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Till dem 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. Dessa datum är festdagarna för apostlarna 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, 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 tillsammans 
be 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 ekumeniska gemenskaper kan också ta in material från böneveckan i sina 
egna gudstjänster. Bönerna från den föreslagna ordningen för ekumenisk gudstjänst, 
reflektionerna för ”de åtta dagarna”1, och valet av ytterligare böner kan användas på 
lämpligt sätt i dess sammanhang.  

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

 De gemenskaper som önskar genomföra bibelstudier under böneveckan kan använda 
de bibliska texterna och reflektionerna som ges i de ”åtta dagarna”. Samtalet avslutas 
lämpligen varje dag med gemensam bön där den föreslagna bönen ingår.  

 De som önskar be enskilt kan använda materialet som hjälp i det egna bönelivet. På 
detta sätt påminns vi om att vi står i gemenskap med andra som ber över hela 
världen för en allt synligare enhet i Kristi kyrka. 

 
 
 

                                                      

 

1 Med ”de åtta dagarna” avses helt enkelt de åtta dagarna i böneveckan 18-25 januari. 
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Den bibliska texten 

Mika 6:6-8 
6 Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? 
Skall jag nalkas honom med brännoffer, med årsgamla kalvar? 
7 Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? 
Skall jag offra min förstfödde för min synd, mitt eget barn för mina brott? 
8 Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: 
att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.  
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Introduktion till temat för år 2013 

Vad begär Gud av oss? 

jfr Mika 6:6-8   

 
Hur skall jag nalkas Herren och falla ner inför himlens Gud? Skall jag nalkas honom med brännoffer, med 
årsgamla kalvar? Vill Herren ha baggar i tusental och ändlösa flöden av olja? Skall jag offra min förstfödde för 
min synd, mitt eget barn för mina brott? 
Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, 
lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.  

 

Kristna studentrörelsen i Indien (Student Christian Movement of India, SCMI) inbjöds, som 
en markering av dess hundraårsjubileum, att förbereda böneveckan för kristen enhet år 2013. 
De inbjöd katolska universitetsfederationen i Indien (All India Catholic University 
Federation) samt Indiens nationella kyrkoråd (National Council of Churches) att delta i 
arbetet. I förberedelsearbetet reflekterade man över innebörden av böneveckan och beslöt 
därefter att knyta an till de stora orättvisorna gentemot daliterna i Indien och i kyrkan. 
Sökandet efter synlig enhet kan inte skiljas från arbetet mot det förtryck som kastsystemet 
innebär och lyfta fram sådant som kan bidra till enhet med de fattigaste av de fattiga.  

Daliterna är de grupper i det indiska samhället som också kallas kastlösa. Det är människor 
som allra värst har drabbats av kastsystemet, vilket är en mycket strikt form av social 
uppdelning som grundas på föreställningar om rituell renhet och orenhet. I själva 
kastsystemet betraktas olika kaster som ”högre” eller ”lägre”. Daliterna betraktas som de 
mest orena och eftersom de anses orena omgivningen placeras de utanför kastsystemet. 
Tidigare kallades de också för ”oberörbara”. 2  På grund av kastsystemet är daliterna socialt 
marginaliserade, politiskt underrepresenterade, ekonomiskt exploaterade och kulturellt 
underkuvade. Nästan 80 procent av indiska kristna har dalitbakgrund.   

Trots oerhörda framsteg under 1900-talet förblir Indiens kyrkor delade längs de 
läroskillnader som ärvts från Europa och andra delar av världen. Den kristna splittringen i 
Indien, inom och mellan kyrkorna, förstärks ytterligare av kastsystemet. Kastsystemet utgör 
precis som apartheid, rasism och nationalism ett allvarligt hot mot enhet bland de kristna i 
Indien och därmed också ett hot mot den världsvida kyrkans vittnesbörd om kyrkan som 
Kristi kropp. Kastväsendet är en splittringsfaktor och just därför en akut lärofråga. Det är i 
detta sammanhang som böneveckan för kristen enhet inbjuder oss att reflektera över den 
välkända bibeltexten från Mika 6:6-8 och sätta fokus på frågan om vad Gud begär av oss. 
Daliternas erfarenheter kan då tjäna som den brännpunkt från vilken de teologiska 
reflektionerna över bibeltemat kommer.  

Introduktion till profeten Mikas bok 

Mika är en av de tolv mindre profeterna i Gamla testamentet. Han verkade ungefär under 
åren 737-690 f.Kr. i Juda rike. Han kom från Moreshet, sydväst om Jerusalem och profeterade 
då Jotam, Achas och Hiskia regerade i Juda rike (Mik 1:1). Han levde under samma politiska, 
ekonomiska, moraliska och religiösa villkor som sin samtida Jesaja. Liksom denna 
profeterade han om Samarias förstörelse och invasionen i Sydriket av Assyriens kung år 701 

                                                      

 

2 Ordet dalit betyder förtryckt och används av de oberörbara själva. Mahatma Gandhi använde beteckningen Harijan, Guds barn.  
Men ordet Harijan kan också betyda ”faderlös”. (Ö.a.) 
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f.Kr. Hans sorg, då han gråter över sitt folks plåga, ger grundtonen i hans bok. Han vänder 
sin vrede mot ledarna (2:1-5) och prästerna som hade svikit folket. 

Mikaboken hör litterärt till den profetiska traditionen. I centrum för budskapet står 
domsutsagorna. Boken visar i tre delar en väg från domsord i största allmänhet (Kap 1-3), till 
förkunnelse av frälsning (kap. 4-5) fram till avsnittet om dom och firandet av frälsningen 
(kap. 6-7).  

I den första delen kritiserar Mika häftig dem som har makten, såväl politiskt som religiöst, 
för missbruk av makten och stöld från de fattiga: de flår huden av människor och sliter köttet av 
deras ben (3:2) och tar mutor när de dömer (3:11).   

I den andra delen av boken uppmanar Mika folket till pilgrimsvandring att gå upp till Herrens 
berg... Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa (4:2). Guds domslut uppenbaras i den 
tredje delen och följs av uppmaningen att vänta på hoppet om frälsning med tilltro till den 
Gud som tar bort skuld och förlåter synd (7:18). Detta hopp fokuserar på Messias som skall vara 
fredens herre (5:5). Han skall komma från Betlehem (5:2) och föra frälsning och bli ärad över 
hela jorden (5:4). Slutligen kalla Mika alla världens nationer att delta i denna vandring, att ta 
del av rättvisa och fred, vilket är deras frälsning. 

Mikas starka uppmaning till rättvisa och fred koncentreras i kapitlen 6:1-7:7, den del från 
vilken temat för årets ekumeniska bönevecka hämtats. Han sätter in rättvisa och fred i 
historien av gemenskap mellan Gud och mänskligheten, men understryker att denna historia 
gör det nödvändigt med en utmaning till starka etiska konsekvenser. På samma sätt som 
andra profeter som levde under Israels kungatid påminner Mika folket om att Gud har 
räddat dem från slaveriet i Egypten och kallat dem genom sitt förbund att leva i ett samhälle 
som är byggt på människovärde, jämställdhet och rättvisa. Därför är sann tro på Gud 
omöjlig att skilja från personlig helgelse och sökande efter social rättvisa. Guds frälsning från 
slaveri och daglig förödmjukelse kräver mer än bara gudstjänst, offer och brännoffer (6:7). 
Det enda Herren begär av dig [är] att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.  
(jfr 6:8).  

