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Böneveckan 
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Bibelns dag 
21 januari

Tillsammans med kristna i hela världen ber vi 
under Böneveckan och Bibelns dag om enhet, 
fred och förnyat hopp. I år har materialet  
tagits fram av kristna i Karibien. 
Årets tema är ”Guds hand leder oss”.
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l e d a r et i p s

K ristna världen över, genom 
tradition och århundranden, 
står gemensamt på två ben 
(B:n), Bibeln och Bönen. Hur vi 
använder och brukar Bibeln ser 
olika ut, liksom bönelivet, men 

vi är överens om att dessa två är grunden för den 
kristna tron och utryck för det kristna livet. Under 
Böneveckan för kristen enhet infaller Bibelns dag 
som är ett utmärkt tillfälle att påminna oss om vad 
vi har gemensamt i den världsvida kyrkan i all dess 
mångfald. 

Bönen i en Syrisk ortodox kyrka skiljer sig från 
bönen i en pingstförsamling, som skiljer sig från 
bönen i en katolsk mässa. Men bön förekommer 
i varje gudstjänst och i många enskilda rum. Bön 
är ett uttryck för längtan efter Gud, vägledning i 
livet och bön med förväntan om förändring. Vi ber 
tacksägelseböner och vi ber förböner och välsig-
nelser. Någon beskriver bönen som ett ständigt 
pågående samtal med Gud, men det kan också vara 
rop i förtvivlan och ilska. Det finns ett stort spek-
trum mellan ”Lovad vare du, Kristus” och ”Herre, 
förbarma dig”, men vi behöver tala med Gud på 
olika sätt. Det finns en gemensam skatt av böner i 
Psaltarens texter där inget verkar onämnbart inför 
den Helige. 

Böneveckan för kristen enhet sker årligen 
som ett tecken på vår tro och vår längtan efter 
större och djupare enhet. Det är ett sätt att visa på 
synlig enhet mitt i vår mångfald. När vi möts med 

olika bönespråk utmanas vi till respekt, nyfikenhet 
och gemensam erfarenhet. Vi tror att våra böner 
förändrar världen. 

Bibelns dag äger rum i samband med Böneveck-
an för kristen enhet. Det påminner oss om kristen-
hetens andra ”B”, då vi framför allt uppmärksam-
mar den stora berättelsen för kristenheten, om 
Guds frälsningsgärning och människans sökande. 
Den berättelsen kläs i nya ord allteftersom tiderna 
förändras, texterna översätts till olika språk, och 
tolkas igen genom att vi läser.

När vi år 2018 samlas till Böneveckan för 
kristen enhet och uppmärksammar Bibelns dag 
som en höjdpunkt ska vi komma ihåg att vi gör det 
i en världsvid kristenhet. Bönen pågår dygnet runt 
på vår jord, på olika språk och med olika uttryck. 
Grunden för Böneveckan är en önskan om kristen 
enhet för att världen ska tro ( Joh 17). 

Världen är i stort behov av enhet mellan folk och 
länder. Det är en ödesfråga. Som kristenhet kan vi 
påverka, genom att leva i enhet, söka större enhet 
och be för enhet i en värld som blöder. 

Låt oss be för varandra och våra traditioner, och 
låt oss på nytt ta emot berättelserna i Bibeln med 
nyfikenhet och längtan. Vi måste leva och bära 
Bibelns budskap om fred och försoning.

Karin Wiborn

Bönen 
pågår 

dygnet runt 
på vår jord, 
på olika 
språk och 
med olika  
uttryck.”

Anders Blåberg
Sveriges kristna råds
generalsekreterare

Bibelsällskapets  
generalsekreterare

”Detta är Böneveckan – så gör du!
Böneveckan för kristen 
enhet är årets mest upp
märksammade ekumeniska 
händelse i vårt land – kan
ske över hela vår värld. Var 
med och gör veckan till en 
manifestation för kristen 
enhet på din ort. Här får du 
tips om vad som kan göras 
i din församling!

Materialet är särskilt framtaget för 
att användas under ekumeniska 
Böneveckan. Det vill ge uttryck för 
kyrkornas gemenskap och upp-
manar att vi ber tillsammans för 
den fulla enhet som är Kristi vilja. 
Materialet kan anpassas efter den 
lokala situationen med hänsyn till 
praxis för liturgi och bön, liksom 
det sociala och kulturella sam-
manhanget. På många håll finns 
redan ekumeniska former för att 
tillämpa materialet; på andra håll 
hoppas vi att det kan stimulera till 
ny samverkan. Materialet kan även 
användas vid andra tillfällen under 
året då man vill anordna böne- och 
bibeldagar.

fem
sätt att  
använda 
Böne-
veckans 
material

Gör en större 
studiecirkel eller 
fördjupninGsdaG

Ladda ner extramaterial 
på www.skr.org/bone-

veckan

svenska BilBelsällskapet
Box 1235, 751 42 Uppsala
Telefon: 018-18 63 30
www.bibelsällskapet.se, info@bibeln.se
Bankgiro: 900-6263, Plusgiro: 90 06 26-3

Vi arbetar för att Bibeln ska  översättas, 
spridas och användas – i Sverige och i 
världen. Bibelsällskapet är en 90-kon-
toorganisation och granskas av Svensk 
insamlingskontroll.

sveriges kristna råd
Box 14038, 167 14 Bromma
Telefon: 08–453 68 00
www.skr.org, info@skr.org
Bankgiro: 5834-8756

Vi är en mötesplats för 27 medlemskyrkor 
och två observatörer. Hit kommer kyr-
korna för att dela erfarenheter och för att 
samordna gemensamma projekt.

