstjänster varje dag kan använda materialet från de ”åtta
dagarna” för dessa gudstjänster.
• D
 e som vill ha 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.
• D
 e som önskar be enskilt kan använda materialet som
hjälp för att utforma sitt eget böneliv. På detta sätt kan
medvetandet stärkas av att man står i gemenskap med
andra som ber över hela världen för en allt synligare enhet i Kristi kyrka.
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Bibeltexten för år 2022
Matteus evangelium 2:1–12
När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes
tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och
frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans
stjärna gå upp [i östern] 1 och kommer för att hylla honom.”
När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela
Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle
födas. De svarade: ”I Betlehem i Judéen, ty det står skrivet
hos profeten:
Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en
herde för mitt folk Israel.”
Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och

förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig.
Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta
noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta mig
när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och
hylla honom.”
Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan
som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen
stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan
fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann
de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade
honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld
och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att
inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till
sitt land.

I östern – Grundtextens uttryck kan användas både för himlakroppars framträdande och om det väderstreck där de går upp (se not till Bibel
2000). Böneveckans tema gör denna gång en poäng av översättningen ”i öster” som det också står i tidigare svenska bibelöversättningar.

1
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Introduktion till temat
för år 2022
En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus
( jfr Matt 2:1–12)
Enligt Matteus evangelium (2:1–12) representerar uppenbarelsen av stjärnan på himlen ett länge efterlängtat tecken
på hopp, som vägledde stjärntydarna och alla människor
på jorden till den plats där den sanne kungen och Frälsaren
skulle uppenbaras. Denna stjärna är en gåva, ett tecken
till hela mänskligheten på Guds kärleksfulla närvaro. För
stjärntydarna var det ett tecken på att en kung hade fötts.
Med sina strålar leder den mänskligheten till ett större ljus,
Jesus, det nya ljuset som lyser upp varje människa som
leder oss in i Faderns ära och hans storslagna strålglans.
Jesus är det ljus som har kommit in i vårt mörker när han,
genom den heliga Anden och jungfru Maria, inkarnerades
och blev människa. Jesus är det ljus som trängde sig ännu
djupare in i världens mörker, när han för vår frälsnings
skull, gjorde sig ödmjuk och blev lydig intill döden. Han
gjorde detta för att lysa upp vår väg till Fadern, så att vi
skulle kunna lära känna Fadern och hans kärlek till oss, han
som gav sin ende Son för vår skull, för att vi skulle kunna tro
på honom och inte gå förlorade utan få ett evigt liv.
Stjärntydarna såg stjärnan och följde den. Traditionellt har
kommentatorer menat att de olika stjärntydarna symboliserar de folkslag som vid tiden var kända, som ett tecken på
att ljuset från stjärnan från östern står för den gudomliga
kallelsens universalitet. Man har också i stjärntydarnas
ivriga sökande efter den nyfödde kungen velat se hela
mänsklighetens sökande efter sanning, godhet och skönhet. Mänskligheten har längtat efter Gud sedan skapelsens
början för att ge honom sin hyllning. Stjärnan visade sig
när det gudomliga barnet föddes vid tidens fullbordan. Den
förebådade Guds efterlängtade frälsningshandling, som
börjar med inkarnationens mysterium.
Stjärntydarna uppenbarar för oss den enhet som finns i alla
folks längtan efter Gud. De reste från fjärran länder och
representerade en mångfald av kulturer, men drevs ändå
av samma längtan efter att få se den nyfödde kungen. I det
lilla skjulet i Betlehem förenas de genom enkla handlingar,
genom tillbedjan och att ge gåvor. Kristna är kallade att
vara tecken för världen på att Gud överräcker den enhet
han önskar. Från skilda kulturer, folkslag och språk delar
kristna sitt gemensamma sökande efter Kristus och sin
gemensamma önskan att få tillbe honom. De kristnas uppdrag är därför att liksom stjärnan vara ett tecken, som visar
mänskligheten vägen i dess längtan efter Gud och vara ett
verktyg genom vilka Gud leder alla till Kristus och bringar
enhet mellan alla folk.
En del av stjärntydarnas tillbedjan var att öppna sina skattgömmor, att erbjuda sina gåvor, vilka ända sedan kristendomens ursprung har tolkats som tecken på olika aspekter

på Kristus identitet: guld för hans kunglighet, rökelse för
hans gudomlighet och myrra som förberedelse för hans
död. Gåvorna ger oss en bild av hur olika kristna traditioner
bär sina särskilda insikter om Jesu person och verk. När
kristna samlas tillsammans och öppnar sina skatter och
sina hjärtan i tillbedjan inför Kristus blir alla berikade av de
gåvor som delas.
Stjärnan visade sig i öster (Matt 2:2). Det är från öster
som solen stiger upp och från det som kallas Mellanöstern framträdde frälsningen, när Gud i sin barmhärtighet
välsignade oss med en soluppgång från höjden (Luk 1:78).
Men historien om Mellanöstern har varit och är präglad
av konflikt och stridigheter, fläckad av blod och förmörkad
av orättfärdighet och förtryck. I modern tid, alltsedan den
palestinska Nakba (utvandringen av Palestinas arabiska befolkning under kriget 1948) har regionen bevittnat en serie
blodiga krig och revolutioner samt uppkomsten av religiös
extremism. Berättelsen om stjärntydarna innehåller också
mörka sidor, alldeles särskilt Herodes maktfullkomliga
order att slakta alla barn som var under två år gamla runt
Betlehem (Matt 2:16-18). Grymheterna i dessa berättelser
ger ett eko i mellanösterns historia och nutid.
Det var i Mellanöstern som Guds ord slog rot och bar frukt:
Trettiofalt, sextiofalt och hundrafalt. Och från detta österland sändes apostlarna ut för att förkunna evangelium ända
till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). I Mellersta Östern gav
tusentals kristna sitt vittnesbörd och tusentals kristna blev
martyrer. Och idag är den lilla befintliga kristna befolkningens existens hotad, då många drivs att söka ett säkrare och
lugnare liv någon annanstans. Liksom det ljus som utgjordes av barnet Jesus stod hotat, är ljuset från Mellanösterns
kristna i allt högre grad under hot i dessa svåra tider.
Jerusalem är en kraftfull symbol för kristna, eftersom det
är den fredens stad där hela mänskligheten räddades och
försonades. Men idag saknas freden i denna stad. Olika parter hävdar sina rättigheter till staden och förnekar andras.
Också att be i Jerusalem har blivit föremål för politiska och
militära åtgärder. Jerusalem var kungarnas stad, den stad
där Jesus drog in, triumferande och förklarad som kung
(Luk 19:28-44). Naturligtvis förväntade sig stjärntydarna
att det var i denna kungliga stad som de skulle finna den
nyfödde kungen, som uppenbarats genom stjärnan. Men
på ett liknande sätt som det är än idag, drabbades hela
Jerusalem av oro i stället för att välsignas av den nyfödde
frälsarkungen.
Idag, mer än någonsin, behöver Mellersta Östern ett himmelskt ljus för att vägleda dess folk. Stjärnan från Betlehem
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är ett tecken på att Gud vandrar med sitt folk, känner dess
smärta, hör deras rop och lider med dem. Den försäkrar oss
att rakt genom växlande omständigheter och smärtfyllda
öden, så är Guds trofasthet oförminskad. Herren varken
slumrar eller sover. Han vandrar vid sitt folks sida och leder
dem tillbaka när de är förlorade eller i fara. Trons väg är en
vandring med Gud, som alltid vakar över sitt folk och som
leder oss på historiens och livets växlande stigar.
Kristna i Mellanöstern har för denna bönevecka av flera
skäl valt temat om stjärnan som steg upp i öster. Medan
många västliga kristna främst firar jul, uppmärksammar
många av österns kyrkor epifania (trettondedag jul) som
en ännu viktigare högtid. Då uppenbaras Guds kärlek för
folken i Betlehem och vid Jordan. Fokus i teofanin (den gudomliga uppenbarelsen) är på ett sätt en skatt som kristna
från Mellanöstern kan dela med sig till sina bröder och
systrar över hela världen.
Stjärnan leder stjärntydarna genom tumultet i Jerusalem,
där Herodes konspirerar för att mörda oskyldiga människor. Också idag lider oskyldiga av våld och hot om våld. På
olika håll i världen flyr unga familjer undan tyranner, sådana som Herodes och Augustus. I dessa situationer söker
människor ett tecken på att Gud är med dem. De söker den
nyfödda kungen – ömhetens, fredens och kärlekens kung.
Men var finns den stjärna som leder vägen till honom?
Det är kyrkans uppgift att vara den stjärna som lyser upp
vägen till Kristus, som är världens ljus. Genom att vara en
sådan stjärna blir kyrkan ett hoppets tecken i en värld av
svårigheter och ett tecken på Guds närvaro bland sitt folk,
en närvaro som leder dem rakt genom livets svårigheter.
Genom ord och genom handling är kristna kallade att lysa
upp vägen så att Kristus kan uppenbaras för folken ännu
en gång. Men splittringen mellan oss fördunklar ljuset från
det kristna vittnesbördet och förmörkar vägen samt hindrar andra att finna sin väg till Kristus. Å andra sidan blir
kristna, som förenas i sin tillbedjan av Kristus och öppnar
sina rikedomar i ett utbyte av gåvor, ett tecken för den enhet som Gud önskar för hela sin skapelse.