På många sätt kan den situation som Guds folk befann sig i på Mikas tid jämföras med läget 
för daliterna i Indien, som också lever under förtryck och orättfärdighet genom dem som 
förnekar dem deras rättigheter och värdighet. 

Mika beskrev girigheten hos dem som utnyttjade de fattiga som de som flår huden av 
människor och sliter köttet av deras ben... drar huden av dem och krossar benen (3:3). Mika 
avvisande av sådana ritualer och offer, som förtog deras värde genom avsaknad av strävan 
efter rättvisa. Han talade om Guds förväntan på att rättvisan borde vara grundvalen för 
religion och ritualer.  

Mikas budskap blir profetiskt i en situation där diskrimineringen av daliter legitimeras av 
religiösa skäl och föreställningar om rituell renhet och nedsmutsning. I daliternas nuvarande 
läge uppmanas vi, genom Mikas envisa yrkande på den moraliska sidan av vår tro, att fråga 
oss själva vad Gud i sanning begär av oss - offer eller att vandra med Gud i rättvisa och fred.  

 

Det kristna lärjungaskapet – en vandring under åtta dagar 

Det kristna lärjungaskapets väg innebär att vandra rättvisans, barmhärtighetens och 
ödmjukhetens väg. Bilden av en ”vandring” har valts för att hålla samman de åtta dagarnas 
bön, eftersom ”vandring är en aktiv, målmedveten och pågående handling. Bilden av 
vandring förmedlar den dynamik som är kännemärke på ett kristet lärjungaskap. Dessutom 
är temat för Kyrkornas världsråd tionde generalförsamling, som kommer att hållas i Busan, 
Korea, 2013: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred”. Detta reflekterar bilden av den 
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Treenige Guden som följer mänskligheten och själv vandrar i mänsklighetens historia, där 
han inbjuder alla folk att vandra i gemenskap.  

De åtta underrubrikerna för veckan hör samman med olika sätt att vandra och vill ge oss 
redskap att se på olika dimensioner av ett autentiskt kristet lärjungaskap på den 
rättfärdighetens väg som leder till livet (Ords 12:28a).  

Dag 1: Att vandra under samtal  

Vi reflekterar kring vikten av att praktisera dialog och samtal som ett sätt att överbrygga 
murar. Både inom ekumeniken och i kampen för människors frihet runtom vår värld är 
förmågan att tala och lyssna viktig. I ett sådant äkta samtal kan vi komma att känna igen 
Kristus tydligare.  

Dag 2: Att vandra med Kristi brutna kropp 

Då vi ser sambandet av solidaritet mellan den korsfäste Kristus och ”de brutna 
människorna” i vår värld, som daliterna, söker vi som kristna tillsammans att lära oss själva 
på ett djupare sätt vad solidaritet kan innebära. Särskilt öppnas förhållandet mellan nattvard 
och rättvisa och kristna inbjuds att upptäcka praktiska vägar för att leva eukaristiskt i 
världen.  

Dag 3: Att vandra mot friheten 

 Idag inbjuds vi att fira den kamp som äger rum i gemenskaper runtom i världen där 
förtryckta, likt daliterna i Indien, protesterar mot allt det som förslavar människor. Som 
kristna, förpliktade till djupare enhet, lär vi oss, när vi avlägsnar allt det som skiljer 
människor från varandra, att är detta en väsentlig del av livets fullhet och frihet i den heliga 
Anden.  

Dag 4: Att vandra som barn av jorden 

Medvetandet om vår plats i Guds skapelse för oss samman när vi upptäcker vårt ömsesidiga 
beroende av varandra och av jorden. Genom att reflektera över den brådskande utmaningen 
att ta vara på miljön samt att anständigt och rättvist dela på det vår jord ger oss, kallas 
kristna till ett liv med aktivt vittnesbörd i Jubelårets anda. 

Dag 5: Att vandra som Jesu vänner 

Idag reflekterar vi över de bibliska bilderna om mänsklig vänskap och kärlek som modeller 
för Guds kärlek till varje människa. Att se oss själva som Guds älskade vänner får 
konsekvenser för våra relationer i gemenskapen kring Jesus. Alla skiljemurar och 
utanförskap i kyrkan rimmar dåligt med den gemenskap där alla är likställda som Jesu 
älskade vänner.  

Dag 6: Att vandra bortom gränser 

Att vandra med Gud innebär att gå över de murar som delar och skadar Guds barn. De 
bibliska läsningarna denna dag betraktar de olika sätt på vilka mänskliga murar genombryts. 
Detta når sin höjdpunkt i aposteln Paulus undervisning att är ni döpta in i Kristus har ni också 
iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i 
Kristus Jesus.  

Dag 7: Att vandra i solidaritet 

Att vandra ödmjukt tillsammans med Gud betyder att vandra i solidaritet med alla som 
kämpar för rättvisa och fred. Att vandra i solidaritet har konsekvenser inte bara för enskilda 
troende utan också för den sanna identiteten och uppdraget i hela den kristna gemenskapen. 
Kyrkan är kallad och befullmäktigad att dela allas lidande, att försvara och vårda sig om de 
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fattiga, de nödställda och de marginaliserade. Detta är en del av vår bön för kristen enhet 
denna vecka. 

Dag 8: Att vandra under jubel 

De bibliska texterna denna dag berättar om firandet, inte som ett firande av framgångsrikt 
fullbordande, utan ett firande som tecken på hoppet till Gud och Guds rättvisa. På samma 
sätt är firandet av böneveckan för kristen enhet vårt tecken på hopp att vår enhet skall 
uppnås enligt Guds tid och med Guds medel. 

Sammanfattning 

Vad Gud begär av oss idag är att vandra rättvisans, barmhärtighetens och ödmjukhetens 
väg. Denna lärjungaskapets väg innebär att vandra nära Guds rikes väg och inte vår tids 
stormakters motorväg. Att vandra på rättfärdighetens väg inbegriper kampens försakelse, 
den isolering som följer på protesten och risken att förbindas med ”härskarna och makterna” 
(Ef 6:12). Detta gäller särskilt när de som talar ut om rättvisa betecknas som bråkmakare och 
fridsstörare. I den situationen behöver vi förstå att fred och enhet bara kan uppnås om de är 
grundade på rättvisa.  

Med daliterna som fokus under böneveckan för kristen enhet innebär denna lärjungaskapets 
vandring bildligt talat ”en vandring som ackompanjeras av slagen på daliternas trumma”. 
Åtskilliga dalitgrupper har associerats med professionellt rituellt trummande i indiska byar. 
Dalitiskt trummande innebar inte bara närvaron av det gudomliga, utan gjorde det också 
möjligt för trygg passage när man gick igenom ett samhälle och varnade för det som ansågs 
som ont. Daliternas trummande har idag återupptäckts som ett sätt att fira den dalitiska 
kulturen och identiteten.  

