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DAG 1  
Vi såg hans stjärna i öster  
(Matt 2:2)  
 

Läsningar:  

Sak 4:1–7  

Ps 139:1–10  

2 Tim 1:7–10  

Joh 16:7–14  

 
Reflektion  

I denna bräckliga och osäkra värld spanar vi efter ett 

ljus, en stråle av hopp fjärran ifrån. När vi är omgivna 

av ondska längtar vi efter godhet. Vi spanar efter det 

goda inom oss själva, men alltför ofta överhopas vi av 

vår egen svaghet. Vårt hopp står till den Gud som vi 

tillber. Gud, i sin visdom, gör det möjligt för oss att 

hoppas på ett gudomligt ingripande. Men vi kunde inte 

föreställa oss att Guds ingripande skulle ske genom en 

person och att Herren själv skulle bli ljuset i vår mitt. 

Det överträffade alla våra förväntningar. Guds gåva till 

oss är kraft och kärlek i Anden. Vi rör oss på vägen till 

det fullkomliga ljuset, inte genom vår egen styrka eller 

förmåga, utan genom Guds heliga Ande. Mitt i detta 

mänsklighetens mörker lyser stjärnan från 

daggryningens öster. Från stjärnan ser vi ett ljus som 

genomtränger det djupa mörker som skiljer oss från 

varandra. Stjärnans ljus var inte enbart något som lyste 

upp vid ett särskilt historiskt ögonblick. Det fortsätter 

att lysa och ändra historiens ansikte. Genom 

århundraden har Kristi efterföljare genom sina liv gett 

världen kunskap om det hopp som inspireras av den 

heliga Ande. Kristna har burit vittnesbörd om Guds verk 

i historien. Trots tidernas skiftande öden fortsätter den 

Uppståndne att skina och rör sig genom historien likt en 

fyrbåk som vägleder allt i sitt fullkomliga sken och 

övervinner det mörker som skiljer oss från varandra. 

Viljan att övervinna det mörker som skiljer oss från 

varandra utmanar oss att be och arbeta för kristen enhet.  

 

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  

 

Läsningar:  

Jer 23:1–6  

Ps 46  

Fil 2:5–11  

Matt 20:20-28 
 

Reflektion  

Jeremia förkastar det dåliga ledarskap som Israels 

kungar stod för, som delade och splittrade folket. Det 

var ett ledarskap som förstörde nationen och drev dess 

invånare i exil. Men Herren ger ett löfte om en 

herdekung som ska skapa rätt och rättfärdighet i landet 

och samla dem som finns kvar i hans flock. Vår värld 

behöver gott ledarskap och söker ständigt efter någon 

som ska kunna uppfylla detta. Men var kan man finna 

en sådan ledare? Endast i Kristus har vi sett en kung 

eller ledare efter Guds hjärta. Eftersom vi är kallade att 

följa honom är vi också kallade att efterlikna hans sätt 

att som kung vara tjänare i världen och i kyrkan. I 

Kristus ser vi den som inte bryter sönder och splittrar, 

utan bygger upp och skapar en värld för att ära Guds 

namn. Hans välde består inte i att berika sig själv, han 

använder inte våld. Tvärtom, i honom möter vi en 

kärleksfull och ödmjuk tjänare, som inte vakade över 

sin jämlikhet med Gud. Han är den som har kommit för 

att tjäna i stället för att bli tjänad och hans efterföljare är 

kallade att göra detsamma. Idag tvingas människor i 

Mellanöstern i landsflykt eftersom rättvisa och 

rättfärdighet blivit bristvaror, inte bara där utan över 

hela världen. Ändå har vi ett hopp som är starkare, även 

om jorden skälver och riken vacklar runt oss. Ledare, 

både i världen och i kyrkan har ansvar för att föra 

samman snarare än splittra Guds folk. Så mycket 

splittring i världen och i kyrkan har orsakats av begäret 

efter en position, makt och egen vinning. En trovärdig 

efterföljelse innebär att efterlikna Kristi tjänande 

ledarskap, så att splittringen både i världen och i kyrkan 

kan övervinnas. När vi verkar för rätt, rättvisa, fred och 

allas välgång, bär vi ödmjukt vittnesbörd om den 

tjänande herdekungen och leder andra in i hans närvaro.  

