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Till er som organiserar böneveckan för kristen enhet 

 

Sökandet efter enhet under hela året 

Böneveckan för kristen enhet hålls för norra halvklotet under tiden den 18-25 januari. Dessa 

datum föreslogs 1908 av Paul Wattson. Tanken var att täcka dagarna mellan festdagarna för 

Petrus och Paulus och fick därför en symbolisk betydelse. På södra halvklotet, där januari 

månad är semesterperiod, söker ofta kyrkorna andra dagar för att fira böneveckan – till 

exempel runt pingst (som föreslogs av Faith and Order 1926), en tid som också har symbolisk 

innebörd för kyrkan.  

I medvetande om behovet av flexibilitet inbjuder vi er att använda detta material under hela 

året för att ge uttryck för den gemenskap som kyrkorna redan har uppnått och för att be 

tillsammans för den fulla enhet som är Kristi vilja.  

Anpassning av texten   

Detta material erbjuds med förutsättning att den, där det är möjligt, skall anpassas efter den 

lokala situationen. Hänsyn bör tas till lokal praxis för liturgi och bön, liksom till hela det 

sociala och kulturella sammanhanget. En sådan tillämpning bör helst ske i en ekumenisk 

gemenskap. På många håll finns redan ekumeniska former för att tillämpa materialet; på 

andra håll hoppas vi att behovet av att tillämpa det kan bli en stimulans att skapa sådana 

former.  

Användning av böneveckans material 

 För kyrkor och kristna församlingar som firar böneveckan tillsammans enbart med en 
gemensam gudstjänst erbjuds en ordning för ekumenisk gudstjänst. 

 Kyrkor och kristna församlingar kan också ta in material från böneveckan i sina egna 
gudstjänster. Bönerna från ekumenisk gudstjänst, ”de åtta dagarna”,1 och valet av 
ytterligare böner kan användas på lämpligt sätt i dessa sammanhang.  

 De församlingar som firar böneveckan i sina egna gudstjänster varje dag kan använda 
materialet från de ”åtta dagarna” för dessa gudstjänster.  

 De församlingar som önskar genomföra bibelstudier i anslutning till böneveckans tema kan 
som utgångspunkt använda de bibliska texterna och reflexionerna som ges i de ”åtta 
dagarna”. Varje dag kan samtalen leda till att samlingen avslutas med en stund av förbön.  

 De som önskar be enskilt kanske kan använda materialet som hjälp för att utforma sitt eget 
böneliv. På detta sätt kan medvetandet stärkas om att de står i gemenskap med andra som 
ber över hela världen för en allt synligare enhet i Kristi kyrka. 

 

  

                                                      
1 Dvs dagarna i böneveckan, 18–25 januari. 
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Den bibliska texten för år 2015 

 

Joh 4:1–42 

När Jesus förstod att fariséerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och 

döpte fler – det var dock inte Jesus själv som döpte, utan hans lärjungar – lämnade han 

Judeen och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där 

till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns 

Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på 

dagen. 

En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att 

dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: 

”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte 

ha något med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge 

och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och 

han skulle ha gett dig levande vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det 

med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än 

vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans 

boskap?” Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som 

dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i 

honom, med ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det 

vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.” 

Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du 

har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är 

inte din man. Där talade du sanning.” Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. Våra 

fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom 

finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det 

här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi 

tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, 

den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så 

vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i 

ande och sanning.” Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och 

när han kommer skall han låta oss veta allt.” Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar 

till dig.” 

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men 

ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin 

vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man 

som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att 

söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han 

svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan 

någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har 

sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. 

Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar 

får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan 

glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att 

skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.” 
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Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när 

hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom 

bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro 

genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som 

får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.” 
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Introduktion till temat för 2015 
 

Jesus sade: "Ge mig något att dricka" 

 

1. Den som dricker av detta vatten… 

På vandring, brännande sol, trötthet och törst… "Ge mig något att dricka." Det är ett behov 

hos alla mänskliga varelser. Gud, som blev människa i Kristus (Joh 1:14) och avstod från allt 

för att dela vår mänsklighet (Fil 2:6–7), kunde be den samariska kvinnan: ”Ge mig något att 

dricka” (Joh 4:7). Den Gud som kommer för att möta oss kan samtidigt erbjuda det levande 

vattnet: ”Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14).  

Mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan inbjuder oss att pröva vatten från en annan 

källa, men också att erbjuda något av vår egen. Genom mångfalden berikar vi varandra. 

Böneveckan för kristen enhet ger oss en utsökt möjlighet till bön, möte och dialog. Det är en 

möjlighet för oss att upptäcka rikedomen och de värden som finns hos andra, hos dem som 

är annorlunda än vi själva, och att be Gud om enhetens gåva.  

"Den som dricker av detta vatten fortsätter att komma tillbaka." Så lyder ett brasilianskt 

ordspråk, som alltid används när en besökare tar avsked. Ett uppfriskande glas med vatten, 

chimarrão2, kaffe, tereré3, utgör tecken på acceptans, dialog och samhörighet. Den bibliska 

gesten att erbjuda vatten till var och en som kommer (Matt 10:42), som ett sätt att välkomna 

och dela, är något som förekommer i alla regioner i Brasilien.  

Det föreslagna studiet och reflektionerna kring denna text under böneveckan för kristen 

enhet vill vara en hjälp för enskilda människor och församlingar att upptäcka en 

dialogdimension i Jesu uppdrag, det vi kallar Guds rike.  

Texten bekräftar vikten av att en människa lär känna och förstår sin egen identitet på ett sätt 

som gör att andras identitet inte uppfattas som ett hot. Om vi inte känner oss hotade kan vi 

få erfara hur vi kompletterar varandra: en ensam individ eller en enda kultur räcker inte! 

Därför är den bild som växer fram ur orden Ge mig något att dricka en bild som handlar om 

att vi kompletterar varandra. Att dricka vatten från någon annans källa är ett första steg att 

uppleva en annan människas sätt att vara. Detta leder till ett utbyte av gåvor som är 

berikande. Om gåvor från andra avvisas ställer det till med stor skada både för samhället och 

för kyrkan.  

I texten från fjärde kapitlet i Johannes evangelium är Jesus en främling som kommer och är 

trött och törstig. Han behöver hjälp och ber om vatten. Kvinnan är i sitt eget land. Brunnen 

tillhör hennes folk och hennes tradition. Hon äger vattenkärlet och är en av dem som har 

tillgång till vattnet. Men hon är också törstig. De möts och detta möte erbjuder en oväntad 

möjlighet för dem båda. Jesus upphörde inte att vara jude därför att han drack av det vatten 

                                                      
2 chimarrão är en bitter dryck i Södra Brasilien. Den tillreds av yerbablad.  Bladen innehåller koffein 
och har under mycket lång tid använts för att framställa den stimulerande drycken mate. Bladen 
torkas och sönderdelas, med eller utan kvistdelar, till det som kallas yerba mate. Att dricka 
tillsammansmed vänner eller familjen är en utbredd vana. 
3 tereré är en dryck som består av yerba mate och örter som blandas med kallt vatten eller fruktjuice 
(vanligtvis av citrusfrukter). De vanligaste örterna som blandas med yerba mate är avsvalkande örter 
såsom mynta. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Koffein
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mate
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mate_(v%C3%A4xt)
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Citrussl%C3%A4ktet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Myntasl%C3%A4ktet


7 
 

som erbjöds av den samariska kvinnan. Den samariska kvinnan förblev den hon var då hon 

accepterade Jesus. När vi erkänner att vi har ömsesidiga behov, kommer något att tillföras 

våra liv på ett mer berikande sätt. Orden Ge mig något att dricka förutsätter att både Jesus och 

den samariska kvinnan ber om något de behöver få av varandra. Ge mig något att dricka 

tvingar oss att erkänna att människor, samhällen, kulturer, religioner och etniska grupper 

behöver varandra.  

Ge mig något att dricka uppmanar till handling som erkänner nödvändigheten att vi alla är en 

del i Kyrkans mission. Den utmanar oss att förändra våra attityder och att förbinda oss att 

söka enheten mitt i vår splittring genom att öppna oss för en mångfald av former för bön och 

kristen spiritualitet. 

2. Brasiliens kyrkliga och religiösa sammanhang  

Brasilien kan betraktas vara ett mycket religiöst land. Traditionellt är det känt som ett land 

där en viss värme karaktäriserar relationerna mellan sociala klasser och etniska grupper. 

Brasilien genomgår idag emellertid en period av växande intolerans, som tar sig uttryck i ett 

höggradigt våld, riktat särskilt mot minoriteter och utsatta människor: svarta, ungdomar, 

homosexuella, utövare av afro-brasiliansk religion, kvinnor och urfolk. Denna intolerans var 

under en lång tid dold. Den kom fram i ljuset och avslöjade ett annorlunda Brasilien den 12 

oktober 1995, dagen då landets skyddshelgon, Jungfru Maria av Aparecida, firas. Då 

sparkade en biskop från en neopentekostal kyrka sönder en staty av Maria av Aparecida mitt 

under en nationell TV-utsändning. Sedan dess har det förekommit andra incidenter som 

grundas på kristenbaserad religiös intolerans. Det har också förekommit liknande händelser 

som vittnar om kristen intolerans gentemot andra religioner, särskilt afro-brasilianska och 

urfolkens traditioner.  

Logiken som leder fram till sådana händelser är konkurrensen på den religiösa marknaden. I 

ökad utsträckning finns det i Brasilien kristna grupper som konkurrerar aggressivt med 

varandra för att få plats i massmedia, vinna anhängare och skaffa bidrag för större 

evenemang. Påven Franciscus pekar på detta fenomen, när han skriver: "Andlig världslighet 

leder somliga kristna in i ett krig med andra kristna som man anser stå i vägen för det egna 

anspråket på makt, prestige, uppskattning och ekonomisk framgång" (Evangelii Gaudium 

#98).  