Tryck:  Lenanders Grafiska AB, 2017
GrAfiSk form:  PW DESiGN
rEDAkTörEr:  olle kristenson,  
mikael Stjernberg och Lotta ring.
omSLAGSBiLD: UBS

BEArBETNiNG: Grundmaterialet från 
karibien har bearbetats av översättaren 
Per-magnus Selinder i samråd med möln-
dals kristna råd.

”Vi tror att böner förändrar världen” 

Gudstjänst
Kopiera och använd guds-
tjänstordningen i en ekume-
nisk huvudgudstjänst.
Redigera innehållet efter beho-
vet i er församling och gör egna 
gudstjänstagendor! Ni finner 
gudstjänstordningen på sidan 
14–15. 
Mer på webben: Ladda ner 
gudstjänstordningen i Word-
format. 

Bibeltexter varje dag
De församlingar som firar 
Böneveckan varje dag kan följa 
bibeltextförslagen från vecko-
agendan på sid 13.
Mer på webben: Ladda ner 
bibeltexterna i Word-format.

Bibelstudier
Fördjupa er i Bibeln.
Håll bibelstudier kring Böne-
veckans tema med utgångs-
punkt i de bibliska texterna 
och reflektionerna som ges i 
veckolistan (sid 13)! Varje dag 
kan samlingen avslutas med en 

stund av förbön. Om man i den 
lokala situationen finner det 
svårt att ha så många samlingar 
under en och samma vecka kan 
det vara ett alternativ att samlas 
en gång per vecka i stället med 
start under Böneveckan. (åtta 
tillfällen)

Enskild bön
Använd materialet som hjälp 
att utforma eget böneliv. 
Kristna i hela världen ber samti-
digt, så man ingår i en gemen-
skap som ber för enhet.

Sång
Sjung gemensamt.
Per Harling har 
översatt den 
jamaicanska 
sången ”Guds 
hand leder 
oss” (The right 
hand of God). 
Mer på web-
ben: Ladda ner 
sångblad med noter.
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Guds hand leder oss
Text: Patrick Prescod, Saint Vincent

Svensk text: Per Harling, 2017

Musik: Noel Dexter, Jamaica

The right hand of God

5. Guds hand leder oss.

Den helar detta land,

helar vår ande, kropp och själ.

Guds kärlek oss berör, 

som ständigt under gör,

när vi helas av Guds högra hand.

6. Guds hand leder oss

med ny sådd för vårt land,

sådd av ny frihet, hopp och mod.

Vi tar varann i hand

och knyter vänskapsband

och förenas med Guds högra hand.

foto: u b s
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f oto :  W ik i m e d i a Co m m ons

b ö n e v e c k a n

Böneveckan för kristen enhet är 
världens största ekumeniska ma
nifestation som genomförs samti
digt i cirka 75 länder. Den infaller 
varje år 18–25 januari. Det är alltid 
samma datum varje år. I Sverige 
infaller även Bibelns dag på sönda
gen i samma vecka.

text: mikael stjernberg

Böneveckan för kristen enhet hålls för norra 
halvklotet under tiden den 18–25 januari. 
Dessa datum föreslogs 1908 av Paul Wattson 
med tanken att symboliskt täcka dagarna mel-
lan festdagarna för Petrus och Paulus. På södra 
halvklotet, där januari månad är semester-

period, söker ofta kyrkorna andra dagar för 
att fira Böneveckan – till exempel runt pingst 
som är en tid som är symbolisk för kyrkan. 
Ansvaret för att ta fram förslag till texter och 
gudstjänst ges till ett nytt land varje år. Inför 
2018 är det kristna i Karibien som bidragit.

I Sverige har Sveriges kristna råd huvud-
ansvaret för översättning och bearbetning av 
det material för Böneveckan som arbetas fram 
tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vati-
kanen. Eftersom Bibelns dag infaller på sönda-
gen i Böneveckan samarbetar Sveriges kristna 
råd med Bibelsällskapet sedan många år.

Arbetet för kristen enhet har varit 
ett tålmodigt arbete som inte sällan mött 

motstånd under kyrkans historia. Innan 
den ekumeniska rörelsen började växa fram 
med sina rötter i 
missionsväckelsen 
och studentrörel-
sen från mitten 
av 1800-talet 
började man 
redan i början på 
1800-talet tala om 
gemensam bön 
för enhet bland 
de kristna. 1846 
startade Evangeliska alliansen en inom-
protestantisk bönevecka. 1908 föreslog den 
anglikanske prästen Paul Wattson i USA att 
man skulle samlas till bön för kristen enhet. 

1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt 
för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas 
världsråd. Från 1975 framställs materialet av 
lokala ekumeniska grupper från olika delar av 
världen.

Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta 
och att söka enhet kallas ekumenik. Det 
är vad Böneveckan handlar om. Ekumenik 
kommer från det grekiska ordet ”Oikoumene” 
som kan översättas med ”hela den bebodda 
världen”. Ordet är bildat av ”okios” som bety-
der hus. Ekumenik kan beskrivas som att leva 
tillsammans i samma hus.

Att leva som kristen är att leva befriad. 
Ändå reser vi murar, misstänkliggör och 
skyggar för varandra – också kristna syskon 

emellan. Gud kallar oss att bryta upp från 
dessa mönster – göra upp med vår rädsla och 
se på varandra med kärlekens ögon. Att se 
till det som förenar och tillsammans bygga 
en bättre värld. Ett sätt att göra detta är att 
främja god ekumenik. Ekumenik handlar om 
att sträva efter Kristi kyrkas synliga enhet och 
stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord 
och handling. Kristen enhet är inget fjärran 
mål – i Kristus är vi redan ett. Enheten har 
sin utgångspunkt i den heliga Treenigheten. 
Som kristna är vi utsända att återspegla den 
kärlekens enhet som är i Gud och så tjäna 
världens helande. 