W W W. S K R .O R G

Kristna i Mellanöstern erbjuder detta material för böneveckan för kristen enhet, medvetna om att många i världen
upplever stora svårigheter och längtar efter ljuset som leder
till den Frälsare som kan övervinna mörkret. Covid-19, den
globala pandemin, de efterföljande ekonomiska kriserna
och misslyckandet att upprätthålla politiska, ekonomiska
och sociala strukturer för att skydda de mest utsatta och
sårbara, har tydliggjort ett globalt behov av ett ljus som
skiner i mörkret. Stjärnan som lyste i öster för tvåtusen
år sedan kallar oss fortfarande till krubban, där Kristus är
född. Den leder oss dit, där Guds ande är levande och aktiv,
till dopets verklighet och till våra hjärtans förvandling.
Efter att de hade mött Frälsaren och tillbett honom tillsammans återvände stjärntydarna till sina egna länder. De tog
en annan väg sedan de hade blivit varnade genom en dröm.
På samma sätt måste den bönegemenskap vi delar inspirera
oss att återvända till våra liv, våra kyrkor och vår värld på
nya vägar. Att färdas på nya vägar är en inbjudan till omvändelse och förnyelse i våra kyrkor och i våra samhällen. Att
följa Kristus är vår nya väg. I en flyktig och föränderlig värld
behöver de kristna förbli lika målmedvetna och fasta som
stjärnhimlen och de skinande planeterna. Men vad betyder
det i praktiken? Att tjäna evangeliet idag fordrar att stå upp
för mänsklig värdighet, särskilt när det gäller de fattigaste,
de svagaste och de marginaliserade. Detta kräver öppenhet
och ansvarstagande av kyrkorna, när man möter världen
och varandra. Det innebär att kyrkorna behöver samarbeta
för att hjälpa dem som drabbats, för att välkomna dem som
är på flykt, för att lätta deras bördor och bygga ett rättvist
och ärligt samhälle. Det innebär en kallelse till kyrkorna
att arbeta tillsammans, så att unga människor kan bygga
en framtid som gläder Guds hjärta, en framtid där alla
människor kan leva i rättvisa, fred och kärlek. Denna nya
väg mellan kyrkorna är den synliga enhetens väg, som vi
självuppoffrande söker med mod och lyhördhet, så att vi
dag för dag låter ”Gud bli allt, överallt” (1 Kor 15:28).
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Förberedelsen av
materialet för böneveckan om kristen
enhet 2022
Den internationella grupp som tillsatts av det Påvliga rådet
för främjandet av kristen enhet (PCPCU) och Faith and
Order-kommissionen inom Kyrkornas världsråd för att
förbereda materialet till böneveckan för kristen enhet 2022
hade inga möjligheter att mötas fysiskt detta år. På grund av
pandemin blev det tvunget att arbeta med dessa texter på
distans.
PCPCU hade gett Kyrkornas råd i Mellanöstern, med sin
bas i Beirut, Libanon, uppdraget att välja tema och förbereda texterna för böneveckan för kristen enhet 2022. De valde
temat ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”
(Matt 2:2). I dessa svåra tider behöver vi mer än någonsin

ett ljus som skiner i mörkret och de kristna vittnar om att
detta ljus är uppenbarat i Jesus Kristus.
I en del av världen där mänskliga rättigheter ofta trampas
under fötterna genom orättfärdiga politiska och ekonomiska intressen och överskuggade av de mänskliga och materiella konsekvenserna efter den allvarliga explosion som
förstörde Beirut den 4 augusti 2020, har den ekumeniska
gruppen ändå gjort varje tänkbar ansträngning. Vi tackar
dem helhjärtat och ber att ökad enhet mellan kristna i Mellanöstern och över hela världen ska bidra till ett värdigare,
rättvisare och fredligare liv för alla män och kvinnor i vår
tid och i tider som kommer.

Deltagare i det internationella teamet:
Revd Father Martin Browne, OSB
Ms Anne-Noëlle Clément
Revd Anthony Currer
Dr Ani Ghazaryan Drissi
Council of Churches (Switzerland)
Revd Dr Jochen Wagner
Dr Hanne Lamparter
Sr Leticia Candelario Lopez
Revd Dr Odair Pedroso Mateus
Revd Father James Puglisi, SA
Revd Dr Mikie Roberts
Dr Clare Watkins

Glenstal Abbey (Ireland)
Unité Chrétienne (France)
Pontifical Council for Promoting Christian Unity (Vatican)
Programme Executive of the Faith and Order Secretariat at the World
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (Germany)
German Lutheran Church (Germany)
Verbum Dei Missionary Fraternity (Singapore)
Director of Faith and Order – WCC Switzerland)
Friar of the Atonement, Centro Pro Unione (Italy/USA)
Programme Executive for Spiritual Life – WCC (Switzerland)
University of Roehampton (England)

Participants from the Middle East Council of Churches
Revd Father Dr Boulos Wehbe
Revd Dr Rima Nasrallah
Revd Father Dr Roger Akhrass
Dr John Daniel
Sr Emily Tannous
Revd Father Gabriel Hachem

Greek Orthodox Church of Antioch (Lebanon)
Evangelical National Church (Lebanon)
Syriac Orthodox Church of Antioch (Syria)
Evangelical Synod of the Nile (Egypt)
Maronite Church (Lebanon)
Greek Melkite Catholic Church of Antioch (Lebanon)
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Ekumenisk gudstjänst
Introduktion för dem som förbereder gudstjänsten
Under böneveckan för kristen enhet samlas kristna från
många skilda traditioner över hela världen för att be för
kyrkans enhet. Detta års material och gudstjänstordning
har förberetts av Mellanösterns kristna råd. Urvalet av
bibelord och liturgiska texter är inspirerade av besöket av
stjärntydarna hos den nyfödde kungen, så som detta beskrivs i Matt 2:1–12, särskilt vers 2: ”Vi har sett hans stjärna
i östern och har kommit för att hylla honom”.
En del föreslagen musik finns bifogat i ett appendix, där
också några svenska översättningar finns. Om det finns
kristna från Mellanöstern med i församlingslivet, kan
det vara önskvärt att inbjuda dem att leda några av dessa
hymner och sånger som då kan sjungas på deras eget språk.
Eftersom digitala resurser har vuxit fram under de senare
åren, finns också länkar till videoinspelningar online. Beroende på det lokala sammanhanget kan lämpliga hymner
och sånger ersätta de givna sångerna. Sådana förslag har
utarbetats för den svenska versionen av materialet.