Denna situation av religiös konkurrens har påverkat livet hos de traditionella kristna 

kyrkorna vars medlemstal har minskat eller stagnerat. Detta har uppmuntrat idén om att en 

stark och dynamisk kyrka är den som har många medlemmar. Ett resultat av detta är en 

tendens bland stora delar av de traditionella kyrkorna att distansera sig från sökandet efter 

synlig enhet i den kristna kyrkan.  

Denna marknadsdrivna kristendom har satsat på partipolitik och i vissa fall bildat egna 

politiska partier. Den har allierat sig med specifika intressegrupper, t.ex. med stora 

jordägare, jordbruksindustrin och finansmarknaden. En del iakttagare går så långt som att 

tala om en konfessionalisering av det politiska livet, något som hotar åtskillnaden mellan stat 

och religion. Den ekumeniska tanken att bryta ned skiljemurarna har ersatts av en korporativ 

tanke och skydd för kyrkosamfundens egenintressen.  

Även om den officiella folkräkningen från 2010 visar att 86,8 procent av befolkningen i 

Brasilien räknar sig själva som kristna, har landet mycket höga våldssiffror. Alltså betyder 



8 
 

inte en stor andel kristna med nödvändighet att man tar avstånd från våld och visar respekt 

för människovärdet. Detta faktum kan illustreras med följande siffror: 

Våld mot kvinnor: Mellan åren 2000 och 2010 mördades 43 700 kvinnor i Brasilien. 41 

procent av dessa kvinnor utsattes för våld som ägde rum i deras egna hem.  

Våld mot urfolken: Våld mot urfolken är ofta relaterat till utbyggnaden av stora 

vattenkraftsanläggningar och expansion inom jordbruksindustrin. Dessa två områden visar 

på en utvecklingstrend som är betecknande för landet idag. De bidrar markant till den 

långsamma markeringen och erkännandet av urfolkens territorier. År 2011 identifierade 

rapporten "Våld mot urfolken i Brasilien" från den pastorala landkommissionen (CPT), en 

organisation knuten till Romersk-katolska biskopskonferensen i Brasilien. Rapporten har 

identifierat 450 pågående prospekteringar på urfolkens mark i Brasilien. Dessa 

prospekteringar skedde utan någon egentligt samråd med urfolken, som det stipuleras i 

konvention 169 från FNs Internationella arbetsorganisation (ILO). CPT-rapporten uppger att 

500 människor från urfolken mördades mellan åren 2003 och 2011; 62,7 procent av dessa 

mord skedde i delstaten Mato Grosso do Sul. Det årliga genomsnittet för mord är 55,8 bland 

urfolken.  

Att övervinna intoleransen i dess skilda former måste ske utifrån en positiv utgångspunkt: 

genom respekt för en legitim mångfald och genom att uppmuntra dialogen som en ständig 

väg till försoning och fred i trohet till evangeliet.  

3. Ett val av bibeltolkning  

Den metod som har antagits av CEBI och som används brett över hela Latinamerika kallas 

för kontextuell bibelläsning. Denna är samtidigt ett akademiskt och ett folkligt sätt att närma 

sig de bibliska texterna.  

I denna metod är det vardagliga livet utgångspunkten för biblisk teologi och tolkning. Vi 

tillämpar det sätt som Jesus använde på vägen till Emmaus (jfr Luk 24:13–24): Vad har hänt?  

Vad samtalar ni om? Från den aktuella situationen rör vi oss till den bibliska texten. Under 

denna metodresa är Bibeln en lykta för vår fot och ett ljus på vår stig (Psalt 119:105). Vi 

använder Bibeln som en strålkastare för att lysa upp vår livsväg. De bibliska texterna lär oss 

och förvandlar oss, så att vi kan bära vittnesbörd om Guds vilja i det sammanhang i vilket vi 

lever.  

4. Resan genom dagarna  

Veckan börjar med ett annorlunda vägval. Gud berättar om enhet i mångfald. Gud har 

skapat oss till sin avbild, dvs avbilden av den Treenige Guden, dvs en enhet i mångfald. 

Mångfald är en del av Guds skapelse.  Man följer läsningarna dag för dag och börjar med 

metodstegen ”startpunkt” och ”bedömning”. Sedan följer texter om mod att ta avstånd från 

det som hindrar oss. Därefter följer ytterligare metodsteg med texter som visar på hur man 

överskrider gränser och möts i förtroende trots religiösa och kulturella skillnader. Veckan 

avslutas med en kallelse om att vittna om nåden från den Gud som alltid vill ta emot oss, 

trots vår ofullkomlighet och vars heliga Ande driver oss till försoning och enhet. Detta var 

pingstens erfarenhet, Andens många gåvor som leder fram till förverkligandet av Guds rike. 
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Förarbetet till materialet (engelska) 

The two bodies that co-sponsor the Week of Prayer invited the National Council of Christian 

Churches of Brazil (CONIC) to prepare the resources for the week of prayer 2015. CONIC 

appointed a working group formed by representatives from its member churches and 

affiliated ecumenical organisations to produce the material. The working group met in 

February and in April 2012, and completed its work in July.  

The International Committee appointed by the two co-sponsor bodies met September 22-27 

in São Paulo, Brazil, to finalize the preparation of the material. The meeting was held at 

Hotel e Centro de Convenções Santa Mônica, situated in a rather poor area at the outskirts of 

São Paulo. Maintained by the order of the Augustinians, the Santa Monica Hotel and its 

conference centre generate resources for several social projects sponsored by Augustinians in 

its neighbourhood.  

Apart from the editorial work on the text proposed by CONIC, the International Committee 

paid a visit to the Ecumenical Centre for Service to Popular Education and Evangelization 

(CESEP), where its members met with the CESEP director and students. The International 

Committee also dedicated one session to the contribution of the ecumenical movement (and 

particularly the World Council of Churches) to the clarification of violations to human rights 

committed during the years of military dictatorship in Brazil (1964-1985).  

The International Committee expresses its gratitude to Fr. José Oscar Beozzo and to CESEP’s 

team and students; as well as to Mr Anivaldo Padilha and to Prof. Dr Magali do Nascimento 

Cunha for the often moving ways whereby they helped the members of the International 

Committee to better understand the social and ecclesial background of the 2015 theme and 

prayer resources.  
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The International Committee particularly wishes to thank:  

National Council of Christian Churches of Brazil4  

Bishop Manoel João Francisco – President (Roman Catholic)  

Elder Elinete W. Paes Miller – second Vice-president (Presbyterian)  

Rev. Romi Márcia Bencke – General Secretary (Lutheran)  

Thanks to Bishop Francisco de Assis (Anglican), CONIC’s first Vice-president, for mediating 
the initial contact between CONIC and the WCC in relation to the 2015 Week of Prayer.  

Brazilian Regional Office of the Latin American Council of Churches (CLAI)5  

Elder Darli Alves – General Secretary (Presbyterian)  

Ecumenical Centre for Bible Study (CEBI)6  

Rev. Odja Barros – Member of the Board (Baptist)  

Mr Edmilson Schinelo – Executive Secretary (Roman Catholic)  

Dr Paulo Ueti – Advisor (Anglican)  

Ecumenical Centre for Advise and Formation  

Mr. Cláudio Becker – Advisor (Lutheran)  

Special thanks go to Rev. Lusmarina Campos Garcia (Lutheran) and Rev. Donald Nelson for 
the English translation of the manuscript.  

 

 

  

                                                      

4 The National Council of Christian Churches of Brazil (CONIC) was constituted in 1982 and comprises the 

following Churches: Roman Catholic Church, Evangelical Church of Lutheran Confession in Brazil (IECLB), 

Episcopal Anglican Church of Brazil, United Presbyterian Church and Syrian Orthodox Church from Antioquia. 

CONIC’s mission is to work for the unity of Christian Churches while accompanying Brazilian reality and confronting it to 

the Gospel and the requirements of God’s Realm. Therefore, it is CONIC’s commitment to strive for human dignity 

and for people’s rights and duties as a way to express their fidelity to the message of the Gospel.  

CONIC’s goals refer to promoting and encouraging ecumenical relations amongst Christian Churches and 

strengthening their common witness in favor of Human Rights.  

 
5 Latin American Council of Churches (CLAI). Created in 1982, CLAI aims to facilitate dialogue and cooperation 
amongst Churches and ecumenical bodies while creating space for dialogue between religions as a means to 
search for unity, witness and service 

6 Bible Studies Center (CEBI). CEBI was formed in 1979 and it is devoted to the deepening and consolidation of 

popular reading of the Bible. It aims to strengthen the articulation and organization of people’s groups through 

the methodology of popular reading of the Bible. It also foments a spirituality focused on the promotion of life, 

especially to the most excluded social groups of the country.  
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Ekumenisk gudstjänst 

 

Introduktion till gudstjänstordningen  

Detta utkast till ordning för ekumenisk gudstjänst kan användas vid öppningen av böneveckan för 

kristen enhet eller vid ett annat lämpligt tillfälle som väljs av den lokala ekumeniska 

gemenskapen.  

Jesus valde frivilligt att gå genom Samarien på sin väg från Judeen till Galileen. Hans vägval 

gjorde att han passerade den brunn till vilken den samariska kvinnan kom för att hämta vatten. 

Den ekumeniska grupp i Brasilien som har förberett firandet av böneveckan för kristen enhet 

inbjuder oss att använda ”vägvalet” och ”vattnet” som bilder för den synliga kristna enhet för 

vilken vi ber. De ber oss att reflektera över följande frågor: 

 Vilken är den enhetens väg, den riktning vi borde ta, så att världen kan dricka av livets källa, Jesus 

Kristus?  

 Vilken är den enhetens väg som respekterar vår mångfald? 

På vägen till enhet finns det en källa fylld med vatten: både det vatten som Jesus sökte, trött av 

vandringen, och det vatten som han ger och som springer upp med ett flöde som ger evigt liv. Det 

vatten som hämtades upp av den samariska kvinnan i hennes vardagliga uppgift är det vatten som 

släcker törsten och det vattnet som får öknen att blomma. Det vatten som Jesus ger är det vatten 

som Guds ande svävade över, det levande vatten i vilket vi döptes.  