När vi alltså talar om ”en lärjungaskapets vandring som ackompanjeras av dalitiska 
trummor” handlar det om en form av lärjungaskap som ständigt påminns om Guds 
förblivande närvaro med de mest marginaliserade. Det påminner också om den sortens 
lärjungaskap som erkänner daliternas trotsiga styrka att möta det onda och bidra till 
välfärden i den vidare samhällsgemenskapen. Vi påminns om ett slags lärjungaskap som 
bekräftar daliternas kultur och identitet som en oväntad del av erfarenheterna av Kristi 
närvaro (jmf Matt 25:40). Ett sådant lärjungaskap kommer att leda till sann solidaritet liksom 
också de uttryck för kristen enhet som är fria från diskriminering och uteslutning.  

Ett av de yrken som är förknippade med en del dalitgrupper i Indien är sandalmakare. Som 
ett av sätten för dalitiska grupper att överleva utgör deras erfarenheter av att foga samman 
delarna av en sandal ett uttryck för trotsighet och hopp under förnedrande och omänskliga 
villkor. 

Det är hoppet om de dagliga reflektionerna över sandalerna vi tar på oss, som gåvor från 
daliternas dagliga erfarenheter av överlevnad mitt i kampen, vi försöker att vandra stigen av 
rättfärdighet i våra egna miljöer då vi gör det Gud begär av oss. ”Varje skymt av fördomar 
som grundas på kast i relationerna mellan kristna”, sa påven Johannes Paulus II, ”är 
motsatsen till genuin mänsklig solidaritet, ett hot mot ’äkta andlighet och ett allvarligt hinder 
för kyrkans evangelisationsuppdrag”. 3  Må rättvisans, enhetens och fredens Gud ge oss kraft 
att vara sanna tecken på mänsklig solidaritet genom att ge oss styrka att utföra det Gud 
begär av oss.  

                                                      

 

3 Påvens hälsning till biskoparna i Madras-Mylapore, Madurai och Pondicherry-Cuddalore, 17 november 2003 
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Ekumenisk gudstjänst 

 

 
Följande introduktion och gudstjänstordning följer originaltexten från Indien. En förkortad och redigerad 
gudstjänstordning för svenska förhållanden finns i foldern för Böneveckan 
 

 

Detta års gudstjänst speglar den ungdomliga karaktären hos kristna studentrörelsen i Indien. 
Den utgår från daliternas verklighet och erbjuder tillfälle att dela deras spiritualitet.  En del 
inslag i gudstjänsten kommer från det dalitiska sammanhanget, inklusive användningen av 
trummor och bhajan, som är en slags sjungen poesi för att bekräfta tron på Gud. Ett tredje 
inslag i gudstjänsten, som är speciellt, är delandet av trosvittnesbörd som ger uttryck för den 
daliternas kamp för att göra det rätta, leva i kärlek och troget hålla sig till Gud (jfr Mika 6:6-
8). Gudstjänsten avslutas med tecken på delande, vilket är vanligt i dalitiska 
gemenskapsgrupper – i detta fall genom att dela groddar av säd eller planta för att 
symbolisera kallelse n till hopp och förvandling.  

Under böneveckan för kristen enhet kommer kristna över hela världen att i ekumenisk 
gemenskap utforska vad innebörden är av att göra det rätta, leva i kärlek och vandra 
ödmjukt med Gud. Detta tema utvecklas under åtta dagar med bilden av en vandring. För 
dalitiska församlingar är vandringen mot frihet oskiljaktigt förenad med att vandra enade 
tillsammans. På det sättet är vår vandring denna vecka tillsammans med daliterna och med 
alla som ropar efter rättvisa en del av bön för kristen enhet.  

Kristna i Indien bör avvisa uppdelningen i kaster, på samma sätt som kristna världen över 
inte bör acceptera inbördes splittring: Är Kristus delad? (1 Kor 1:13). Därför samlas vi till 
gudstjänst för att be för den enhet som Kristus vill för sin kyrka. Vi är kallade att bryta ned 
skiljemuren mellan oss.  

Gudstjänstens struktur   

Gudstjänstordningen består av sex delar: Inledning, lovprisning och tacksägelse, 
syndabekännelse och förlåtelsens ord, Ordet och vittnesbörd om tron, förbön, samt 
välsignelse och sändning.  

I. Gudstjänsten börjar med ett preludium med trummor, som både symboliserar jubel över 
livet och motståndet mot förtryck av daliterna i Indien. Detta är en markering av trotset hos 
alla samhällen som kämpar för rättvisa och frihet över hela världen. Exempel på daliternas 
trummor finns på http://www.youtube.com/watch?v=7HDt7OmzUdw&feature=related. 
De grupper som inte har trummor kan hitta andra sätt för tillbedjan eller instrument som 
uttrycker samma intention. Källan till denna åkallan härrör från skrifter av den bengaliske 
poeten och nobelpristagaren Rabindranath Tagore. Samlingsdelen sammanfattas med en 
Bhajan, en sång ledd av en ledare och som repeteras av församlingen (Teluguspråket). 
Exempel på Bhajansånger kan hittas på Internet.  

II. Lovprisning och tacksägelse 

III. Syndabekännelse, förlåtelsens ord: Som ett tecken på förlåtelsen inbjuds församlingen 
att utväxla fridshälsning medan instrumentalmusik spelas.  

IV. Ordets gudstjänst börjar med läsning av texten för böneveckan, Mika 6:6-8. Denna följs 
av ett trosvittnesbörd från en verklig livssituation av en dalitkvinna vid namn Sarah. Denna 
händelse ägde rum 2008 i Khandamal, Orissastaten i centrala Indien där våldsamheter 
inträffade under en månad, då kristna (de flesta daliter) attackerades av hinduiska 

http://www.youtube.com/watch?v=7HDt7OmzUdw&feature=related
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extremister. Kristna gudstjänstrum och hem förstördes. Orissa hör till en av de fattigaste 
delarna av Indien, traditionellt förbunden de mest diskriminerade delarna av samhället. 
Under våldsamheterna dödades 59 människor, 115 kristna kyrkor förstördes, hem raserades 
och 50 000 hemlösa kristna sökte skydd i skogarna och senare i flyktingläger som sattes upp 
av den indiska regeringen. Omkring 80-90 procent av alla kristna i Indien är daliter. Precis 
som Sarah i berättelsen har majoriteten av daliterna inte fått någon ersättning för att bli 
kristna, så som man ibland hävdar; en stor andel av daliterna övergick till kristendomen när 
de kom till missionerna för att söka skydd mot det förtryckande kastsystemet. De bad om 
den frihet de trodde de kunde få under den helande kraften från befrielsens Gud.  

(Ett motsvarande vittnesbörd från den egna miljön kan ges här.) 

Församlingen uppmanas därefter att meditera i stillhet över dessa vittnesbörd om tron 
medan vi fortsätter att lyssna till Guds ord.  

V. Förbön 

VI. Välsignelse och sändning: En typisk sedvänja hos daliterna är att dela mat. Vi föreslår 
därför att det hålls en gemensam måltid i slutet av gudstjänsten.  