 

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. 

 



 

DAG 3  
När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och 

hela Jerusalem med honom  
(Matt 2:3)  

 

Kristi närvaro förändrar världen i grunden  

 

Läsningar: 

Neh 4:18-21 

Ps 2:1–10 

2 Thess 2:13 – 3:5 

Matt 2:1–5  

 

Reflektion  

Herren är mitt ibland oss. Kristi ankomst stör världens 

ordningar. I motsats till somliga av världens ledare 

kommer Herren i ödmjukhet och avvisar alla orättvisor 

och allt förtryck som hör ihop med strävan efter makt 

och status. Jesu ankomst inbjuder oss till förvandlade 

hjärtan och förändrade liv, så att människor befrias 

från allt som avhumaniserar och orsakar lidande. Jesus 

visar oss att Gud finns hos den som lider, eftersom 

varje människa har värdighet som Guds älskade barn. 

Jesu närvaro kan oroa, eftersom han skakar om 

säkerheten hos de rika och de mäktiga, de som endast 

ser sina egna intressen och inte bryr sig om det 

allmännas bästa. Men för dem som arbetar för fred och 

enhet innebär Kristi ankomst ett hoppets ljus. Idag 

inbjuds vi till att engagera oss i det konkreta arbetet för 

att rättvisa ska bli verklighet i vår värld. Det innefattar 

behovet av att reflektera över och bekänna när våra 

vägar inte är rättvisans och fredens väg – Guds väg. 

När kristna arbetar tillsammans för rättvisa och fred 

blir våra ansträngningar mer kraftfulla. Och när kristna 

arbetar tillsammans får vår bön om kristen enhet ett 

synligt tecken, så att andra kan känna igen Kristi 

närvaro i vår värld idag. Genom våra ord och 

handlingar kan vi föra hoppets ljus till många som 

lever i ett mörker av politiska oroligheter, social 

fattigdom och strukturell diskriminering. Det glada 

budskapet är att Gud är trofast och alltid stärker och 

beskyddar från det som skadar oss, och inspirerar oss 

till arbete för andras bästa, särskilt dem som lever i ett 

mörker av lidande, hat, våld och smärta.  

 

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  

(Matt 2:6)  

 

Fastän små och utsatta, saknar vi ingenting  

 

Läsningar: 

Mika 5:2-5a, 7–8  

Ps 23 

1 Petr 2:21-25 

Luk 12: 32–40 

 

Reflektion  

I den lilla och obetydliga staden Betlehem gjorde 

Herren, Guds son, sitt inträde i världen. I en enkel 

kvinnas livmoder tog han mänsklig gestalt och valde 

ett liv i enkelhet. Han blev ett frö i åkern, jäst i degen 

och en liten stråle av ljus. Detta ljus har uppfyllt 

världen. Från det obetydliga Efrata kom en härskare, 

en herde och våra själars vårdare. Fastän han är vår 

herde blev han Lammet som bar världens synder för att 

vi skulle bli helade. Fastän Betlehem hade liten 

betydelse bland de framstående släkterna i Juda blev 

denna stad stor eftersom där föddes herdarnas herde 

och kungarnas kung. Namnet Betlehem betyder 

”brödhuset” och kan vara en bild för en kyrka som 

erbjuder världen livets bröd. Kyrkan, ett Betlehem för 

idag, fortsätter att vara en plats där de svaga och 

maktlösa välkomnas och där var och en har sin plats. 

Dessa hopsamlade frön blir till skörd, jästen bär en 

väldig kraft när den församlas, koncentrationen av 

ljusstrålar blir till en ledstjärna. Mitt i världens 

politiska oro, utbredda girighet och maktmissbruk, 

lider kristna av förföljelse och marginalisering. Precis 

som andra i Mellanöstern lever de kristna med oro för 

våld och orättfärdighet. Ändå är de inte rädda, 

eftersom Herden vandrar med dem, samlar dem till en 

flock och gör dem till ett tecken på hans kärleksfulla 

närvaro. När de är samlade är de jästen som får degen 

att jäsa. I Kristus ser de sin förebild i ödmjukhet och 

från honom hör de kallelsen att övervinna splittringen 

och församlas till en hjord. Även om de är få följer de i 

sitt lidande stegen från Lammet som led för världens 

frälsning. Även om de är få, är de fasta i hoppet och 

saknar ingenting.  