I sin strävan efter synlig enhet omsluts 
kyrkan av Jesu bön ”att de alla skall bli ett” 
( Johannesevangeliet 17:21).
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Den ekumeniska böne
veckan firas över hela vårt 
land. I exempelvis Möln
dal firas den ekumeniska 
Böneveckan främst genom 
tre olika aktiviteter:

 
Under hela veckan ber man i en 

utvald kyrka under en fast tid varje 
dag. Olika samfund och represen-
tanter från kyrkorna turas om att 
ansvara för bönesamlingen.

Samling till en gemensam 
ekumenisk gudstjänst under en av 
söndagarna.

I Lindome sker predikantbyte. 
De olika kyrkorna byter pastor/
präst med varandra.

Veckan som samlar 75  länder i bön
Som 
kristna 

är vi utsända 
att återspegla 
den kärlekens 
enhet som är  
i Gud.”

”

Så firas 
Böne-
veckan  
i Mölndal

1

2

3

1908 föreslog den anglikanske prästen Paul Wattson i USA att man skulle samlas till bön för kristen enhet 18–25 januari varje år.
foto: u b s
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Materialet för Böneveckan för 
kristen enhet 2018 har utarbetats 
av en ekumenisk grupp i Karibien. 
Deras historiska arv med slaveri 
och sedan frihet präglar utfor
mingen av innehållet. Här följer 
några glimtar av deras samman
hang och historia.

text: olle kristenson

Karibien är vidsträckt och omfattar både 
öar och fastlandsområden som innehåller en 
rik och mångfaldig väv av etniska, språkliga 

och religiösa traditioner. Regionen är djupt 
präglad av sin koloniala historia. Genom 

aggressivt utnyttjande för att skapa 
affärsmässiga vinster kom koloni-

sationen att låsa fast system som 
gjorde människor till handelsvaror 
och slavarbetare. Ursprungsbefolk-
ningen blev i det närmaste utrotad 

och ersattes så småningom av slavar 
från främst Afrika. 
Kolonisatörerna tog ifrån de kuvade 

folken deras rättigheter, identitet, män-
niskovärde, frihet och självbestämmande. 

Genom kränkningen av människovärdet, 
givet av Gud, gjordes människor till handels-
varor och ägodelar. 

Kristen mission var under femhundra år 
av kolonisation och slaveri, bortsett från några 
få utomordentliga undantag, nära förbunden 
med detta omänskliga system. Medan de som 
förde evangeliet till Karibien använde den he-
liga Skrift för att rättfärdiga förtrycket av ur-
sprungsbefolkningen och slavarna, blev Bibeln 
i händerna på de förslavade till inspiration och 
en försäkran om att Gud stod på deras sida 
och att han skulle leda dem till frihet.

Kristna i Karibien ser hur Guds hand grep 
in för att göra slut på slaveriet. De har en 
gemensam erfarenhet av att Guds frälsning 
leder till frihet. Därför har man valt Moses 
och Miriams sång (2 Moseboken 15:1–21) 
som huvudtext för Böneveckan. Det är en 
sång av triumf över befrielse från förtryck. 
Detta speglas i den hymn, Guds hand leder 
oss, som skrevs under ett arbetsmöte för det 
karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. 
Den har blivit något av en ”nationalhymn” för 
den ekumeniska rörelsen i regionen och har 
översatts till flera olika språk, bland annat till 
svenska. Sången förenar dem.

Dagens utmaningar utgör emellertid på 
nytt ett hot mot människan skapad till Guds 
likhet och avbild. Medan människovärdet 
är omistligt, förmörkas detta ofta av såväl 
personlig synd som av de sociala strukturernas 
synd. Makt, våld, orättvisa, missbruk av dro-
ger och sex, samt den smärta, sorg och ångest 
som följer av detta, utgör erfarenheter som 
förvanskar människovärdet. 

Många av dagens utmaningar är i själva 
verket arv från det koloniala förflutna. Det 
sårade kollektiva psyket visar sig i sociala 
problem som hör ihop med låg självuppfatt-
ning, gäng- och familjevåld samt skadade 
familjerelationer. Det tycks närmast omöjligt 
för många av länderna i regionen att komma 
ur fattigdom och skuldkris.

Guds hand som förde israeliterna ut ur 
slaveriet och gav nytt hopp och mod åt folket 
fortsätter att ge hopp åt de kristna i Karibien. 
De behöver inte vara offer för omständighe-
terna. Kyrkorna arbetar tillsammans för alla 
människor regionen, men särskilt för de mest 
sårbara och utsatta. Guds hand leder med 
hymnens ord ”med ny sådd för vårt land, sådd 
av frihet, hopp och mod”.

k a r i b i e n

årets 
huvud-
text
n kristna 
karibier valde 
moses och 
miriams sång 
som huvudtext 
för Böneveckan 
(2 moseboken 
15:1–21)

Fakta:

colombia

mexiko

kariBien
USA

Ecuador

Venezuela

Karibien omfattar öar och fastlandsområden och invånarna står för en rik blandning av 
etniska, språkliga och religiösa traditioner.

    Friheten från  
slaveriet formar    
 årets Bönevecka

foto: u b s
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b i b e l n s  d a g

Konstutställning
n Genom konsthistorien har 
Bibeln varit en av de största, 
om inte den alla största inspi-
rationskällan. Utlys en lokal 
konsttävling där alla verk ställs ut 
i en gemensam utställning. Sam-
verka gärna med skolor, dagis, en 
konstförening eller ett galleri.

Bibelquiz
n Gör en bibelfrågesport!  
Förslag på frågor: Vem var den 
första personen i Bibeln som 
byggde ett altare till Herren? 
(Noa). Vilket nummer i regent-
längden hade kung Salomo? (3).  
Vem skrev flest böcker i NT? 
(Paulus). Varifrån gjorde Jesus sin 
himmelsfärd? (Olivberget).

