BÖNEOKTAV

FÖR DE KRISTNAS ENHET,

18-25

JANUARI

(Anders Arborelius)

Ut unum sint — det är Jesu bön att alla som tror på honom skall vara ett i
honom. Genom dopet är vi redan ett i honom och med varandra. Men genom
syndens splittring har denna av Gud givna enhet förfuskats. Därför måste vi
alla omvända oss mer och mer till Kristus, Kyrkans Herre och huvud. Genom
vår synd är vi alla medskyldiga till att enheten inte är fullkomlig och fulltonig.
Samtidigt vet vi att Kristus, Kyrkans Brudgum, är trogen sina löften till Bruden
och förblir ett med henne.Vi tror att denna enhet är förverkligad och bevarad i den
Katolska Kyrkan. Där åskådliggör och garanterar påven som Petri efterträdare
och bärare av enhetens ämbete den enhet, som har sin grund i Kristi oryggliga
trofasthet mot sin Brud, Kyrkan. Enheten i tro, hopp och kärlek förvaltas på ett
profetiskt och privilegierat sätt av den Katolska Kyrkan. Samtidigt vet vi att
också vi katoliker genom tiderna har försyndat oss mot denna enhet och ofta gjort
det svårt för kristna från andra kyrkor och samfund att gå vidare på vägen till den
fulla synliga enheten mellan alla Kristi lärjungar.
Under böneoktaven för kristen enhet ber kristna från hela världen och från
alla kyrkor och samfund gemensamt om att vi skall bli ett. Denna bönevecka är
ett viktigt tecken på att vi alla genom bön och omvändelse strävar efter att Jesu
önskan skall gå i uppfyllelse. Enheten är alltid nåd och gåva, men vi måste be
och göra allt vad vi förmår för att ta emot den. Därför är det lämpligt att börja
denna vecka med en ångerfull bikt och ta som föresats att i sitt liv göra allt för
att komma kristna från andra kyrkor allt närmare i en gemensam strävan efter
helighet. Det är också viktigt att undanröja ömsesidiga fördomar och undvika
allt som kan tydas som nedvärdering och motvilja mot bröder och systrar i andra
samfund.
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 INLEDNINGSBÖN

OCH AVSLUTNINGSBÖN

Varje dag inleder vi med denna bön:
Fader, vi ber dig om Andens kraft, så att vi kan lämna allt vad synd
heter bakom oss. Låt oss i hopp och glädje ta emot den enhet som
du har anförtrott åt din heliga Kyrka som en delaktighet i din enhet
med din Son Jesus Kristus. Ge oss en brinnande längtan efter denna
trons, hoppets och kärlekens enhet, så att den kan sprida sig till alla som
bekänner ditt heliga namn och sätta deras hjärtan i brand, du som med
din Son lever och råder i den Helige Andes enhet, Gud från evighet
till evighet.
Varje dag avslutar vi med denna bön:
Fader, vi tackar dig för att du låter oss dela den enhet som råder mellan
dig och din Son i Anden. Vi sörjer över att vi genom vår svaghet och
synd döljer denna enhet för världen och så sårar din Sons heliga hjärta,
Sänd oss enhetens Ande, så att vi som redan är delaktiga av denna enhet
genom vårt dop gemensamt strävar efter den fulla och synliga enheten.
Genom Jesus Kristus vår Herre,
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JANUARI.

SANKT ERIKS

DOMKYRKAS INVIGNING

Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.
(Joh 4:24)
Genom dopets nåd har alla kristna blivit bebodda av den treenige
Guden. Vi är hans heliga tempel. Kyrkan har tagit gestalt i oss. Vi får i
Sonen tillbe Fadern i ande och sanning. Liksom Fadern och Sonen är
ett i Anden får också vi vara ett i Gud. Alla döpta är kallade att bli kvar
i denna kärlekens enhet och be att den också blir en trons och hoppets
enhet som blir synlig för alla, så att världen kan tro.
Vi ber speciellt i dag för den världsvida Katolska Kyrkan och vårt eget
stift.
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JANUARI,