Texten från Joh 4:1–42 är ledstjärna för denna bönevecka för kristen enhet. Detta långa avsnitt av 

evangeliet kan läsas av flera röster eller dramatiseras.  

För betraktelsen efter evangeliet finns det flera möjligheter, beroende på hur många som deltar i 

gudstjänsten:  

 ett delande i mindre grupper som utgår från frågorna ovan, sedan återsamlas man igen 

i gudstjänsten  

 en betraktelse eller predikan som fokuserar på evangeliet och dessutom tar upp 

frågorna  

Vägen och brunnen  

En väg kan märkas ut med hjälp av ljus, blommor, färggranna tyger etc på golvet i mittgången 

fram mot altaret. I centrum för vägen placeras en stor skål med vattenfyllda tillbringare i närheten. 

Dessa tillbringare kan vara av olika utseende för att visa på mångfalden bland dem som samlats. 

Eventuellt kan tillbringarna komma från de olika församlingarna för att ytterligare understryka 

mångfalden. 

De medverkande kan gå in i procession längs denna väg. När de passerar den stora skålen kan en 

representant för varje deltagande kyrka långsamt hälla i vatten från tillbringarna i den stora 

skålen. Detta vatten från olika källor är en symbol för den enhet som redan är närvarande fast 

ofullständig och gömd för våra ögon. Denna handling förklaras i inledningen av gudstjänsten och 

kan kommenteras i predikan.  

Vägen kan användas också för att förbereda syndabekännelsen. Människor kommer från olika 

församlingar för att be om förlåtelse.  
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Efter välsignelsen kan deltagarna utbyta hälsningar om frid och gemenskap när de lämnar 

kyrkorummet och går vidare till ett samlingsrum för att avsluta gudstjänsten genom en stund av 

gemenskap.  

Gudstjänstens struktur 

Obs! Särskild uppmärksamhet ska ges för att inkludera dem som har svårt att höra eller människor med 
funktionshinder så att dessa kan delta fullt ut i firandet.  

Gudstjänsten har fem delar. 

I.  Preludium/Förberedelse  

II. Öppning 

 Välkommen och introduktion av temat för böneveckan 

 Syndabekännelse och Kyrie - Herre (O Gud), förbarma dig  

III.  Förkunnelse av evangeliet 

IV.  Vi svarar i tro och enhet  

 Trosbekräftelse 

 Förbön 

 Kollekt 

 Herrens bön  

V. Välsignelsen, fridshälsning och sändningsord  

 Postludium  

 

Till årets bönevecka har några sånger skrivits speciellt för böneveckan. Dessa har översatts och 

bearbetats till svenska av Per Harling. I ordningen finns alternativa psalmer från den ekumeniska 

psalmboksdelen föreslagna. 

 

________________________________________________________________________________ 

             

 

Gudstjänstordning 
L:  Ledare 
A:  Alla  
 

I.  Preludium/Förberedelse   

 Ljusen kan tändas när gudstjänsten börjar.  

Välkommen och introduktion  

 En gudstjänstvärd välkomnar gudstjänstdeltagarna och introducerar temat för bönen. 
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L:  Vi står upp och sjunger inledningspsalmen medan de medverkande kommer in i procession 

längs vägen vi skapat i dag. När varje representant från de deltagande kyrkorna går förbi 

”brunnen” kommer de att långsamt hälla i vatten från tillbringarna i skålen. Detta vatten, 

som kommer från olika källor, är en symbol för vår enhet som är verklig, fastän ännu inte 

fullständig.  

Om gudstjänstdeltagarna är få kan man be deltagarna att säga sina namn och från vilken kyrka de kommer.  

II. Öppning 

Sång - Vattnet  

Alternativt förslag: 236 

Inbjudan till bön7  

L:  Allsmäktige Gud, andas på oss med den enhetens vind som bejakar vår mångfald.  
A:  Andas in i oss den sorts tolerans som välkomnar och gör oss till en gemenskap. 
L:  Andas in i oss den eld som förenar det som har splittrats och helar det som är sjukt,  
A:  Andas in i oss den nåd som övervinner hatet och befriar oss från våld. 
L:  Andas in i oss det liv som bryter ned och besegrar döden. 
A:  Välsignad vare du, barmhärtighetens Gud, som är Fader, Son och helig Ande, och 

som gör allting nytt. Amen  

Syndabekännelse och Kyrie  

Församlingen svarar med den nyskrivna Kyriesången O Gud, förbarma dig över oss eller med något av 

alla de Kyriealternativ som finns i psalmbok eller andra sånghäften. 

L:  Med ödmjukhet, som Guds barn och systrar i Kristus, tar vi emot Guds barmhärtighet 

och vill svara på Guds kallelse att förnya alla våra relationer. 

A:  O Gud, förbarma dig över oss (sjungs) 

L:  Barmhärtige Gud, du lät din Ande svepa över vattnet där mångfalden föddes och 
växte till. Vi bekänner våra svårigheter att leva tillsammans i sann mångfald. Förlåt oss 
sådana tankemönster, ord och handlingar som våldför sig på enheten i mångfalden. 

A:  O Gud, förbarma dig över oss (sjungs)  
L:  Barmhärtige Kristus, du som är fylld av glädje och mångfald, du lyssnare och lärare, 

du öppnar oss för nya visioner om hopp och om helande av de sår vi bär på i våra 
sinnen och i våra kroppar. Vi bekänner att vi har underlåtit att lyssna till de röster som 
är annorlunda än våra egna, att vi har försummat att använda ord som förmedlar 
helande och hopp och att vi om och om igen i våra attityder har uteslutit dem som 
ropar efter solidaritet och gemenskap.  

A:  O Gud, förbarma dig över oss (sjungs)  
L:  Barmhärtige Gud, du som är upprinnelsen till hela skapelsen, det eviga och livgivande 

Ordet. Vi bekänner att vi inte har lyssnat till din skapelse som suckar och ropar efter 
respekt och omsorg. Hjälp oss att vandra tillsammans och lyssna till den röst som 
stiger från allt levande och som lider och längtar efter helande.  

L:  Gud, du som är källan till barmhärtighet och nåd, gjut din förlåtelse över oss. Låt din 
kärlek förvandla oss, låt din källa av levande vatten återupprätta ditt folks kraft. Vi ber 
så genom Jesus Kristus, vår Herre.  

A: Amen.  

                                                      
7 Hämtad från en bön skriven av Inês de França Bento i: Rubem Alves (Org), CultoArte, Celebrando a 
Vida, Pentecostes, Ed. Vozes, Petrópolis, RJ 2002, p. 21 
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Sång – Kom, o kom (heliga Ande) 

Alternativa förslag: 51, 52 eller 53 

III.  Förkunnelse av evangeliet  

Läsning eller dramatisering av texten i Joh 4:1–42  

Sång – Halleluja (eller annat Halleluja-omkväde som brukar används i församlingarna) 

Betraktelse eller predikan  

IV.  Vi svarar i tro och enhet   

Trosbekräftelse 

Den nicenska eller den apostoliska trosbekännelsen eller annan bekräftelse av tron kan användas, t.ex. 

förnyelse av doplöftena. 

Förbön  

Församlingen kan sjunga det folkliga omkvädet Hör oss, gode Gud eller välja något annat 

böneomkväde, t ex Herre hör min bön (681 i Den svenska psalmboken – Svenska kyrkan, 824 i 

Psalmer och sånger). Man kan lägga till egna böner om man vill. 

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, vi ber dig som enskilda och som 

gemenskap om ljus, så att vi kan bli mer öppna och visa förståelse för varandra och 

mildra lidandet i vår värld.  

A:  Hör oss, gode Gud, hör våra rop… (sjungs) 

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, lär dina barn att kärlek, gästfrihet och 

enhet är uttryck för din uppenbarelse och vilja med hela mänskligheten. 

A:  Hör oss, gode Gud, hör våra rop… (sjungs) 

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, vi ropar till dig, ge oss fred. Lär oss och 

led oss så att vi kan bygga en värld som präglas av tolerans och ickevåld.  

A:  Hör oss, gode Gud, hör våra rop… (sjungs) 

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, du som talade till oss genom din 

skapelse, sedan genom profeterna och sedan genom din Son Jesus Kristus, ge oss 

förmåga att lyssna till din röst när den kallar oss till enhet i vår mångfald.  

A:  Hör oss, gode Gud, hör våra rop… (sjungs) 

L:  Gud, du som ständigt är fylld av förbarmande, du som i Jesus Kristus bad en samarisk 

kvinna om något att dricka, ge oss ditt levande vatten som ger evigt liv.  

A:  Hör oss, gode Gud, hör våra rop… (sjungs) 

Kollekt  

L:  Vi har lärt oss av Jesus att ge våra liv som tecken på kärlek och medkänsla. Gud, hjälp 

oss att vara levande exempel på Guds ord och hans nåd.   

Kollekt tas upp till Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet. Vi föreslår att kollekten bärs fram och 

placeras på ett färgrikt tyg framför altaret. Kollekten kan samlas in under det att man sjunger en 

psalm, t ex 39, 40, 86 eller 288. 
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L:  Gud, du som är med oss och vandrar i vår mitt, ge oss idag genom din nåd ditt ljus och 

din ande, så att vi förmår fortsätta vårt uppdrag och förbli i trohet mot dig då vi 

välkomnar och lyssnar till alla, också till dem som är annorlunda än vi själva. Tag bort 

det onda i våra hjärtan och sådana diskriminerande tankar som utesluter och 

förminskar det mänskliga värdet hos andra. Ge våra kyrkor kraft att vara 

välkomnande platser, så att fest och förlåtelse, glädje och ömhet blir vår vardagliga 

vana. Följ oss på vår vandring vidare i Jesus Kristus.  