Flera inslag kan förberedas för den del av gudstjänsten som
kallas Att dela Guds ljus. Ett stycke mörkblått tyg kan hängas upp på lämplig plats för att ge intryck av en natthimmel.
En stor stjärna kan hängas på tygstycket. Mindre pappersstjärnor kan delas ut till gudstjänstdeltagarna. Beroende
på sammanhanget kan alla de närvarande inbjudas att ta
en stjärna och hänga upp den på ”himlen” som en hyllning
till den himmelske kungen. Ett alternativ är att låta utvalda
representanter från olika kyrkor eller grupperingar som
deltar i gudstjänsten göra detta.
Delar av gudstjänsten där det anges textläsare kan delas
mellan flera textläsare. På samma sätt kan texter som anges
för ledare delas upp bland ledare för de olika traditioner och
församlingar som deltar i gudstjänsten. Dessa ledare kan
uttala sändningsord och välsignelsen tillsammans.
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Gudstjänstordning
Ingång
Medverkande går in i procession medan en österländsk
psalm sjungs eller spelas (se förslag till psalm på arabiska).
Alternativ psalm: 22 Dig skall min själ sitt offer bära

Inbjudan till gudstjänst
L:
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
F:
Amen.
L:	Bröder och systrar, vi har samlats idag med trossyskon
från världens alla hörn för att förenas i bön för den
kristna kyrkans synliga enhet. Vi gör detta med det
gudstjänstmaterial som har förberetts av Mellanösterns kristna råd. Vår text har inspirerats av stjärntydarnas besök hos den nyfödde kungen, så som det
berättas i evangelium enligt Matteus: ”Vi har sett hans
stjärna i östern och har kommit för att hylla honom”.
Låt oss fästa våra blickar på den stjärna som visade sig
i östern och låt den leda också oss.
	Låt oss komma inför Gud med tacksamhet och glädje
och bära fram inför honom alla sjuka, lidande, marginaliserade, flyktingar, alla de som ryckts upp med rötterna, i tillit till att Gud kan genomtränga vårt mörker
med sitt ljus. När vi idag ber för kyrkans enhet, låt oss
och våra gemenskaper bli ett ljus som leder andra till
Jesus, Frälsaren.
L: 	Vi ärar dig Fader, som har uppenbarat dig själv i din
skapelse och inbjudit alla människor att förbli i din
närhet. Vi har sett Jesu stjärna i våra liv och har kommit för att tillbe honom på samma sätt som stjärntydarna gjorde. Vi vill ge oss själva till honom idag och
ber om den heliga Andens närvaro bland oss.
F: 	Förena oss med varandra, vi som kommer från norr
och söder, från öster och väster, gamla och unga,
män och kvinnor för att böja oss ner inför dig och
hylla dig, vår himmelske kung. Amen.
Psalm Vi prisar dig nu – se appendix
Alternativ psalm 31 Låt oss glada och i tro; 122 Dagen är
kommen

Lovprisning och bekännelse
L: 	Vi prisar dig, vår Herre, skapare av himmel och jord,
för att du har tänt hoppets ljus på himlen. Du skiljde
ljuset från mörkret och skapade tecken för att markera
heliga tider, dagar och år. Du dekorerade himlavalvet
med stjärnor. Hur underbara är inte dina verk, himlarna förkunnar din ära och himlavalvet vittnar om
dina händers verk!
F:
Vi ärar dig, vår Herre.
L: 	Vi prisar dig för att du inte har övergett oss, trots vårt
uppror mot dig, utan sänt din Son för att leda oss från
vårt mörker och bli vårt ljus och vår frälsning. I honom
var livet och livet var människornas ljus. Och ljuset
lyser i mörkret.

F:
Vi lovar dig, vår Herre.
L: 	Vi tillber dig, vår Gud, för att du i kraften av din heliga
Ande följer oss genom våra livs kaos. Du lyser upp våra
stigar och ger oss visdom och tro i en värld av otro och
tvivel.
F:
Vi tillber dig, vår Gud.
L: 	Vi tackar dig, vår Gud, för att du har sänt oss i världen
för att återspegla detta ljus runt omkring oss. Och för
att genom våra skilda kyrkor och olika kulturer vittna
om Jesus, den ende sanne kungen, och ge oss själva åt
honom.
F:
Vi tackar dig, vår Gud.
L: 	Må alla folk böja sig inför dig och tillbe dig. Vi har ofta
föredragit mörkret, men du har gett oss ljus. Därför
kommer vi inför dig för att bekänna våra synder och
säga:
F: 	Vi bekänner inför dig att vi har vänt våra vägar bort
från dig och inte följt dina bud. Vi har förvridit din
goda skapelse och slösat dess tillgångar genom våra
konsumtionsvanor. Vi har smutsat ned våra floder
och sjöar och förgiftat luften och marken och bidragit till att utrota många arter.
(Tystnad)
F: 	Vi har handlat själviskt mot våra bröder och systrar.
Vi har låtit våra egna önskningar och begär gå före
vårt engagemang för rättvisa. Vi har byggt murar
mellan oss och sått frön av misstro mot andra.
(Tystnad)
F: 	Vi har separerat folk på grund av etnicitet, religion
och kön och hävdat att Jesus är på vår sida i krig
som vi drivit fram. Förlåt oss dessa tankar och gärningar, o Herre, när vi kommer inför dig i ånger.
(Tystnad)
L: 	Allsmäktige Gud, du som sänt din son Jesus Kristus
vid tidens fullbordan för att försona alla folk, vi ber
om din barmhärtighet över oss. Förlåt oss våra skulder
och förvandla oss till din avbild, så att vi kan skina som
en fyrbåk av hopp i vår problemfyllda värld.
(Tystnad)
L: 	Allsmäktige Gud, hör våra böner, ge oss barmhärtighet
och förlåt oss våra skulder.
F: 	Vi tackar dig, vår Gud, och lovsjunger dig med alla
stämmor.
Lovpsalm
Kyrie (Trisagion) 2
Alternativa psalmförslag: 8 Lova vill jag Herran, Herran
Svk 331: 1,3,4,7 Ljus som liv åt världen gav = PoS 338:1,3,4,7

Olika versioner från Österns och orientaliska traditionen finns föreslagna i TRISAGION – In English and Greek:
https://www.youtube.com/watch?v=oJ6of7ViJ5w. In Syriac: https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA
In Armenian https://youtu.be/gPM-BKYVpNE
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Psaltaren 8 (växelläsning)
T: 	Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela
jorden.
	Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns,
ett dibarns mun.
F:	Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare.
T:	När jag ser din himmel, som dina fingrar format,
månen och stjärnorna du fäste där.
F:	Vad är då en människa att du tänker på henne, en
dödlig att du tar dig an honom?
T:	Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och
härlighet krönte du honom.
F: 	Du lät honom härska över dina verk, allt lade du
under hans fötter:
T: 	Får och oxar, all boskap, och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, allt som vandrar havets
stigar.
F: 	Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela
jorden.
Psalm Ande god kom till oss nu – se appendix sid 18)
Alternativa psalmförslag: Pos 354 Du Herre, vår Herre; =
Svk 714; PoS 350 O Gud, som skapat vind och hav = Svk 712

Ordet
Läsning ur Gamla testamentet: Jesaja 9:2–7 Det folk som
vandrar i mörkret
Ljusets sång (Sankt Ephrem) – se appendix sid 16
Alternativa psalmförslag: PoS 489 Det folk som vandrar i
mörkret
Epistelläsning, Ef 5:8–14 En gång var ni i mörker, men i
Herren har ni nu blivit ljus
Alternativa psalmer: 61 Lågorna är många; Svk 331 Ljus
som liv åt världen gav; = PoS 338
Läsning av evangeliet: Matt 2:1–12
Predikan
(En stunds tystnad eller en psalm)

Nicenska trosbekännelsen
F:

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre,
Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen och tagit mandom
genom den Helige Ande av jungfrun Maria och
blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius
Pilatus, lidit och blivit begraven;
som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna,
och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet
till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern,
på honom som tillika med Fadern och Sonen
tillbedes och äras

W W W. S K R .O R G

och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk
kyrka.
	Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse och
den tillkommande världens liv. Amen.

Att dela Kristi ljus
Ett stycke mörkblått tyg spänns upp för att ge en känsla av
natthimlen. Där placeras en stor stjärna. Pappersstjärnor
finns tillgängliga för gudstjänstdeltagarna, vilka inbjuds att
komma fram och fästa sina stjärnor på tyget.
L: 	En stjärna ledde stjärntydarna till Kristus. Idag visar
stjärnan på Kristi närvaro, han som har uppenbarat
sig för oss och vars ljus lyser över oss. På samma
sätt som stjärntydarna följde stjärnan till Betlehem,
samlas vi under denna stjärna idag. Där får vi fästa
våra stjärnor på himlen och bära fram våra gåvor och
böner om Kristi kyrkas synliga enhet. Medan vi är
på väg mot detta mål: må våra liv tillsammans ge ett
skimrande vittnesbörd som leder andra till Kristus.

