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Böneveckans bibeltext
(Matt 18:1820)

Sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara
bundet i himlen, och allt ni löser på jorden skall
vara löst i himlen. Vidare säger jag er: allt vad
två av er kommer överens om att be om här på
jorden, det skall de få av min himmelske fader.

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag
mitt ibland dem.
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Inledning

Temat  för  Böneveckan  för  kristen  enhet  år  2006  är Där  två  eller  tre  är
samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Böneveckan för kristen enhet
firas varje år världen över 1825 januari. I Finland har böneveckan firats
regelbundet  i  över  fyrtio  år.  I  Norra  svenska  församlingen  i  Helsingfors
uppmärksammades böneveckan redan på 1950talet.

Materialet  för  böneveckan  utges  årligen  gemensamt  av  Faith  and Order
kommissionen  inom Kyrkornas världsråd och det Påvliga  rådet  för  främ
jande av kristen enhet i katolska kyrkan. I år har materialet utarbetats av
en ekumenisk arbetsgrupp på Irland.

Böneveckans  tema  får  en  djupare  dimension  när  man  tänker  på  de  ir
ländska kristnas gemensamma strävan efter  försoning och helande efter
många år av konflikt. Kristus mitt ibland försonar, förenar och kallar oss,
var och en på sitt håll, att vara bärare av fredens och försoningens evan
gelium. Som Kristus har försonat oss är vi kallade att försonas med var
andra.

Böneveckomaterialet på svenska har arbetats fram och getts ut av Sveri
ges kristna råd i samarbete med Svenska Bibelsällskapet. Detta häfte har
sammanställts med  tanke på de  finlandssvenska  församlingarna av Eku
meniska  rådet  i  Finland på  basis  av  det material  som  finns  att  tillgå  på
Sveriges kristna råds hemsidor. Vi hoppas att texterna kan fördjupa böne
livet och främja enheten i de finlandssvenska församlingarna.

Materialet  lämpar  sig  för  enskild  bön,  församlingarnas  sammankomster,
gudstjänster,  skolornas morgonsamlingar  osv. Materialet  kan med  fördel
användas också vid andra tidpunkter än under böneveckan. Texterna kan
användas  som  sådana  eller  anpassas  till  församlingarnas  egna  behov.
Tanken är att materialet kunde fungera som en "verktygslåda" där var och
en kan finna texter och tankar som främjar det personliga bönelivet såväl
som församlingarnas gemensamma liv.

Under  böneveckans  gemensamma samlingar kan kollekt  tas  upp  för  ge
mensamma ändamål. Målet för Ekumeniska rådet i Finlands program Kyr
kor och invandrare är att stöda samverkan mellan invandrarna och de lo
kala församlingarna. Vi hoppas att man vid böneveckans sammankomster
kan  ta  upp  kollekt  för  detta  arbete  eller  för  andra  projekt man  kommit
överens om lokalt. Ekumeniska rådets bankkonto: Nordea 10183074403.
Ref.nr.:9030.

Med önskan om en välsignad bönevecka
Ekumeniska rådet i Finland
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Introduktion till temat

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
(Matt 18:20)

Det finns mer som förenar än som skiljer oss åt – det är den stora upp
täckten som ligger bakom den ekumeniska rörelsens drivkraft. Den största
förenande kraften är den uppståndne Kristus själv, han som  lovade sina
lärjungar att han skulle vara med dem intill tidens slut. I slutet av Matte
usevangeliet  läser vi hur Jesus själv ger detta  löfte omedelbart efter det
att han sänt ut sina efterföljare med uppdraget att göra alla  folk till  lär
jungar, och att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn
(jfr. Matt 28:1920).

Evangelierna berättar om hur Jesus, vår uppståndne Herre, är närvarande
på olika  sätt mitt  ibland oss: När hans ord  förkunnas och efterlevs, och
när nattvardens bröd och vin bärs fram i åminnelse av honom, i ett litet
barns närvaro,  i  den hungrige,  i  den  fängslade,  i  den minste mitt  ibland
oss, i vår nästa, i dem som bär hans mission och hans ämbetstjänst vida
re i världen. Temat för årets Bönevecka för kristen enhet, som är hämtat
från  Matteusevangeliet  18:  20,  ställer  fram  för  oss  Jesu  löfte,  som  hör
hemma  i  just  detta  sammanhang:  ”Där  två  eller  tre  är  samlade  i  mitt
namn är jag mitt ibland dem”.

Matteus placerar detta Jesu löfte i en ramberättelse som ger instruktioner
för  livet  och  ordningen  i  kyrkans  gemenskap,  där  man  bryr  sig  om  de
minsta, där man funderar på hur kyrkan kan betjäna dem av dess med
lemmar som farit vilse och med en tendens att sätta gränser för förlåtel
sen. Matt. 18 innehåller starka texter om domen. Dessa texter är vägvisa
re för den kristna gemenskapen som visar var dess medlemmar kommer
till korta  i sitt ansvar som lärjungar. Dessa  texter balanserar med andra
texter som betonar Guds omsorg om varje medlem av gemenskapen och
som  inbjuder  till  en  obegränsad  villighet  att  förlåta  och  att  därigenom
återspegla Guds egen gränslösa kapacitet  för  försoning. Den gemenskap
som samlas runt Jesu person och ord måste göra allt vad den kan för att
för att försäkra att den lever i harmoni. Det är i detta sammanhang som
Herren inbjuder sina åhörare att lita på kraften i den gemensamma bönen
och,  till  syvende och sist, på hans  förblivande närvaro  i den gemenskap
som samlas i hans namn.

Under Böneveckan för kristen enhet, och under alla våra böner för enhet
under hela året,  inbjuds vi  till  en djup medvetenhet om att enhet är en
nåd  och  om att  vi  ständigt  behöver  be  om denna  gåva.  Mitt  i  våra  an
strängningar att fostra enheten inom våra gemenskaper och enheten mel
lan alla kristna bör vi uppmärksamma vikten av att samlas ekumeniskt för
att be i  Jesu namn. Närhelst vi gör så inbjuds vi att  förtrösta på bönens
kraft när den frambärs i Jesu närvaro, i hans närvaro som lovade sina lär
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jungar: ”Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be
om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader” (Matt 18:19).

Jesus – mitt ibland oss
Löftet att Jesus skall vara mitt ibland oss är inte begränsat till den gemen
skap  som  samlats  till  gudstjänst.  Eftersom  den  Treenige  Gudens  kärlek
inkarnerats  i  Jesus Kristus, kan vi genom Kristus leva ett gemenskapsliv
rotat i Treenigheten. Genom den helige Andes närvaro vill den uppståndne
Herren vara med oss i varje tid och på varje plats för att dela vår oro, för
att ge oss råd och vandra tillsammans med oss, för att träda in i våra hem
och på våra arbetsplatser, för att uppliva vår glädje med sin närvaro som
leder oss till Faderns hjärta.

Vi bör läsa Matt 18:20 i ljuset av det företräde som ges till kärleksbudet i
Johannesevangeliet: ”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som
jag har älskat er” (Joh 15:12) och ”Alla skall förstå att ni är mina lärjungar
om ni visar varandra kärlek” (Joh 13:35). Jesu närvaro där två eller tre är
samlade  i hans  namn är  nära  förbunden med den  kärlek med vilken  de
”två eller tre” älskar varandra.