 

Gudstjänstordning 

L: Ledare 

T: Textläsare 

F: Församlingen 

I. Inledning 

1. Preludium (med dalittrummor eller annan lämplig musik)  

Ledaren hälsar välkommen 

2. Inbjudan till gudstjänst  

L: Jesus sade: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Låt oss i 
tystnad ta emot den treenige Guden i vår mitt. 

Tystnad 

3. Åkallan  

T: Där sinnet är utan fruktan och huvudet hålls högt 
där kunskapen är fri 
där världen inte har splittrats till fragment av trånga husväggar  
där orden strömmar upp ur sanningens djup 
där outtröttlig strävan sträcker sina armar mot fulländning  
där förnuftets klara bäck inte har förlorat sin fåra i den torra ökensandens döda vana 
där sinnet leds framåt av dig till allt öppnare tanke och handling  
 
F: Min Far, låt mitt land vakna i den frihetens himmel. 

(Rabindranath Tagore)  
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4. Bhajan 

(En bönesång sittande eller knäböjande. Alternativt kan en annan lämplig hymn eller sång sjungas) 

Saranam (4)  
Divya jyotiye, saranam  
Shanthi dathane, saranam  
Karuna murthiye, saranam  
Saranam, saranam  
 

Översättning: 
Du är vår tillflykt 
Gudomliga ljus, du är vår tillflykt 
Fredsbärare, du är vår tillflykt  
Barmhärtighetens Herre, du är vår tillflykt 
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II: Lovprisning och tacksägelse 

(Ledaren uppmanar deltagarna att hålla varandras händer för att forma en mänsklig kedja av enhet 
och solidaritet medan de ber följande böner.) 

L: Vi prisar dig, o Gud, för att du har skapat oss med all vår mångfald. Vi tackar dig för 
gåvan av våra många kulturer, språk, olika uttryck för vår tro och traditioner samt etnisk 
mångfald, som har förblivit starka fast man är i minoritet. Lär oss att glädjas över våra skilda 
identiteter och traditioner och så stärka banden av vänskap och gemenskap som leder oss till 
djupare enhet. 

F: Hur gott och lyckligt är det inte när systrar och bröder lever tillsammans i enhet! 

L: Vi prisar dig, Jesus Kristus, för att du har försonat oss med Gud och med varandra genom 
din död och uppståndelse och lärt oss att respektera alla människors värde. Vi tackar dig för 
att du kommer in i våra liv och kallar oss varje dag att leva i solidaritet med dem vars 
värdighet bryts sönder av politiska, sociala och ekonomiska strukturer. Lär oss att leva ut 
budskapet om hoppet att du kan övervinna allt det som är ont i världen. 

F: Hur gott och lyckligt är det inte när systrar och bröder lever tillsammans i enhet! 

L: Vi prisar dig, heliga Ande, för den gåva av ömsesidigt beroende och solidaritet som är 
vårt arv som människor och kyrka. Lär oss att värdesätta de enhetens band vi får ta emot när 
vi ber om din ständiga närvaro hos oss. Inspirera oss på vår väg till synlig och fullständig 
enhet mellan oss. Lär oss att samverka med alla de människor, som engagerar sig i kampen 
för livet.  

F: Hur gott och lyckligt är det inte när systrar och bröder lever tillsammans i enhet! 

III. Syndabekännelse och förlåtelsens ord 

L: Vi vet att vi redan är ett i Kristus. Trots detta har vi, i vår mänskliga svaghet, inte alltid 
förmått vittna om denna verklighet. Låt oss nu bekänna vår synd och skuld och söka efter 
Guds helande. 

Tystnad 

 

F: Vi kommer inför dina fötter i ödmjukhet o Gud, när vi kommer ihåg vår synd och den 
splittring för vilken vi bär ansvar. Vi bekänner att vi bevarar nedärvda mänskliga murar som 
skiljer oss kristna åt. Vi ber om din förlåtelse för att vi ofta som kyrkor har använt vår 
historia och vårt förflutna för att skapa skillnader mellan oss. Förlåt oss och hjälp oss att 
fortsätta sträva efter enhet genom Jesus Kristus vår Herre.  

Bön 

F: Jesus, kom nu i vår mitt och hela oss och vår splittring. Led oss på rättfärdighetens vägar 
så att alla kan finna livet. 

Jesus, kom nu i vår mitt och lär oss hur vi skall lyssna till ropen från dem som vi har skjutit 
undan och som därför blivit marginaliserade.  

Jesus, kom nu i vår mitt och inspirera oss att arbeta tillsammans med alla dem som strävar 
efter befrielse och att bygga enhet i din brutna kropp. 

Försäkran om förlåtelse 

L: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna 
och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9). 
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(Ledaren inbjuder församlingen att dela denna försäkran om förlåtelse genom att vända sig 
mot varandra och utväxla fridshälsningen. Detta kan ske under instrumentalmusik.) 

IV. Ordets gudstjänst   

1. Första läsningen: Mika 6:6-8  

2. Ett vittnesbörd om tro 

När de kom för att hämta Sarah Digal var hon inte där. Hon hade flytt med fem barn och sin 
svärmor i släptåg till säkerheten i djungeln någon kilometer bort. Då satte de eld på allt som 
hon hade lämnat kvar, en inramad bild på Jesus, en bibel på oriyaspråket, köksredskapen 
några kläder, mattor och sänglinne. När Sarah försiktigt smög tillbaka då hon såg att faran 
var över, var hennes hem borta. Det som var kvar var brinnande glöd, aska och rök. 
Grannarna kom för att dela sorgen med henne. Sarah stod där och såg sig omkring och drog 
hon sin sari över huvudet. Hon började be: ”Herre, förlåt oss våra synder. Jesus, du är den 
ende. Fräls oss ur vår nöd. Gör oss fria, Herre.” Orden strömmande fram. Sarahs barn slöt 
sakta upp kring henne. Hon grät när hon bad Gud om befrielse. Henens grannar och andra 
runt omkring henne förenade sig med henne. Detta var ett uttryck för solidaritet och 
gemenskap och en stark påminnelse att ingenting kan skilja en kvinna från hennes Gud. ”Jag 
kommer att dö, men jag kommer aldrig att upphöra vara en kristen”, sa Sarah medan hon 
grät.  

(Andra vittnesbörd om tro)  

L: Låt oss i tystand meditera över dessa vittnesbörd om tro. När vi hör om den tro som syster 
Sarah och andra visat oss, låt oss utmanas själva på trons väg. 

Tystnad 

3. Psaltaren 86:11-16 

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning. 
Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. 

På rättfärdighetens väg är liv. 

Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av allt mitt hjärta och alltid ära ditt namn, 
ty din godhet mot mig är stor, du räddar mig ur dödsrikets djup 

På rättfärdighetens väg är liv. 

Gud, de övermodiga angriper mig, en skara våldsmän står efter mitt liv. 
De räknar inte med dig. 

På rättfärdighetens väg är liv. 

Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud,  
sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. 
Vänd dig till mig, var barmhärtig. Ge din tjänare kraft, rädda din tjänarinnas son. 

På rättfärdighetens väg är liv.  