Förbön
L: 	I tro och förtröstan kommer vi och ber inför Gud, han
som är Fader, Son och helig Ande:
T: 	Stjärntydarna kom från österns länder för att hylla
Jesus och bära fram särskilda gåvor från sina kulturer
och länder.
	Vi ber idag för alla kristna församlingar runt om i
världen i all deras mångfald i gudstjänstliv och traditioner:
	Herre, vi ber att du skall bevara dessa skatter, särskilt
i de områden i världen, där närvaron och överlevnaden för de kristna är hotad av våld och förtryck.
F: 	Herre, hör vår bön (sägs eller sjungs - Svk 681; PoS
824)
T: 	De tidigaste åren av vår Herres liv präglades av våld
och massaker på order av härskaren Herodes.
	Vi ber för alla barn som lever på platser i världen där
våldet fortgår och är påtagligt:
	Stärk, Herre, enhetens och den ömsesidiga kärlekens
band mellan våra kyrkor och hjälp oss att samarbeta
och vittna om ditt heliga namn. Ge oss inspiration att
oförtröttligt arbeta för att försvara de förtryckta och
inkludera de marginaliserade. Ge oss mod att stå tillsammans inför tyrannins ansikten och förtryckande
regimer när vi söker ditt rike bland oss.
F:
Herre, hör vår bön
T: 	Efter stjärntydarnas besök fick den heliga familjen
uppleva att fly sitt land genom ödemarker och bli
flyktingar i Egyptens land.
	Vi ber för alla flyktingar och för dem som är rotlösa i
vår värld.
	Ge oss kraft, Herre, att visa gästfrihet mot dem som
har drivits från sina hem och ge oss välkomnandets
ande i mötet med dem som söker efter en säker tillflyktsort.
F:
Herre, hör vår bön (sägs eller sjungs)
T: 	Jesu födelse är det glada budskapet för alla och samlar människor från skilda länder och religioner för att
tillbe det heliga barnet.
	Vi ber för våra försök att leva i harmoni och dialog
med andra religioner.
	Herre, ge oss ödmjukhet och tålamod att vandra
tillsammans med respekt för deras vandring.
F:
Herre, hör vår bön (sägs eller sjungs)
T: 	Stjärntydarna tog en annan väg när de återvände till
sina hem.
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Vi ber för våra kyrkor i en värld av förändring.
	Herre, hjälp oss att finna nya och kreativa vägar för
att följa dig och vittna om dig så att världen kan tro.
F:
Herre, hör vår bön (sägs eller sjungs)
T: 	När stjärntydarna såg det heliga barnet fylldes de av
stor glädje.
	Himmelske Fader, fäst våra ögon på honom så att vi
inte förlorar vår väg. Förena oss i Herren Jesus, som
är vägen, sanningen och livet och som har lärt oss att
be:
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
Psalm 285 Det finns djup i Herrens godhet
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Sändning och välsignelse
L:
Låt oss gå och leva som ljusets barn
F: 	Ty frukten och ljuset finns i allt det som är gott och
rätt och sant.
L:
Ta inte del i mörkrets gärningar
F: 	Låt oss vakna så att Kristus kan låta sitt ansikte
lysa över oss.
L: 	Frid och kärlek i tron, från Gud, Fadern, Sonen och
den heliga Anden.
Nåd till oss alla.
F:
Amen.

Avslutande psalm
Psalmförslag:
288 Gud, från ditt hus
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Tilläggsmaterial
hymner
SYRIAC HYMN
https://www.youtube.com/watch?v=nno6k0i8zd4

		

Ifrån Östern vi vise män
Ljusets sång (Saint Ephrem)
Rättfärdighetens och glädjens ljus från den uppståndne Kristus Jesus, vår Herre
Född av Fadern visade han sig för oss.
Han kom för att befria oss från mörkret och fylla oss med strålglansen av sitt ljus.
Dagen gryr för oss; mörkrets makt bleknar bort.
Det sanna ljuset stiger upp för oss, det ljus som lyser för våra mörknade ögon.
Hans ära skiner över världen och lyser upp avgrundens djup.
Döden är besegrad, natten är förgången, dödsrikets vägar har brutits.
Alla varelser som låg i mörkret från urminnes tider har klätts i ljus.
De döda reser sig upp ur stoftet och lovsjunger eftersom de har en Frälsare.
Han bringar frälsning och ger oss liv. Han stiger upp till sin Fader i det höga.
Han kommer åter i prakt och härlighet och sprider sitt ljus över dem som blickar upp till honom
Ande god kom till oss in

W W W. S K R .O R G
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Bibliska reflektioner
och böner för de
åtta dagarna
DAG 1
Vi såg hans stjärna i öster
(Matt 2:2)

Läsningar:
Sakarja 4:1–7
Jag såg ett lampställ, helt av guld
Psalt 139:1–10 	Du skulle nå mig även där och gripa mig
med din hand
2 Tim 1:7–10 	Den nåd som han skänkte oss i Kristus
Jesus
Joh 16:7–14 	När han kommer, sanningens ande, skall
han vägleda er med hela sanningen
Psalmförslag:
133 Himlen är så härligt blå
Reflektion
I denna bräckliga och osäkra värld spanar vi efter ett ljus,
en stråle av hopp fjärran ifrån. När vi är omgivna av ondska
längtar vi efter godhet. Vi spanar efter det goda inom oss
själva, men alltför ofta överhopas vi av vår egen svaghet.
Vårt hopp står till den Gud som vi tillber. Gud, i sin visdom,
gör det möjligt för oss att hoppas på ett gudomligt ingripande. Men vi kunde inte föreställa oss att Guds ingripande
skulle ske genom en person och att Herren själv skulle bli
ljuset i vår mitt. Det överträffade alla våra förväntningar.
Guds gåva till oss är kraft och kärlek i Anden. Vi rör oss på
vägen till det fullkomliga ljuset, inte genom vår egen styrka
eller förmåga, utan genom Guds heliga Ande.

Kristus, vår Herre och Frälsare. Må han bli en fyrbåk för vår
vandring, som för oss på enhetens väg i honom. Amen.

DAG 2
”Var finns judarnas nyfödde kung?”
(Matt 2:2)

Ödmjuka ledare bryter ner murar och bygger med kärlek
Läsningar:
Jeremia 23:1–6 	Han skall vara konung och härska med
vishet
Psaltaren 46 	Han gör slut på krigen över hela jorden
Fil 2:5–11		
Han …vakade inte över sin jämlikhet med
Gud
Matteus 20:20-28 	Människosonen har inte kommit för att
bli tjänad, utan för att tjäna
Psalmförslag:
38 För att du inte tog det gudomliga 129:9–12 O Herre, du
som skapat allt; PoS 698 Ej för att låta tjäna sig
Reflektion
Jeremia förkastar det dåliga ledarskap som Israels kungar
stod för, som delade och splittrade folket. Det var ett ledarskap som förstörde nationen och drev dess invånare i exil.
Men Herren ger ett löfte om en herdekung som ska skapa
rätt och rättfärdighet i landet och samla dem som finns kvar
i hans flock.

Mitt i detta mänsklighetens mörker lyser stjärnan från
daggryningens öster. Från stjärnan ser vi ett ljus som
genomtränger det djupa mörker som skiljer oss från
varandra. Stjärnans ljus var inte enbart något som lyste
upp vid ett särskilt historiskt ögonblick. Det fortsätter att
lysa och ändra historiens ansikte. Genom århundraden har
Kristi efterföljare genom sina liv gett världen kunskap om
det hopp som inspireras av den heliga Ande. Kristna har
burit vittnesbörd om Guds verk i historien. Trots tidernas
skiftande öden fortsätter den Uppståndne att skina och rör
sig genom historien likt en fyrbåk som vägleder allt i sitt
fullkomliga sken och övervinner det mörker som skiljer oss
från varandra.

Vår värld behöver gott ledarskap och söker ständigt efter
någon som ska kunna uppfylla detta. Men var kan man finna
en sådan ledare? Endast i Kristus har vi sett en kung eller
ledare efter Guds hjärta. Eftersom vi är kallade att följa honom är vi också kallade att efterlikna hans sätt att som kung
vara tjänare i världen och i kyrkan. I Kristus ser vi den som
inte bryter sönder och splittrar, utan bygger upp och skapar
en värld för att ära Guds namn. Hans välde består inte i att
berika sig själv, han använder inte våld. Tvärtom, i honom
möter vi en kärleksfull och ödmjuk tjänare, som inte vakade
över sin jämlikhet med Gud. Han är den som har kommit
för att tjäna i stället för att bli tjänad och hans efterföljare är
kallade att göra detsamma.

Viljan att övervinna det mörker som skiljer oss från varandra utmanar oss att be och arbeta för kristen enhet.

