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Böneveckan 
för kristen enhet

Tema: Är Kristus delad?

Dag 1 Tillsammans är vi  
 kallade att vara heliga 
Läsningar
2 Mos 19:3–8 Ni skall vara ett rike av präster  
 och ett heligt folk 
Psalt 95:1–7 Han är vår Gud och vi hans folk,  
 fåren i hans hjord 
1 Pet 2:9–10 Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk 
Matt 12:46–50  Den som gör min himmelske faders vilja  
 är min bror och syster och mor 

Psalmförslag 94  Du som av kärlek varm
 96  Öppna mig för din kärlek

Dag 2  Tillsammans tackar vi för  
 Guds nådegåvor hos varandra 
Läsningar
5 Mos 26:1–11  Herren förde oss ut ur Egypten 
Psalt 100  Tacka Gud, prisa hans namn
Fil 1:3–11  Jag tackar Gud var gång jag tänker på er 
Joh 1:1–18  Nåden och sanningen har kommit genom  
 Jesus Kristus 

Psalmförslag 231  Oändlig nåd mig Herren gav
 292  Pris vare Gud

Dag 3  Tillsammans saknar vi  
 inte någon andlig gåva  
Läsningar
Job 28:20–28  Att frukta Herren, det är vishet 
Psalt 145:10–21  Du öppnar din hand och stillar allt  
 levandes hunger 
Ef 4:7–13  Var och en av oss har fått just den nåd som  
 Kristus har velat ge honom 
Mark 8:14–21  Varför säger ni att ni inte har bröd?

Psalmförslag 61  Lågorna är många
 300  O, hur saligt att få vandra

Dag 4  Tillsammans bekräftar  
 vi att Gud är trofast 
Läsningar
Klag 3:19–26  Din barmhärtighet upphör aldrig 
Psalt 57:7–11  Till himlen når din godhet,  
 till skyarna din trofasthet
Heb 10:19–25  Han som gav oss löftena är trofast 
Luk 1:67–75  Han som besöker sitt folk och ger det frihet 

Psalmförslag 210  Jag lyfter ögat mot himmelen
 254  Löftena kunna ej svika

Dag 5  Tillsammans är vi  
 kallade till gemenskap 
Läsningar
Jes 43:1–7  Jag är med dig 
Psalt 133  Vad det är ljuvligt att barnen lever  
 tillsammans i enhet! 
1 Joh 1:3–7  Vi har gemenskap med varandra 
Joh 15:12–17  Jag kallar er vänner 

Psalmförslag 59  Med Gud och hans vänskap
 60  En Fader oss förenar

Dag 6  Tillsammans vill vi leva  
 i förbund med varandra  
Läsningar 
Dom 4:1–9  Jag går, om du följer med 
Psalt 34:2–15  Sträva efter att hålla fred
1 Kor 1:10–15  Stå eniga i tankar och åsikter 
Luk 22:24–30  Lärjungarna tvistade om vilken av dem  
 som skulle anses vara den störste 

Psalmförslag 57:1–2, 5  Sin enda grund har kyrkan
 298  Gud, ditt folk är vandringsfolket 

Dag 7  Tillsammans tillhör vi Kristus  
Läsningar
Jes 19:19–25  Gud skall sända en befriare 
Psalt 139:1–12  Var skulle jag komma undan din närhet? 
1 Kor 12:12–26  Lider en kroppsdel ...  Blir en del hedrad ... 
Mark 9:38–41  Den som inte är mot oss, han är för oss

Psalmförslag 40  Kristus vandrar bland oss än
 58  Hjärtan, enigt sammanslutna

Dag 8  Tillsammans förkunnar  
 vi evangelium 
Läsningar
Jes 61:1–4  Herrens ande har sänt mig att  
 frambära glädjebud
Psalt 145:1–7  Släkte efter släkte skall hylla dina verk 
1 Kor 15:1–8  Jag förde vidare till er det som jag själv  
 hade tagit emot 
Luk 4:14–21  I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse  
 inför er som hör mig 

Psalmförslag	 62:1–3		Än	finns	det	en	värld
 89  Se, jag vill bära ditt budskap, Herre

Bibeltexter dag för dag

Gudstjänstmaterial 
till Sveriges alla kyrkor



Varsågod! Det här är ett material ni kan använda i din för-
samling under Böneveckan för kristen enhet och Bibelns dag. 
Det innehåller en gudstjänstordning, förslag på bibeltexter 
och en reflektion kring temat. Använd det och sprid det!  
Ännu mer material för möten och gudstjänster finns på  
webben. Det går att ordna en bönevecka eller bibeldag när 
som helst under året om ni inte hinner i januari!