A: Amen 

Herrens bön  

V. Välsignelsen, fridshälsning och sändningsord  

Välsignelse  

L:  Må Fadern välsigna och bevara er, fylla era hjärtan med ömhet och ert inre med glädje, 

era öron med musik, era luktsinnen med väldoft och låta era stämmor sjunga sånger 

som ger näring och hopp.  

Må Jesus Kristus, det levande vattnet, vara med er och beskydda er, gå framför er och 

vägleda er, gå vid er sida och följa er, finnas inom er för att trösta er, och över allt annat 

välsigna er.  

Må den livgivande Anden blåsa in i er så att era tankar blir helgade, era handlingar 
heliga, era hjärtans kärlek stark så att ni kan försvara det som är heligt. 
Må Anden skapa sig rum i era hjärtan, vattna dess torka, smälta dess is, tända i det 
innersta av er själ hans kärleks eld och bevara i er en sann tro, ett fast hopp och en 
uppriktig och verksam kärlek. 

A:  Amen 

Fridshälsning  

L:  Må den Gud, som lär oss att välkomna varandra och utöva gästfrihet, ge oss fred och 

frid när vi rör oss framåt på väg mot kristen enhet.  

Medan vi går i Kristi frid, låt oss hälsa varandra med ett tecken på frid. 

Fridshälsningen kan utväxlas med orden Guds frid. 

Postludium  

 

 

Sånger 

De fem sångerna samt ljudfiler finns att ladda ner på webben www.skr.org/boneveckan 
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Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna  

 

Dag 1  Startpunkt: Att välja det annorlunda  

    Han måste ta vägen genom Samarien (Joh 4:4)  

1 Mos 24:10–33  Abraham och Rebecka vid brunnen  
Psalt 42   Som hjorten längtar till bäckens vatten  
2 Kor 8:1–7   Givmildheten hos kyrkorna i Makedonien  
Joh 4:1–4   Han måste ta vägen genom Samarien 
 

Kommentar 

Jesus och hans lärjungar var på vandring från Judeen till Galileen. Samarien ligger mellan dessa 

båda områden. Många hade fördomar mot Samarien och samarierna. Samariens dåliga rykte kom 

sig av dess blandning mellan olika etniska grupper och religioner. Vanligen använde judarna 

andra vägar för att undvika att gå genom samariernas område.  

Vad är det evangelisten Johannes menar när han skriver ”han måste ta vägen genom Samarien”? 

Detta handlar om mer än en geografisk fråga. Det är ett val som Jesus gör. Att gå genom Samarien 

innebär att det är nödvändigt att möta den andre, den som är annorlunda, den som oftast betraktas 

som ett hot.  

Konflikten mellan judar och samarier var gammal. Samariernas föregångare hade brutit med 

kungadömet i söder, som krävde centralisering av gudstjänsten till Jerusalem (1 Kung 12). Långt 

senare, när assyrierna invaderade Samarien och deporterade många ur befolkningen förde de flera 

olika främmande folkslag till området, vart och ett med sina gudar och gudomligheter (2 Kung 

17:24-34). Judarna ansåg att samarierna var ett uppblandat folk och därför orent. Längre fram i 

Johannesevangeliet berättas om hur judarna ville misskreditera Jesus genom att säga till honom: 

”Har vi inte rätt när vi säger att du är samarier och att du är besatt” (Joh 8:48).  

Samarierna i sin tur hade också svårigheter att acceptera judarna. Såren från det förgångna blev 

ännu mer infekterade då den judiska ledaren Johannes Hyrkanos omkring 128 f.Kr. förstörde det 

tempel som samarierna hade byggt på berget Gerissim som sin plats för tillbedjan. Vid åtminstone 

ett tillfälle, enligt vad som berättas i Lukasevangeliet, blev Jesus inte mottagen i en samarisk stad, 

helt enkel därför att han var på väg till Judeen (Luk 9:52). Så motståndet till dialog kom från båda 

sidor.  

Johannes gör det tydligt, att det var ett medvetet val Jesus gjorde när han tog vägen genom 

Samarien. Han sträckte sig över gränserna för sitt eget folk. Med detta visade han att om vi isolerar 

oss från den som är annorlunda och bara umgås med människor som vi själva utarmar vi oss 

själva. Det är samtal med dem som är annorlunda som får oss att växa.  

 

Frågor 

1. Vad betyder det för mig och för min församling att tvingas ”ta vägen genom Samarien”?  
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2. Vilka steg måste min kyrka ta för att möta andra kyrkor? Vad kan kyrkorna lära av 

varandra?  

Bön  

Alla folks Gud,  
lär oss att ta vägen genom Samarien för att möta våra bröder och systrar från andra kyrkor.  
Hjälp oss att gå dit med öppna hjärtan så att vi kan lära oss av andra kyrkor och kulturer.  
Vi bekänner att du är källan till enhet.  
Ge oss den enhet som är Kristi vilja med oss. 
Amen.     

 

Dag 2  Bedömning I: Att överskrida gränser 

   Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan (Joh 4:6) 

1 Mos 29:1–14  Jakob och Rakel vid brunnen 
Psalt 137   Hur kunde vi sjunga Herrens sånger i ett främmande land?  
1 Kor 1:10–18  Ni alla säger: ”Jag hör till Paulus”, eller ”Jag hör till Apollos”  
Joh 4:5–6  Jesus var trött efter vandringen  
 

Kommentar  

Jesus hade varit i Judeen före sitt möte med den samariska kvinnan. Fariséerna hade börjat sprida 

ett rykte om att Jesus döpte fler lärjungar än Johannes. Kanske hade detta rykte åstadkommit 

splittring och olust. Kanske var detta ett skäl för Jesus att lämna Judeen.  

När Jesus kom till brunnen bestämde han sig för att stanna. Han var trött efter vandringen. Kanske 

hade också hans trötthet att göra med de rykten man spred om honom. Medan han vilade kom en 

samarisk kvinna till brunnen för att hämta vatten. Detta möte ägde rum vid Jakobs brunn - en 

symbolisk plats för liv och andlighet för Bibelns folk.  

Ett samtal börjar mellan den samariska kvinnan och Jesus om platsen för tillbedjan. ”Är det på 

detta berg eller i Jerusalem man ska tillbe?” undrar den samariska kvinnan. Jesus svarar: ”Det är 

varken på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe … alla sanna gudstillbedjare skall 

tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.” (Joh 4:21–24) 

Det händer fortfarande att jämförelser och diskussioner bestämmer relationerna mellan kyrkorna 

snarare än ett gemensamt sökande efter enhet. Detta har varit erfarenheten i Brasilien under de 

senaste åren. Kyrkorna framhäver sina egna fördelar och välsignelser för att stärka sina egna 

anhängare och skaffa nya medlemmar. Några anser att ju större kyrkan är, ju fler medlemmar de 

har, ju starkare dess makt är, desto närmare Gud är de. De presenterar sig själva som de enda 

sanna tillbedjarna. Som ett resultat av detta har våld och brist på respekt för andra religioner och 

traditioner uppstått. Denna typ av konkurrens i marknadsföring skapar både misstro mellan 

kyrkor och en minskad trovärdighet för kristendomen i samhället i stort. När konkurrensen ökar 

blir den andra kyrkogemenskapen en fiende.  

Vilka är de sanna tillbedjarna? Sanna tillbedjare accepterar inte att tanken på konkurrens infekterar 

tron: vem är bättre och vem är sämre? Vi behöver "brunnar" att luta oss vid där vi kan vila och låta 
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dispyterna, konkurrensen och våldet klinga av, platser där vi kan lära oss att sanna tillbedjare ska 

tillbe Fadern i ”ande och sanning”.  

Frågor  

1. Vilka är de främsta skälen till att konkurrens uppstår mellan olika kyrkor?  

2. Kan vi hitta en gemensam "brunn" att luta oss mot och vila från våra dispyter och 

konkurrens?  

Bön  

Nåderike Gud,  
våra kyrkor lockas ofta till konkurrenstänkande.  
Förlåt oss vår arrogans.  
Vi är trötta på detta behov av att alltid vara främst. Låt oss vila vid brunnen.  
Låt den uppfriskande källan av enhet springa fram ur vår gemensamma bön.  
Låt din Ande, som svävade över kaosvattnet, skapa enhet i vår splittring. 
Amen.  

 

Dag 3   Bedömning II: Att mötas i förtroende 

    Jag har ingen man (Joh 4:17) 

2 Kung 17:24–34 Assyrien besegrar Samarien  
Psalt 139:1–12  Herre, du rannsakar mig och känner mig  
Rom 7:1–4   Ni har dött bort från lagen med Kristi kropp  
Joh 4:16–19   Jag har ingen man  
 

Kommentar  

Den samariska kvinnan svarade Jesus ”Jag har ingen man”. Ämnet för samtalet rör nu kvinnans 

äktenskapsförhållande. Det sker en växling när det gäller ämnet för samtalet – från vatten till äkta 

man. ”Gå och hämta din man”, sa Jesus, men han visste att kvinnan hade haft fem män och att den 

man hon nu hade inte var hennes make.  

Vilken är kvinnans situation? Hade hennes tidigare män bett om skilsmässa? Hade hon barn? 

Sådana frågor uppkommer helt naturligt när vi läser denna berättelse. Det verkar emellertid som 

om Jesus var intresserad av en annan sak när det gällde kvinnans situation. Han känner till 

kvinnans liv, men förblir öppen mot henne, öppen att möta henne. Jesus driver inte frågan om en 

moralisk tolkning av hennes svar. Det verkar som om han vill leda henne vidare. Som ett resultat 

av detta förändras kvinnans attityd gentemot Jesus.  

I detta ögonblick bleknar de svåra frågorna om religiösa och kulturella skillnader bort i 

bakgrunden för att ge utrymme för något mycket viktigare: ett möte i förtroende. Jesu 

uppträdande i detta ögonblick låter oss öppna nya fönster och ställa ytterligare frågor: frågor som 

utmanar de attityder som förminskar och marginaliserar kvinnor och frågor om alla de skillnader 

vi tillåter stå i vägen för den enhet vi söker och om vilken vi ber.  