Idag tvingas människor i Mellanöstern i landsflykt eftersom
rättvisa och rättfärdighet blivit bristvaror, inte bara där
utan över hela världen. Ändå har vi ett hopp som är starkare,
även om jorden skälver och riken vacklar runt oss.
Ledare, både i världen och i kyrkan har ansvar för att föra
samman snarare än splittra Guds folk. Så mycket splittring i världen och i kyrkan har orsakats av begäret efter en
position, makt och egen vinning. En trovärdig efterföljelse

Bön:
Gud, vår Herre, låt ditt ljus skina över våra vägar och led oss.
Upplys oss och förbli inom oss. Hjälp oss att upptäcka den
krubba i våra hjärtan där det större ljuset vilar. Ljusets Skapare, vi tackar dig för den oförgängliga stjärnans gåva, Jesus
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innebär att efterlikna Kristi tjänande ledarskap, så att
splittringen både i världen och i kyrkan kan övervinnas.
När vi verkar för rätt, rättvisa, fred och allas välgång, bär
vi ödmjukt vittnesbörd om den tjänande herdekungen och
leder andra in i hans närvaro.
Bön:
Gud, vår tillflykt och styrka, vi prisar dig för att du är en
rättvis och rättfärdig Gud. Vi bekänner inför dig att vi ofta
har eftersträvat världsliga sätt att vara ledare. Hjälp oss att
söka efter vår herre Jesus Kristus, inte i de mäktigas palats,
utan i den enkla krubban och att följa honom i hans mildhet. Ge oss mod att ge ut oss själva när vi tjänar varandra i
lydnad mot dig.
Vi ber i Kristi namn som med Dig och den heliga Anden
regerar för evigt i ära. Amen.

DAG 3
När kung Herodes hörde detta blev han
oroad, och hela Jerusalem med honom
(Matt 2:3)

Kristi närvaro förändrar världen i grunden
Läsningar:
Nehemja 4:18-21 	Vi fortsatte arbetet … från gryningen till
dess att stjärnorna började synas
Psaltaren 2:1–10 Varför är folken i uppror…?
2 Thess 2:13 – 3:5 Herren är trofast, han skall styrka er
Matteus 2:1–5 	Han blev oroad, och hela Jerusalem med
honom
Psalmförslag:
237 Vår Gud är oss en väldig borg
Reflektion
Herren är mitt ibland oss. Kristi ankomst stör världens
ordningar. I motsats till somliga av världens ledare kommer
Herren i ödmjukhet och avvisar alla orättvisor och allt förtryck som hör ihop med strävan efter makt och status. Jesu
ankomst inbjuder oss till förvandlade hjärtan och förändrade liv, så att människor befrias från allt som avhumaniserar
och orsakar lidande. Jesus visar oss att Gud finns hos den
som lider, eftersom varje människa har värdighet som Guds
älskade barn. Jesu närvaro kan oroa, eftersom han skakar
om säkerheten hos de rika och de mäktiga, de som endast
ser sina egna intressen och inte bryr sig om det allmännas
bästa. Men för dem som arbetar för fred och enhet innebär
Kristi ankomst ett hoppets ljus.
Idag inbjuds vi till att engagera oss i det konkreta arbetet
för att rättvisa ska bli verklighet i vår värld. Det innefattar
behovet av att reflektera över och bekänna när våra vägar
inte är rättvisans och fredens väg – Guds väg. När kristna
arbetar tillsammans för rättvisa och fred blir våra ansträngningar mer kraftfulla. Och när kristna arbetar tillsammans
får vår bön om kristen enhet ett synligt tecken, så att andra
kan känna igen Kristi närvaro i vår värld idag. Genom våra
ord och handlingar kan vi föra hoppets ljus till många som
lever i ett mörker av politiska oroligheter, social fattigdom
och strukturell diskriminering. Det glada budskapet är att
Gud är trofast och alltid stärker och beskyddar från det som
skadar oss, och inspirerar oss till arbete för andras bästa,
särskilt dem som lever i ett mörker av lidande, hat, våld och
smärta.
Bön:
O Herre, du har visat oss vägen ut ur mörkret, till Jesus. Du
har tänt hoppets stjärna i våra liv. Hjälp oss att förenas i vår
vilja att bära fram ditt rike av kärlek, rättvisa och fred och så
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föra hoppets ljus till alla som lever i förtvivlans mörker och
besvikelse. Tag vår hand, Herre, så att vi kan se dig i våra
dagliga liv. När vi följer dig, tag bort vår rädsla och ångest.
Låt ditt ljus lysa över oss och sätt våra hjärtan i brand så att
din kärlek omger oss med värme. Lyft oss upp till dig, du
som har uttömt dig själv för vår skull, så att våra liv kan ära
dig, Fader, Son och helig Ande. Amen.

DAG 4
Du Betlehem …är ingalunda ringast
(Matteus 2:6)

Fastän små och utsatta, saknar vi ingenting
Läsningar:
Mika 5:2-5a, 7–8 	Från dig … skall jag låta en härskare över
Israel komma
Psaltaren 23 	Herren är min herde, ingenting skall fattas mig
1 Petr 2:21-25	Nu har ni vänt tillbaka till era själars
herde
Luk 12: 32–40
Var inte rädd, du lilla hjord
Psalmförslag:
115 O Betlehem du lilla stad 123 Lyss till änglasångens ord
128:3–6 Tre vise män långt fjärran från
Reflektion
I den lilla och obetydliga staden Betlehem gjorde Herren,
Guds son, sitt inträde i världen. I en enkel kvinnas livmoder
tog han mänsklig gestalt och valde ett liv i enkelhet. Han
blev ett frö i åkern, jäst i degen och en liten stråle av ljus.
Detta ljus har uppfyllt världen. Från det obetydliga Efrata
kom en härskare, en herde och våra själars vårdare. Fastän
han är vår herde blev han Lammet som bar världens synder
för att vi skulle bli helade.
Fastän Betlehem hade liten betydelse bland de framstående
släkterna i Juda blev denna stad stor eftersom där föddes
herdarnas herde och kungarnas kung. Namnet Betlehem
betyder ”brödhuset” och kan vara en bild för en kyrka som
erbjuder världen livets bröd. Kyrkan, ett Betlehem för idag,
fortsätter att vara en plats där de svaga och maktlösa välkomnas och där var och en har sin plats. Dessa hopsamlade
frön blir till skörd, jästen bär en väldig kraft när den församlas, koncentrationen av ljusstrålar blir till en ledstjärna.
Mitt i världens politiska oro, utbredda girighet och maktmissbruk, lider kristna av förföljelse och marginalisering.
Precis som andra i Mellanöstern lever de kristna med oro
för våld och orättfärdighet. Ändå är de inte rädda, eftersom
Herden vandrar med dem, samlar dem till en flock och gör
dem till ett tecken på hans kärleksfulla närvaro. När de är
samlade är de jästen som får degen att jäsa. I Kristus ser de
sin förebild i ödmjukhet och från honom hör de kallelsen
att övervinna splittringen och församlas till en hjord. Även
om de är få följer de i sitt lidande stegen från Lammet som
led för världens frälsning. Även om de är få, är de fasta i
hoppet och saknar ingenting.
Bön:
Gode herde, splittringen i din lilla hjord väcker den heliga
Andens sorg. Förlåt oss våra alltför ljumma försök att göra
din vilja. Sänd oss visa herdar som efter ditt eget hjärta
erkänner splittringens synd och i helighet vill leda kyrkorna
fram till enheten i dig. Vi ber dig, Herre, hör vår bön. Amen.
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DAG 5

DAG 6

Stjärnan som de hade sett gå upp gick före
dem

De fann barnet och Maria, hans mor,
och föll ner och hyllade honom

Vägledd av en enda Herre

Samlade i tillbedjan omkring en enda Herre

Läsningar:
2 Mos 13:17-14:4 Herren gick framför dem i en molnpelare
Psaltaren 121 	Jag ser upp emot bergen: varifrån skall
jag få hjälp?
Upp 22:5-9
Herren Gud skall lysa över dem
Matteus 2:7–10
Stjärnan som de hade sett gick före dem

Läsningar:
2 Mos 3:1–6 	Mose skylde sitt ansikte. Han vågade inte
se på Gud.
Psaltaren 84
Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot!
Uppenb 4:8–11 	Tillbe honom som lever i evigheters evighet
Matteus 28: 16–20 	När de fick se honom där föll de ner och
hyllade honom

(Matteus 2:9)

Psalmförslag
128:2–5 Tre vise män långt fjärran från 275 Led milda ljus i
dunkel, dimfylld värld
Reflektion
Åter och åter igen berättar skriften hur Herren Gud vandrar med sitt folk, skyddar och vakar över dem, dag och natt.
Vägen är inte alltid rak. Ibland leds vi att följa våra egna steg
tillbaka, i andra fall att börja om på en ny väg. Men under
hela vår resa genom livet kan vi lita på att Gud, som varken
sover eller slumrar skyddar oss, om än våra fötter slinter
och vi faller.
Också i det djupaste mörkret är Guds ljus med oss. Hans
ljus skiner genom de profeter som han sänder för att vägleda Guds folk på deras väg och påminna dem om förbundet. Och allra tydligast, när tiden var inne, sände Gud sin
enfödde Son, Jesus Kristus. Han är det ljus som visar vägen
för alla länder, Guds ära i världen, det gudomliga livets källa
som beseglat det nya förbundet i sitt blod.
Vägen fram till enhet med varandra och till djupare enhet
med Kristus är inte alltid lätt att se. I våra ivriga försök att
själva bygga enheten är det lätt att förlora sikten för det
som är ett grundläggande budskap i skriften: Att Gud inte
överger sitt folk ens i dess misslyckanden och splittring.
Detta budskap innebär inte bara ett hopp för kristna, utan
för hela världen. Som berättelsen om stjärntydarna påminner oss om, leder Gud folk av alla slag med stjärnans ljus, till
platsen där Kristus, världens ljus, kan finnas.