Fina bibelpriser kan ni hitta via 
bibelbutiken.se!

O fta firar vi bemärkelsedagar 
med tårta och presenter. 
Inte för att dagen är spe-
ciell i sig, utan för att det 
handlar om personer som 
vi håller av. Det är nära och 

kära som betyder mycket för oss och som vi vill 
ge vår uppmärksamhet. 

Bibeln har ingen födelsedag som vi kan fira, 
men den har en egen dag på året: Bibelns dag. 

Bibeln är en del av våra liv. Den finns 
ofta nära till hands. Vi läser den 
mer eller mindre regelbundet, 
lyssnar till den i kyrkan och 
tar den kanske till och 
med för given. Att ge 
Bibeln extra uppmärk-
samhet och fira att den 
finns är ett sätt att visa 
vördnad och glädje över 
Guds ord. Söndagen 
den 21 januari 2018 är 
det dags för bibelkalas 
igen. 

Men hur kommer det sig 
att det finns en särskild bibeldag? 
Bibelns dag har firats i Sverige sedan 
1997, men ända sedan1876 har man en gång 
om året tagit upp rikskollekt i Svenska kyrkan 
till Bibelsällskapets arbete att göra Bibeln 
översatt, känd, spridd och använd – både här 
hemma och ute i världen. Nu för tiden tar alla 
kyrkor och samfund som vill upp kollekt till 
bibelarbetet. 

Av tradition firas Bibelns dag i helgen under 
den ekumeniska böneveckan. Vi från Bibelsäll-
skapet hoppas att dagen ska firas på så många 
platser som möjligt och med så mycket olika 
innehåll som möjligt. Men för att det ska hända 
behöver vi många engagerade bibelvänner som 
ställer upp och låter skaparglädjen flöda. Därför 
ber vi var och en som arbetar i olika försam-
lingar att hjälpa oss att se till att Bibelns dag 
firas just hos er. Det här är ett viktigt tillfälle att 
föra ut Bibelns budskap till allt fler. Så hjälp oss 
att låta det hända!

Bibelns dag ger oss också tillfälle att tala 
lite tydligare om vårt förhållande till Bibeln. 

Inspirera till den dagliga användningen och ge 
konkreta tips på hur man närmar sig texterna, 
både på egen hand och tillsammans. Vår mål-
sättning är att människor ska öppna boken och 
stiga in i Bibelns värld för att kunna möta Gud 
och sig själva på ett nytt sätt.

Bibelns dag hjälper oss också att lyfta 
blicken och se vad som händer runt om i värl-
den. Har alla tillgång till biblar? Vi har ett 

uppdrag att ge Guds ord till alla folk 
och på alla språk. I dag finns hela 

Bibeln översatt till 663 språk. 
Det finns nästan 7 000 språk 

i världen …
Även om Bibeln finns 

på ett språk en män-
niska förstår kanske 
hon eller han inte har 
tillgång till eller har råd 
att köpa en bibel. Att ha 

en mobil att ladda ner 
bibeltexten i är inte heller 

någon självklarhet. Det 
råder bibelorättvisa i världen. 

Den kan du och vännerna i din 
församling vara med och kämpa 

mot. Att stödja Bibelsällskapet är ett sätt 
att göra det på. Vi ser till att människor får läsa 
Bibeln på sitt hjärtas språk. 

Varje år samlar Bibelsällskapet in pengar 
till 20-talet internationella bibelprojekt och 
ett omfattande översättningsarbete. Vi är ett 
av 149 bibelsällskap verksamma i 200 länder. I 
Sverige arbetar vi bland annat med bibelöver-
sättning till de samiska språken och bibelun-
dervisning i skolan via Bibeläventyret. Just nu 
hjälper vi även Lättläst förlag med en bibel på 
lättläst svenska.

Låt Bibelns dag bli en fest för bibelrättvisa 
och bibelengagemang i din församling!

Varför fira Bibelns dag?

n Vill du veta mer om Bibelsällskapets insamlingsprojekt är du välkommen att kontakta Lotta ring, 
lotta@bibeln.se eller 018-18 63 36.

f o t o :  R u t h  b l a C k ,  i s
to

Ckph
o

to

lotta ring

...aktivitetstips till  
dig och församlingen
Att ordna en bibeldag i församlingen kan bli ett 
riktigt roligt projekt, gärna under Böneveckan. 
Det behöver inte vara pretentiöst för att bli 
lyckat. Fundera över vilka som ska vara med 
och var ni kan hålla till. Gör något som passar 
utifrån de resurser ni har. Låt Bibelns dag ge 
avtryck i gudstjänster och insamlingar. Några 

idéer är: bjuda in föreläsare, ha bibelutställning 
på biblioteket eller på kyrktorget, ordna kafé 
med högläsning där folk får läsa sina favorit
ställen, dramatisera berättelser ur Bibeln på 
teatern eller i kyrkan, skriva om Bibeln och 
bibelarbete i församlingsbladet … 

vill du veta mer om BiBelarBetet?

7

Charader över bevingade ord
Förbered dig med ett antal välkända bevingade ord 
eller citat ur Bibeln skrivna på lappar. Lagtävling 
med två lag. En deltagare gör en charad medan 
dennes lag får gissa. Sätt en tidsgräns. 

Bibelordsförslag:

I elfte timmen (Matt 20:6) 

Gråt och tandagnisslan (Matt 22:13)

Många är kallade, men få är utvalda 

(Matt 22:14)

Ge kejsaren vad kejsaren tillhör (Matt 22:21)

Sila mygg och svälja kameler (Matt 23:34)

Fara i frid (Luk 2:29)

Falla i god jord (Luk 8:6-8)

Arbetaren är värd sin lön (Luk 10:7)

Gjuta olja i såren (Luk 10:34)

Slå sig för bröstet (Luk 18:13)

Bibelberättande
n Hitta några bra berättare i din 
omgivning. (Tänk efter vilka som 
är bra på att berätta roliga histo-
rier eller sagor.) Låt dem använda 
sin fantasi och förbereda sig på 
att återberätta en bibeltext ur 
sitt perspektiv som en biperson 
i bibelberättelsen. Till exempel 
som tiggaren vid vägkanten som 
betraktar händelsen och sedan 
återberättar sin version för någon 
som stannar till.

