Gotlands Kristna Råd har formulerat två böner för
den ekumeniska böneveckan 18-25 januari 2021.
Treenige helige Gud,
vi tackar dig för att du har skapat och älskat oss.
Vi tackar dig för din närvaro hos oss och i hela skapelsen.
Må vi lära oss att se på världen så som du ser den, med kärlek.
Gud, vår Fader,
du uppenbarar din kärlek till oss genom Kristus och genom våra bröder och systrar.
Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot varandra med våra olikheter och leva i förlåtelse.
Vår herre Jesus,
hela ditt liv var en bön i fullständig harmoni med Fadern.
Lär oss genom din Ande att be om kärlek enligt din vilja.
Heliga Ande,
låt oss ta emot Kristi närvaro i våra hjärtan
och ta till vara den som en kärlekens hemlighet.
I Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn. Amen.

Treenige helige Gud,
vi tackar dig för att du har skapat och älskat oss.
Vi tackar dig för din närvaro hos oss och i hela skapelsen.
Må vi lära oss att se på världen så som du ser den, med kärlek.
I hoppet av denna vision, ge oss förmågan att arbeta för en värld där rättvisa
och fred råder, ditt namn till ära.
Gud, vår Fader,
du uppenbarar din kärlek till oss genom Kristus och genom våra bröder och systrar.
Öppna våra hjärtan så att vi kan ta emot varandra med våra olikheter
och leva i förlåtelse.
Ge oss nåden att leva förenade i en enda kropp
så att varje människas gåva får komma fram i ljuset.
Låt oss alla tillsammans bli ett återsken av den levande Kristus.
Vår herre Jesus,
hela ditt liv var en bön i fullständig harmoni med Fadern.
Lär oss genom din Ande att be om kärlek enligt din vilja.
Må de trogna över hela världen förenas i förbön och lovsång,
och må ditt kärleksrike komma.
Heliga Ande,
låt oss ta emot Kristi närvaro i våra hjärtan
och ta till vara den som en kärlekens hemlighet.
Ge näring åt vår bön, upplys vår läsning av Skriften,
handla genom oss, så att frukten av dina gåvor kan växa i oss.
I Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn. Amen.