 

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

Vägledd av en enda Herre  
 

Läsningar: 

2 Mos 13:17-14:4 

Ps 121  

Upp 22:5–9 

Matt 2:7–10 

 

Reflektion  

Åter och åter igen berättar skriften hur Herren Gud 

vandrar med sitt folk, skyddar och vakar över dem, dag 

och natt. Vägen är inte alltid rak. Ibland leds vi att 

följa våra egna steg tillbaka, i andra fall att börja om på 

en ny väg. Men under hela vår resa genom livet kan vi 

lita på att Gud, som varken sover eller slumrar skyddar 

oss, om än våra fötter slinter och vi faller. Också i det 

djupaste mörkret är Guds ljus med oss. Hans ljus 

skiner genom de profeter som han sänder för att 

vägleda Guds folk på deras väg och påminna dem om 

förbundet. Och allra tydligast, när tiden var inne, sände 

Gud sin enfödde Son, Jesus Kristus. Han är det ljus 

som visar vägen för alla länder, Guds ära i världen, det 

gudomliga livets källa som beseglat det nya förbundet i 

sitt blod. Vägen fram till enhet med varandra och till 

djupare enhet med Kristus är inte alltid lätt att se. I 

våra ivriga försök att själva bygga enheten är det lätt 

att förlora sikten för det som är ett grundläggande 

budskap i skriften: Att Gud inte överger sitt folk ens i 

dess misslyckanden och splittring. Detta budskap 

innebär inte bara ett hopp för kristna, utan för hela 

världen. Som berättelsen om stjärntydarna påminner 

oss om, leder Gud folk av alla slag med stjärnans ljus, 

till platsen där Kristus, världens ljus, kan finnas. Gud 

sänder sin heliga Ande vars ljus gör det möjligt för oss 

att med trons ögon se sanningen i det gudomliga barnet 

och få del av kallelsen att låta allting försonas och enas 

i honom. Samma Ande leder oss genom mörker och 

sorg in i Kristi ljus och liv.  

 

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  
(Matt 2:11)  

 

Samlade i tillbedjan omkring en enda Herre  

 

Läsningar:  

2 Mos 3:1–6  

Ps 84  

Upp 4:8–11  

Matt 28: 16–20 

 

Reflektion  

När stjärntydarna från fjärran länder kom till Betlehem 

och såg barnet hos sin mor föll de ner och hyllade 

honom. På samma sätt bländas vi av närvaron av Guds 

uppenbarelse bland oss och böjer våra knän. Det 

påminner om hur Mose, vid den brinnande busken, 

skylde sitt ansikte av rädsla för att se Gud. När 

lärjungarna såg den uppståndne Kristus på berget i 

Galileen blev de häpna och förbryllade. Ändå hyllade 

de honom. I den himmelska liturgin föll de tjugofyra 

äldste ned framför Honom som satt på tronen. Då vi 

möter Guds närvaro svarar vi på den genom att skåda, 

häpna och tillbe. Ser vi? Häpnar vi? Tillber vi i 

sanning? Hur ofta ser vi inte utan att förstå eftersom 

våra ögon förblir blinda inför Guds närvaro? Hur kan 

vi tillbe i sanning om vi inte först har sett. Med våra 

begränsade perspektiv ser vi ofta våra 

meningsskiljaktigheter, men glömmer att vår ende 

Herre gett sin frälsande nåd till oss alla och att vi har 

del i en enda Ande, den som manar oss till enhet. I vår 

stolthet följer vi ofta våra egna regler och mänskliga 

vanor men bortser från den kärlek vi är kallade att dela 

som ett folk, rättfärdiggjorda i Kristi blod och med en 

gemensam tro på Jesus som vår Frälsare. Som 

gemenskaper som lever av den heliga Anden kallas 

våra kyrkor att vandra tillsammans till Jesusbarnet, för 

att hylla honom som ett folk. Barmhärtighetens Ande 

leder oss till varandra och fram till vår ende Herre. Vår 

framtid i Gud är en framtid i enhet och kärlek och vår 

väg fram till detta mål måste präglas av samma sanna 

enhet i Kristus.  