Livets ekumenik
Att vara så mottaglig som möjligt för Jesu närvaro mitt ibland oss kräver
att kristna lär sig att leva en ”livets ekumenik” tillsammans jämsides med
vårt  teologiska  sökande efter enhet. Detta  innebär att dela med sig och
att lära sig av varandras andliga traditioner, seder och insikter, medan vi
arbetar konkret tillsammans för att bygga Guds rike på jorden. Medveten
heten om allt det vi har gemensamt kan hjälpa oss att se mer nyktert på
de  aspekter  som  fortfarande  skiljer  oss  åt.  En  livets  ekumenik  omfattar
gemensam bön, gemensamt vittnesbörd och gemensam mission närhelst
detta är möjligt, allt eftersom vi tillsammans kommer att dela alltmer av
livet i den helige Ande. Det innebär att dela de vanliga detaljerna av våra
liv med varandra  så  att  vi  alltmer kan  känna  igen varandra  som bröder
och systrar  i Kristus och alltmer välkomna Kristus själv  i hans närvaro  i
varandra.

Medlemmarna i den ekumeniska grupp på Irland som har haft ansvar för
att utarbeta det första utkastet till detta års bönevecka var medvetna om
Irlands rika andliga arv, som har sina rötter  i fornkyrklig kristendom och
som därför delas av alla kristna traditioner. De var likaså medvetna om att
de kristna kyrkorna har blivit indragna i och fångade av de konflikter och
spänningar  som har  format  irländarnas  liv  under  flera  århundraden. Där
finns djupa sår som har orsakats av och blivit alltmer smärtsamma genom
söndringen mellan kristna. I medvetande om Irlands rika men komplexa
historia har detta års arbetsgrupp funnit många anledningar att välja Matt
18:20 som den centrala bibliska texten och temat för Böneveckan för kris
ten enhet år 2006.
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Jesus – källan till enhet
För det  första vill arbetsgruppen fästa uppmärksamheten på att Jesus är
källan  till  enhet. Den vill understryka att han  redan har visat oss hur vi
kan bli instrument för den enhet som Gud vill för oss.

För  det  andra  vill  medlemmarna  i  gruppen,  fästa  uppmärksamheten  på
enkelheten i att två eller tre kan komma samman i ömsesidig kristen kär
lek och därmed vara ett livsviktigt instrument för att bygga upp relationer
mellan folk och gemenskaper som är söndrade från varandra – och detta
mot bakgrund av erfarenheten att de förhoppningar som så lätt väcks ofta
snart gäckas när det gäller stora gester och fredsinitiativ.

För det tredje var arbetsgruppen medveten om att hopp inför framtiden,
och  fred och  försoning  i det nuvarande  läget med nödvändighet  innebär
att man måste ta  itu med smärtsamma minnen och sårande missförhål
landen från det förflutna. Kristet lärjungaskap tvingar oss att hjälpa till att
finna konstruktiva sätt att  ta itu med såren  från det förflutna och att ge
ett gemensamt vittnesbörd genom att söka och välja vägar som leder till
försoning.

De föreslagna bibeltexterna och kommentarerna för böneveckans åtta da
gar är avsedda att väcka varaktig reflektion över Jesu inbjudan att samlas
i  hans  namn. Dag  1  utvecklar  tanken  att  eftersom  alla  kristna  tillhör
Kristus, så hör vi också till varandra. Vi har kommit samman i en gemen
sam tillhörighet som redan visar sig i vårt ömsesidiga erkännandet av do
pet. Den andra dagen erbjuder  en meditation  om ödmjuk  tjänst  som
ett viktigt medel att bygga enheten i kyrkan. Dag 3 reflekterar över vik
ten av att be tillsammans och pekar på den möjliga tolkningen att då Je
sus bad för sina lärjungar att de må vara ett, så var det därför att de ännu
inte var förenade i hans namn. Genom Jesu närvaro mitt ibland oss är vi
sammanbundna med honom och med varandra. Temat  för  den  fjärde
dagen är helande av minnen, erbjudande och mottagande av förlåtelse
som ett konstitutivt medel att återupptäcka och återvinna vår enhet i Kris
tus. Den femte dagen fokuserar på Guds närvaro som en källa till fred
och stabilitet, mod och styrka, och som en inspiration för oss att söka de
vägar som leder till fred. Temat för Dag 6 ger oss möjlighet att reflek
tera  över missionens dubbla  inriktning:  att  samla  in  och  sända  ut. Den
sjunde dagen utmanar oss att se och välkomna vår nästa och främling
en i alla deras sätt att vara annorlunda och olika oss själva, och att upp
täcka Kristi närvaro i dem som en grundläggande orsak till att ta oss an
och fullfölja vårt ekumeniska uppdrag. Dag 8 blickar framåt till slutet av
vår pilgrimsfärd, till Kristi närvaro i hela dess fullhet.
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Gudstjänstordning

Inledning

Gudstjänsten har två teman:

Tema A: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn.” Tanken bakom detta
är att uppmuntra och stärka gemenskapen inom Guds folk i små försam
lingar lika väl som i stora möten,  i vardagslivet  likaväl som i officiella li
turgiska  gudstjänster.  Trohet  mot  Guds  kallelse  kan  inte  begränsas  till
stora möten utan innebär också att ”två eller tre” kan komma samman i
kärlek, bön och bibelstudium i Jesu namn. Faktum är att det är när enskil
da individer  förenar sig  i ömsesidig kärlek som Guds rike bryter fram på
jorden.

Tema  B: ”Då kom Petrus  fram  till  honom och  sade: ’Herre,  hur många
gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse
av mig? Så mycket som sju gånger?’ Jesus svarade: ’Jag säger dig:  inte
sju gånger utan sjuttiosju gånger’.” Vi talar om förlåtelse men ytterst säl
lan  söker  vi  förlåtelse  från  varandra. Det  strömmar  ett  starkt  grundläg
gande flöde av botgöring genom denna gudstjänst, vilket antyds i den av
slutande botgöringsbönen där vi särskilt ber ”förlåt oss våra skulder, lik
som vi har förlåtit dem som står i skuld till oss”.

Olika  typer  av  symboler  kan  användas  i  gudstjänsten,  exempelvis  ljus
tändning eller vad som är lämpligt i sammanhanget.

Hälsning
Gudstjänstledare (L) Nåd och frid vare med er
Alla Nåd och frid vare med dig
L. och Alla I Faderns, och Sonens och den helige Andes namn

Välkomstord

Psalmsång

Litania till den uppståndne Kristus

L. Jesus, uppståndne Herre
Alla Vi samlas i ditt namn.

L. Jesus, gode herde
Alla Vi samlas i ditt namn.

L. Jesus, livets ord
Alla Vi samlas i ditt namn.

L. Jesus, de fattigas vän
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Alla Vi samlas i ditt namn.

L. Jesus, förlåtelsens källa
Alla Vi samlas i ditt namn.

L. Jesus, fridsfurste
Alla Vi samlas i ditt namn.

Alla Herre Jesus Kristus,
Du kallar oss alla tillsammans i tro och kärlek.
Ingjut på nytt din helige Andes liv ibland oss,
så att vi må höra ditt heliga ord,
bedja i ditt namn,
söka enhet bland alla kristna
och mer helhjärtat leva ut den tro vi bekänner.
All ära och härlighet tillhör dig,
med Fadern och den helige Ande, i all evighet.