Böneveckan fokuserar på enhet i mångfalden

n Huvudgudstjänsten är tänkt att firas 
ekumeniskt tillsammans med lokala för-
samlingar från olika kyrkor och samfund. 
Använd den föreslagna ordningen i sin 
helhet eller välj delar av den.

n Huvudgudstjänsten firas normalt på  
söndagen i Böneveckan, men kan också 
firas en annan dag. 

n Kommentarer, samtalsfrågor och förslag  
till böner för de olika dagarnas bibelläs-
ningar finns i det stora materialet som 
kan laddas ner från webben. Detta kan 
användas dagligen under veckan eller 
i andra sammanhang. Man kan även 
välja ut någon eller av några av dagarnas 
texter om man inte samlas varje dag.

n Läs mer på webben: www.skr.org och  
www.bibelsällskapet.se.  
Här finns hela det översatta materialet 
för Böneveckan, samt gudstjänstord-
ningen i Word-format. Det ger möjlighet 
till egen textredigering för anpassning 
till det lokala sammanhanget.

Tryck: Lenanders, Kalmar
Grafisk form: Strandh Grafisk Produktion
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Den tryckta texten som finns i denna 
folder, som sänds till alla församlingar i 
Sverige, har förkortats och omfattar en-
bart gudstjänstordning och bibeltexter för 
varje dag. Det fullständiga materialet finns 
att hämta på webben: www.skr.org eller 
www.bibelsällskapet.se. Sveriges kristna 
råd och Bibelsällskapet samarbetar om 
utgivningen på svenska.

Vi ber om kollekter till  
såväl Sveriges kristna råd 
som Bibelsällskapet i  
samband med Böneveckan.

visste
du att?

Detta kors är tillverkat av en patronhylsa 
i Liberia. Det symboliserar vikten av för-
soning efter inbördeskriget i Liberia och 
pekar bland annat på orden hos Jesaja:  
”De skall smida om sina svärd till plog-
billar och sina spjut till vingårdsknivar.” 

(Jesaja 2:4)

n Ordet ekumenik kommer från det  
grekiska ordet ”oikumene” vilket  
betyder ”hela den bebodda världen”.

n Böneveckan firas över hela jorden 
under samma vecka i januari.

n Evangeliska Alliansen startade en 
bönevecka redan 1846.

n Man kan läsa igenom Bibeln på  
336 dagar om man läser fyra kapitel 
per dag.

n Det talas runt 6 500 språk i världen. 
Hela Bibeln är endast översatt till  
500 av dessa.

MATERiALET FÖR BÖnEVEcKAn för kristen 
enhet 2014 har förberetts av representanter 
för olika kristna traditioner i Kanada under 
ledning av Kanadas center för ekumenik 
(Canadian Centre for Ecumenism) och Den 
kanadensiska präriens ekumeniska center 
(Prairie Centre for Ecumenism).

Huvudtexten är hämtad från Paulus 
första brev till församlingen i Korint (1 Kor 
1:1–17). Situationen i Korint präglades av 
stora	motsättningar,	vilket	fick	Paulus	att	
lite provocerande fråga: ”Har Kristus blivit 
delad?” (1 Kor 1:13). Den frågan är lika 
relevant i dagens Kanada som präglas av stor 
mångfald av uttryckssätt när det gäller den 
kristna tron. Men frågan riktas också till 
oss i vår egen situation. Läsningen av första 
Korinthierbrevet blir både uppfordran och 
inspiration i vårt arbete för kristen enhet.

Texten är en upptakt till Paulus båda brev 
till korinthierna och slår an ett tema för 
vad	som	väntar	i	dessa	brev.	I	texten	finns	
det tre rörelser som lägger en utmanande 
grund. I den första rörelsen (1:1–3) riktar 
sig Paulus till en mycket aktiv gemenskap, 
de korinthiska kristna. Paulus påminner 
dem om att de är ett utvalt folk, som ”kallats 
att vara heliga”, inte isolerade eller för sig 
själva, utan ”tillsammans med alla dem på 
varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi 
namn, deras och vår herre.” 

i näSTA RÖRELSE GER Paulus den korin-
thiska församlingen ett uppdrag (1:4–9).  
Han börjar med att tacka Gud ”för att han 
gett er sin nåd genom Jesus Kristus”. Detta 
är inte bara en formalitet, utan innebär 
en äkta glädje över de gåvor Gud har gett 

