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Aposteln pAulus undrAr över den mångfald och uppdelning som råder 
i Korint. Har Kristus blivit delad? Hans fråga är angelägen även för oss som 
mer än tidigare generationer lever i kulturell mångfald. Vår utmaning är att 
ta vara på rikedomen i detta och inte frestas till att leva i segregation. 

Under Böneveckan för kristen enhet 18–25 januari får vi anta utmaningen 
tillsammans med cirka 75 länder världen över. Bibelns dag firar vi den 19 
januari i samma vecka. 

Årets temA ”Är Kristus delAd” har sitt ursprung i 1 Kor 1:1–17. Bibel-
stället är bland annat valt av inuiter som hör till ursprungsbefolkningen i 
norra Kanada, ett land präglat av mångfald i natur, klimat, språk och kyrkor. 
De har även förberett gudstjänstmaterialet som bär en tydlig längtan efter 
samhörighet. Svenska Bibelsällskapet och Sveriges kristna råd översätter och 
sprider materialet för att ge möjligheten att delta i denna världsomspännan-
de vecka på det svenska språket. Cirka 4 500 församlingar tar emot brevet. 
Låt oss visa att Kristus inte är delad! I Kristus är vi alla ett, försonade och 
befriade till att leva i världen.  

Ta emot uppmaningen att lokalt ekumeniskt uppmärksamma böneveckan 
och Bibelns dag! Vi får markera den enhet och helhet som finns i Kristus 
genom de verktyg vi har för den kristna fördjupningen – Bibeln och bönen.  

mAteriAlet som bifogAs detta brev är endast en del av allt det material 
som finns att tillgå inför möten och bönesamlingar. Gå in på våra hemsidor 
och hämta mer, www.skr.org eller www.bibelsällskapet.se. Allt är fritt att 
kopiera och sprida vidare!

Materialet går även att använda under andra tillfällen under året då man 
vill manifestera kristen enhet eller lyfta fram Bibelns betydelse och budskap.
Vi önskar Guds välsignelse, glädje och kraft under Böneveckan för kristen 
enhet och Bibelns dag.

i Kristus!

Karin Wiborn   Krister Andersson
Sveriges kristna råd  Svenska Bibelsällskapet
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Svenska Bibelsällskapet är en ekumenisk or-
ganisation med målsättningen att göra Bibeln 
känd och använd. Svenska Bibelsällskapet 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.



I Bibeln visar Gud sin kärlek till sin mänsklighet. Att läsa Bibeln med 
öppet sinne är också att säga ja till förändring, rentav förvandling.  
På Bibelns dag firar vi välsignelsen i att tillsammans få ta del av 
Bibeln.

Kollektcirkulär för Bibelns dag finns färdigt sista veckan i november 
att ladda ner från Bibelsällskapets webbplats. Rikskollekten i 
Svenska kyrkan den 19 januari 2014 går till Bibelsällskapets arbete 
och stiften skickar ut kollektcirkuläret till församlingarna.

Förslag på aktiviteter och bibeltips finns på  
www.bibelsällskapet.se
Gilla Bibelsällskapet på Facebook och  
bli uppdaterad kring aktuell information!

Bibelns dag
– Handling och förvandling
19 januari 2014

Värna den jord  
som Gud älskar 

Kyrkorna i Sverige om 

klimat och hållbar utveckling
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DET RElIgIöSA lANDSKAPET i Sverige förändras snabbt. Sverige 

har inte bara blivit ett mångkulturellt utan också ett mångreligiöst 

samhälle. I vårt land finns i dag alla stora världsreligioner repre-

senterade, liksom praktiskt taget alla de stora kyrkotraditionerna. 

Verksamheten inom Sveriges kristna råd har de senaste åren 

präglats av en önskan om ”att lära känna varandra på djupet”.  

Det som kyrkoledare kommer överens om på ett övergripande plan 

behöver konkretiseras på det lokala planet där människor från 

olika kristna församlingar på samma ort möts i både högtid och 

vardag. 
Arbetsgruppen inom Sveriges kristna råd för pastoralteologiska 

frågor har arbetat med ta fram enkla pastorala råd för hur  

kyrkor och samfund gemensamt lokalt hanterar frågor kring dop,  

eukaristi (nattvard), konfirmation, vigsel och begravning.

DENNA SKRIFT äR RESulTATET av arbetsgruppens arbete, ett 

arbete som har präglats av stor öppenhet och ömsesidig respekt 

för varandra och varandras skillnader i tro, lära och liv. Nu hoppas 

vi att skriften med sina samtalsfrågor ska skapa förtroendefulla 

lokala samtal, som leder till praktiska lösningar.

Skriftens samtalsfrågor har arbetats fram i samverkan med 

Studieförbundet Bilda och Sensus studieförbund.

Möta människor  
i högtidens 
glädje och sorg

SverigeS kriStna rådS SkriftSerie – nr 19

Möta människor  
i högtidens  

glädje och sorg
Pastorala råd för det mångkulturella  

lokala sammanhanget

Aktuellt från Sveriges 
kristna råds skriftserie:

Det finns ytterligare 17 viktiga  
skrifter för kyrkor och samfund. 

Läs mer och beställ: www.skr.org

Best nr. 1836

Extrapris 249:- (298:-)

Beställ via www.bibelbutiken.se 
eller ring 018-18 63 39.

Paulus är ständigt aktuell. Hans person, hans kreativa tän-
kande och hans praktiskt orienterade brevskrivande är en 
outsinlig källa både till uppbyggelse och till dispyter. Vad är 
det som gör att han i två årtusenden har fortsatt att både 
inspirera och irritera?

Boken 2000 år med Paulus berör två huvudområden, dels 
frågor med direkt anknytning till de paulinska breven, dels 
tolkningen av Paulus genom årens lopp. 

Boken utgör med sina fjorton populärvetenskapligt skrivna 
artiklar ett illustrativt exempel på mångfalden i den aktuella 
Paulusforskningen. Produktionen är frukten av bearbetade 
föreläsningar från ett symposium om Paulus.

 2000 år med  

Paulus
Redaktörer: Anders Ekenberg, 
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Kyrkorna tillsammans

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

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

Var först med ...