Amen.

Psalmsång eller körsång

Textläsningar

2 Mos 40:14 och 3438
(tankar om Guds närvaro hos sitt folk under ökenvandringen)

Ps 78:18
(kom ihåg Guds gärningar och hans kallelse till trofasthet)

Upp 22:15
(tankar  om  Guds  närvaros  underbara  härlighet  mitt  ibland  sitt  folk  när
hans rike har kommit)

Matt 18:1522
(tankar om den spänning som existerar i verkligheten och erkännande av
Guds närvaro mitt ibland sitt folk, oberoende av hur liten församlingen är)

Predikan / Meditation

Trosbekännelsen
Den nicenska eller den apostoliska trosbekännelsen
Om den nicenska trosbekännelsen används föreslås den ekumeniska över
sättningen

Vi* tror på en enda Gud
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt synligt och osynligt.
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Vi tror på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son,
född av Fadern före all tid,
ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen,
blev människa av kött och blod
genom den heliga Anden och jungfrun Maria,
korsfästes för vår skull under Pontius Pilatus,
led döden och begravdes,
uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återvända i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den heliga Anden,
som är Herre och ger liv,
som utgår från Fadern,
som tillbeds och äras med Fadern och Sonen
och som talade genom profeterna.
Vi tror på en enda, helig,
universell/katolsk** och apostolisk kyrka.
Vi erkänner ett enda dop
till syndernas förlåtelse.
Vi väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

* ”Vi” kan ersättas med ”jag”.
** Valet mellan ”universell” och ”katolsk” överlåts  åt  respektive  försam
ling.

Psalmsång eller körsång

Syndabekännelse

Det finns många sätt att inte vara trogen mot det som vi har blivit genom
dopet, mot vår överlåtelse och vår  lydnad  för Gud. Vi bär nu  fram våra
böner och botgöring till honom.
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Alla Vi bekänner inför dig, levande Gud,
våra  misslyckade  försök  att  leva  som bröder  och  systrar,  och  som  dina
barn.
Vi bekänner inför dig, kärleksfulle Gud,
att vi inte har älskat dig så som du har älskat oss.

Kyrie eleison

Vi bekänner inför dig, nåderike Gud,
att vi har tvivlat på ditt ord och inte visat lydnad för din lära.
Vi bekänner inför dig, barmhärtige Gud,
vår önskan att äga dig och att begränsa dig inom våra doktriner och teo
logier.

Kyrie eleison

Vi bekänner inför dig, allsmäktige Gud,
att vi inte har bekänt dig som Herre över hela jorden.
Förlåt oss och fräls oss,
ty vi har inte låtit din närvaro lysa genom oss.

Kyrie eleison

L. Det finns många sätt på vilka vi har misslyckats med vår över
låtelse och vår lydnad för våra medmänniskor. Vi vänder oss mot vår näs
ta och våra vänner och frambär till dem våra böner och botgöring.

Alla Systrar och bröder i Kristus, vi bekänner inför er
att vi inte har förstått er livsstil.
Systrar och bröder i Kristus, vi bekänner inför er
vår ytliga stolthet och självtillräcklighet.

Kyrie eleison

Systrar och bröder i Kristus, vi bekänner inför er
att vi har vänt ryggen till inför er nöd.
Systrar och bröder i Kristus, vi bekänner inför er
att vi har misslyckats med att känna igen den uppståndne Kristus i främ
lingen mitt
ibland oss.

Kyrie eleison

Systrar och bröder i Kristus, vi bekänner inför er
vår längtan efter ett enkelt liv, ett bekvämt liv, ett liv som inte ställer krav
på oss.
Förlåt oss för att vi inte lyckas visa Kristi kärlek
och för allt som vi inte lyckats göra.
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Må var och en av oss höra Jesu förlåtelseord så att vi kan vända oss bort
från de vägar som leder fel och vandra vänskapens, kärlekens och enhe
tens väg, som vår Herre har visat oss. I harmoni och frid ber vi den bön
som han själv har lärt oss:

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 i dag 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.
(Ekumenisk översättning)

Låt det som vi bekänner med våra läppar bli verklighet  i våra liv. När vi
delar fridshälsningen engagerar vi oss i ett nytt sätt att leva som gör vår
bekännelse till Gud och inför varandra till en vändpunkt i allas våra liv.

Fridshälsning

Tacksägelse och förbön (två gudstjänstledare / lektorer och församlingen)

I åminnelse av Guds goda gåvor ber vi tillsammans

L. 1 Du himmelens och jordens Herre, för att vi har börjat lyssna till
din helige Ande, som kallar oss till enhet i Kristus
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L. 2 Må vi bli mer lyhörda för din inspiration och mer redo att lyssna
till varandra
Alla Ber vi dig, o Herre.

L. 1 För att vi har börjat en dialog med varandra, och för att vi får
fira vår gemensamma tro och försöka att bättre förstå våra olikheter
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L. 2 Må  prästers  och  teologers  och  alla  kristnas  tålmodiga  arbete
fortsätta att göra framsteg och bära bestående frukt
Alla Ber vi dig, o Herre.



 13 

L. 1 För  de  överenskommelser  vi  uppnått  i  teologiska  frågor  och
kristet liv
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L.2 Att vi må kunna ta itu med och lösa de svåra frågor som fortfa
rande skiljer oss
Alla Ber vi dig, o Herre.

L. 1 För  våra  årliga  sammankomster  i  bön  om  enhet  mellan  alla
kristna
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L. 2 Att gemensam bön må bli det normala i våra lokala församling
ar
Alla Ber vi dig, o Herre.

L. 1 För det gemensamma vittnesbörd i Kristus som vi har givit när
kriser drabbat, för allt arbete för rättvisa och fred, och för humanitärt bi
stånd
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L. 2 Att vår enhet en dag må bli sådan att hela världen kan tro på
Kristus, som du har sänt
Alla Ber vi dig, o Herre.

L. 1 För framsteg i dialogen mellan olika religioner i hela världen
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L. 2 Att de som deltar i dessa dialoger må känna att den fulla enhe
ten mellan alla kristna är ett angeläget vittnesbörd inför dem som har en
annan tro
Alla Ber vi dig, o Herre.

L. 1 För  alla  familjer  med  olika  kristna  bekännelser  som  lever  ut
vittnesbördet om personlig gemenskap  i Faderns, Sonens och den helige
Andes kärlek
Alla Tackar vi dig, o Herre.

L. 2 Må  deras  familjeliv  bidra  till  den  kristna  glädjen  bland  med
lemmarna i deras kyrkor
Alla Ber vi dig, o Herre.

L. 1 För  de  väldiga  framsteg  som  våra  kyrkor  tagit  i  den  gemen
samma insikten om Guds ord som uppenbarelsens källa, och för de sam
förstånd  som  redan  uppnåtts  på  vägen  mot  ett  gemensamt  nattvardsfi
rande
Alla Tackar vi dig, o Herre.
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L. 2 Må detta hopp om att en dag kunna dela samma altarbord och
dricka från samma kalk föröka vår längtan efter att göra din vilja så att vi
kan ta emot denna gåva av dig
Alla Ber vi dig, o Herre.