DEN HELIGE HENRIK

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, döp dem i Faderns och Sonens
och den Helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett
er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:20)
Alla döpta är kärlekens och sanningens missionärer.Vi sänds varje dag ut
för att sprida trons ljus till dem vi möter. Det vardagliga vittnesbördet
har stor kraft. Genom vårt arbete kan vi medverka i skapelseverket.
Genom vår efterföljelse av Jesus får vi ta del av frälsningsverket. Genom
vårt dop är vi aldrig utan Jesus. Vi kan alltid ge honom vidare till dem
vi möter.
Vi ber speciellt idag för lutheraner och anglikaner.
 20

JANUARI

Han hade botat många, och nu kom alla som led av någon plåga och
trängde sig på honom för att få röra vid honom. (Mark 3:10)
Jesus vill hela alla våra sår, också splittringens sår. Han har kommit för
att göra oss heliga och så bli till ett i honom. Ständigt måste vi omvända
oss till honom och låta oss förlåtas och försonas med honom. Då kan vi
också gå denna försoningens och förlåtelsens väg tillsammans med våra
bröder och systrar i andra kyrkor och samfund.
Vi ber speciellt idag för de ortodoxa kyrkorna.
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JANUARI, DEN HELIGA

AGNES

Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade
utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som skulle följa honom och
som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna.
(Mark 3:13-15)
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Jesus gick ofta upp på berget för att samtala med sin älskade Fader i
tystnad och ensamhet. Han låter också oss få del av denna bönens stilla
gemenskap med hans och vår Fader. I denna bön får vi styrka och mod
att gå ut i Jesu efterföljd och sprida hans glada budskap till alla som lever
i nöd och vandrar i dödens skugga.Tillsammans med alla döpta får vi be
och arbeta för allas frälsning.
Vi ber speciellt idag för de orientaliska kyrkorna.
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JANUARI

”När Jesus kom hem samlades folket på nytt, så att han och lärjungarna
inte ens kom åt att äta” (Mark 3:20).
Jesus samlar alltid sitt folk. När vi kommer honom nära kan vi också
komma varandra nära. Jesus binder oss samman med alla dem som tror
på honom och söker honom. Han vill mätta oss alla med sin kropp och
sitt blod. Vi sörjer över att den fulla eukaristiska enheten ännu inte är
möjligt, men vi litar på hans löften och går vidare på vägen mot den dag
då vi alla blir ett i honom.
Vi ber speciellt idag för de reformerta samfunden.
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JANUARI

”Han sade till dem: ’Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare’,
och de lämnade genast sina nät och följde honom” (Matt 4: 19-20).
Varje dag får vi lämna det gamla bakom oss och följa Jesus efter.
Vi som tror på honom får hjälpa honom med den stora fångsten. Dopet
rustar oss att bli människofiskare. Alla döpta förkunnar genom sin blotta
existens att Jesus är Herre.Vi får söka gemensamma vägar för att föra ut
det glada budskapet till alla dem som inte känner Jesus.
Vi ber speciellt idag för de karismatiska och evangelikala samfunden.
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JANUARI, DEN HELIGE

FRANS

AV

SALES

”Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå. Om en familj är
splittrad kan den familjen inte bestå” (Mark 4:24-25).
Splittringen mellan oss kristna är en skandal och stötesten. Världen har
svårt att tro på oss så länge vi är uppsplittrade i otaliga grupper. Kristus har
grundat sin Kyrka på Petrus, klippan. Påven, hans efterträdare, förvaltar
enhetens ämbete. Också våra bröder och systrar i andra samfund kan
ana att Petri efterträdare hjälper dem att söka enheten allt ivrigare för
att världen skall kunna tro.
Vi ber speciellt idag för de samfund som mest behöver Guds nåd och
hjälp.
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JANUARI, DEN HELIGE

PAULUS

OMVÄNDELSE

”Gå ut i överallt i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.
Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli
dömd” (Matt 16: 15-16).
Över hela jorden får vi vittna om Guds människoblivande. Från jordens
ena ända till den andra får vi lovsjunga och tacka Fadern för att han
vill frälsa oss alla genom sin Sons död och uppståndelse. Hela skapelsen
måste få höra detta glada budskap.
Vi ber speciellt idag för den fulla, synliga enheten mellan alla döpta i
Kristi Kyrka.
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