(Matteus 2:11)

Psalmförslag:
122 Dagen är kommen, kärlek triumferar
Reflektion
När stjärntydarna från fjärran länder kom till Betlehem och
såg barnet hos sin mor föll de ner och hyllade honom. På
samma sätt bländas vi av närvaron av Guds uppenbarelse
bland oss och böjer våra knän. Det påminner om hur Mose,
vid den brinnande busken, skylde sitt ansikte av rädsla för
att se Gud. När lärjungarna såg den uppståndne Kristus på
berget i Galileen blev de häpna och förbryllade. Ändå hyllade de honom. I den himmelska liturgin föll de tjugofyra
äldste ned framför Honom som satt på tronen. Då vi möter
Guds närvaro svarar vi på den genom att skåda, häpna och
tillbe.
Ser vi? Häpnar vi? Tillber vi i sanning? Hur ofta ser vi inte
utan att förstå eftersom våra ögon förblir blinda inför Guds
närvaro? Hur kan vi tillbe i sanning om vi inte först har sett.
Med våra begränsade perspektiv ser vi ofta våra meningsskiljaktigheter, men glömmer att vår ende Herre gett sin
frälsande nåd till oss alla och att vi har del i en enda Ande,
den som manar oss till enhet. I vår stolthet följer vi ofta
våra egna regler och mänskliga vanor men bortser från den
kärlek vi är kallade att dela som ett folk, rättfärdiggjorda
i Kristi blod och med en gemensam tro på Jesus som vår
Frälsare.

Gud sänder sin heliga Ande vars ljus gör det möjligt för oss
att med trons ögon se sanningen i det gudomliga barnet och
få del av kallelsen att låta allting försonas och enas i honom.
Samma Ande leder oss genom mörker och sorg in i Kristi
ljus och liv.

Som gemenskaper som lever av den heliga Anden kallas
våra kyrkor att vandra tillsammans till Jesusbarnet, för att
hylla honom som ett folk. Barmhärtighetens Ande leder oss
till varandra och fram till vår ende Herre. Vår framtid i Gud
är en framtid i enhet och kärlek och vår väg fram till detta
mål måste präglas av samma sanna enhet i Kristus.

Bön:
Vår herre Gud och Fader, du sände stjärnan för att leda
stjärntydarna till din enfödde Son. Öka vår tillit till dig och
låt oss varje dag känna att du vandrar tillsammans med oss
och vakar över ditt folk. Lär oss att följa din heliga Andes
vägledning, hur oväntad än vägen framstår, så att vi kan
ledas till enhet i Jesus Kristus, världens ljus. Öppna våra
ögon för din heliga Ande och stärk oss i vår tro så att vi
kan bekänna att Jesus är Herre och tillbedja och glädjas i
honom, så som stjärntydarna gjorde i Betlehem.
Vi ber om denna välsignelse i din son Jesu Kristi namn.
Amen.

Bön:
Barmhärtighetens Gud, du gav den blinde möjlighet att
känna igen dig som Frälsaren. Hjälp oss till omvändelse. I
din barmhärtighet, ta bort fjällen från våra ögon och led oss
till att tillbe dig som vår Gud och Frälsare. Mitt i vår sorg
och misströstan, trots djupet av våra synder, ge oss förmågan att älska dig av hela vårt hjärta. Må vi vandra tillsammans vägledda av ditt ljus, med ett hjärta och ett förstånd
som om vi vore de första lärjungarna. Må nåden från vår
Herre Jesus Kristus komma över oss så att vi tillsammans
tillber dig i den heliga Andens gemenskap och bär vittnesbörd om dig till alla dem som finns runtomkring oss. Amen.
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DAG 7

DAG 8

De öppnade sina kistor och räckte
fram gåvor: guld och rökelse och myrra

De tog en annan väg hem till sitt land

(Matteus 2:11)

(Matteus 2:11)

Gemenskapens gåvor

Bortom de bekanta vägar som skiljer oss åt, mot Guds
nya vägar

Läsningar:
Hosea 6:1–6
Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer
Psaltaren 100 	Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom till hans förgårdar med lovsång
Apg 3:1–10 	Silver och guld har jag inte, men vad jag
har, det ger jag dig.
Matt 6:19-21 	Ty där din skatt är, där kommer också
ditt hjärta att vara.

Läsningar:
Jeremia 31:31–34 Jag skall sluta ett nytt förbund med
Israel
Psaltaren 16
Du visar mig vägen till liv
Efes 4:20-23
Se till att ni förnyas i ande och förstånd
Matteus 11:25-30 	för att du har dolt detta för de lärda och
kloka och uppenbarat det för dem som är
som barn.

Psalmförslag:
61 Lågorna är många, ljuset är ett

Psalmförslag:
285 Det finns djup i Herrens godhet 288 Gud, från ditt hus,
vår tillflykt du oss kallar

Reflektion
På vår resa till Betlehem, brödets stad, begrundar vi stjärntydarna som kom för att hylla Jesusbarnet. De öppnade sina
skattgömmor och gav den nyfödde kungen gåvor av guld,
rökelse och myrra.
Vår historiska splittring, vår olyckliga fixering vid regler
och ordningar och vår upptagenhet av världsliga saker har
brutit sönder och splittrat oss. Vilka gåvor är vi beredda
att räcka över till den kung som har kommit för att upplysa
våra liv och leda oss till enhetens välsignelser? Vi vet att
Gud inte vill ha våra rikedomar eller brännoffer. Gud vill
istället att vi låter hans kraft verka genom vår fattigdom:
”Silver eller guld har jag inte”. Herren önskar pulserande
hjärtan, fulla av kärlek till honom och till våra bröder och
systrar i Kristus, som vi har skilts från. Hjärtan som flödar
över av barmhärtighetens gärningar. Hjärtan som är botfärdiga och önskar förändring.
Låt oss förbereda till honom den gåva som är ett kärleksfullt hjärta. Att knäböja i tillbedjan kräver ett ångerfullt
hjärta, inför den synd som splittrar, i lydnad för den Ende
som vi tjänar. Denna ånger helar och försonar allt som gått
sönder eller sårats i oss, omkring oss och mellan oss kristna.
Kristus har redan gett sin kyrka enhetens gåva. Vi växer i
gemenskap när vi delar de gåvor som vi i våra olika traditioner har tagit emot och erkänner att källan till alla våra
gåvor är Herren.
Bön:
Allt lov, ära och tacksamhet tillhör dig, O Gud. I din Son
har du uppenbarat dig själv både för dem som väntat länge
på din ankomst och för dem som inte väntat dig alls. Du
känner det lidande som omger oss, den smärta som vår
oenighet förorsakar. Du ser en värld av splittring och en
försämrad situation i Mellanöstern idag – den plats där du
valde att födas, den plats som helgades av din närvaro. Vi
ber att du skall ge våra hjärtan och vårt förstånd förmågan
att lära känna dig.
När vi förenar oss med stjärntydarna som kom från fjärran
ber vi att du skall öppna våra hjärtan för din kärlek och för
vår kärlek till våra bröder och systrar runt omkring oss.
Ge oss vilja och möjligheter att arbeta för den här världens
förvandling och erbjuda varandra gåvor som berikar vår
gemenskap. Ge oss av dina oändliga gåvor och välsignelser.
Tag emot vår bön i dins Son, Jesu Kristi namn, han som
lever och regerar med dig och den heliga Anden. Amen.