Psalmsång eller körsång

Sändning

Alla Öppna våra ögon för din närvaro.
Öppna våra öron för din kallelse.
Öppna våra hjärtan för din kärlek.
Må vi öppna vår famn för andra.
Må vi öppna våra hjärtan för främlingar.
Må vi öppna våra dörrar för dem som knackar på,
så att vi må vara öppna för dig, Herre,
öppna idag och alla dagar.

(Från: Flame in my heart – St Aidan for Today)

Vår Herres Jesu Kristi nåd,
Guds kärlek,
och den helige Andes gemenskap
vare med oss alla, nu och i all evighet. Amen.

Psalmsång
exempelvis ur Den svenska Psalmboken med tillägg 730 eller Psalmer och
Sånger 845

eller postludium.
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Dag 1 Enade genom Kristi närvaro
En Herre, en tro, ett dop (Ef 4:56)

Hes 37:1528 Min boning skall finnas hos dem
Ps 67 Folken skall tacka dig, o Gud
Ef 4:16 En Herre, en tro, ett dop
Joh 14:2327 Vi skall komma till dem och stanna hos dem

Kommentar
Bibeln betonar att Guds vilja är att Guds  folk  skall  vara  förenat. Genom
profeten Hesekiel bekräftar Gud att Juda och Israel – två delade kungari
ken  som ofta gled  isär  i  främlingskap – åter  skall  bli  ett. Guds  renande
närvaro skall styrka och välsigna dem i ett fridsförbund.

Det naturliga  svaret på Guds gåva av enhet är vår  tacksamhet och  lov
sång. Psalmisten uppmanar alla länder att förenas i lovsång till Gud, vars
frälsande makt skall bli uppenbar för alla folk på hela jorden.

Jesus lärde sina första efterföljare att han skulle vara närvarande hos dem
tillsammans  med  Fadern  och  ”bo”  hos  var  och  en  som  älskade  honom.
Och han lovade att hans närvaro inte skulle  ta slut  i och med hans död,
utan att han skulle  fortsätta att vara närvarande hos var och en av sina
efterföljare – också hos oss, idag – genom den helige Ande.

Löftet om Jesu närvaro är  inte begränsat  till enskilda  troende utan, som
evangelisten Matteus bekräftar, varhelst två eller tre är församlade i Jesu
namn, där utgör de en gemenskap, och en gemenskap i vilken Jesus har
lovat att vara närvarande för att styrka dem och vandra med dem på de
ras väg.

Denna gemensamma tillhörighet visar sig  i sin kraft  i vårt gemensamma
erkännande av dopet. I dopet kallar Kristus var och en av oss och för oss
in i gemenskapen i hans kropp, i kyrkan. Eftersom var och en av oss till
hör Kristus, så tillhör vi också alla varandra. Denna vår gemensamma till
hörighet – till Kristus och till varandra – gör oss till ett, oberoende av alla
våra olikheter vad gäller historia, kultur och teologisk övertygelse: ”Ty där
två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt 18:20).

Bön
Herre  Jesus,  vi  tackar  dig  för  din  närvaro  ibland  oss,  som  styrker  och
uppmuntrar oss under vägen. Gör oss medvetna om din närvaro i oss och
hjälp oss att följa din ledning i allt vad vi gör. Giv oss vishet och ödmjuk
het att känna igen din närvaro i våra bröder och systrar. Gör oss i sanning
till ett, o Herre. Amen.
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Dag 2 Bygga kristen enhet med Jesus mitt ibland oss
ekumenik varje dag
Ni är också skyldiga att tvätta varandras fötter (Joh
13:14)

5 Mos 30:1520 Du skall få leva och bli talrik
Ps 133 Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans
1 Kor 12:1231 Gud satte samman lemmarna i kroppen
Joh 13:115 Ni är också skyldiga att tvätta varandras fötter

Kommentar
Som psalmisten förkunnar, enhet är något attraktivt. Eftersom Kristus är
mitt  ibland  oss  är  alla  kristna  förpliktade  att  harmonisera  vardagslivet  i
sina gemenskaper så att det stämmer allt bättre överens med evangeliets
anda.

När han tvättade sin lärjungars fötter kvällen innan han dog visade Jesus
ett konkret exempel på hur en kristen bör uppföra sig gentemot sin nästa.
I 1 Kor. 12 tillägger aposteln Paulus, när han skriver om nödvändigheten
av att vi bryr oss om varandra, det  faktum att  i den helige Ande är var
och en olik alla andra, även om vi tillhör samma kropp. Guds ord inbjuder
oss att, som bröder och systrar i kyrkan, acceptera den konkreta uppgif
ten att få kyrkan att växa så att den kan bli till tjänst i världen.

Delaktighet i livet i den heliga Treenigheten innebär inte enbart en enkel
bekräftelse av en trosartikel. Evangeliet uppmanar oss att dagligen ge oss
själva i det ekumeniska uppdraget så att kyrkan må återspegla den trini
tariska gemenskapen allt tydligare. I den Gud som är En, och som vi be
känner tillsammans med våra systrar och bröder av andra monoteistiska
religioner, ser vi inte just i den kärleken som flödar mellan Fadern och So
nen och den helige Ande det exempel som vi bör följa? För kyrkans med
lemmar, som går framåt tillsammans med Kristus, innebär den bekännel
sen att varje positiv handling – oavsett hur obetydlig den än är – som är
utförd i gemenskap har större värde än en handling som utförs i ensam
het.

Att  tvätta våra  systrars eller bröders  fötter är mer än bara en gest. Det
innebär att öppna sitt hjärta i trohet mot Jesus som bjöd oss att tjäna den
enda kyrkan, i vilken vi längtar att vara både byggstenar och byggare.

Bön
Evige Fader, förena oss i din Sons namn, i Jesus Kristus. I din tröstande
Andes närvaro överlämnar vi oss själva med våra hjärtan och vår entusi
asm, förnyade i din kärleks eld, till att bygga en kristen gemenskap.

Må vi leva i ekumenik tillsammans med dem vi möter i vårt vardagsliv, i
din Sons avbild, han som tvättade sina lärjungars fötter, så att vi tillsam
mans kan gå in i det nya livet i hans närvaro. Amen.
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Dag 3 Be tillsammans i Jesu namn
Herren väntar på att visa er nåd (Jes 30:18)

Jes 30:1826 Han skall visa dig nåd
Ps 136 Evigt varar hans nåd
Apg 1:1214 De höll ihop under ständig bön
Matt 18:1820 Bön i Jesu namn

Kommentar
Att tillsammans samlas till bön som en enda gudstjänstfirande församling,
trots alla olikheter på det mänskliga planet, är ett ständigt återkommande
tema i Bibeln. Gemenskaper samlades för att tillbe och lovsjunga Gud, för
att söka Guds förlåtelse och för att be om Guds barmhärtighet och hjälp.
Guds  nåd  uppenbaras  ännu  mer  i  det  faktum  att  Herren  är  rättvisans
Gud. Våra böner är svar på Guds rättvisa, på det som Gud först har gjort
för oss, ty ”medan vi ännu var syndare dog Kristus för oss”. Genom hela
Bibeln uppenbaras Gud som nåderik, tålmodig och försonande kärlek.

Psaltarpsalmerna har bevarats som Guds folks psalmer och böner, som de
reciterade när de samlades för att tillbedja Gud. De gemensamma orden
band folket samman och skapade en känsla av tillhörighet, som i sin tur
gav dem tillförsikt och säkerhet.