4. Andra läsningen: Gal 3.26-28 

En evangeliesång kan sjungas 

5. Evangelieläsning; Luk 24:13-35 

En lämplig psalm kan sjungas 

6. Predikan 
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V. Förbön  

L: När vi vandrar under samtal låt oss påminna oss om allt som görs av den ekumeniska 
rörelsen för att förverkliga den enhet Kristus vill med sin kyrka.  

F: Sänd din Ande för att stärka vår vilja och fördjupa våra samtal för att förverkliga Jesu bön i oss.   

L: När vi vandrar med Kristi brutna kropp är vi smärtsamt medvetna om att vi fortfarande 
är oförmögna att dela brödsbrytelsen med varandra. Påskynda den dag då vi kan förverkliga 
fullheten av gemenskapen vid Herrens bord. 

F: Låt våra hjärtan brinna av önskan att övervinna allt som skiljer oss åt så att vi kan se en enande 
Kristus rakt genom vår brustenhet. 

L: När vi vandrar mot friheten, låt oss tillsammans med daliterna komma ihåg andra 
människor som är utsatta för liknande slag av diskriminering. Må kyrkornas enhet bli ett 
tecken för hopp i orättfärdiga situationer. 

F: Stärk våra kyrkors förpliktelse att skapa utrymme i vårt samhälle och våra gemenskaper där 
människor kan leva i värdighet och frihet. Låt oss förvandlas genom deras gåvor och närvaro. 

L: När vi vandrar som jordens barn, förstår vi att vi är på pilgrimsfärd i skapelsens 
underbara gåva som vi fått. Låt oss värna om jorden som din skapelse och gör oss lyhörda 
när vi vårdar oss om den.  

F: Låt din Ande förnya skapelsen och gör oss medvetna om de jordlösa, som ofta är bärare av 
traditioner att aktsamt vårda jorden och dess resurser.  

L: När vi vandrar som Jesu vänner, låt oss slå följe med marginaliserade grupper i världen 
som Jesus identifierar sig med när de söker frihet och värdighet. Låt oss hjälpa dessa vänner 
till Kristus, som ofta förföljs när de väljer Kristus och förkastar orättvisa strukturer.  

F: Vidga och fördjupa vår gemenskap och vänskap med dig och med varandra så att vi förblir i tro och 
trogna mot din kallelse.  

L: När vi vandrar över gränserna, låt oss bygga samhällen med enhet och likställighet.  

F: Ge oss mod så att vi kan övervinna de kulturer och strukturer som hindrar oss från att erkänna 
Guds närvaro hos varandra.  

L: När vi vandrar i solidaritet med kvinnor som Sarah och andra offer för diskriminering och 
orättvisor, befria oss från vår oförmåga att gripa in.  

F: Omge oss med din kärlek när vi bekräftar att varje människa vi möter är Guds avbild.  

L: När vi vandrar i jubel upptäcker vi att den enhet vi delar i våra gemenskaper är ett 
vittnesbörd om trons och hoppets evangelium. När vi firar enheten, låt oss glädjas över vår 
rika mångfald som återspeglar livet i den treenige Guden.  

F: Låt oss jubla över den underbara mångfald av mänskligt liv, som fötts ur kampen för värdighet mitt 
under förtryck och se det som ett tecken på din bestående trohet till ditt folk.  

L: Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.  

Herrens bön  

VI. Välsignelse och sändning 

L: Kom till oss, Treenige Gud, som föder oss, och påminn oss om den plan du har för var och 
en av oss och för våra kyrkor.  
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F: Amen  

L: Gå före oss, Treenige Gud, du som stärker oss, och led oss på enhetens väg. 

F: Amen   

L: Kalla oss till ett rikligt liv, Treenige Gud, du som uppehåller oss, när vi står tillsammans 
och tillber dig. 

F: Amen   

L: Gå ut i världen för att hela och bli helad. 

F: Vi tackar dig, Gud.   

Slutpsalm 

Som ett tecken på enheten i Kristus föreslås en delad måltid.  



 

 
16 

Bibliska reflektioner och böner för de åtta dagarna 

Dag 1  Att vandra under samtal  

Läsningar 

1 Mos 11:1-9  Berättelsen om Babel och splittringens arv 
Psalt 34:11-18     ”Kom… lyssna.” Guds inbjudan till samtal  
Apg 2:1-12   Andens utgjutande, gåvan att förstå   
Luk 24:13-25  Samtal på vägen med den uppståndne Jesus 

Kommentar 

Att vandra ödmjukt med Gud innebär att vandra under samtal med varandra och med Gud 
medan vi ständigt lyssnar uppmärksamt på varandra. Så börjar vi vårt firande av 
böneveckan för kristen enhet genom att reflektera över bibliska texter som talar om den 
viktiga vanan att samtala.  

Samtalet har alltid varit centralt för den ekumeniska rörelsen. Det ger utrymme att lära av 
varandra, dela det vi har gemensamt, men också uppleva hur svårt det är att bli hörd och 
räknad med. Så utvecklas en ömsesidig förståelse. De gåvor som springer fram ur sökandet 
efter enhet blir en del av vår grundläggande kallelse att svara på det Herren begär av oss. 
Genom ärliga samtal förverkligar vi rättvisa och lär oss vänlighet. Erfarenheterna av befrielse 
från olika delar av världen gör det tydligt, att isoleringen bland människor som tvingas leva i 
fattigdom övervinns genom dialog.  

Både dagens läsning ur första Moseboken och berättelsen om pingsten reflekterar något av 
denna mänskliga handling och dess plats i Guds befriande plan för människor. Berättelsen 
om tornet i Babel beskriver först hur stora ting är möjliga när det inte finns några språkliga 
barriärer. Denna berättelse visar emellertid hur denna möjlighet kan missbrukas genom 
självförhärligande: Låt oss göra oss ett namn blir motiv för att bygga den stora staden. Till slut 
leder detta projekt till förbistring av språket. Från denna stund måste vi återvinna vår sanna 
mänsklighet genom att tålmodigt lyssna in den andre som är främling för oss.  

Genom kraften av Jesu uppståndelse och utgjutandet av den heliga Anden vid pingsten blir 
förståelsen rakt genom olikheterna möjlig på ett nytt sätt. Nu inbjuds vi att dela gåvan av att 
tala och att lyssna vända mot Herren och mot friheten. Vi är kallade att vandra i Anden. 

Lärjungarnas upplevelse på vägen till Emmaus var ett samtal som ägde rum när man 
vandrade tillsammans, men också av besvikelsen över att förlora ett hopp.  Vi kan känna 
igen oss här som kyrkor, när vi lever med splittring på olika nivåer, och som samhällen, som 
är splittrade av fördomar och rädsla för den andre. Ändå är det just här som Jesus går in i 
samtalet – inte genom att spela en roll som överlägsen lärare, utan som en som vandrar sida 
vid sida med sina lärjungar. Han vill bli en del av våra samtal och vår önskan är att han ska 
stanna kvar och tala mer med oss, så att det blir ett levande möte med den Uppståndne 
Herren.  

