
Böneveckan för kristen enhet

"Bli kvar i min kärlek"

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er ”
Johannesevangeliet 15:16a

Dagens bibeltexter:

1 Mosebok 12:1-4  Abrahams kallelse
Johannesevangeliet 1:35-51  De första lärjungarna kallas

Betraktelse

Det finns ett ordspråk som lyder: ”Vi föds alla 
som original men dör som kopior”. 
Jag tänker ofta på det när jag får döpa ett litet 
barn och, i samband med barnets namn, uttalar 
orden: ”Jesus Kristus, den korsfäste och upp-
ståndne kallar dig att vara hans lärjunge.” 
Ibland sjunger vi också psalmen 791: ”du vet väl 
om att du är värdefull, att du är viktig här och 
nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen 
annan är som du.” Psalmen har blivit allt mer 
populär vid dop, kanske för att texten säger 
något viktigt som vi längre fram i våra liv 
tenderar att glömma bort. Den betonar både att 
vi människor är unika, och aldrig kan ersättas av 
någon annan, men också att var och en av oss 
har en plats i Guds skapelse, som bara vi kan 
fylla. Vi är som olika pusselbitar som behövs för 
att bilden ska bli hel.

forts. nästa sida

Dag 1 - Kallade av Gud

Förslag till psalmer:
228:1-3     I tro under himmelens skyar
288           Gud, från ditt hus

Bön:
Jesus Kristus, 
Du söker oss, du vill erbjuda oss din vänskap 
och leda oss till ett mer fullödigt liv.
Ge oss tillit att svara på din kallelse
så att vi förvandlas och blir till vittnesbärare 
om din omsorg i världen. 

Lokal bön för Lomma-Bjärred:
Gud, 
tack för de sammanhang vi får finnas med i, 
och för våra tre församlingar 
i Lomma och Bjärred.
Var med oss alla under detta nya år
och låt det blir ett år rikt på frukt 
och välsignelse. 
Amen.



Nyligen läste jag Dag Hammarskjölds Väg-
märken och en av de sista, privata noteringarna 
han gjorde under sin tid som generalsekreterare 
FN. Där skriver han: ”Vägen valde dig – och du 
skall tacka.” Det verkar som att han hade hittat 
sin plats, sin kallelse och vilade i att det. Jag vet 
inte vad Hammarskjöld la i ordet ”Vägen”, men 
för mig ekar ordet sedan de första lärjungarnas 
tid, innan de kallades ”kristna” utan istället 
”män och kvinnor som tillhör Vägen” (Apg 9:2) 
och påminner om alla som sedan dess varit 
Vägens folk och som hörsammat kallelsen att gå 
ut i världen och bära frukt. 

Den ekumeniska böneveckan genomförs bland 
kristna över hela världen och påminner oss om 
att vi alla hör samman, som pusselbitar i Guds 
skapelse och att vi är kallade att bära frukt och 
göra skillnad, i de sammanhang där vi befinner 
oss. Och vi får vila i att den som kallar oss också 
är den som leder oss på vår gemensamma väg 
genom livet. 

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er 
och bestämt er till att gå ut i världen och bära 
frukt, frukt som består.” Joh 15:16

Lisa Buratti, präst i Lomma församling

En längre version av betraktelsen finns på 
engelska: http://www.laycentre.org/schede-597 
alumni_lead_eight_day_ecumenical_prayer_jo 
urney_jan_18_25 

Att vi är skapade unika och har en unik plats i 
Guds skapelse, är dock inte detsamma som 
uttrycks i en annan devis som ofta hörs idag, 
nämligen att ”du kan bli vad du vill om du bara 
anstränger dig tillräckligt”.  Detta är en av livets 
utmaningar, att lära sig skilja mellan vad vi 
begär eller önskar och vad som faktiskt är vår 
djupaste kallelse, som när vi följer den, känner 
att vi har hamnat på rätt plats i livet. Det är en 
vandring i och med Gud genom varje dag och i 
varje situation. 

Vi befinner oss nu i den första månaden på det 
nya året Anno Domini (Herrens år) 2021. Som 
alltid, innebär ett nytt år en okänd framtid och 
osedda dagar, och vi får helt enkelt överlämna 
oss själva till Gud, fatta Guds hand och gå in i 
det nya som väntar. Som det stå i en dikt av 
Minnie Louise Haskins, som skrevs för mer än 
100 år sedan: Put your hand into the Hand of 
God. That shall be you better than light and 
safter that an know way” (ungefär: lägg din 
hand i Guds och det ska vara till bättre hjälp än 
ljus och säkrare än en välkänd väg).  

För det är egentligen inte vi människor som 
först kommer till Gud, utan det är Gud som 
kommer till oss. Det är vad julens berättelser 
vill förmedla. Gud kommer till oss i Jesus 
Kristus, frälsaren. Gud sträcker ut sin hand och 
vill leda oss genom våra liv och hjälpa oss att 
finna oss själva och vår plats i Guds stora 
skapelse och hem.  Genom att fatta Gud vid 
handen och följa kallelsen vi får kan vi bära 
frukt i och genom våra liv.  Inte alltid frukt som 
vi själva uppfattar eller vet om, vilket kan vara 
frustrerande, men likväl, frukt som finns där 
och som gör att våra liv blir till välsignelse.

Vad är "Böneveckan för kristen enhet"?
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt 
i cirka 120 länder. Den infaller varje år 18-25 januari. Det är alltid samma datum varje år.

Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp. Det tema 
som har valts ”Bli kvar i min kärlek så skall ni bära rik frukt” kommer från Johannes 15:1–17 och 
uttrycker Grandchamps kallelse till bön, försoning och kyrkans enhet och i hela den mänskliga 
familjen.
Läs mer här: https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/temat-for-boneveckan-2020/
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