Det var självklart att denna tradition skulle  fortsätta  i den tidiga kyrkan.
Hade inte Jesus själv lärt sina lärjungar hur de skulle be? I dagens läsning
från evangeliet undervisar Jesus om att vi skall få vad vi än ber om, om vi
är överens om det. När vi kommer samman som kristna för att älska var
andra och bedja tillsammans kan vi vara säkra på att Kristus är närvaran
de hos oss. Och när vi ber i Jesu namn blir vi också av honom samman
bundna med varandra och med dem vi ber för i vår förbön. Därför är ge
mensam bön i enhet kraftfull bön.

Jesu  lärjungar  ägnade  sig  åt  bön  och  försökte  att  vara  enade.  Det  är
mycket möjligt att Jesu bön för sina lärjungar att de må bli ett, den bön
som han bad kvällen före sin död, frambars eftersom de ännu inte var för
enade i hans namn. Tjugo århundraden senare måste vi fråga oss själva:
Hur mycket längre har vi kommit när det gäller att vara förenade i bön, i
liv och i arbete? Vår enhet är sannerligen en gåva som kommer från Gud.
Dessutom  inser  vi  att  vi  ödmjukt  och  ständigt  måste  söka  denna  gåva.
Aposteln  uppmanar  oss  att  bedja  utan  uppehåll  att  den helige Ande må
falla över oss i våra olikheter och förena oss genom sina viskningar.
Bön
Herre, lär oss att be såsom Jesus lärde sina lärjungar. Så som de var för
enade i sina hjärtan, så må vi bli ett i vår tro, i vår kärlek och i vår tjänst.
Låt  oss  fira  våra  olikheter,  glädja  oss  åt  att  vi  är  annorlunda  och  villigt
dela  rikedomen  i  våra  olika  bönetraditioner.  Låt  våra  sammankomster  i
Jesu namn omforma oss till en sann enhet så att världen kan lita på din
ständiga närvaro.  Amen.
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Dag 4 Från det förflutna till framtiden –
förlåtelse och helande av minnen
Inte sju gånger utan sjuttiosju gånger (Matt 18:22)

Jona 3 Den stora staden Nineves ånger
Ps 51 Bön om barmhärtighet
Kol 3:1217 Framför allt, klä er i kärlek
Joh 8:111 Inte heller jag dömer dig

Kommentar
Att erkänna synderna från det förflutna, förlåtelsens och försoningens nåd
är återkommande teman i dessa texter. I sina inbördes relationer bär våra
kristna  gemenskaper  fortfarande  märken  från  det  förflutna  av  mänsklig
svaghet och synd. En del sår helas, andra orsakar fortfarande smärta och
splittring. Att  ta  itu med det  förflutna kan vara svårt och kräver mycket
allvarligt självbegrundande, både för individer och samhällen. Ändå är det
just detta som Gud ber oss göra för att vi verkligen skall kunna leva som
hans utvalda folk och låta Kristi frid råda i våra hjärtan och mellan oss.

Jona  kallade  folket  i  Nineve  att  ärligt bekänna  sin  självupptagenhet,  sitt
förakt  för  godhet  och  sitt  våldsamma  beteende.  Han  adresserade  detta
budskap till hela staden och till alla dess invånare. Alla måste vända om
från sina onda vägar och från det våld som fortfarande är en del av dem.

Psalmisten ropar också efter Guds förlåtelse, eftersom han är mycket oro
ad över sitt förflutna. Han bekänner sina misslyckanden och tigger Gud att
inte överge honom. Han känner sig också ansvarig för folket i Nineve och
vill visa dem på sanningens väg och på ett rättfärdigt liv så att de också
må bli försonade med Gud.

De skriftlärde och fariséerna såg bara fel och synder hos äktenskapsbry
terskan. De identifierade henne med hennes förflutna. Samtidigt vägrade
de att inse sitt eget förflutna och sina egna synder. Jesus ber oss att inte
kasta  den  första  stenen,  att  inte  fördöma,  och  slutligen  att  inte  synda
mer. Vårt sökande efter enhet är grundat på denna kallelse.

Förlåtelse  kan  inte  mätas.  Den  är  lika  outtömlig  som  Guds  kärlek:  lika
mycket  som  sjuttiosju  gånger.  Genom  sin  ekumeniska  resa  kallas  våra
gemenskaper till att vittna om att Guds barmhärtighet är oändlig.

Bön
Du försoningens Gud, hjälp oss att komma över vår klagan och bitterhet
över de misslyckanden och synder som det förflutna har byggt upp inom
oss. Lär oss din förlåtelse så att vi i ödmjukhet må söka försoning med dig
och med vår nästa. Stärk oss i Kristi kärlek som är källan till och garantin
för enheten i din kyrka. Amen.
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Dag 5 Guds närvaro mitt ibland oss:
En kallelse till fred
Herren är med oss (Ps 46)

1 Kung 19:113a Ett stilla sus
Ps 46 Herren är med oss
Apg 10:948 Gud är inte partisk
Luk 10:2537 Vem är min nästa?

Kommentar
När  vi  reflekterar  över  de  bibliska  texterna  som  talar  om  Guds  närvaro
mitt ibland oss blir vi medvetna om stora utmaningar på vår ekumeniska
resa.

Idag, lika litet som på Elias tid, är det ingen idé att söka Gud i stormvin
den  eller  i  jordbävningen. Hans  fridfulla  och  tröstande  närvaro  finner  vi
snarare i viskningen, i en stilla susning eller till och med i den rena tyst
naden.

Vi måste göra psalmistens övertygelse till vår egen: Gud är vår enda styr
ka. I den Guds efterföljd som förstör bågarna och bryter sönder svärden
inbjuds vi att låta alla konflikter nå ett slut.

Den händelse som det berättas om i Apostlagärningarna inbjuder oss att
meditera över den ande som tillhör den uppståndne Kristus och som ver
kar i hela världen. Som avbild av en opartisk Gud måste vi lära oss att gå
utöver alla mänskliga gränser.

Liknelsen om den barmhärtige samariten påminner oss om att vi inte får
se bort när vi stöter på en broder eller syster  i nöd. Hur skulle vi kunna
låta bli att bry oss om en annan kyrkogemenskaps svårigheter?

Bön
Samlade  i  Kristi  Jesu  namn,  ber  vi  dig  Fader,  att  du  gör  oss  uppmärk
samma på din närvaro i denna värld och att du hjälper oss att urskilja de
vägar på vilka du vill  leda oss i vår ekumeniska pilgrimsvandring. All ära
och härlighet tillhör dig, i evighet. Amen.
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Dag 6 Mission i Jesu namn
Så är det också er himmelske  faders vilja att  ingen
av dessa små skall gå förlorad (Matt 18:14)

Dan 3:1930 Vittna om tron
Ps 146 Prisa Herren, frälsaren
Apg 8:2640 Filippos vittnar för den etiopiske hoveunucken
Luk 10:112 Jesus sänder ut lärjungar

Kommentar
Idag  möter  vi  människor  som  är  kallade  av  Gud  att  vittna  om  sin  tro.
Shadrak, Meshak and AvedNego hade en stark och fast tro på den Ende
som kunde rädda dem. Deras brinnande iver, mod och samstämmiga vitt
nesbörd,  när  de mötte  stor  personlig  fara,  övertygade  både  kungen  och
hans ämbetsmän om att deras Gud var den ende sanne Guden. Men deras
vittnesbörd i tron tjänade också till att uppliva de räddhågade i Israel. På
så sätt blev Guds folk än en gång stärkt och enat omkring sin Gud.