 

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  
(Matt 2:11)  

 

Gemenskapens gåvor  

 
Läsningar:  

Hosea 6:1–6 

Ps 100 

Apg 3:1–10 

Matt 6:19-21  

 

Reflektion  

På vår resa till Betlehem, brödets stad, begrundar vi 

stjärntydarna som kom för att hylla Jesusbarnet. De 

öppnade sina skattgömmor och gav den nyfödde 

kungen gåvor av guld, rökelse och myrra. Vår 

historiska splittring, vår olyckliga fixering vid regler 

och ordningar och vår upptagenhet av världsliga saker 

har brutit sönder och splittrat oss. Vilka gåvor är vi 

beredda att räcka över till den kung som har kommit 

för att upplysa våra liv och leda oss till enhetens 

välsignelser? Vi vet att Gud inte vill ha våra rikedomar 

eller brännoffer. Gud vill istället att vi låter hans kraft 

verka genom vår fattigdom: ”Silver eller guld har jag 

inte”. Herren önskar pulserande hjärtan, fulla av kärlek 

till honom och till våra bröder och systrar i Kristus, 

som vi har skilts från. Hjärtan som flödar över av 

barmhärtighetens gärningar. Hjärtan som är botfärdiga 

och önskar förändring. Låt oss förbereda till honom 

den gåva som är ett kärleksfullt hjärta. Att knäböja i 

tillbedjan kräver ett ångerfullt hjärta, inför den synd 

som splittrar, i lydnad för den Ende som vi tjänar. 

Denna ånger helar och försonar allt som gått sönder 

eller sårats i oss, omkring oss och mellan oss kristna. 

Kristus har redan gett sin kyrka enhetens gåva. Vi 

växer i gemenskap när vi delar de gåvor som vi i våra 

olika traditioner har tagit emot och erkänner att källan 

till alla våra gåvor är Herren.  

 

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 fjärran 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.  

 

DAG 8  
De tog en annan väg hem till sitt land  
(Matt 2:11)  

 

Bortom de bekanta vägar som skiljer oss åt, mot Guds 

nya vägar  

 

Läsningar: 

Jer 31:31–34 

Ps 16 

Ef 4:20-23 

Matt 11:25-30 

 

Reflektion  

Vi vet inte vad stjärntydarna tänkte – de som var 

experter på astronomi och navigation – när de 

uppmanades att ta en annan väg hem. De kan ha blivit 

mycket förvirrade, men samma ljus som väglett dem 

visade dem att det fanns en annan väg, en annan 

möjlighet. De kallades att ändra riktning. Vi är ofta 

låsta vid att göra saker så som vi är vana och se på 

världen på ett bestämt sätt. När dessa sätt eller vägar är 

stängda undrar vi hur vi skall komma vidare och 

fortsätta vår resa. Guds himmelska försyn finns alltid 

där för att visa oss att det finns en annan väg i 

beredskap för oss. Gud är där för att förnya sitt 

förbund och för att lyfta oss upp från vår otålighet när 

vi upplever en motgång. Vi behöver bara lita på att den 

ständigt Ende som gav oss ljuset finner en väg framåt 

när våra vägar och stigar tycks blockerade. En ny 

början är alltid möjlig när vi är villiga att öppna oss för 

Andens verk. Som kyrkor ser vi bakåt för att få 

vägledning och vi ser framåt för att söka nya vägar så 

att vi kan fortsätta att återspegla evangeliets ljus med 

förnyad glöd och ta emot varandra som Kristus tagit 

emot oss, till Guds ära. Längs de gamla välkända 

vägarna har kristna gemenskaper vandrat isär från 

varandra. På de nya vägar som Gud kallar oss till går 

kristna tillsammans och blir vänner på vandringen. Att 

finna dessa nya vägar kräver insiktsfullhet, ödmjukhet 

och mod. Nu är tiden för omvändelse och försoning.  

 

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. 