åt denna församling. Han fortsätter att 
uppmuntra dem: ”Genom honom har ni 
blivit rika på allt, ... [så] att det inte saknas 
något i era nådegåvor”. De får en försäkran 
om att ”Gud är trofast”. Gud har kallat oss 
till gemenskap med sin son med allt vad det 
innebär socialt och andligt för våra försam-
lingar och vårt folk.

i DEn TREDJE RÖRELSEn i texten (1:10–17) 
riktar Paulus hårda ord till korinthierna på 
grund av det sätt på vilket de har förvrängt 
det kristna evangeliet och brutit sönder 
enheten i gemenskapen. En del säger: ”Jag 
hör till Paulus”, andra säger ”Jag hör till 
Apollos”, och åter andra säger ”Jag hör till 
Kefas”. Också de som åberopar Kristus som 
deras ledare kritiseras av Paulus. Vi kan 
nämligen inte använda Kristus för att bygga 
murar mellan oss, eftersom hans namn 
skapar gemenskap och enhet, inte splittring. 
”Har Kristus blivit delad?” Paulus vill inte 
skapa gemenskap kring ett starkt ledarskap, 
utan församlingen ska ha sin grundläggande 
identitet i Kristus: ”Var det kanske Paulus 
som korsfästes för er, eller var det i Paulus 
namn ni döptes?” 

Paulus uppmanar sina läsare att inte dela 
upp sig i olika läger, utan att vara överens. 
Men det innebär inte att alla ska tillbe och 
göra allting på samma sätt. Om vi är rotade 
i Kristus är vi också alla kallade att uttrycka 
tacksamhet för det som andra utanför vår 

egen grupp tillför kyrkans liv och uppgift. 
Att värdera andras gåvor och förmågor är 
ett steg på vägen till den enhet Jesus bad för 
och ett sätt att respektera mångfalden i våra 
olika kyrkotraditioner. 

PAuLuS FRAMHäVER TVå centrala saker 
för det kristna lärjungaskapet: Dopet och 
Kristi kors. Vi har inte döpts i Paulus namn, 
och det var inte heller han som korsfästes 
för oss. Vår enhet är i Kristus och vårt liv 
och vår frälsning kommer från honom. 
Även om vi tillhör en speciell kyrka är vi 
samtidigt en del av den världsvida kyrkan. 
Därför är vi kallade att förkunna det glada 
budskapet om Jesus Kristus. Paulus sam-
manfattning utmanar oss att ställa frågan 
om vi delar det glada budskapet med varan-
dra eller om vi bär splittringen vidare också 
i Kristi namn. Risken är att vi, med Paulus 
ord, gör ”Kristi kors till tomma ord”.

näR Vi SER DE VäLSiGnELSER och gåvor 
som Gud uppenbarar, både i vårt land och 
bland andra folk, inser vi att vi måste be-
handla varandra med värdighet och respekt. 
Detta kallar oss att söka nya och hållbara 
vägar för att leva här på jorden. Gud har 
välsignat oss alla och ingen grupp kan be-
stämma hur våra gemensamma resurser ska 
användas utan att ta med rösterna från våra 
medmänniskor, vare sig de är i Kanada eller 
andra delar av världen.

FAK TA BÖnE VEcK An: Böneveckan för kristen enhet har genom-
förts över hela världen den 18–25 januari i mer än 100 år. Den är 
ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas 
världsråd. Sedan 1975 framställs materialet för veckan av lokala eku-
meniska grupper från olika delar av världen, i år från Kanada.

i Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning 
och bearbetning av det internationella materialet för Böneveckan. 
Eftersom Bibelns dag infaller på söndagen i Böneveckan samarbetar 
Sveriges kristna råd med Bibelsällskapet kring veckan sedan många år.

tips!

Svenska  
Bibelsällskapet
Box 1235
751 42  UPPSALA
Telefon: 018-18 63 30
www.bibelsällskapet.se
info@bibeln.se
Plusgiro: 90 06 26-3

Vi arbetar för att Bibeln ska översättas, spridas och 
användas – i Sverige och i världen. Bibelsällskapet är 
en 90-kontoorganisation som är medlem i FRII och 
även granskas av Svensk insamlingskontroll. 

Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14 BROMMA
Telefon: 08-453 68 00
www.skr.org
info@skr.org
Plusgiro: 648 97 51-5

Vi representerar 25 medlemskyrkor som fördelar sig 
i fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman medlems-
kyrkornas arbete inom flera olika områden.

Tema: Är Kristus delad?