Psalmisten sjunger lovsång till den Herre, som når ut till människor i alla
möjliga  omständigheter,  så  att  de kan  finna  säkerhet  och  frälsning. Det
avgörande  exemplet  på  Guds  fortsatta  omsorg  om  sitt  folk  visar  sig  i
sändningen av  Jesus. Han samlar  inte bara dem som är  svaga  och som
har gått vilse, utan han  förväntar  sig av  sina  lärjungar att de  skall vara
entusiastiska  och  med  glad  övertygelse  dela  med  sig  av  evangeliet  om
Guds rike, när de sänds ut för mission i hans namn.

Filippos återspeglar denna entusiasm hos den tidiga kyrkan. Han utnyttjar
varje möjlighet  som dyker upp till att fullgöra Jesu mission.

Som  Kristi  efterföljare  idag  är  vi  kallade  till  att  vara  ett  missionerande
folk.  Evangeliets  budskap  är  alltid  starkare  när  kristna  är  förenade  och
frambär ett enat vittnesbörd om sanningen däri. Nu är det vår tur att dela
med oss av det glada budskapet till alla folk. Vi är kallade
att visa mod när vi möter otro
att gå bortom säkerheten i vår egen kultur och religiösa tradition
att  finna  nya  och  uppfinningsrika  sätt  att  förkunna  det  glada  budskapet
om Jesus Kristus
att bli inspirerade och upprymda av vår gemensamma tro
att motiveras av Jesu medlidande att arbeta tillsammans för att lindra li
dandet i vår värld
att utmana orättvisan i världen och att stå vid de fattigas sida.
Det samstämmiga vittnesbördet om evangeliet ligger  i mötet med denna
värld i så snabb förändring. Vi kristna måste försöka nå ut till världen och
samla de svaga, så att ingen av dessa minsta går förlorad.  Vi har en dub
bel kallelse att fullgöra!
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Bön
Levande Gud,  uppväck  i  oss  en  längtan  att  vara  ett missionerande  folk.
Hjälp oss att lyssna till din kallelse och ge oss mod att följa din Andes led
ning. Låt oss genom vårt gemensamma vittnesbörd samla de svaga så att
de kan bli stärkta och låt oss gå ut i hela världen för att förkunna evange
liet om ditt rike. Amen.
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Dag 7 Känna igen och välkomna Guds närvaro i den
andre i Jesu namn
Den som  i mitt  namn  tar  emot  ett  sådant  barn  tar
emot mig  (Matt 18: 5)

2 Mos 3:117 Den brinnande busken
Ps 34 Herren hjälper de modlösa
Apg 9:16 Jag är Jesus, den som du förföljer
Matt 25:3146 Jesus är närvarande i vår nästa

Kommentar
När Gud uppenbarade att han skulle frigöra Israels folk från slaveriet och
leda dem ut ur Egypten och in i ett land som flöt av mjölk och honung up
penbarade han  sin  närvaro  för Mose  i den brinnande busken  som aldrig
blev  förtärd  av  elden.  Därigenom  blev  folket  övertygat  om  Guds,  deras
fäders Guds närvaro: ”Jag  är  den  jag är”. Detta  är  inte någon  avlägsen
Gud  som  inte  bryr  sig  om dem,  utan en  närvarande  och  personlig  Gud
som engagerar sig i sitt folks öde.

Gud skulle senare bekräfta vem han är i sin Sons person, i Jesus Kristus,
som påminner oss om att vi måste bli som barn om vi vill komma in i ri
ket! Det  är  inte  i  denna  världens  stora  personer  som vi  först  skall  söka
Kristus  utan  i  små  oskyldiga  barn  (och  i  dem  som  har  blivit  lika  dem  i
oskuld  och  ödmjukhet). När  vi  välkomnar  dem  ibland  oss,  välkomnar  vi
Kristus. Jesus ger oss ytterligare försäkran om sin närvaro hos oss, när vi
håller  hans  ord,  när  två  eller  tre  samlas  i  hans  namn,  och  tillsammans
med dem som är förföljda för hans skull. Framför allt när vi som kristna
lyder hans bud vid den sista måltiden att göra detta till hans åminnelse,
och även om vi inte är överens exakt om hur Jesus är närvarande så tror
vi (åtminstone) att han är närvarande i våra hjärtan och tankar.

När vi mättar de hungrande, vårdar de sjuka, besöker  fångar, kläder de
nakna och välkomnar främlingen visar vi också omsorg om och välkomnar
Jesus.  Kyrkornas  Världsråd  kom  till  (delvis)  år  1948  som  svar  på  ett
trängande behov  för kristna att  samarbeta  för  försoning och omsorg om
dem vars liv brutit samman på grund av Andra världskriget. De diakonala
och ekumeniska uppgifterna fortsätter än idag med lika trängande behov.
Samtidigt  kämpar  teologer  med  att  finna  vägen  till  djupare  enhet  inom
kyrkan. Även här är ”främling” ett nyckelord. Jesus sade att vi skall älska
vår nästa i all hans olikhet. Denna tydliga instruktion att känna igen främ
lingen, den andre, som en som tillhör Kristus, oavsett hur annorlunda han
eller hon må vara, är en grundläggande antydan om hur vi kan acceptera
och fullgöra vårt ekumeniska uppdrag. Om vi känner igen Kristi närvaro i
främlingen  från  en  annan  kyrkotradition  behöver  vi  inte  vara  rädda  för
honom eller för hans intentioner. Istället kan vi lära oss något av honom
och han av oss. På så sätt går vi framåt på vägen till enhet.
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Det  är  i  vår  medvetenhet  om  Jesu  fortsatta  närvaro  på  så  många  olika
sätt som vi kan inse att han verkligen är en del av våra liv. Han är  inte
bara en historisk gestalt som har lärt oss hur vi skall leva, utan genom sin
helige Ande är han närvarande och aktiv i världen idag.

Bön
Evige Fader, låt oss få känna igen din närvaro ibland oss på olika sätt, så
att vår  längtan efter  sann gemenskap  i våra egna kyrkor och samhällen
växer starkare, och att vår bön för enhet inom Kristi kropp, din kyrka, blir
allt mer brinnande. Det ber vi i Jesu namn. Amen.
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Dag 8 Ett i hoppet
Den dagen skall ni förstå att jag är i min fader och ni
i mig och jag i er (Joh 14:20)

2 Mos 40:3438 Herrens moln vilade över boningen under hela deras
vandring
Ps 4243 Sätt ditt hopp till Gud! Jag skall åter få tacka honom.
Upp 21:16 Gud själv skall vara hos dem
Joh 14:1531 Jag skall inte lämna er ensamma

Kommentar
Mose ledde Israels folk genom öknen. När de vandrade genom öknen var
Gud närvarande hos dem i ett moln om dagen och ett eldsken om natten.

Psalmens  tema  är  innerlig  längtan  och  hopp  om  gemenskap  med  Gud,
som skall göra slut på allt tvivel och all sorg.