Frågor 

1. Vilka är de syndfulla strukturer vi kan identifiera i våra egna samfund?  
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2. Vilken plats och vilken roll har kvinnorna i våra kyrkor?  

3. Vad kan våra kyrkor göra för att förhindra våld eller övervinna det våld som riktar sig mot 

flickor och kvinnor?  

Bön  

O, du som är bortom allting,  
hur skulle vi kunna be till dig med ett annat namn?  
Vilken sång kan vi sjunga till dig? 
Inga ord kan omfatta vem du är.  
Vilken ande kan förnimma dig? 
Ingen kunskap kan förstå dig.  
Endast Du är outrannsaklig; allt som sägs kommer från dig.  
Alla varelser tillber dig, de som har röst och de som är stumma. 
Alla längtar efter dig, alla suckar och trängtar efter dig.  
Allt som är ber till dig, och varje varelse som kan läsa tillvarons tecken låter en hymn av tystnad 
stiga upp till dig.  
Ha förbarmande över oss, du som är bortom allting.  
Hur skulle vi kunna tillbe dig med annat namn?  
Amen.     (Gregorius av Nazianzos) 

 

Dag 4   Avståndstagande: Att vilja gå vidare 

  Kvinnan lät sin vattenkruka stå (Joh 4:28)  

 

1 Mos 11:31–12:4  Guds löfte till Abram om ett stort folk som en välsignelse för alla 
Psalt 23   Herren är min herde  
Apg 10:9–20   Vad Gud gjorde till rent skall du inte göra till orent  
Joh 4:25–28   Kvinnan lät sin vattenkruka stå  
 

Kommentar  

Mötet mellan Jesus och den samariska kvinnan visar hur samtalet med den som är annorlunda, 

främlingen, den obekanta, kan bli livgivande. Om kvinnan hade följt de kulturella reglerna skulle 

hon ha gått sin väg när hon såg Jesus närma sig brunnen. Men av någon anledning följde hon inte 

det etablerade regelverket den här dagen. Både hon och Jesus bröt med de konventionella 

mönstren för hur man uppför sig. Genom att bryta mot normerna visar de oss på nytt att det är 

möjligt att skapa nya relationer.  

Medan Jesus fullföljer Faderns verk lämnar kvinnan sin vattenkruka. Det innebar att hon vill gå 

vidare i livet. Hon lät sig inte begränsas av den roll som samhället hade tilldelat henne. I 

Johannesevangeliet är hon den första som förkunnar att Jesus är Messias. Att gå vidare är 

nödvändigt för dem som vill växa sig starkare och komma djupare i sin tro.  

Att kvinnan lämnade vattenkrukan bakom sig signalerar att hon hade funnit en större gåva, ett 

större värde än det vatten hon kom för att hämta. Hon hade funnit ett vidgat rum i sin gemenskap. 

Hon inser att det är en större gåva som denne judiske främling, Jesus, erbjuder henne.  
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Det är svårt för oss att sätta värde på det som är okänt för oss och som tillhör någon annan eller att 

erkänna det som något gott, ja till och med heligt. Men att erkänna de gåvor som tillhör andra som 

lika goda och lika heliga är ett nödvändigt steg på väg till den synliga enhet vi söker.  

Frågor 

1. Att möta Jesus kräver att vi lämnar våra vattenkrukor bakom oss. Vilka är dessa krukor för 

oss?  

2. Vilka är de främsta svårigheterna som hindrar oss att göra detta?  

Bön  

Kärleksrike Gud,  
hjälp oss att lära av Jesus och den samariska kvinnan  
så att mötet med den andre öppnar nya horisonter av nåd.  
Hjälp oss att bryta igenom våra begränsningar och anta nya utmaningar. 
Hjälp oss gå bortom vår rädsla när vi följer din Sons kallelse. 
Det ber vi om i Jesu Kristi namn.  
Amen.  

 

Dag 5   Bejakande: Att söka djupare 

  Du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup (Joh 4:11) 

1 Mos 46:1–7   Gud säger till Jakob att inte vara rädd att fara till Egypten  
Psalt 133  Vad det är gott och ljuvligt att bröder är tillsammans 
Apg 2:1–11   Pingstdagen  
Joh 4:7–15   Du har inget att hämta upp vattnet med och brunnen är djup  

 

Kommentar 

Jesus behövde hjälp. Efter den långa vandringen kom tröttheten. Han var utmattad av 

middagshettan och kände sig hungrig och törstig (Joh 4:6). Men dessutom var han en främling. Det 

var han som befann sig på ett främmande område och brunnen tillhörde kvinnans folk. Jesus var 

törstig och, som den samariska kvinnan påpekade, han hade inget kärl att hämta upp vattnet med. 

Han behövde vatten, han behövde hennes hjälp. Alla behöver hjälp!  

Många kristna tror att de ensamma har alla svar och att de inte behöver hjälp från någon annan. Vi 

förlorar mycket på att hålla fast vid ett sådant perspektiv. Ingen av oss kan nå djupen i den 

gudomliga brunnen, men ändå är det så att tron kräver att vi söker oss djupare in i mysteriet. 

Detta kan vi inte göra isolerade från varandra. Vi behöver hjälp från våra kristna bröder och 

systrar. Bara så kan vi nå djupen av Guds mysterium.  

En vanlig föreställning i vår tro, oavsett vilken kyrka vi tillhör, är att Gud är ett mysterium långt 

bortom vår förmåga att förstå. Sökandet efter kristen enhet leder oss fram till att erkänna att ingen 

kyrka har alla de medel som behövs för att nå djupen i den gudomliga källan. Vi behöver vatten 

och vi behöver hjälp. Alla har vi behov av hjälp! Ju mer vi växer i enhet, delar våra vattenkärl och 

binder samman våra repstumpar, desto djupare kan vi nå i den gudomliga brunnen.  

Brasilianska urfolkstraditioner lär oss att lyssna till de äldres vishet, men samtidigt också lära oss 

av barnens nyfikenhet och oskuld. När vi är redo att acceptera att vi behöver varandra blir vi som 
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barnen, öppna för att lära. Och det är så Guds rike öppnar sig för oss (Matt 18:3). Vi måste göra 

som Jesus gjorde. Vi måste ta initiativet att gå in i ett främmande land där vi kommer som 

främlingar och öva oss i önskan att lära av det som är annorlunda.  

Frågor 

1. Kan ni minnas situationer där er kyrka har hjälpt en annan kyrka eller fått hjälp av en 

annan kyrka?  

2. Finns det förbehåll från er kyrkas sida att ta emot hjälp från någon annan kyrka? Hur kan 

dessa förbehåll övervinnas?  

Bön 

Gud, du som är källan till det levande vattnet,  
hjälp oss att förstå, att ju mer vi binder samman våra repstumpar, desto djupare kan våra 
vattenkärl nå ner till den gudomliga källan.  
Låt oss vakna upp för sanningen att de andras gåvor är uttryck för ditt ofattbara mysterium.  
Och låt oss sitta tillsammans vid brunnen för att dricka av ditt vatten som samlar oss i enhet och 
fred. 
Vi ber om detta i din Sons, Jesu Kristi namn, som bad den samariska kvinnan om vatten när han 
var törstig.  
Amen. 
 

Dag 6   Vittnesbörd: Att finna källan till liv 

Jesus sade: "Det vatten jag ger blir en källa en källa i honom, med ett flöde som 

ger evigt liv" (Joh 4:14)  

2 Mos 2:15–22  Mose vid Midjans brunn  
Psalt 91   Sången om dem som tar sin tillflykt till Herren 
1 Joh 4:16–21  Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan  
Joh 4:11–15   En källa med ett flöde som ger evigt liv 
 

Kommentar  

Samtalet som börjar med att Jesus ber om vatten blir till ett samtal där det är Jesus som lovar 

vatten. Senare i samma evangelium kommer Jesus på nytt att be om vatten. ”Jag är törstig”, säger 

han från korset (Joh 19:28) och det är från detta kors som Jesus blir den utlovade vattenkällan som 

flödar fram från hans genomstungna sida. Vi får del av detta vatten, detta liv från Jesus, i dopet. 

Det blir ett vatten, ett liv som flödar upp inom oss för att ges och delas med andra.  

Här är ett vittnesbörd från en brasiliansk kvinna som har druckit av detta vatten och i vilken detta 

vatten blev en källa:  

Syster Romi, en sjuksköterska från Campo Grande, var pastor i en pingstförsamling. En söndag 

kväll satt hon alldeles ensam i sitt skjul. I hennes grannskap födde en sextonårig flicka, som hette 

Semei, en liten pojke. Hon hittades blödande på golvet. Syster Romi tog henne till sjukhuset. Där 

frågade man ut henne om var Semeis familj fanns. Man hittade dem, men de ville inte veta av 

saken. Semei och hennes barn hade ingenstans att ta vägen. Syster Romi tog dem med till sitt enkla 

hem. Hon kände inte Semei och fördomarna mot urfolken är stora i Campo Grande. Semei 

fortsatte att ha problem med hälsan, men syster Romis stora generositet öppnade för andra 
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människors givmildhet i grannskapet. En annan nybliven mamma, en romersk katolik vid namn 

Veronica, ammade Semeis barn eftersom Semei inte hade någon mjölk att ge. Semei gav sin son 

namnet Lukas Nathanael. När hon var tillräckligt frisk gav hon sig av till en lantgård, men hon 

glömde aldrig den vänlighet hon hade mött hos syster Romi och hennes grannar.  

Det vatten som Jesus ger, det vatten som syster Romi tog emot i dopet blev i henne en källa till liv 

och en gåva till Semei och hennes barn. Inspirerad av hennes vittnesbörd blev dopets vatten en 

källa också för Romis grannar. Dopets vatten som ger liv blir ett ekumeniskt vittnesbörd om 

kristen kärlek i handling, en försmak av det eviga liv som Jesus lovar.  