Varje kristen vet något om detta möte med Jesus och kraften som brann inom oss. Denna 
erfarenhet av uppståndelsen kallar oss till djupare enhet med Jesus. Ständiga samtal med 
varandra och med Jesus – också när vi är förvirrade – håller oss kvar på vägen mot enhet.  

Bön 

Jesus Kristus, vi förkunnar med glädje vår gemensamma identitet i dig. Vi tackar dig för att 
du inbjuder oss till kärlekens samtal med dig. Öppna våra hjärtan för att delta djupare i din 
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bön med Fadern om att vi ska bli ett så vi kommer allt närmare varandra när vi vandrar 
tillsammans.  

Ge oss mod att tillsammans bära vittnesbördet om sanningen. Låt våra samtal också 
innesluta dem som bidrar splittringen.  Sänd din Ande för att ge oss kraft att utmana de 
situationer där värdighet och medlidande saknas i våra samhällen, i våra nationer och i vår 
värld. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Amen.4  

Frågor 

 Var och hur för vi verkliga samtal mitt i de olikheter som splittrar oss? 

 Är vårt våra samtal inriktade på egna stora projekt eller mot det nya liv som bär med 
sig hoppet om uppståndelse? 

 Vilka människor för vi samtal med och vilka finns inte med i våra samtal? Varför?  

 

Dag 2 Att vandra med Kristi brutna kropp 

Läsningar 

Hes 37:1-14  “Kan dessa ben få liv igen?”  
Ps 22:1-8   Guds tjänare, hånad och föraktad, ropar till Gud  
Heb 13:12-16  Kallelsen att gå till Jesus “utanför lägret” 
Luk 22:14-23  Jesus bryter brödet och ger sig själv som gåva före sitt lidande  

Kommentar 

Att vandra ödmjukt med Gud betyder att lyssna till kallelsen att vandra bortom områden för 
vår egen bekvämlighet och att slå följe med andra, särskilt med dem som lider.  

– Våra ben är förtorkade, vårt hopp är ute, vi är förlorade. Dessa ord från Hesekiel (37:11) ger röst 
åt många människors erfarenheter över hela vår värld idag. I Indien utgör daliterna en 
förtryckt folkgrupp, vars liv tydligt talar om detta lidande – ett lidande som Kristus, den 
korsfäste, delar. Tillsammans med människor som utsätts för orättvisor i alla tider och på 
alla platser ropar Jesus till Fadern: - Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?  

Kristna människor är kallade att vandra korsets väg. Hebreerbrevet tydliggör inte bara 
frälsningsgärningen i Jesu lidande bland de marginaliserade, utan också nödvändigheten för 
hans lärjungar att gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. När vi möter dem som, 
liksom daliterna, ställts utanför och känner igen den Korsfäste i deras lidanden blir 
riktningen hur vi skall vandra tydlig: att leva med Kristus betyder att leva i solidaritet med 
de marginaliserade, vars lidande han delar. 

Kristi kropp som bröts ned på korset är bruten för er. Berättelsen om Kristi lidande och död 
föregås av berättelsen om den sista måltiden: denna firas sedan som en seger över döden 
varje gång vi firar nattvard. I detta firande är Kristi brutna kropp också hans uppståndna och 
förhärligade kropp: hans kropp är bruten så att vi kan dela hans liv och vara en enda kropp, 
genom honom.  

Som kristna på väg till enhet ser vi ofta nattvarden som den plats där vår splittrings skandal 
blir smärtsamt tydlig. Vi vet att vi ännu inte helt kan dela detta sakrament tillsammans som 

                                                      

 

4 Slutorden i alla veckans böner är en bön, som anknyter till temat för Kyrkorna världsråds tionde 
generalförsamling i Busan, Sydkorea 2013, ” Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.” 
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vi borde. Detta kallar oss att förnya våra ansträngningar på väg mot en djupare enhet med 
varandra.  

Läsningarna denna dag visar också ett annat tankespår. Att vandra med Kristi brutna kropp 
öppnar en väg att leva eukaristiskt med varandra: att dela brödet med dem som hungrar, att 
bryta ned de skiljemurar som fattigdom och brist på jämlikhet skapar - också detta är att 
eukaristiska handlingar, där alla kristna är kallade att arbeta tillsammans. Påven Benedikt 
XVI utformar sina tankar om nattvarden för kyrkan just på detta sätt: ”detta är ett sakrament 
inte bara att tro på och fira utan också att leva” (Sacramentum caritatis, SC). För att anknyta till 
den ortodoxa förståelsen av begreppet ”liturgin efter liturgin” betygas här att det inte finns 
något ”äkta mänskligt” som inte har sin förebild och sitt liv i nattvarden (SC 71). 

Bön  

Medlidandets Gud, din Son dog på korset så att vår splittring skulle helas genom hans 
brutna kropp på korset. Ändå korsfäster vi honom på nytt och på nytt igen med vår 
splittring och med strukturer och handlande som förhindrar din kärleks omsorg och 
undergräver din rättvisa gentemot dem som inte får del av din skapelses gåvor. Sänd oss din 
Ande för att andas in liv och helande i vår brustenhet så att vi kan vittna tillsammans om 
Kristi rättfärdighet och kärlek. Vandra med oss mot den dag då vi kan dela ett enda bröd och 
en enda bägare vid ett gemensamt bord. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Amen.  

Frågor  

 I ljuset av den profetiska tradition där Gud vill rättvisa snarare än riter utan 
rättfärdighet behöver vi fråga: - Hur firas nattvarden, mysteriet om Jesu brutna kropp 
och det nya livet, på alla de platser där vi vandrar?  

 Vad kan vi göra, som kristna tillsammans, för att bättre bära vittnesbörd om vår 
enhet i Kristus på platser där splittring och marginalisering råder?  

  

Dag 3   Att vandra mot friheten  

Läsningar 

2 Mos 1:15-22 De hebreiska barnmorskorna lyder Gud mer än farao  
Ps 17:1-6   Den förtröstansfulla bönen är öppen för Guds blick 
2 Kor 3:17-18  Guds barns härliga frihet i Kristus 
Joh 4:4-26   Samtalet med Jesus leder den samariska kvinnan till ett befriat liv  

Kommentar 

Att vandra ödmjukt med Herren är alltid att vandra mot den frihet som öppnar sig för alla 
människor. Det är med detta i minnet vi firar. Vi firar mysteriet i kampen för den frihet som 
äger rum också på de platser där förtryck, fördomar och fattigdom tycks var omöjliga bördor 
att bära. Den bestämda vägran att acceptera omänskliga lagar och villkor – likt dem Farao 
gav åt barnmorskorna hos det förslavade hebreiska folket – kan verka vara enkla handlingar. 
Men det är ofta detta slags handlingar på väg till frihet som utspelar sig överallt i lokala 
samhällen. Därför firar vi frihetens målsättning med värdighet och full delaktighet av livets 
goda, så som man kan se i dalitiska samhällen. En sådan målinriktad vandring mot ett 
fullödigare liv visar Guds gåva till alla människor som uttrycks på olika sätt där ojämlikhet 
råder utöver vår värld.  