Det nya folket fött genom evangeliet är ett pilgrimsfolk, som vandrar mot
livets fullhet i den nya skapelsen, där Gud skall bo ibland oss och torka av
alla tårar från våra ögon. Döden skall inte finnas mer. Smärtor och splitt
ring  skall  vara  övervunna.  Där  skall  det  vara  en  förnyad  och  förenad
mänsklighet i Gud.

Nu  är  vi  tillsammans  på  väg  dit.  Vi  har  samma  hopp  och  vi  tillhör  den
ende Guden. Under  vår  pilgrimsvandring är  vi  inte  övergivna.  Jesus har
inte lämnat oss faderlösa utan har givit oss sin Ande. Det är hoppets Ande
och  kärlekens  Ande. Den  frid  som  Kristus  har  givit  oss  uppmuntrar  och
leder oss till att förbli i kärleken. Om vi älskar Kristus, håller vi hans ord.

Denna veckas tema påminner oss om Jesu löfte: ”Där två eller tre är sam
lade i mitt namn är jag mitt ibland dem”. Med Jesus, Guds evigt levande
ord  boende mitt  ibland  oss,  gör  vi  tillsammans  en  hoppets  resa.  Vi  kan
hjälpa  varandra  att  förbli  trogna  på  den  vägen.  I  Andens  kraft  kommer
Jesus Kristus att alltmer leda oss in i den förnyelse som Fadern vill. Den
försonade  och  försonande  gemenskapen  till  vilken  vi  förbundit  oss  i  vår
ekumeniska rörelse är ett tecken och ett föregripande av den kommande
nya skapelsen. Med Guds nåd är vi på en resa till det liv som vi kan leva i
redan nu så mycket som möjligt, ”på jorden så som i himlen”.

Bön
Evige Fader, förena oss i Jesu namn, giv oss förvissningen att döden trots
allt aldrig kommer att vinna, att vår splittring kommer att upphöra, att vi
inte skall ge upp för motgångar och att vi kommer att nå fram i det hop
pet till livets fullhet, till kärleken och ljuset, som du har lovat åt dem som
älskar dig och som håller ditt ord. Amen.
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Sankt Patriks sköld

Jag binder fast vid mig idag
Treenighetens starka namn.
Jag tillber och jag älskar Gud,
som är Tre i En och En i Tre.

Jag binder fast vid mig för evigt,
i kraft av tron, Kristi människoliv,
Hans dop i vattnet i Jordanfloden,
Hans död på korset som frälste mig,
Hans uppståndelse ur den tomma graven,
Hans återvändo till himlens land,
Hans återkomst på domens dag,
Jag binder fast vid mig idag.

Jag binder fast vid mig idag,
en stjärnströdd himmels varje dygd,
den solens stråle som ger oss livet,
och månens vithet om natten sen,
och blixtens ljus som ljungar fritt,
och vindens rasande storm och skrän,
den fasta jorden, det salta havet,
omkring den eviga klippans krön.

Jag binder fast vid mig idag
Guds makt att hålla och leda mig,
Hans ögon vakar, hans makt ger styrka,
Hans öra lyssnar till min bön,
Guds vishet undervisar mig,
Hans hand mig leder, hans sköld ger värn,
Guds ord ger mig orden,
Hans himlaskara beskyddar mig.

Kristus hos mig, Kristus i mig,
Kristus bakom, Kristus framför,
Kristus bredvid, Kristus vinner mig,
Kristus tröstar och upprättar mig.
Kristus under mig, Kristus över mig,
Kristus i lugnet, Kristus i faran,
Kristus i allas hjärtan som älskar mig,
Kristus på väns och främlings läppar.

Jag binder fast vid mig det namnet,
Treenighetens starka namn
Jag tillber och jag älskar Gud,
som är Tre i En och En i Tre,
Av honom är varje väsen skapat,
Evig Fader, Ande, Ord.
Högt lovad, prisad min frälsnings Herre.
All frälsning är av Kristus, Herren!

© Sr. Gerd Swensson, Te Deum
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Den ekumeniska situationen på Irland

Sankt Patriks sköld är en välkänd bön som givit eko i Irlands historia ge
nom  många  århundraden.  Den  uttrycker  hoppet  att  Kristus  må  vara  ”i
vars och ens hjärta som tänker på mig, Kristus på alla läppar som talar till
mig, Kristus i varje öga som ser mig, Kristus i varje öra som hör mig”. Ir
lands skyddshelgon Sankt Patrik föddes omkring 390 och dog 461. Det var
genom irländska missionärer från 500talet och framåt som Jesus Kristus
återfanns  på  läppar,  i  ögon,  öron  och  tankar  hos  oräkneliga  människor
över  hela  den  europeiska  kontinenten.  Nutida  irländska  missionärer  och
frivilligarbetare inom alla kyrkosamfund har fortsatt att bära vältaligt vitt
nesbörd om den kristna andan genom ideellt engagemang för att nå ut till
sin nästa.

Även om det är sant att roten till våra problem är i mycket högre grad po
litiska, kulturella, historiska och sociala än religiösa, är det trots allt också
sant att  i medias rapporter över hela världen under de senaste åren har
tragiska händelser kommit att associeras med Irland. De berättar om stri
der  mellan  katoliker  och  protestanter.  Tyvärr  är  det  sant  att  många  av
dem som utförde våldshandlingar bar det kristna namnet. Det är också ett
sorgligt faktum att konflikterna till vissa delar var ett tecken på de tragis
ka konsekvenserna av söndring mellan kristna.

Tack och lov har  fredsprocessen  i Nordirland de senaste årtiondena fort
satt att öka farten, även om det alltid är fråga om försiktiga framsteg. To
lerans och harmoni, förlåtelse, försoning och ömsesidig respekt är attity
der och värden som måste etableras på nytt varje dag.

Trots detta, eller kanske delvis som en frukt av detta fruktansvärda lidan
de,  har  relationerna  mellan  kristna  förändrats  de  senaste  åren.  Antalet
möten  och  graden  av  samarbete  som  för  närvarande  äger  rum  mellan
medlemmar och ledare i olika kyrkor skulle ha varit helt otänkbart för fyr
tio år sedan. Det är omöjligt att räkna alla de fredens korn som såtts, en
skilt och på samhällsnivå.

Ekumenik på Irland handlar naturligtvis om mer än endast Nordirland. Det
finns  faktiskt  två  olika  kyrkliga  jurisdiktioner  på  ön  Irland  och  detta har
också konsekvenser för den ekumeniska dialogen. Och även om kyrkorna
arbetar över hela ön kan de olika ”världar” som uppstår från de olika ju
risdiktionerna leda till olika förväntningar, bruk och erfarenheter av eku
meniska relationer.

I Republiken Irland är katolikerna i stor majoritet och protestanterna utgör
en minoritet. Till följd härav händer det att protestanter och katoliker helt
enkelt inte träffas! På Nordirland är inte skillnaden så stor vad gäller anta
let  katoliker  och  protestanter  men  spänningarna  de  senaste  årtiondena
har lett till en annan ekumenisk atmosfär.
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Exempel på ekumeniskt arbete
Det  finns många  uppmuntrande  tecken på mellankyrkliga  initiativ  på  Ir
land.  Gudstjänster  under  Böneveckan  för  kristen  enhet  förekommer  nu
allmänt. Den årliga Världsböndagen har samlat  fler och  fler kvinnor  från
olika  samfund.  Andra  exempel  på  samarbete  är  bibelstudier  och  diskus
sioner om kyrkliga dokument, olika typer av utbildningsprojekt och freds
projekt, samverkan i socialt arbete m.m.