Konkreta handlingar liknande dessa som utövas av vanliga människor är vad vi behöver för att 

växa i gemenskap med varandra. De bär vittnesbörd om evangeliet och dess betydelse för 

ekumeniska relationer.  

 

Frågor 

1. Hur tolkar ni Jesu ord om att genom honom kan vi bli ”en källa … med ett flöde som ger 

evigt liv” (Joh 4:14)?  

2. Var kan ni finna kristna människor som blir till källor av levande vatten för oss och för 

andra?  

3. I vilka situationer i det offentliga livet bör kyrkorna tala med en gemensam röst för att bli 

källor av levande vatten?  

Bön  

Treenige Gud, 
gör oss till vittnen om din kärlek i Jesu efterföljd. 
Utrusta oss att bli verktyg för rättvisa, fred och solidaritet.  
Låt din Ande föra oss till konkreta handlingar som leder till enhet.  
Låt murarna förvandlas till broar. 
Om detta ber vi i Jesu Kristi namn, i den heliga Andens enhet. 
Amen.  

 

Dag 7   Vittnesbörd: Att berikas genom varandra 

  Ge mig något att dricka (Joh 4:7)  

4 Mos 20:1–11  Israelerna vid Kadesh  
Psalt 119:10–20  Aldrig glömmer jag ditt ord  
Rom 15:2–7   Måtte Gud … göra er eniga efter Jesu Kristi vilja 
Joh 4:7–15   Ge mig något att dricka  

 

Kommentar  

Kristna borde ha tillit till att mötet och utbytet av erfarenheter med andra, också andra religiösa 

traditioner, kan förändra oss och hjälpa oss att nå djupet av brunnen. Att närma oss dem som är 

främlingar för oss med en önskan att dricka av deras vatten, öppnar för oss de Guds under som vi 

förkunnar.  
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Guds folk var utan vatten i öknen och Gud sände Mose och Aron att skaffa fram vatten ur klippan. 

På samma sätt möter ofta Gud våra behov genom andra. När vi ropar till Gud i vår nöd, liksom 

den samariska kvinnan, då hon bad Jesus ”Herre, ge mig det vattnet”, så kanske Gud redan har 

svarat på våra böner genom att lägga det vi ber om i vår nästas händer. Då behöver vi också vända 

oss till dem och be: ”Ge mig något att dricka.”  

Ibland finns svaret på våra behov redan i livet och i den goda viljan hos människor runtomkring 

oss. Från Guaranyfolket i Brasilien kan vi lära oss att det i deras språk inte finns något likvärdigt 

ord för "religion" som är skiljt från resten av livet.  Det uttryck som oftast används betyder 

bokstavligt talat "vårt goda sätt att vara" (nañde reko katu). Detta uttryck syftar på hela det 

kulturella sammanhanget, vilket också innefattar religionen. Religionen är därför en del av det 

kulturella systemet hos Guaranyfolket, men också en del av deras sätt att tänka och vara (teko). Det 

har att göra med allt som förbättrar och utvecklar samhället och leder fram till "det goda sättet att 

vara" (teko katu). Guaranyfolket påminner oss om att den kristna tron från början kallades "Vägen" 

(Apg 9:2). "Vägen" eller ”vårt goda sätt att vara” är Guds väg för att bringa harmoni i alla delar av 

våra liv.  

 

Frågor 

1. Hur har vår förståelse och erfarenhet av Gud blivit rikare genom mötet med andra kristna?  

2. Vad kan våra församlingar lära av urfolkens vishet eller av andra traditioner?  

 

Bön  

Livets Gud, som värnar om hela skapelsen och kallar oss till rättvisa och fred, 
hjälp oss att inse att trygghet inte kommer från vapen, utan föds ur respekt.  
Må vår styrka inte vara våldets, utan kärlekens.  
Må vår rikedom inte ligga i pengar, utan i delande.  
Må vår väg inte präglas av ärelystnad, utan av rättvisa. 
Må vår seger inte bygga på hämndlystnad, utan på förlåtelse. 
Må vår enhet inte bli en fråga om makt, utan bli ett trovärdigt vittnesbörd när vi gör din 
vilja.  
Må vi försvara hela skapelsens värdighet, öppet och med tillit, genom att idag och alla dagar 
dela vårt bröd i solidaritet, rättvisa och fred. 
Detta ber vi om i Jesu namn, din helige Son, vår broder,  
han som ett offer för vårt våld, också från sin upphöjdhet på korset, ger oss alla sin förlåtelse.  
Amen. 

(Hämtad från en bön vid en ekumenisk konferens i Brasilien som uppmanade 

till ett slut på fattigdomen som ett första steg på vägen till fred genom rättvisa)    

 

Dag 8   Uppdrag: Att bära ett budskap  

Många hade kommit till tro genom kvinnans ord (Joh 4:39)  

 

2 Mos 3:13–15 Mose vid den brinnande busken 
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Psalt 30   Herren ger oss liv  
Rom 10:14–17  Skönt ljuder stegen av dem som bär goda ting  
Joh 4:27–30; 39–40  Många hade kommit till tro genom kvinnans ord  
 

Kommentar  

Med ett förvandlat hjärta gick kvinnan ut på sitt uppdrag, sin mission. Hon berättade för sitt folk 

att hon hade funnit Messias. Många trodde på Jesus ”genom kvinnans ord” (Joh 4:39). Kraften i 

hennes vittnesbörd kom från förvandlingen av hennes eget liv genom mötet med Jesus. Tack vare 

hennes attityd av öppenhet kunde hon känna igen i främlingen (dvs Jesus), ”en källa … med ett 

flöde som ger evigt liv” (Joh 4:14).  

Mission är nyckelordet i kristen tro. Varje kristen är kallad att förkunna Guds namn. Påven 

Franciscus sa till några missionärer: "Vart än ni går så gör det er gott att tänka på att Guds heliga 

Ande alltid går före oss." Mission är inte proselytism. De som verkligen förkunnar Jesus på rätt sätt 

möter andra i kärleksfullt samtal, i öppenhet för ömsesidigt lärande och med respekt för 

olikheterna. Vår mission utmanar oss att lära oss att dricka av det levande vattnet, utan att ta 

kontroll över brunnen. Brunnen tillhör inte oss. Snarare är det så, att vi hämtar liv från brunnen, 

den brunn vars levande vatten ges av Kristus.  

Vår mission måste bestå av både ord och vittnesbörd i handling. Den brasilianske ärkebiskopen 

Hélder Câmara (1909-1999) sa en gång att många hade blivit ateister därför att de hade blivit så 

besvikna på trons människor som inte praktiserade vad de predikade. Kvinnans vittnesbörd ledde 

till att människor i hennes samhälle kom till tro på Jesus därför att hennes bröder och systrar såg 

sambandet mellan hennes ord och hennes egen förvandling.  

Om våra ord och vårt vittnesbörd är genuina kommer världen att höra och tro. ”Hur skall de 

kunna tro på den som de inte har hört?” (Rom 10:14) 

Frågor 

1. Hur ser förhållandet mellan enhet och mission ut?  
2. Finns det människor i vår egen församling vars livshistoria är ett vittnesbörd om 

enhet?  

Bön 

Gud, du som är källan till det levande vattnet, 
gör oss till vittnen om enheten i både våra ord och våra liv.  
Hjälp oss att förstå, att vi inte äger brunnen och ge oss vishet att ta emot samma nåd hos 
andra. 
Förvandla våra hjärtan och våra liv så, att vi blir trovärdiga bärare av de goda nyheterna.  
Led oss alltid till möten med den andre, så som vi får möta dig. 
Vi ber om detta i din Son, Jesu Kristi namn, i den heliga Andens enhet. 
Amen.  
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Den ekumeniska situationen i Brasilien  

Den ekumeniska situationen i Brasilien har sina rötter i interkonfessionell samverkan mellan skilda 

protestantiska missionsorganisationer som arbetat i landet sedan 1800-talet. Den presbyterianske 

pastorn Erasmo Braga blev inspirerad av denna strävan efter bredare protestantisk samverkan. 

Han tog 1903 initiativet till att organisera Evangeliska Alliansen och Christian Effort (”Kristen 

strävan”, en rörelse för personligt engagemang i ett flertal kyrkor, oftast USA-baserade). Båda 

dessa rörelser hade som mål att verka för kristen enhet bland skilda protestantiska grupper samt 

för samarbete med evangelisation och utbildning. Båda arbetade också för religionsfrihet och 

jämställdhet mellan religionerna.  

Panamakongressen 19168 ägnade sig åt frågan om samverkan mellan missionsorganisationer med 

olika konfessionella bakgrund och innebar en markant förstärkning av sådana initiativ.  Efter 

Panamakongressen bildades den brasilianska samarbetskommittén. Den samlade 19 kristna 

organisationer från kyrkor, missionssällskap och andra evangeliska organisationer.  

1934 skapades så Brasilianska Evangeliska förbundet (CEB) för att främja den ekumeniska rörelsen. 

CEB kom senare att spela en viktig roll för att verka för Kyrkornas världsråds bärande idéer. De 

kyrkor som tillsammans deltog i bildandet av CEB var Metodistkyrkan, Episkopalkyrkan och 

Presbyterianska kyrkan i Brasilien samt Brasiliens självständiga presbyterianska kyrka. 1959 anslöt 

sig också den största lutherska kyrkan i Brasilien (Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, 

IECLB), 1963 Foursquare Gospel Church samt 1968 Pingstkyrkan Brasilien för Kristus (Igreja 

Pentecostal Brasil para Cristo). 

Mission var det viktiga ämnet för CEB. Detta ledde i sin tur till skapandet av Rådet för 

mellankyrkliga relationer, som hade till uppgift att samordna det missionsarbete som bedrevs av 

olika missionsorganisationer för att undvika dubbelarbete och konkurrens mellan skilda 

missionsorganisationer och kyrkor.  