Denna vandring steg för steg på väg mot frihet från orättvis diskriminering och utövande av 
fördomar blir tydlig för oss i berättelsen om Jesu möte med den samariska kvinnan vid 
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brunnen. Här är det en kvinna som först av allt ifrågasätter de fördomar hon möter men 
också söker vägar för att lätta sitt eget livs bördor. Dessa frågor utgör startpunkten för 
hennes samtal med Jesus. Jesu själv går in i samtalet med henne utifrån både sitt behov av 
praktisk hjälp (han är törstig) och de ömsesidiga fördomar som tycks göra denna hjälp 
problematisk. Bit för bit öppnar sig vägen till ett friare liv för kvinnan, när den komplicerade 
verkligheten i hennes liv blir tydlig i ljuset av Jesu ord. Genom dessa personliga insikter 
vänder samtalet tillbaka och visar på det som delar två grupper av människor, nämligen på 
vilken plats de skall tillbe. Att tillbe i ande och sanning är vad som gäller. Här kan vi lära oss 
att bli fria från allt det som håller oss tillbaka från ett liv i hela dess fullhet.  

Att kallas till större frihet i Kristus är att kallas till djupare gemenskap. Allt det som skiljer 
oss åt – både som kristna, som söker efter enhet, och som människor, som splittras genom 
orättfärdiga traditioner och ojämlikhet – håller oss fångna och dolda för varandra. Vår frihet 
i Kristus betyder i stället ett nytt liv i Anden, som sätter oss i stånd att tillsammans stå inför 
Guds härlighet utan slöja för ansiktet. Det är i detta härlighets ljus vi lär oss att se varandra i 
sanning medan vi växer till Kristi likhet på väg mot fullheten i kristen enhet. 

Bön  

Befrielsens Gud, vi tackar dig för den frimodiga och hoppfyllda tron hos dem som kämpar 
för värdighet och fullhet i livet. Vi vet att du reser upp dem som är förtryckta och befriar 
dem som är bundna. Din son Jesus vandrar med oss för att visa oss vägen till sann frihet. 
Hjälp oss att ta vara på det vi fått och ge oss styrka att övervinna allt det som förslavar oss. 
Sänd oss din Ande, så att sanningen gör oss fria och så att vi med förenade röster kan 
förkunna din kärlek till världen. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Amen.   

Frågor 

 Finns det tider, också i våra kristna församlingar, då fördomar och världsliga domar – 
rörande kast, ålder, kön, ras och utbildningsbakgrund – hindrar oss att se varandra 
tydligt i ljuset av Guds härlighet? 

 Vilka små praktiska steg kan vi ta som kristna tillsammans mot Guds barns frihet 
(Rom 8:21) i våra kyrkor och i det omgivande samhället? 

 

Dag 4  Att vandra som barn av jorden 

Läsningar 

3 Mos 25:8-17 Jorden är till för allas bästa, inte för personlig vinning 
Ps 65:5b-13  Guds nåd som flödar fruktbärande över jorden och ger skörd 
Rom 8:18-25   Längtan efter hela skapelsens befrielse  
Joh 9:1-11  Jesus helar, både jorden, kroppen och vattnet   

Kommentar 

Om vi skall vandra i ödmjukhet med Gud behöver vi alltid vara uppmärksamma på att vi 
själva är del av Guds skapelse och mottagare av Guds gåvor. I dagens värld finns det ett 
växande medvetande om bättre förståelse för att vår sanna plats i skapelsen måste prioriteras 
av oss. Särskilt bland kristna finns det ett växande medvetande om att ett ekologiskt ansvar 
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utgör en del av att ”vandra i ödmjukhet med Gud”, Skaparen. Att det vi äger har getts oss av 
Gud i hans skapelse. Det är alltså inte bara upp till oss att göra vad vi önskar med den.  

Av detta skäl är kristna kallade att ägna tiden den 1 september till 4 oktober åt Tid för 
Skapelsen – något som iakttas av en växande grupp kyrkor.5 1989 proklamerade den 
ekumeniska patriarken Dimitrios I den 1 september som en dag av bön för miljöfrågorna. 
Den ortodoxa kyrkans liturgi börjar denna dag med att fira Guds skapelse av världen. 
Många kyrkor från de västliga traditionerna firar Franciscus av Assisi, författaren till 
”lovsång till skapelsen”. Början och slutet av denna period Tid för Skapelsen är därför 
förbundna med uppmärksamhet på skapelsen både i de östliga och västliga kristna 
traditionerna. 

Den kristna berättelsen handlar om befrielse för hela skapelsen - det är skapelsens egen 
berättelse. Tron på att Gud blev människa i Jesus på en särskild plats och vid en särskilt tid 
utgör en central övertygelse kring vilken alla kristna samlas. Denna tro på inkarnationen, 
som vi delar med varandra, bär med sig ett djupt erkännande av skapelsens betydelse – det 
gäller kroppen, maten, jorden, vattnet och allt det som föder våra liv som människor på 
denna jord. Jesus är helt och hållet en del av denna värld. Det är rätt chockerande att läsa om 
hur Jesus helar genom att använda sin egen saliv och stoft från jorden. Men det är en sanning 
i den meningen, att den skapade världen hör samman med Guds handlande för att ge oss 
nytt liv. 

Över hela världen brukas jorden ofta av de fattigaste människorna som själva sällan får ta 
del av frukten av sitt arbete. Detta är många daliters erfarenhet i Indien. Samtidigt är det just 
de dalitiska samhällena som visar en särskild omsorg om jorden. Detta springer fram ur den 
praktiska erfarenheten av deras arbete med marken.   

Omsorgen om jorden innefattar de grundläggande frågorna om hur människorna bör leva i 
skapelsen så alla människor får leva ett människovärdigt liv. Att jorden, arbetet med den och 
ägandet, så ofta är roten till ekonomisk ojämlikhet och förnedrande arbetsvillkor utgör en 
anledning för kristna tillsammans att ägna sig åt och arbeta med detta. Erkännandet av dessa 
faror för exploatering när det gäller jorden blir tydligt i tredje Mosebokens förordning om 
jubelåret. Landet och dess frukt är inte till för att vara ett medel att utnyttja varandra utan 
snarare ett sätt att arbeta med jorden för allas bästa. Detta är inte bara en religiös tanke, utan 
hör ihop med verkligt ekonomiskt och affärsmässigt handlande när det gäller hur jord 
brukas, köps och säljs.  

Bön 

Livets Gud, vi tackar dig för jorden och för dem som vårdar sig om den och frambringar dess 
frukter. Må Anden, livgivaren, hjälpa oss att erkänna att vi är en del av skapelsens 
gemenskapsväv. Lär oss att vårda jorden och lyssna till skapelsens rop. Hjälp oss att i 
sanning vandra tillsammans i Kristi fotspår, att hela allt det som skadar denna jord och se till 
att allt det som jorden frambringar delas rättvist. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. 
Amen.  

Frågor 

                                                      

 

5 På Sveriges kristna råds hemsida kan man läsa mer om denna böneperiod för skapelsens bevarande: 
http://www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-teologi/boneperiod-for-skapelsens-bevarande/ 

 

http://www.skr.org/verksamheter/ekumenisk-teologi/boneperiod-for-skapelsens-bevarande/
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 Dagens läsningar inbjuder oss kristna till enat handlande i omsorg om vår jord. Hur 
kan vi praktisera jubelårets anda i våra liv som kristna tillsammans?  