En  milstolpe  för  ekumeniken  på  Irland  utgjordes  av  invigningen  av the
Irish School of Ecumenics år 1970. Andra beaktansvärda initiativ inom ir
ländsk ekumenik är den årliga ekumeniska konferensen i Glenstal som har
hållits sedan 1964 och Greenhillskonferensen (nära Drogheda) som bör
jade år 1966. Corymeelagemenskapen är  internationellt erkänd som ett
profetiskt tecken på försoning.

Den huvudsakliga officiella ekumeniska mötesplatsen på Irland är the Irish
InterChurch Meeting. The InterChurch Committee som består av ledare
och representanter för medlemmarna av the Irish Council of Churches och
den romerskkatolska biskopskonferensen träffas flera gånger under året.
Att ledare och representanter för medlemmarna i olika kyrkor har kommit
samman har i hög grad hjälpt oss att tillsammans ta itu med viktiga äm
nen som till exempel de delikata frågorna om äktenskap mellan medlem
mar i olika kyrkor.

En  lista på medlemmarna  i the  Irish Council  of Churches  ger en  idé om
hur många olika kyrkor som återfinns på denna ö: Kerubim och Serafim
kyrkan på Irland; Irlands kyrka (anglikaner); Koptiska ortodoxa kyrkan på
Irland; Grekiskortodoxa kyrkan i Storbritannien och på Irland; Lifelink
nätverket  av  kyrkor;  Irlands  lutherska  kyrka;  Metodistkyrkan  på  Irland;
Irländska  distriktet  av  herrnhutarna;  Ickeallierade  presbyterianska  kyr
kan  på  Irland;  Presbyterianska  kyrkan  på  Irland;  Frälsningsarmén  (Ir
landsavdelningen); Kväkarsamfundet på Irland; Ryska ortodoxa kyrkan på
Irland; Rumänska ortodoxa kyrkan på Irland.

Till bara för några år sedan låg ekumenikens huvudsakliga fokus helt klart
på  de  fyra  kyrkor  som  kallas mainline:  Romerskkatolska  kyrkan  på  Ir
land, Irlands kyrka (anglikaner), Presbyterianska kyrkan och Metodistkyr
kan. En stor förskjutning har dock inträffat eftersom de ortodoxa kyrkorna
har  växt  och  etniska  minoritetskyrkor  och  andra  nya  gemenskaper  har
flyttat  till  Irland.  Denna  utveckling  kommer  att  avsevärt  förändra  det
ekumeniska  landskapet.  Sedan  1996  har  cirka  200  000  immigranter
kommit till Republiken Irland. Bland dem finns ortodoxa, muslimer, budd
hister och hinduer.

Försoning
Det är i förnyat medvetande om Jesu närvaro mitt ibland oss när vi sam
las i hans namn som de kristna på Irland håller på att återupptäcka sina
djupa kristna rötter och sitt särskilda bidrag till evangelisationen i världen
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av idag. Efter att ha genomgått en mörk natt som innebar motsättningar
mellan  kulturer  och  mentalitet  lika  väl  som  konflikter  om  tolkningen  av
historien och av framtidsperspektiven, ägnar sig nu de kristna på Irland åt
ett smärtsamt men helande försoningsarbete.

Det är vår  förhoppning att de kristna på Irland må kunna vittna om den
djupa gudserfarenhet som öppnar sig genom denna försoning. Vi hoppas
att  de  kan  dela med  sig  av  sina många  positiva  erfarenheter  i  en  värld
som söker efter ett sätt att leva i multikulturella, multietniska och multire
ligiösa förhållanden.

Orden från Sankt Patriks sköld ger uttryck åt den tro som vi alla delar och
den ger en artikulerad röst år den djupaste bön som de kristna på Irland
ber:

Kristus med mig, Kristus före mig,
Kristus bakom mig, Kristus inom mig,
Kristus under mig, Kristus över mig,
Kristus på min högra sida, Kristus på den vänstra …
Kristus i alla deras hjärtan som tänker på mig,
Kristus på alla deras läppar som talar till mig,
Kristus i varje öga som ser på mig,
Kristus i varje öra som lyssnar på mig.
Jag stiger upp idag,
tack var en mäktig styrka,
genom bönen till Treenigheten,
genom tron på Treenigheten,
genom bekännelsen av Enheten
hos hela skapelsens Skapare.

© Sr Gerd Swensson, Te Deum
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APOSTOLISKA TROSBEKÄNNELSEN

Jag* tror på Gud,
den allsmäktige Fader,

himlens och jordens skapare.

Jag tror på Jesus Kristus,
hans ende Son, vår Herre,

som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,

korsfästes, dog och begravdes,
steg ned till dödsriket,

uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,

sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån

för att döma levande och döda.

Jag tror på den heliga Anden,
den heliga, universella/katolska** kyrkan,

de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,

kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Amen.

* ”Jag” i trosbekännelsen kan ersättas med ”Vi”,
efter vad respektive kyrka eller samfund/församling finner för gott.

** Valet mellan ”universell” och ”katolsk” överlåts åt respektive kyrka och
samfund/församling.
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Kristus mitt  ibland oss
Materialet för Böneveckan för kristen enhet har arbetats fram av en eku
menisk grupp i Dublin. Kyrkorna på Irland har lång erfarenhet av konflikt

och splittring, men också av försoning och arbete för enhet.

Genom att komma samman kring årets tema ”Där två eller tre är samlade
i mitt namn är jag mitt ibland dem” kan vi kristna i Norden förenas med

våra systrar och bröder på Irland i bönen om enhet.

Att vara så mottaglig som möjligt för Jesu närvaro mitt ibland oss kräver
att kristna lär sig att leva en livets ekumenik tillsammans jämsides med
vårt teologiska sökande efter enhet. Detta innebär att dela med sig och

att lära sig av varandras andliga traditioner, seder och insikter, medan vi
arbetar konkret tillsammans för att bygga Guds rike på jorden.

Medvetenheten om allt det vi har gemensamt kan hjälpa oss att se mer
nyktert på de aspekter som fortfarande skiljer oss åt. En livets ekumenik

omfattar gemensam bön, gemensamt vittnesbörd och gemensam mission
närhelst detta är möjligt, allt eftersom vi tillsammans kommer att dela

alltmer av livet i den helige Ande. Det innebär att dela de vanliga detaljer
na av våra liv med varandra så att vi alltmer kan känna igen varandra

som bröder och systrar i Kristus och alltmer välkomna Kristus själv i hans
närvaro i varandra.

Vi hoppas att årets material från Irland skall inspirera och fördjupa bönen
om att vi alla skall bli ett.

Ursprungliga engelska materialet:
Where two or three are gathered in my name, I am there among them
Jointly prepared and published by
The Pontifical Council for Promoting Christian Unity www.vatican.va
The Commission on Faith and Order of the World Council of Churches www.wcc
coe.org

Materialet kan fritt kopieras av detta häfte eller från Internet:
www.ekumenia.fi (Ekumeniska rådets i Finland hemsidor)

www.skr.org (Sveriges Kristna Råds hemsidor)
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