
Ge mig något  
att dricka

BiBeln innehåller många berättelser om möten mellan människor och 
möten mellan människa och Gud. I sitt sammanhang är mötet mellan Jesus 
och den samariska kvinnan ovanlig och intressant och ger många viktiga im-
pulser till eftertanke för den som vill leva i Jesu efterföljd. Det är en text som 
utmanar att röra sig över gränser och att varje människa har något att bidra 
med i ett möte. Jesus bad om något att dricka och där börjar ett intressant 
samtal som leder till en överraskande vändning. 

BiBelns dag firas den 18 januari, i år med särskild glädje när vi tar emot 
en provöversättning av Nya testamentet. Böneveckan för kristen enhet pågår 
från den 18 till 25 januari. I cirka 75 länder världen över samlas man till bön, 
och vi förenas i år i ett material förberett i Brasilien. Svenska Bibelsällskapet 
och Sveriges kristna råd samarbetar i översättning och spridning av guds-
tjänstmaterialet och vår bön och önskan är att Bibeln ska läsas och bidra till 
gemensam reflektion, och att vi riktar våra böner och längtan till livets och 
enhetens Kristus. 

TemaT för Böneveckan ”Ge mig något att dricka” säger något om männi-
skans grundläggande behov. Bibelns berättelser och den gemensamma bönen 
är vägar att släcka törsten.

Vår uppmaning till er är att börja lokalt genom att samlas i er stad, by eller 
förort till ekumenisk bön och bibelläsning. Så kan vi verka för kyrkans synliga 
enhet och sprida försoning.

Materialet som bifogas brevet är endast en del av det material som finns att 
tillgå. Gå in på våra webbplatser och botanisera; skr.org och bibelsällskapet.se. 
Allt är fritt att kopiera och sprida! 

Med önskan om Guds välsignelse, glädje och kraft under Bibelns dag och 
Böneveckan för kristen enhet!

Anders Blåberg   Karin Wiborn
Generalsekreterare,   Generalsekreterare,  
Svenska Bibelsällskapet   Sveriges kristna råd

svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk or-
ganisation med målsättningen att göra Bibeln 
översatt, känd och använd. Svenska Bibelsäll-
skapet är kyrkornas plattform för bibelarbete i 
Sverige och andra länder.

Tillsammans med 145 bibelsällskap över 
hela världen arbetar Svenska Bibelsällskapet 
för att Bibeln ska finnas på ett språk som  
människor talar och förstår och för att alla  
ska ha en egen bibel.

Sveriges kristna råd är en gemensam organi-
sation för kyrkorna i Sverige där de möts till 
gudstjänst och gemenskap, dialog och gemen-
samma aktiviteter inom områden som teologi 
och samhällsfrågor. SKR har 25 medlemskyrkor, 
fördelade på fyra kyrkofamiljer – frikyrklig, 
katolsk, luthersk och ortodox.

Böneveckan 
för kristen enhet
med Bibelns dag 18 januari
18–25 januari 2015



Aktuellt från vår  
unika skriftserie:

Det finns ytterligare 19 viktiga  
skrifter för kyrkor och samfund. 

Läs mer och beställ: www.skr.org

2015 blir ett  härligt bibelår! Då är det 200 år sedan 
Svenska Bibelsällskapet bildades. Startskott et för 
jubileumsåret blir Bibelns dag 18 januari. Som inspira-
ti on erbjuder vi ett  församlingspaket som är färdigt 
i december. Det kan bilda bas för en bibeldag eller 
utställning. 
Församlingsaketet innehåller: 10 ex av Bibelläsning & bön, bokmärken, 
bibelfolder och ti dningen Bibel. Även utställningsark och affi  sch, man-
nakort, skylt, akti vitetsti ps och jubileumspenna. 
Bibelsällskapets stödförsamlingar som betalar ett  bidrag på 1 500 kr per 
år får paketet grati s! Andra betalar 200 kronor plus frakt. Paketet måste 
beställas. Vi gör 700 stycken och vi skickar ut dem så långt lagret räcker.
(I januari kommer även provöversätt ningar av Galaterbrevet och delar av 
Lukas-evangeliet inklusive studiefrågor att  ges ut. Håll ögonen öppna för 
mer informati on kring dett a spännande projekt!)

Best nr. 1917, pris: 200 kr plus porto (stödförsamling grati s)

Beställ via www.bibelbuti ken.se eller ring 018-18 63 39
(Ny stödförsamling anmäler sig via info@bibeln.se)

Låt oss fi ra Bibeln! Att  läsa och att  be är basen i
bibelfesten, det kan vi göra var vi än är. Att  sedan 
göra något roligt, spännande eller fördjupande 
ti llsammans ger ytt erligare en dimension.
 
Bibelns dag är en kollektdag för bibelöversätt ning och 
bibelarbete. Alla måste få läsa Bibeln på ett  språk som 
går ti ll hjärtat, alla måste få chansen att  få del av Bibelns 
innehåll. I dag är det långt ifrån självklart att  det är så. 
Det kan vi ändra på!

Förslag på akti viteter och bibelti ps fi nns på 
www.bibelsallskapet.se
Gilla Bibelsällskapet på 
Facebook och bli uppdaterad 
kring aktuell informati on!

Bibelns dag
18 januari 2015

Kyrkorna tillsammans

... att få gemensamma 
uttalanden och press-
meddelanden från 
landets kyrkor genom 
Sveriges kristna råd!

Följ oss genom:
✔  skr.org
✔  Facebook
✔  Twitter
✔  Nyhetsbrev

Var först med ...
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