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Böneveckan för
kristen enhet 2022
En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus
( jfr Matt 2:1–12)

L = Ledare
F = Församling
T = Textläsare / Förebedjare
Psalm nr 1–325 finns i den ekumeniska psalmboksdelen,
övriga nummer från Svenska kyrkans psalmbok med til�lägg (Svk) eller Psalmer och Sånger (PoS).

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.
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(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
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;
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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
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

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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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.
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

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

Instruktioner till 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.

KYRKORNA TILLSAMMANS
I TRO OCH HANDLING
WWW.SKR.ORG • INFO@SKR.ORG
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Bibeltexter dag för dag
En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus

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
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
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

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
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
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:
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

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:
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

Psalmförslag:
115 O Betlehem du lilla stad 123 Lyss till änglasångens ord
128:3–6 Tre vise män långt fjärran från

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.

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.

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

DAG 5
Stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem
(Matteus 2:9)

Vägledd av en enda Herre
Läsningar:
2 Mos 13:17-14:4

Herren gick framför dem i en molnpelare
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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
Psalmförslag
128:2–5 Tre vise män långt fjärran från 275 Led milda ljus i
dunkel, dimfylld värld
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.

DAG 6
De fann barnet och Maria, hans mor,
och föll ner och hyllade honom
(Matteus 2:11)

Samlade i tillbedjan omkring en enda Herre

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.
Psalmförslag:
61 Lågorna är många, ljuset är ett
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 fjär�ran 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.

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

DAG 8
De tog en annan väg hem till sitt land

Psalmförslag:
122 Dagen är kommen, kärlek triumferar

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.

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.

DAG 7
De öppnade sina kistor och räckte
fram gåvor: guld och rökelse och myrra
(Matteus 2:11)

Gemenskapens gåvor

Psalmerna är tagna ur
Svenska kyrkans psalmbok

(Matteus 2:11)

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

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