Inbjud till en berättarafton, el-
ler låt dem berätta i gudstjänsten 
eller vid kyrkkaffet.

Högläsning
n Arrangera högläsning i kyr-
kan, närradion eller på bibliote-
ket. Förslag på texter: Bergspredi-
kan (20 min), ett helt evangelium 
(2–4 tim) Lukasberättelsen, Luk 
+ Apg (4–6 tim), hela NT (20 
tim), hela Bibeln (80 timmar).

Bibelteckning  
vid kyrkkaffet
Duka borden med enkla vita 
pappersdukar. Lägg fram kritor. 
Högläs en bibeltext. Sätt på lite 
bakgrundsmusik och låt folk rita 
utifrån inspiration från texten. 
Låt tecknarna riva ut sina alster 
och visa upp dem för varandra. 

Bibelmat
Servera lite biblisk mat, till 
exempel en linssoppa med bröd 
(1 Mos 18:5). 

Det finns rikligt med maträt-
ter från Bibeln. Några vanliga 
ingredienser är linser, böner, 
dadlar (2 Mos 15:27), russin, 
fikon (4 Mos13:24), lök av alla 
slag (4 Mos 11:5), gurka, honung 
(5 Mos 26:9), mjölk, oliver, oliv-
olja, granatäpple, kanel (2 Mos 
30:23), koriander, lamm, får, get, 
fisk, vin, vinäger, ägg och salt.

Fler bibeltips finner du på 
bibelsällskapet.se under fliken 
Använda Bibeln.
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e t t  o r d  o m  d a g e nb i b e l i n s p i r a t i o n

Dag 1. 
Du skall också älska invandraren som dig själv, 
eftersom ni själva var invandrare i Egypten
3 Mos 19:33–34 Du skall älska främlingen som dig själv 
Ps 146  Herren ger främlingar skydd 
Hebr 13:1–3 Några har haft änglar till gäster utan att veta om det
Matt 25: 31–46  Jag var främling och ni tog hand om mig
Psalmförslag 97  Jag behövde en nästa
 231  Oändlig nåd
 289  Guds kärlek är som stranden

Dag 2. 
Inte längre som en slav utan som en kär broder
1 Mos 1:26–28  Gud skapade människan till sin avbild
Ps 10:1–10  Varför, Herre, står du långt borta och håller dig 
 dold i tider av nöd?
Filem  Inte längre som en slav utan som något mer än en 
 slav: en kär broder
Luk 10:25–37  Liknelsen om den barmhärtige samariern
Psalmförslag Svk 792/PoS 704 Låt mig höra din röst på bussen
 Svk 790  Ge kyrkan kraft att höras

Dag 3. 
Er kropp är den heliga Andens tempel
2 Mos 3:4–10  Gud befriar dem som förtrycks
Ps 24:1–6  Här är det släkte som sökt sig till 
 Herren
1 Kor 6:9–20  Ära då Gud med er kropp 
Matt 18:1–7  Ve den människa genom vilken 
 förförelserna kommer
Psalmförslag 278  Frälsare tag min hand
 Svk 781/PoS 840 Jesus, Guds Son 

Dag 4. 
Hopp och helande
Jes 9:2–7a  Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns
Ps 34:1–15  Sky det onda och gör det goda, sträva efter att hålla 
 fred 
Upp 7:13–17      Gud skall torka alla tårar från deras ögon
Joh 14:25–27  Frid lämnar jag kvar åt er
Psalmförslag Svk 766/PoS 837 Jag tror på en Gud
 Svk 761  Du är mitt trygga bo
 Svk 769/PoS 832 Gud, i dina händer

Dag 5. 
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
5 Mos 1:19–35  Herren, er Gud, går framför er
Ps 145:9–20  Herren stöder dem som vacklar
Jak 1:9–11  Så skall den rike vissna bort mitt i all sin strävan
Luk 18:35–43   Jesus, Davids son, förbarma dig över mig
Psalmförslag 38b  För att du inte tog det gudomliga
 40  Kristus vandrar bland oss än
 Svk 748  Vi ger dig denna nya dag
 Ps 2000, 826  Gå med Gud
Dag 6. 
Låt oss se på de andras bästa
Jes 25:1–9  Låt oss jubla av glädje, han kom till vår räddning
Ps 82  Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa 
 och fattiga få rättvisa
Fil 2:1–4  Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras
Luk 12:13–21  Akta er för allt habegär
Psalmförslag 288  Gud från ditt hus
 PoS 455  Dela med dig
 Ps 2000 837  Du satte dig ner

Dag 7. 
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
2 Mos 2:1–10 Moses födelse
Ps 127 Om inte Herren bygger huset är byggarnas möda 
 förgäves
Hebr 11:23–24 Moses föräldrar höll sitt nyfödda barn gömt, efter-
 som de såg att det var ett vackert barn.
Matt 2:13–15 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och 
 hans mor och begav sig till Egypten
Psalmförslag 90  Blott i det öppna
 115  O Betlehem, du lilla stad
 248  Tryggare kan ingen vara
 285  Det finns djup i Herrens godhet
 Svk 787/PoS 847 Nära marken