En annan välkänd del av CEB:s arbete9 har varit dess rundbrev som tar upp sociala frågor i 

Brasilien, t ex behovet av jordreform, bättre utbildning, alfabetiseringsprogram och 

katastrofinsatser.  

De kyrkliga ungdomsorganisationerna har spelat en viktig roll med sina försök att reflektera över 

kyrkans ansvar i den brasilianska kontexten. En viktig händelse som hjälpt till att stärka dessa 

initiativ var den kristna världsungdomskonferensen som hölls i Oslo i slutet av 1940-talet. Vid den 

konferensen fick unga brasilianare möta nya bibliska och teologiska perspektiv från Europa och 

USA.  

                                                      
8 Panamakongressen (ej att förväxla med den politiska internationella Panamakongressen 1826) hölls som en 
protest mot Världsmissionskonferensen i Edinburgh (1910), dit missionsorganisationer som var aktiva i 
Latinamerika inte hade inbjudits, eftersom en del av  dessa värvade proselyter från  andra kristna i regionen. 
Bland de många beskrivningarna av denna kongress, har Hans-Jürgen Prien lyft fram att Panamakongressen 
innebar slutet för de mest entusiastiska protestantiska missionerna i Latinamerika och drev fram en kritisk 
reflektion kring protestantiska missioners arbete i en miljö där de flesta var romerska katoliker. Efter denna 
kongress hölls en rad regionala konferenser för att diskutera missionssamverkan i Latinamerika.  

 
9 CEB deltog i de latinamerikanska evangeliska konferenserna (CELA) av vilka den mest betydelsefulla var 
CELA II, som hölls i Lima 1961. Denna konferens samlade 220 representanter från 34 latinamerikanska 
kyrkosamfund. Ur Limakonferenskommittén bildades Latinamerikas evangeliska kristna 
utbildningskommitté (CELADEC) och kommissionen för Kyrka och samhälle i Latinamerika (ISAL), där 
särskilt den senare har spelat en väsenlig roll för att främja ekumeniken i Brasilien.  



26 
 

Ett allt större engagemang av unga brasilianare i kristna ungdomsorganisationer, som Kristna 

världsstudentförbundet (WCSF), har varit en viktig faktor för utvecklingen av en teologi kring det 

sociala evangeliet samt det gradvisa organiserandet av läsgrupper och kontextuell bibeltolkning. 

Detta har öppnat för dialog med den sociala verkligheten. Kyrkorna har därmed tvingats att ta 

upp frågor om de sociala och ekonomiska konflikter, som ständigt aktualiseras av dessa grupper.  

I denna jäsande miljö spelade den nordamerikanske teologen Richard Shaull en viktig roll. Han 

var en pionjär när det gällde att formulera en revolutionsteologi. Ett annat viktigt inflytande 

utgjorde exemplen från franska katolska präster som försökte leva tillsammans med de fattiga. 

Dessa kom att inspirera många unga kristna i Brasilien. Utmaningen blev att arbeta fram en teologi 

som i sin reflektion innefattade såväl den brasilianska kulturen som problemen i det brasilianska 

samhället.  

Dessa erfarenheter fördjupades 1953 med skapandet av Utskottet för socialt ansvar inom CEB. Syftet 

med det nya utskottet var att studera den kristna trons konsekvenser på nationell nivå, samt att 

utvärdera socialt arbete och evangelisation med hänsyn till den sociala och politiska kontexten. 

Som ett resultat av detta organiserades fyra nationella konferenser för att tränga in i landets 

verklighet och skapa sig en bild utifrån ett protestantiskt perspektiv. 

De ämnen som behandlades vid dessa fyra konferenser var: Kyrkans sociala ansvar (1955), Studium 

av kyrkans sociala ansvar (1955), Kyrkans närvaro i den nationella utvecklingen (1960) samt Jesus Kristus i 

den brasilianska revolutionära processen (1962). Med de tredje och fjärde konferenserna kunde man 

iaktta en öppning för dialog med romerska katoliker vilka också hade mötts för att samtala om 

landets sociala och politiska problem.  

Utvecklingen inom den ekumeniska rörelsen under 1950- och 1960-talen präglades av ett kritiskt 

perspektiv på den rådande modellen för ekonomisk utveckling. De koncept som bestod av 

"framsteg" och "industrialisering" hade kommit att användas för att rättfärdiga ökande välstånd 

hos några få medan många i befolkningen nekades tillgång till både de varor som producerades 

och det välstånd som skapades. Med inspiration från dessa fyra konferenser kom den ekumeniska 

fokuseringen på mission och social förändring att genljuda också i Romersk-katolska kyrkan. En 

av dess tidningar publicerade några av resultaten. Den teologiska reflektionen kring kyrkans 

sociala ansvar bidrog till att utveckla den ekumeniska rörelsen till ett projekt för enhet mellan 

kyrkorna där evangelisation och socialt engagemang hölls samman.  

Under de år som följde på 1964 års militärkupp, kom CEB stegvis att nedmonteras. Emellertid 

försvann inte det ekumeniska arbete som byggts upp av CEB helt och hållet. Som ett resultat av 

Andra Vatikankonciliet öppnade sig Romersk-katolska kyrkan i Brasilien alltmer för dialog med 

andra kristna och blev stegvis medveten om kyrkans sociala ansvar. I skenet av ökande politiskt 

förtryck kom de läromässiga frågor som skiljde kyrkorna åt att spela en underordnad roll jämfört 

med de pressande sociala problem som Brasiliens folk upplevde. Detta bidrog till att ge förnyad 

kraft till den ekumeniska rörelsen.  

I en situation som präglades av militärdiktaturen började grupper av protestanter och romerska 

katoliker, men också en del icke-kristna, arbeta för mänskliga rättigheter, angripa tortyr och verka 

för demokratisk öppenhet. Detta ekumeniska samarbete vidgades till andra grupper och projekt 

vars mål var att verka för sådana sociala värderingar som hörde samman med mänskliga 

rättigheter. Detta var bakgrunden till projektet Brazil Nunca Mais (”Aldrig mer, Brasilien”) som 

utvecklades i samarbete mellan Kyrkornas världsråd och São Paulos ärkestift under 1980-talet. 

Detta projekt, som leddes av den presbyterianska pastorn Jaime Wright och ärkebiskopen i São 
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Paulo, Dom Paulo Evaristo Cardinal Arns, försökte att förhindra att juridiska dokument förstördes 

under slutet militärdiktaturen. Man samlade också ihop dokumentation över tortyr som utövats 

under det politiska förtrycket. Förhoppningen var avslöjandena kring militärens kränkningar av 

de mänskliga rättigheterna skulle spela en undervisande roll i det brasilianska samhället.  

Förtrycket av mänskliga rättigheter har fortsatt varit en central fråga för den ekumeniska rörelsen i 

Brasilien. Därför är det viktigt att lyfta fram de bidrag som teologer från olika kyrkor och som 

identifierats med den ekumeniska rörelsen har gett. Så har till exempel det ekumeniska samarbetet 

kring bibelläsningen påverkat diskussionen om kvinnors situation i såväl samhälle som i 

kyrkorna.  

Från 1975 började ledarna från Romersk-katolska kyrkan, den lutherska kyrkan IECLB, Episkopala 

anglikanska kyrkan och Metodistkyrkan tillsammans arbeta för att bilda ett nationellt kyrkoråd. 

Deras vision blev verklighet 1982 då CONIC skapades. För hela den ekumeniska rörelsen i 

Brasilien representerar CONIC ekumenikens institutionella karaktär, där man försöker uppmuntra 

en organisk gemenskap mellan dess medlemskyrkor. Det nationella kyrkorådet bär bland många 

andra uppgifter på utmaningen att enträget mana kyrkorna att ge en ekumenisk dimension åt 

varje område av deras pastorala verksamhet.  

I denna ganska komplexa religiösa situation i Brasilien försöker CONIC att stimulera dialogen 

mellan kyrkorna och andra religioner. Mitt i en växande religiös intolerans deltar också CONIC i 

åtskilliga samtalsfora, där man försöker minska inslaget av religiös fundamentalism. CONIC har 

tagit en ledande roll i samtalet om förhållandet mellan kyrka och samhälle där man särskilt har 

diskuterat behovet av att reglera relationerna mellan civilsamhällets organisationer och staten. Det 

uppstår ibland konflikter mellan religiösa grupper och rörelser som arbetar för mänskliga 

rättigheter. CONIC har här arbetat med ambitionen att stimulera den teologiska reflektionen 

utifrån skilda perspektiv och olika förståelser av samhället.  

En av CONICS viktigaste aktiviteter är det årliga firandet av Böneveckan för kristen enhet. CONIC 

har också stött tre fastekampanjer som har arrangerats av den katolska biskopskonferensen och 

hållits ekumeniskt åren 2000, 2005 och 2010. Den fjärde ekumeniska fastekampanjen kommer att 

hållas år 2016. 

Det är viktigt att nämna att den brasilianske ekumeniska rörelsen omfattar ett stort antal grupper 

och organisationer som den brasilianska avdelningen av Latinamerikanska kyrkorådet (CLAI), 

Centret för bibliska studier (CEBI), Ekumeniska centret för tjänst till evangelisation och folklig 

utbildning (CESE) samt Koinonia - ekumenisk närvaro och tjänst. Dessa organisationer möts också 

som Act Forum-Brazil, där huvudstrategierna för den nationella ekumeniska rörelsen diskuteras 

och beslutas. Det finns också en rörelse från Fraternity of Christian Churces (the House of 

Reconciliation), som verkar för möten och studiekurser för kyrkor, förlag och universitet. 

Vittnesbördet om vår enhet tar sig uttryck i skilda upplevelser där vi försöker att förvandla de 

strukturer som förorsakar våld och skiljer oss från Guds rike, ett rike av rättvisa och fred (Rom 

14:17). 

 

 

  



28 
 

Böneveckan för kristen enhet – tidigare teman 

1968 användes för första gången ett material som producerats tillsammans av Kyrkornas världsråd Faith 
and Orderkommission och det Påvliga rådet för kristen enhet.  

