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Sveriges Kristna Råd (SKR) tackar varmt för förslaget till Ekumenisk fältandaktsbok med  
interreligiösa inslag. Genom något missöde vid posten kom det oss till del först innevarande 
vecka och vi beklagar därför vår försenade reaktion.  
 
Även om remisstiden nu gått ut vill vi inkomma med en liten synpunkt vad gäller den 
interreligiösa delen av materialet. Vi uppskattar att det utkommer en andaktsbok med både 
ekumeniskt och interreligiöst material och menar att det i vårt samhälle finns behov av 
bådadera.  
 
Bland flera av SKR:s medlemskyrkor finns det dock en tveksamhet inför s.k. interreligiös bön 
ofta beroende på att den automatiskt kopplas samman med synkretism, vilket ju inte behöver 
vara fallet. Vi skulle därför föreslå att i materialet ingick ett konkret exempel på hur en andakt 
med interreligiösa inslag kan utgestaltas. På så vis skulle det klarare framgå dels hur 
synkretism kan undvikas, dels hur respekt kan visas mot människor av annan tro inom ramen 
för en andakt.  
Den som i exempelvis en kristsituation skall ansvara för en andakt kommer troligen också att 
vara tacksam för att ha ett konkret exempel att tillgå vid utformningen. – Vi utgår ifrån att de 
interreligiösa inslagen kommer att motiveras i en inledning. 
 
En helt annan synpunkt gäller den yttre formen på de interreligiösa bilagorna. I det nuvarande 
förslaget består majoriteten av bilagorna av en kort bön / åkallan, medan bilagan från 
sikhismen även innehåller kommentarer av livsåskådningskaraktär. Skulle det vara möjligt att 
få fram en mer likartad yttre form mellan bilagorna? – En språklig översyn av svenskan är 
också nödvändig, vilket vi antar ingår i utgivningsprocessen. 
 
Till sist vill vi ta tillfället att informera om att Sveriges Kristna Råd inom kort publicerar en 
skrift om interreligiös bön ”Kan vi be tillsammans? – Ett ekumeniskt studiematerial om bön i 
mångreligiös kontext”, SKR:s skriftserie nr 11. 
 
 
Med vänlig hälsning 
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