Dag 8. 
Han skall samla de kringspridda ... från jordens  
fyra hörn 
Jes 11:12–13 Efraim skall inte avundas Juda och Juda inte hysa 
 fiendskap mot Efraim
Ps 106:1–14, 
43–48 Hämta hem oss från folken, så att vi får prisa ditt 
 heliga namn
Ef 2:13–19 Han har med sitt liv på jorden rivit skiljemuren, 
 fiendskapen
Joh 17:1–12 Jag har förhärligats genom dem
Psalmförslag 57  Sin enda grund har kyrkan
 61  Lågorna är många
 323  De kommer från öst och väst

 Bibeltexter 
18-25 januari

Obs!  
Innehåller  

även psalm
förslag!

reflektioner för varje dag finns att ladda ner: www.skr.org/boneveckan

År 1800 promenerade Mary 
Jones, en 16årig dotter till 
en vävare från Llanfihangel
yPennant i Wales, fyra mil 
barfota och över steniga 
bergstrakter för att köpa en 
bibel från domaren Thomas 
Charles of Bala. Det finns 
dock mycket mer till histo
rien än det. Marys episka 
resa skulle få varaktiga ef
fekter över hela världen. Den 
gav nämligen inspiration till 
starten av bibelsällskapsrö
relsen.  
 
Berättelsen om Mary kan man läsa 
högt för andra.

D et var en gång 
en flicka som 
växte upp i ett 
fattigt vävarhem 
i grönskande 
Wales i slutet av 

1700-talet. Flickan Mary Jones kunde 
inte läsa, men hon fascinerades av 
alla berättelser hon hörde. Speciellt 
av dem som kom från Bibeln. Hon 
memorerade allt hon kunde och 
hungrade hela tiden efter att få höra 
mer, lära sig att läsa och framför allt 
att få en egen bibel. Det var inte lätt 
i en fattig familj som nätt och jämt 
hade råd till mat och kläder. På den 
tiden var det svårt att hitta en bibel 

att köpa även om man hade pengar.
Redan vid åtta års ålder följde hon 

med på möten i ett metodistkapell 
så ofta tillfälle gavs. Hennes bön och 
längtan att lära sig läsa fick svar två 
år senare. En skola öppnades inom 
vandringsavstånd och med hjälp av 
föräldrarnas uppoffringar kunde hon 
börja.

Fru Evans, en välbeställd lantbru-
karhustru erbjöd Mary att komma 
hem till dem en gång i veckan och läsa 
Bibeln. Varje lördag eftermiddag gick 
Mary tre kilometer för att läsa. Första 
gången hon var där kom hon till slut-
satsen: ”Jag vill utforska allt och jag 
vill lära mig allt! Om jag bara hade en 
egen bibel! Jag måste ha en, även om 
jag behöver spara till den i tio år.”

Fru Evans gav henne en tupp och 
två höns så att hon kunde sälja ägg 
och spara pengarna. Dessutom hjälpte 
hon till på Evans bondgård. Lyckan 
var stor när hon 16 år gammal, efter 
sex års ihärdigt sparande, äntligen 
fått ihop till en bibel. Året var 1800. 
Frågan kvarstod dock var hon skulle 
kunna få tag i en bibel som var till 
salu. Närmaste bibelförsäljare, pastor 
Charles, fanns fyra mil bort. Mary tog 
mod till sig och vandrade hela den 
mödosamma vägen barfota med en 
tom väska att bära hem boken i.

Alla walesiska biblar var slutsålda 
eller bortlovade sedan flera månader, 
berättade Charles när hon kom fram, 
och de som låtit trycka dem kunde 
inte trycka fler. Mary blev förkrossad. 
Hennes snyftningar, hennes beslut-
samhet och uppenbara längtan efter 
en bibel vädjade till Charles hjärta. 
Det blev omöjligt att inte ge flickan 
en bibel ... Hur det nu gick till vand-
rade Mary i ett glädjerus hela vägen 
hem igen med en bibel i sin väska. 
Hon fortsatte livet igenom att vara 
en hängiven bibelläsare och hon blev 
känd för sin givmildhet och vishet.

Mary Jones ansträngningar att få 
en egen bibel gjorde starkt intryck på 
pastor Charles. Mary gav honom den 
motivation som ledde till att det Brit-
tiska och Utländska Bibelsällskapet, 
världens allra första bibelsällskap, bil-
dades den 7 mars 1804. I dag finns det 
149 bibelsällskap runt om i världen. 
Allt startade tack vare inspiration från 
flickan Mary Jones.

berättelsen om 
Mary Jones
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n Bibeln var den första 
bok som trycktes på 
världens första tryckpress 
i Gutenberg 1455. I dag 
slår Bibeln försäljnings-
rekord i flera länder, trots 
den digitala utvecklingen. 
När förlag gör sina årliga 
sammanställningar över 
flest sålda böcker un-
dantar man ofta Bibeln, 
annars skulle den många 
gånger ligga på första 
plats. Varje år trycks 
upp emot 100 miljoner 
exemplar. Mest spridda 
böcker så här långt är 
Bibeln, Maos lilla röda 
(Citat av ordförande 
Mao), Koranen och Harry 
Potter-serien.

I dag finns hela Bibeln 
på 663 språk. Därutöver 
finns Nya testamentet på 
cirka 1 440 språk. 

Ytterligare cirka 1 200 
språk har åtminstone 
en bibelbok. Men 3 600 
språk har ännu inte någon 
bibeldel översatt. 

Bland dem som väntar 
på sin pågående översätt-
ning saknar 692 språk 
ett känt skriftspråk. Då 
måste man uppfinna ett 

passande skriftspråk sam-
tidigt som man drar igång 
översättningsarbetet. Det 
finns även ett antal språk 
som inte längre används 
mer än av några få och 
som man räknar med är 
på väg att dö ut. 