Reflektion
Vi vet inte vad stjärntydarna tänkte – de som var experter
på astronomi och navigation – när de uppmanades att ta
en annan väg hem. De kan ha blivit mycket förvirrade, men
samma ljus som väglett dem visade dem att det fanns en annan väg, en annan möjlighet. De kallades att ändra riktning.
Vi är ofta låsta vid att göra saker så som vi är vana och se
på världen på ett bestämt sätt. När dessa sätt eller vägar är
stängda undrar vi hur vi skall komma vidare och fortsätta
vår resa. Guds himmelska försyn finns alltid där för att visa
oss att det finns en annan väg i beredskap för oss. Gud är
där för att förnya sitt förbund och för att lyfta oss upp från
vår otålighet när vi upplever en motgång. Vi behöver bara
lita på att den ständigt Ende som gav oss ljuset finner en
väg framåt när våra vägar och stigar tycks blockerade. En
ny början är alltid möjlig när vi är villiga att öppna oss för
Andens verk. Som kyrkor ser vi bakåt för att få vägledning
och vi ser framåt för att söka nya vägar så att vi kan fortsätta
att återspegla evangeliets ljus med förnyad glöd och ta emot
varandra som Kristus tagit emot oss, till Guds ära.
Längs de gamla välkända vägarna har kristna gemenskaper
vandrat isär från varandra. På de nya vägar som Gud kallar
oss till går kristna tillsammans och blir vänner på vandringen. Att finna dessa nya vägar kräver insiktsfullhet, ödmjukhet och mod. Nu är tiden för omvändelse och försoning.
Bön:
Barmhärtige Gud, när vi inte kan föreställa oss någon annan väg än den vi går på, och när vi tror att alla andra vägar
är stängda, så finns du ändå där. Du är de förnyade löftenas Gud. Vi upptäcker att du kan öppna nya och oväntade
vägar framför oss. Vi tackar dig för att du överträffar våra
förväntningar. Vi tackar dig för din vishet som övergår allt
förstånd. Vi tackar dig för att dina nya vägar kan öppna
kreativa och oväntade möjligheter. Om vi söker på våra
kartor utan att finna vägen framåt så kommer vi ändå att
finna dig som leder oss på en bättre väg. Vi ber genom Jesus
Kristus, vår Herre, tillsammans med den heliga Anden att
du alltid skall leda oss tillbaka till dig. Amen.
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Mellanösterns
kristna råd
Mellanösterns kristna råd (MECC) är en gemenskap av
kyrkor som delar tron på Herren Jesus Kristus som Gud
och Frälsare i enlighet med den heliga Skrift och kyrkans
tradition. Rådet grundades 1974 och var efterföljare till
Främre Orientens kristna råd (grundat 1962). Rådet är en
regional ekumenisk organisation som för samman kyrkor
till gemensamt vittnesbörd i den region där Kristus föddes,
levde, dog, begravdes och uppstod från de döda. Geografiskt
sträcker sig MECC från Iran och Persiska Gulfen i öster till
Medelhavet och Egypten i väster. Ursprungligen formades
rådet av tre kyrkofamiljer: den evangeliska, den orientaliskt
ortodoxa samt den östligt ortodoxa. År 1990 förenade sig
den katolska familjen med de övriga i rådet och blev därmed
en fjärde kyrkofamilj. Tillsammans strävar dessa kyrkor
efter att fullfölja sitt gemensamma uppdrag och förverkliga
sin önskan om enhet till den enda Gudens ära.
Uppdrag
Som ett konkret uttryck för kristen närvaro i regionen är
rådets uppgift att arbeta för de kristnas enhet genom en
mångfald av visioner, perspektiv och attityder bland de
kristna i Mellanöstern, särskilt när det gäller närvaro och
vittnesbörd samt relationer mellan kristna och muslimer.
Idag är rådets uppdrag följande:
•	Att vara en bro mellan kyrkor, att riva ned murar och
fördomar och bygga ett gemensamt vittnesbörd om
den uppståndne Kristus. Som en ekumenisk organisation sammanför MECC en stor majoritet av kyrkor i
Mellanöstern och erbjuder en plats för att samlas, be,
reflektera, analysera och tala med en gemensam röst
samt att handla och vittna tillsammans.
•	Att vara en bro mellan kristna och människor av
annan tro i regionen, särskilt med muslimer. MECC
förstärker och utvecklar dialog och partnerskap med
muslimer för att förstärka och fördjupa vänskap och
fred mellan människor för mänsklighetens bästa.
•	Att vara en bro mellan Mellanöstern och resten av
den kristna världen. MECC söker att vara en medlare
mellan kyrkor i regionen och deras bröder och systrar
i Kristus överallt.
Aktuell ekumenik och utmaningar i Mellanöstern
Trots komplicerade geopolitiska omständigheter samt
globala, regionala och lokala utmaningar har Mellanösterns
kyrkoråd en bestämd vilja att fortsätta att främja teologisk
och ekumenisk reflektion i Mellanöstern. Rådet fullföljer
detta uppdrag framför allt genom att stärka ekumenisk
utbildning, kommunikation och nätsamverkan. Rådet
utvecklar också dialog och initiativ för rättfärdig fred. Dessutom vill MECC genom sina ekumeniska och humanitära
utvecklingssträvanden hjälpa de mest utsatta så att de skall
få tillgång till grundläggande behov och rättigheter. Tack