1968 Gud skall få pris och ära (Ef 1:14)  

1969  Kallad till frihet (Gal 5:13) 

 Förberedelsemöte hölls i Rom, Italien 

1970  Vi är Guds medhjälpare (1 Kor 3:9) 

 Förberedelsemöte hölls i klostret i Niederaltaich, Västtyskland 

1971  Gemenskap från den heliga Anden (2 Kor 13:13)  

1972  Ett nytt bud ger jag er (Joh 13:34) 

 Förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  

1973  Herre, lär oss att be (Luk 11:1) 

 Förberedelsemöte hölls i klostret i Montserrat, Spanien  

1974  För att alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är Herre (Fil 2:1–13)

 Förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz 

1975  Guds vilja: att sammanfatta allt i Kristus (Ef 1:3–10)  

 Material från en grupp i Australien; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz 

1976  Vi skall bli lika honom (1 Joh 3:2) 

 Material från Karibiska kyrkorådet; förberedelsemöte hölls i Rom, Italien 

1977  Fasthet i hoppet (Rom 5:1–5) 

Material från Libanon under inbördeskriget; förberedelsemöte hölls i Genève, 

Schweiz 

1978  Inte längre främlingar (Ef 2:13–22) 

 Material från en ekumenisk grupp i Manchester, England 

1979  Tjäna varandra till Guds ära (1 Pet 4:7–11) 

 Material från Argentina; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz 

1980  Låt ditt rike komma (Matt 6:10) 

Material från en ekumenisk grupp i Berlin, Östtyskland; förberedelsemöte hölls i 

Milano, Italien 

1981  En ande – många gåvor – en kropp (1 Kor 12:3b–13) 

 Material från Graymoorfäderna, USA; förberedelsemöte hölls i Genève, Schweiz  

1982  Må alla finna sitt hem hos dig (Ps 84) 

Material från Kenya; förberedelsemöte hölls i Milano, Italien 

1983  Jesus Kristus – världens liv (1 Joh 1:1–4) 

Material från en ekumenisk grupp på Irland; förberedelsemöte hölls i Céligny 

(Bossey), Shweiz  

1984  Kallade att bli ett genom vår Herres kors (1 Kor 2:2 och Kol 1:20) 

Förberedelsemöte hölls i Venedig, Italien 
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1985  Från död till liv genom Kristus (Ef 2:4–7) 

Material från Jamaica: förberedelsemöte hölls i Grandchamp, Schweiz 

1986  Ni skall bli mina vittnen (Apg 1:6–8) 

Material från Jugoslavien (Slovenien); förberedelsemöte hölls i Jugoslavien  

1987  Förenade i Kristus – en ny skapelse (2 Kor 5:17–6:4a) 

Material från England; förberedelsemöte hölls i Taizé, Frankrike  

1988  Guds kärlek fördriver rädslan (1 Joh 4:18) 

Material från Italien; förberedelsemöte hölls i Pinerolo, Italien  

1989  Att bygga gemenskap – en enda kropp i Kristus (Rom 12:5–6a) 

Material från Kanada; förberedelsemöte hölls i Whaley Bridge, England   

1990  Att de alla skall bli ett [...] då skall världen tro (Joh 17) 

Material från Spanien; förberedelsemöte hölls i Madrid, Spanien   

1991  Prisa Herren, alla folk! (Ps 117 och Rom 15:5–13) 

Material från Tyskland; förberedelsemöte hölls i Rotenburg an der Fulda,    

Västtyskland  

1992  Jag är med er alla dagar [...] Gå därför ut (Matt 28:16–20) 

Material från Belgien; förberedelsemöte hölls i Brügge, Belgien  

1993              Att bära Andens frukter för kristen enhet (Gal 5:22–23)  
Material från Zaïre; förberedelsemöte hölls nära Zürich, Schweiz    

1994              Guds husfolk – kallade att vara ett hjärta och en själ (Apg 4:23–37)  
Material från Irland; förberedelsemöte hölls i Dublin, Irland 

1995                Koinonia: Gemenskap med Gud och med varandra (Joh 15:1–17)   
Material från Faith and Order; förberedelsemöte hölls i Bristol, England   

1996              Se, jag står vi dörren och bultar (Upp 3:14–22)  
Material från Portugal; förberedelsemöte hölls i Lissabon, Portugal  

1997               Jag ber er på Kristi vägnar: Låt försona er med Gud (2 Kor 5:20)  
Material från Nordiska ekumeniska rådet; förberedelsemöte hölls i Stockholm, 
Sverige  

1998              Anden stöder oss i vår svaghet (Rom 8:14–27)  
Material från Frankrike; förberedelsemöte hölls i Paris, Frankrike  

1999              Han skall bo bland dem och de skall vara hans folk (Upp 21:1–7)  
Material från Malaysia; förberedelsemöte hölls i klostret i Bose, Italien  

2000               Välsignad är Gud som har välsignat oss i Kristus (Ef 1:3–14)  
Material från Mellanösterns kristna råd; förberedelsemöte hölls i La Verna, Italien  

2001              Jag är vägen, sanningen och livet (Joh 14:1–6)  
Material från Rumänien; förberedelsemöte hölls i Vulcan, Rumänien  

2002              Ty hos dig är livets källa (Ps 36:5–9)  
Material från CEEC och CEC; förberedelsemöte hölls nära Augsburg, Tyskland  

2003             Denna skatt har jag i lerkärl (2 Kor 4:4–18)  
Material från Argentina; förberedelsemöte hölls i Los Rubios, Spanien  

2004             Min frid ger jag er (Joh 14:23–31; Joh 14:27)  
Material från Aleppo, Syrien; förberedelsemöte hölls i Palermo, Sicilien  
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2005              Kristus, kyrkans grund (1 Kor 3:1–23)  
Material från Slovakien; förberedelsemöte hölls i Piestanÿ, Slovakien   

2006                Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:18–20) 
Material från Irland; förberedelsemöte hölls i Prosperous, Co. Kildare, Irland  

2007               De döva får han att höra och de stumma att tala (Mark 7:31–37)  
Material från Sydafrika; förberedelsemöte hölls i Faverges, Frankrike  

2008              Be ständigt (1 Thess 5:(12a) 13b–18  
Material från USA; förberedelsemöte hölls i Graymoor, Garnison, USA  

2009              Att de må bli ett i min hand (Hes 37:15–28)  
Material från Korea; förberedelsemöte hölls i Marseille, Frankrike  

2010              Ni skall vittna om allt detta (Luk 24:48)  
Material från Skottland; förberedelsemöte hölls i Glasgow, Skottland  

2011               Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön (Apg 2:42)  
Material från Jerusalem; förberedelsemöte hölls i Saydnaya, Syrien   

2012              Kristi seger förvandlar (1 Kor 15:5–-58)   
Material från Polen; förberedelsemöte hölls i Warszawa, Polen   

2013  Vad begär Gud av oss? (Mik 6:6–8) 

 Material från Indien; förberedelsemöte hölls i Bangalore, Indien   

2014  Är Kristus delad? (1 Kor 1:1–17) 

Material från Kanada; förberedelsemöte hölls i Montréal, Kanada  
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Nyckelår för böneveckans historiska framväxt (engelska)   

 

c. 1740  In Scotland a Pentecostal movement arose, with North American links, whose 

revivalist message included prayers for and with all churches. 

1820 The Rev. James Haldane Stewart publishes “Hints for the General Union of 

Christians for the Outpouring of the Spirit”. 

1840 The Rev. Ignatius Spencer, a convert to Roman Catholicism, suggests a ‘Union  of 

Prayer for Unity’. 

1867  The First Lambeth Conference of Anglican Bishops emphasizes prayer for unity in 

the Preamble to its Resolutions. 

1894  Pope Leo XIII encourages the practice of a Prayer Octave for Unity in the context of 

Pentecost. 

1908  First observance of the ‘Church Unity Octave’ initiated by the Rev. Paul Wattson. 

1926  The Faith and Order movement begins publishing “Suggestions for an Octave of 

Prayer for Christian Unity”. 

1935  Abbé Paul Couturier of France advocates the ‘Universal Week of Prayer for Christian 

Unity’ on the inclusive basis of prayer for “the unity Christ wills by the means he 

wills”. 

1958  Unité Chrétienne (Lyons, France) and the Faith and Order Commission of the World 

Council of Churches begin co-operative preparation of materials for the Week of 

Prayer. 

1964  In Jerusalem, Pope Paul VI and Patriarch Athenagoras I prayed together Jesus’ prayer 

“that they all may be one” (John 17). 

1964  The Decree on Ecumenism of Vatican II emphasizes that prayer is the soul of the 

ecumenical movement and encourages observance of the Week of Prayer. 

1966  The Faith and Order Commission of the World Council of Churches and the 

Secretariat for Promoting Christian Unity [now known as the Pontifical Council for 

Promoting Christian Unity] begin official joint preparation of the Week of Prayer 

material. 

1968  First official use of Week of Prayer material prepared jointly by Faith and Order and 

the Secretariat for Promoting Christian Unity (now known as the Pontifical Council 

for Promoting  Christian Unity). 

1975  First use of Week of Prayer material based on a draft text prepared by a local 

ecumenical group. An Australian group was the first to take up this plan in 

preparing the 1975 initial draft. 

1988  Week of Prayer materials were used in the inaugural worship for The Christian 

Federation of Malaysia, which links the major Christian groupings in that country. 

1994  International group preparing text for 1996 included representatives from YMCA and 

YWCA. 
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2004  Agreement reached that resources for the Week of Prayer for Christian Unity be 

jointly published and produced in the same format by Faith and Order (WCC) and 

the Pontifical Council for Promoting Christian Unity (Catholic Church). 

2008  Commemoration of the 100th anniversary of the Week of Prayer for Christian Unity. 

(Its predecessor, the Church Unity Octave, was first observed in 1908). 

 

 

 