Totalt har drygt sex 
miljarder människor 
tillgång till hela eller delar 
av Bibeln på språk de talar. 
253 miljoner människor 
saknar Bibeln på ett språk 
de förstår. Det återstår allt-
så ett omfattande arbete 
och överallt i världen pågår 
bibelöversättning. Alla bi-
belöversättningar som görs 
får även digitala versioner 
och lagras i något som 
kallas The Digital Bible Li-
brary, varifrån bibelappar 
och webbplatser kan tanka 
ned översättningarna.

Bibelsällskapet arbetar 
med bibelöversättning, 
bibeltryckning och bibel-
spridning i Sverige och i 
världen och samarbetar 
med United Bible Socie-
ties, den internationella 
bibelsällskapsrörelsen. Vi-
sionen är Bibeln till alla!
text: lotta ring

Bibelkuriosa
och siffror

så många språk har hela 
eller delar av Bibeln 

översatts till:

Hej!

Hela Bibeln
Nya testamentet
Bibeldelar
inga biblar

3 600 språk

663 språk

1 440 språk

1 200 språk

så många människor 
kan läsa hela eller delar  

av Bibeln:

Hela Bibeln
Nya testamentet
Bibeldelar
inga biblar

5,16 miljarder

657 miljoner

434 miljoner 253 miljoner
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L = Ledare F = Förebedjare A = Alla 

Sångsförslag: Psalm nr 1-325 finns i den ekumeniska psalmboksdelen, 
övriga nummer från Svenska kyrkans psalmbok (Svk), Psalmer och 
Sånger (PoS) eller Psalmer i 2000-talet (2000).

samling
Ingångspsalm Förslag: 58, PoS 788, 2000 917

De som leder gudstjänsten går in under psalmsången. Först går den som bär 
in Bibeln, som placeras på en hedersplats i centrum av gudstjänstrummet. 
Textläsningarna under gudstjänsten ska ske ur denna bibel. 

Hälsningsord
L   Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärleken från Gud och gemenska-

pen från den heliga Anden vare med er alla. 
A  Och med din ande. 
L   Kära vänner i Kristus. När vi nu samlas till denna gudstjänst med 

bön för enhet, tackar vi Gud för vårt kristna arv och för hans befri-
ande och räddande handling i vår mänskliga historia. 
Materialet för denna bönevecka för kristen enhet har förberetts av 
kyrkorna i Karibien. Kristendomens historia i denna region är en 
paradox. Å ena sidan användes Bibeln av kolonisatörerna för att 
rättfärdiga att man underkuvade ursprungsbefolkningen i dessa 
länder tillsammans med andra som transporterades dit från Afrika, 
Indien och Kina. Många folk drabbades av utrotning, kedjades som 
slavar och utsattes för orättfärdiga arbetsvillkor. Å andra sidan kom 
Bibeln att bli en källa till tröst och befrielse för många som fick lida 
under kolonisatörernas förtryck. 
I dag fortsätter Bibeln att vara en källa till tröst och befrielse som 
inspirerar kristna i Karibien att uppmärksamma de villkor som 
underminerar människovärdet och livskvaliteten. När kedjorna av 
järn faller från våra händer uppstår nya mänskliga band av kärlek 
och gemenskap i våra mänskliga familjer och uttrycker den enhet vi 
ber om i våra kristna församlingar. 

Bön om den heliga Anden 

L   Tillsammans med de kristna i Karibien, låt oss be att den heliga 
Anden sätter våra hjärtan i brand när vi ber om enhet i kyrkan. 

A  Kom heliga Ande! 
L  Lär oss att be.
A  Kom heliga Ande! 
L  Befria oss från syndens slaveri. 
A  Kom heliga Ande! 
L  Hjälp oss i vår svaghet. 
A  Kom heliga Ande! 

L  Upprätta oss som dina barn.
A  Kom heliga Ande! 

Lovpsalm  Förslag: 3, 10, Svk 680/PoS 790

Bön om försoning 

L   Vi har inte tagit emot slaveriets ande för att återfalla i rädsla.  
Låt oss be om Guds barmhärtighet, som vi är förvissade om finns i 
Guds hand. 

Tre gudstjänstdeltagare kommer fram. Var och en bär på en kedja. Efter varje 
bön och svar faller en kedja till marken. Kyriesvaret kan sjungas. 

L   Från strukturer som underminerar mänsklig värdighet och släpper 
fram nya former av slaveri, befria oss o Gud. Kyrie eleison. 

A  Kyrie eleison.
L   Från beslut och handlingar som orsakar fattigdom, marginalisering 

och diskriminering av våra systrar och bröder, befria oss o Gud. 
Kyrie eleison! 

A  Kyrie eleison.
L   Från den rädsla och misstro som skiljer oss från varandra och som 

sätter gränser för hopp och helande, befria oss o Gud. Kyrie eleison! 
A  Kyrie eleison.
L   Herren är vår styrka och vår kraft och har blivit vår räddning. Må 

den Gud som har friköpt oss leda oss till helighetens boning. 
A  Amen. 

Förkunnelse av Guds ord  

L  Befria oss från människors förtryck,
A  så att vi kan följa dina befallningar.
L  Låt ditt ansikte lysa över dina tjänare
A  och lär oss dina stadgar. (jfr Psalt 119:134-135)

Andra Moseboken 15:1-21

L  Lyssna och du ska bli fri.
A  Lovad vare Gud.

Psaltaren 118:5-7, 10-24

A   Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.
 Omkvädet kan sjungas, förslag: Svk 777/PoS 868

L  Jag ropade till Herren i mitt trångmål. 
Herren svarade, han förde mig ut i frihet. 
 Herren är med mig – jag har ingenting att frukta: 
vad kan människor göra mig? 

Herren är med mig, han hjälper mig, 
jag skall triumfera över mina fiender. 

A   Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.
 
L    De trängde mig hårt, jag var nära att falla, 

men Herren kom mig till hjälp. 
Herren är min kraft och mitt värn, 
han blev min räddning.  
Hör hur segerropen skallar, 
jubel stiger från de trognas läger.