vare det förtroende som MECC har och som har byggts upp
genom åren, har dess arbete understötts av generösa gåvor
från såväl medlemskyrkor som ekumeniska och globala
partners. MECC värdesätter den nyckelroll som har spelats
genom dess partners och som har drivit på och uppnått sina
mål att upprätthålla mänsklig värdighet och omsorgen om
Guds skapelse.
Mellanösterns kristna råds beslut att stärka sin regionala
ekumeniska räckvidd är av största vikt och har målsättningen att göra kyrkornas röst hörd i alla regionala och
internationella forum. Genom att arbeta tillsammans med
olika partners i ett nytt initiativ om ”partnerskap i medborgarskap” där skillnader bejakas, arbetar rådet för att stärka
det apostoliska uppdraget, vittnesbördet och de kristnas
konstruktiva roll i regionen. Sådana initiativ röjer väg för
ett tvärkulturellt utbyte av perspektiv och värderingar
bortom ideologiska och dogmatiska skillnader.
Dessutom möter kyrkorna i Mellanöstern olika utmaningar
som påverkar dess ekumeniska liv och vittnesbörd. Många
av dem har djupa rötter i regionens historia, dess religiösa
och kulturella traditioner, ökande ekonomiska kriser och
geopolitisk maktkamp som fortsätter att påverka regionen.
Nuvarande utmaningar
Den främsta och mest betydelsefulla utmaningen hör samman med den fortsatta kristna närvaron i regionen. Alltsedan den stora omflyttningen (nakba) 1948 har under flera
decenniers långa konflikter och politiska oroligheter ägt
rum i olika länder i regionen, såsom i Libanon, Irak, Iran,
Syrien och Egypten. Detta har lett till en ökning av kristen
emigration, och genom detta en tragisk minskning av de
troende och hot mot stabiliteten i den kristna närvaron.
Ändå, vid sidan av olika faser av stagnation och nedgång,
har också den långa historien av kristendomen i Mellanöstern också fått uppleva perioder av nytt liv och återfödelse.
Medan en del fäster blicken på den minskande kristna
närvaron i Mellanöstern riktar andra blicken på vittnesbördets kvalitet och det andliga liv som ger liv åt församlingarna. Dessa två synsätt utesluter inte varandra. De är nära
förbundna med varandra eftersom den kristna närvaron
blir betydelsefull om den är till för att tjäna ett uppdrag.
Det största uppdraget för kristna i denna region idag ligger
i dess möjlighet att vittna tillsammans med sina partners
i en gemenskap för att säkerställa mångfalden och vara en
mänsklig, ekumenisk och interreligiös gemenskap och en
motståndskraft gentemot de många olika gemensamma
utmaningar som de möter.
2000-talet har också bevittnat en annan vändpunkt i Mellanösterns dramatiska historia. De två senaste decennierna
har bevittnat en djupgående förändring på varje nivå av
samhället med sammanbrott av regeringarna i flera länder.
Regionen har lidit under militär konflikt, försvagad ekono-
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misk motståndskraft, snabbare demografiska förändringar
och försummade värdesystem.
Kristet vittnesbörd och närvaro i Mellanöstern har
påverkats på djupet av dessa långvariga kriser och konflikter. Därför har det blivit avgörande att alla ekumeniska
partners och andra utvecklingsorganisationer är i stånd att
på ett sakligt sätt förstå den nuvarande situationen och se
konsekvenserna av den dramatiska minskningen av antalet
kristna. Många västerländska ingripanden grundar sig på
en västerländsk uppfattning av vad Mellanöstern behöver.
Dessa ingripanden har hittills inte tillräckligt tagit hänsyn
till kyrkornas och folkens perspektiv i Mellanöstern.
Kyrkor, individer och regeringar ifrågasätter värdet av de
kristnas vittnesbörd och därmed kristenhetens framtid
i Mellanöstern. Till följd av detta omvärderar kristna
församlingar kyrkans och dess institutioners roll. Vilken
modell för partnerskap i medborgarskap, för mångfald och
samlevnad för muslimer och judar kan kristna erbjuda för
en region och för en globaliserad värld? Och till slut, vad är
den profetiska roll som Mellanösterns kyrkoråd kan spela
för en förnyad, rättvis, fredlig och hållbar utveckling i Mellanöstern?
Att möta utmaningarna
För att kunna möta dessa utmaningar har MECC satt upp
följande olika modeller:
1.	Att sträva efter att uppnå en kyrklig och teologisk
förnyelse som kan förvandla dess gemensamma
uppgifter genom att betona betydelsen av de unga,
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som missgynnas av sociala orättvisor och närvaron
av våld. De svårigheter som unga människor möter
förvärras av internet och sociala medier som lockar
dem att ifrågasätta deras framtid i regionen.
2.	Att utveckla redan existerande modeller för samlevnad, gästfrihet och religiös mångfald i mötet
med vidsträckt polarisering av olika lojaliteter. För
detta ändamål strävar MECC efter att svara mot
den svåra belägenheten för flyktingar i regionen och
för att möta migranternas, liksom också de många
gästarbetarnas, behov. MECC arbetar också för att
upprätta en rättfärdig och varaktig fred för alla. Man
är särskilt oroad för en varaktig och rättvis lösning
för palestinska flyktingar, den fortsatta långsamt och
stadiga fördrivningen av palestinier från Jerusalem
och Västbanken och den ständiga marginaliseringen
och diskrimineringen av palestinier i andra länder i
regionen. Denna orättfärdiga behandling undergräver värdigheten, rättigheterna och möjligheterna för
en befolkning som har traumatiserats genom år av
fördrivning. MECC:s departement för palestinska
flyktingar (DSPR) fortsätter därför som tidigare.
Det är en bestämd vilja från de flesta kyrkoledare att bevara
MECC som organisation trots alla existerande utmaningar
den möter. Med stöd från kristna teologer, kyrkor och
församlingsledare söker MECC att befrämja samverkan och
samarbete mellan kristna. MECC fortsätter att arbeta och
be att Kristi ljus må skina allt klarare i Mellanöstern.
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Böneveckan för kristen
enhet – tidigare teman
1968 användes för första gången ett material som producerats tillsammans av Kyrkornas världsråds Faith and
Order-kommission och det Påvliga rådet för främjande av
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)
Förberedelse hölls i Bari, Italien
1972 Ett nytt bud ger jag er (Joh 13:34)
Förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz
1973 Herre, lär oss att be (Luk 11:1)
	Förberedelsemöte hölls i klostret i Montserrat, Spanien
1974 	För att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är
Herre (Fil 2:1–13)
Förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz
1975 Guds vilja: att sammanfatta allt i Kristus (Ef 1:3–10)
	Material från en grupp i Australien; förberedelsemöte
hölls i Genève, Schweiz
1976 Vi skall bli lika honom (1 Joh 3:2)
Material från Karibiska kyrkorådet; förberedelsemöte hölls i Rom, Italien
1977 Fasthet i hoppet (Rom 5:1–5)
	Material från Libanon under inbördeskriget; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz
1978 Inte längre främlingar (Ef 2:13–22)
	Material från en ekumenisk grupp i Manchester,
England
1979 Tjäna varandra till Guds ära (1 Pet 4:7–11)
	Material från Argentina; förberedelsemöte hölls i
Genève, Schweiz
1980 Låt ditt rike komma (Matt 6:10)
	Material från en ekumenisk grupp i Berlin, Östtyskland;
förberedelsemöte hölls i Milano, Italien
1981 En ande – många gåvor – en kropp (1 Kor 12:3b–13)
	Material från Graymoorfäderna, USA; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz
1982 Må alla finna sitt hem hos dig (Ps 84)
	Material från Kenya; förberedelsemöte hölls i Milano,
Italien
1983 Jesus Kristus – världens liv (1 Joh 1:1–4)
	Material från en ekumenisk grupp på Irland; förberedelsemöte hölls i Céligny, Schweiz
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); förberedelse-

möte 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 Zaire; 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
2002 	Ty hos dig är livets källa (Ps 36:5–9)
	Material från CEEC och CEC; förberedelsemöte hölls
nära Augsburg, Tyskland
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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
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2013 Vad begär Gud av oss? (Mik 6:6–8)
	Material från Indien; förberedelsemöte hölls i Bangalore, Indien
2014 Är Kristus delad? (1 Kor 1:1–17)
	Material från Kanada; förberedelsemöte hölls i Montréal, Kanada
2015 Ge mig något att dricka (Joh 4:7)
	Material från Brasilien; förberedelsemöte hölls i Sâo
Paulo, Brasilien
2016 Kallade att förkunna Guds storverk (1 Petr 2:9–10)
	Material från Lettland; förberedelsemöte hölls i Riga,
Lettland
2017	Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val (2 Kor
5:14-20)
	Material från Tyskland, förberedelsemöte hölls i Wittenberg, Tyskland
2018 Guds hand leder oss (2 Mos 15:1–21)
	Material från Karibien, förberedelsemöte hölls i Nassau, Bahamas
2019	Det rätta, endast det rätta skall vara din strävan (5
Mos 16:11-20)
	Material från Indonesien, förberedelsemöte hölls i
Jakarta, Indonesien
2020 De var ytterst vänliga mot oss (Apg 27:18 – 28:10)
Material från Malta
2021 Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt (Joh
15:5–9)
Material från kommuniteten Grandchamps, Schweiz
2022 Vi såg stjärnan i östern och vi kom för att tillbe honom (Matt 2:1–12)
Material från Mellanösterns kyrkors råd
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Nyckelår för
böneveckans
historiska framväxt
Omkring 1740 växte en pentekostal rörelse fram med länkar
till Nordamerika vars budskap innefattade bön för och med
alla kyrkor.
1829 – Pastor James Haldane Stewart publicerade Vägar till
en allmän gemenskap bland kristna för Andens utgjutande.
1840 – Pastor Ignatius Spencer, en konvertit till den romerska katolicismen, föreslog en union av bön för enhet.
1867 – Den första Lambethkonferensen för anglikanska biskopar skrev om bön för enhet i inledningen till sina beslut.
1894 – Påven Leo XIII uppmuntrade användningen av en
böneoktav om enhet i samband med pingsten.

1966 – Faith and Orderkommissionen inom Kyrkornas
världsråd och sekretariatet för främjandet av kristen enhet
[numera känt som Påvliga rådet för främjande av kristen
enhet] började officiellt förbereda material för böneveckan.
1968 – Första officiella användningen av materialet för
böneveckan som förberetts tillsammans av Faith and Order
och sekretariatet för främjandet av kristen enhet [numera
känt som Påvliga rådet för främjande av kristen enhet].
1975 – Första användningen av böneveckans material baserat på en text som hade förberetts av en lokal ekumenisk
grupp. En grupp från Australien var den första att arbeta ut
denna plan genom att förbereda ett första utkast.

1908 – första tillämpningen av böneoktav för enhet på
initiativ av pastor Paul Wattson.

1988 – Böneveckans material användes vid inledningsguds
tjänsten till den kristna federationen i Malaysia, vilken
sammanlänkar de största kristna grupperingarna i landet.

1926 – Faith and Orderrörelsen börjar publicera Förslag till
en böneoktav om kristen enhet.

1994 – En internationell grupp, som innefattade representanter för KFUK och KFUM, förberedde texten för 1996.

1935 – Abbé Paul Couturier från Frankrike blev förespråkare för En universell vecka av bön för kristen enhet för den
enhet Kristus vill och på de vägar han vill.

2004 – En överenskommelse ingicks om att materialet för
böneveckan skulle publiceras och produceras gemensamt
i samma format av Faith and Ordet och Påvliga rådet för
främjande av kristen enhet (Katolska kyrkan).

1958 – Förenade kristna (i Lyon, Frankrike) och Kyrkornas
världsråds Faith and Orderkommission börjar ett samarbete kring ett material för böneveckan.
1964 – Påven Paulus VI och patriarken Athenagoras I bad
tillsammans i Jerusalem Jesu bön ”att de alla må bli ett”.

2008 – Firande av 100-årsjubileet av Böneveckan för kristen. (Dess föregångare Oktaven för kyrkans enhet firades).
2017 – Minnet av reformationens 500-årsjubileum, material för böneveckan för kristen enhet utarbetades av kristna
i Tyskland.