A   Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

L    Herrens hand har visat sin kraft. 
Herrens hand är höjd till seger, 
Herrens hand har visat sin kraft.  
Jag skall inte dö, jag skall leva 
och vittna om Herrens gärningar.

A   Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

L    Öppna för mig rättfärdighetens portar! 
Jag vill gå in och tacka Herren. 
Här är Herrens port, här får hans trogna gå in.

A    Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

L    Jag tackar dig för att du hörde min bön 
och blev min räddning. 
Detta är Herrens eget verk, 
det står för våra ögon som ett under. 
Detta är dagen då Herren grep in. 
Låt oss jubla och vara glada! 

A   Tacka Herren, ty han är god, evigt varar hans nåd.

Romarbrevet 8:12–27 
L  Lyssna och du ska bli fri.
A  Lovad vare Gud.

Psalm  Förslag: 39, 231, 277

Evangelium: Markus 5:21–23 
L  Lyssna och du ska bli fri. 
A  Lovad vare Gud. 

En passande Hallelujasång kan sjungas efter läsningen av evangeliet
(t ex Svk 707 / PoS 856; Svk 679; PoS 857–859)

Betraktelse/Predikan 

Psalm  Guds hand leder oss

Trosbekännelsen  (Sångblad kan laddas ner)

Den apostoliska trosbekännelsen (gärna i den ekumeniska översättningen 
nedan) eller annan bekräftelse av tron kan användas. 

A:   Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare. 
Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,

  som blev till som människa genom den heliga Anden,  
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,  
korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket,  
uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen,  
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida

 och skall komma därifrån för att döma levande och döda.
  Vi tror på den heliga Anden,
  den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
  syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet. 

Amen

Folkets böner 
L   Med tacksamhet över befrielsen från slaveriets synd låt oss bära 

fram våra behov inför Gud och be att han bryter sönder de kedjor 
som förslavar oss och i stället binder oss samman med kärlekens och 
gemenskapens band.

Varje bön läses av olika förebedjare. När de slutar tar de varandras händer 
eller krokar arm med deltagarna i gudstjänsten för att på detta sätt bilda en 
mänsklig kedja. 

F1   Uttågets Gud, du ledde ditt folk genom Röda havets vatten och 
räddade dem. Var med oss nu och befria oss från varje form av 
slaveri och från allt det som hotar människors värdighet.  

A   Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva. 
F2  Överflödets Gud, av din godhet ser du till alla våra behov. Var med 

oss nu, hjälp oss att lyfta oss över själviskhet och girighet och ge oss 
mod att vara rättvisans tjänare i världen. 

A   Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva. 
F3   Kärlekens Gud, du har skapat oss till din avbild och befriat oss i 

Kristus. Var med oss nu, stärk oss så att vi kan älska vår nästa och 
vara öppna för främlingen. 

A   Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva. 
F4   Fredens Gud, du förblir trofast till ditt förbund med oss, också då 

vi vänder oss från dig. Du har i Kristus försonat oss med dig. Var 
med oss nu och ingjut i oss en ny ande och ett nytt hjärta, så att vi 
kan avvisa våldet och i stället bli tjänare för din fred. 

A   Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva. 
F5   Lovets Gud, du har all makt, men valde ändå att ta din boning i en 

mänsklig familj och genom dopets vatten har du tagit upp oss som 
dina barn. Var med oss nu och hjälp oss att förbli trogna mot våra 
åtaganden för familjen och vårt gemensamma ansvar i samhället. 
Hjälp oss också att stärka gemenskapen med våra bröder och systrar 
i Kristus.

A   Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva. 
F6   Gud, du som är en i tre personer, du har i Kristus gjort oss till ett 

med dig och med varandra. Var med oss nu och befria oss genom 
den heliga Andens tröst från självcentrering, högmod och den 
rädsla som hindrar oss i vår strävan efter full synlig enhet i din kyrka. 

A   Lägg din hand på oss, Herre, så att vi får leva. 

Herrens bön 
L   Låt oss fatta våra händer, bundna inte av kedjor, utan av Kristi 

kärlek, som har utgjutits över våra hjärtan, och be till Fadern med 
de ord som Jesus har lärt oss. 

A Vår Fader, du som är i himlen … 

Efter Herrens bön kan församlingen, fortfarande hand i hand, sjunga en 
välbekant sång som lovprisar de kristnas enhet. Efter sången kan fridshäls-
ningen utväxlas.

sändning
L   Befriade genom Guds hand och förenade i en enda Kristi kropp – 

låt oss gå i den heliga Andens kraft. 

A   Herrens ande är över oss, ty han har smort oss till att frambära 
ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt oss att förkunna 
befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta 
frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (jfr Luk 4:18–19)

Psalm  Förslag: 298, Svk 618

Gudstjänstordning
Guds hand leder oss (2 Mosebok 15:6)

Introduktion
Vid firandet av Böneveckans gudstjänst ingår en bibel och tre större kedjor 
som visuella hjälpmedel. Är det svårt att få tag på kedjelänkar i järn kan man 
ta något liknande. 

I de karibiska kyrkorna har Bibeln en särställning. Under tiden för sla-
veriet blev den i händerna på de förtryckta den främsta källan till tröst och 
befrielse, trots att den från början förmedlades av dem som hade makten. 

Det ligger en stark symbolik i detta. Placera Bibeln synligt och centralt i 
gudstjänstrummet. 

Kedjorna är symboler för slaveriet. De är också symboler för den synd 
som skiljer oss från Gud och från varandra. Under gudstjänsten ersätts 
”slaveriets kedjor” av en mänsklig kedja av gudstjänstdeltagare som uttrycker 
band av gemenskap och förenad front mot det moderna slaveriet. 
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