 Var i våra kristna församlingar möter vi sådant som skadar och utplundrar jorden? 
Hur kan vi arbeta mer tillsammans för att lära och undervisa om vördnad för Guds 
skapelse?  

 

Dag 5  Att vandra som Jesu vänner   

Läsningar 

Höga v 1:5-8   Kärleken och den älskade 
Ps 139:1-6   Du rannsakar mig och känner mig 
3 Joh 2-8   Gästfrihet för vänner i Kristus 
Joh 15:12-17   Jag kallar er vänner  

Kommentar 

Att vandra i ödmjukhet med Gud innebär att inte vandra ensam. Det betyder att vandra 
tillsammans med dem som utgör levande tecken på Guds närvaro bland oss, våra vänner. 
Jag kallar er vänner, säger Jesus i Johannesevangeliet. I kärlekens frihet har vi förmåga att välja 
våra vänner och bli utvalda av dem. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er, säger Jesus till 
var och en av oss. Jesu vänskap med oss förvandlar och förändrar våra relationer med både 
familj och samhälle. Den berättar om Guds djupa och förblivande kärlek till oss alla.  

Bibelns kärlekspoem, Höga visan, har tolkats på olika sätt - som Guds kärlek till Israel eller 
som Kristi kärlek till kyrkan.   Den förblir ett vittnesbörd om en kärlek mellan älskande som 
sträcker sig över påtvingade murar i samhället. När älskarinnan säger till sin älskade jag är 
svart och skön är hennes ord en vädjan: Bry dig inte om att jag är svart. Men älskaren ser på 
henne och väljer kärleken på samma sätt som Gud gör i Kristus. Daliterna vet, att när Gud 
ser på dem är det med samma passionerade kärlek. När Gud säger till daliterna: ”jag kallar 
er vänner” är detta en form av befrielse från den omänsklighet och orättfärdighet som 
kastsystemet har medfört för dem. I Indien idag är det en dyrbar gåva för en dalit att bli en 
vän till Jesus.  

Vad är det Gud begär av dem som är kallade att vandra tillsammans med Jesus och hans 
vänner? I Indien innebär det en kallelse till kyrkorna att ta emot daliterna som likvärdiga 
vänner till sina gemensamma vänner. En sådan kallelse att bli vänner med Jesu vänner är ett 
annat sätt att förstå den kristna enheten om vilken vi ber denna vecka. Kristna över hela 
världen kallas att bli vänner med alla dem som kämpar mot diskriminering och orättvisor. 
Vandringen på vägen mot kristen enhet kräver att vi vandrar i ödmjukhet med Gud och som 
vänner till Jesus.  

Bön 

Jesus, från din första stund i livet har du erbjudit oss din vänskap. Din kärlek omfamnar alla 
folk, särskilt dem som har uteslutits eller förkastats på grund av mänskliga påhitt om kast, 
ras eller hudfärg. Hjälp oss att, uppfyllda av förtroende och värde genom dig, vandra i 
solidaritet med varandra och omfamna varandra som Guds barn i Anden. Livets Gud, led 
oss till rättvisa och fred. Amen.  

Frågor 

 Vilka är det i ert samhälle som Kristus kallar till vänskap? 
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 Vad är det som hindrar Jesu vänner att vara vänner med varandra? 

 Hur utmanas kyrkornas splittring av att vara vänner till en och samme Jesus? 

 

Dag 6  Att vandra bortom gränser  

Läsningar  

Rut 4:13-18   Efterkommande till Rut och Boas  
Ps 113   Gud hjälper den behövande 
Ef 2:13-16   Kristus har brutit ned skiljemuren mellan oss  
Matt 15:21-28  Jesus och den kananeiska kvinnan  

Kommentar 

Att vandra i ödmjukhet med Gud innebär att vandra bortom de gränser som delar och 
skadar Guds barn. Kristna i Indien är medvetna om splittringen bland dem själva. 
Behandlingen av daliterna inom kyrkorna och mellan dem är en kyrkoskiljande fråga som 
förråder den bibliska vision om enhet vi ber för denna vecka. Paulus levde med förödande 
splittring mellan hedniska och judiska kristna i den första kristna församlingen. Inför denna 
och varje annan skiljemur förkunnar Paulus att Kristus är vår fred, han har med sitt liv på jorden 
gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. På ett annat ställe skriver Paulus: ”är 
ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, 
man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus (Gal 3:27-28). Alla höga skiljemurar i den gamla 
världen – och deras moderna varianter – har i Kristus rivits, eftersom Jesus skapade en enda 
ny mänsklighet i sig på korset.  

I en värld där religiösa skiljemurar ofta är svåra att komma över påminner kristna, som är en 
minoritet i det mångreligiösa Indiens situation, om betydelsen av interreligiös dialog och 
samarbete. Matteusevangeliet berättar om den svåra vägen för Jesus och hans lärjungar att 
komma över skiljemurarna av religion, kultur och gender när han konfronteras med den 
kananeiska kvinnan, som ber att han skall bota hennes dotter. Lärjungarnas medfödda 
instinkt att skicka iväg henne och Jesu egen tvekan övervinns av hennes tro och hennes 
behov. Fån denna stund kunde Jesus och hans lärjungar överbrygga mänskliga skiljemurar 
och den gamla världens bundenhet.  

Detta finns redan i den hebreiska bibeln. Boken om Rut, den moabitiska kvinnan med annan 
kultur och religion, avslutas med en lista över hennes efterkommande tillsammans med den 
israelitiske Boas. Deras son Oved blev far till Jishaj, Davids far. Förfäderna till det gamla 
Israels hjältekung illustrerar det faktum att Guds vilja fullföljs genom att människor 
överbryggar religiösa och kulturella skiljemurar.  

Att vandra med Gud idag innebär att vi passerar de skiljemurar som skiljer kristna från 
varandra och från människor av annan tro. Vandringen mot kristen enhet kräver att vi 
vandrar ödmjukt med Gud rakt genom de murar som skiljer oss från varandra. 

Bön 

Gud, förlåt oss de skiljemurar vi ständigt bygger av girighet, fördomar och förakt och som 
splittrar oss inom och mellan kyrkorna, skiljer oss från människor av annan tro och från dem 
vi betraktar som underlägsna. Låt din Ande ge oss mod att komma över den bundenhet och 
riva ned de skiljemurar som hindrar oss att möta varandra. Låt oss tillsammans med Kristus 
gå vidare till okända områden, att bära hans budskap om kärleksfullt bemötande och enhet 
för hela världen. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Amen.  
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Frågor 

 Vilka är de murar som skiljer kristna från varandra på er ort?  

 Vilka är de murar som skiljer kristna från andra religiösa traditioner i ert samhälle? 

 Vilka är skillnaderna och likheterna mellan detta att vandra över de gränser som 
skiljer kristna från varandra och gränser mellan kristen tro och andra religioner?  

 

Dag 7   Att vandra i solidaritet 

Läsningar 

4 Mos 27:1-11 Arvsrätt för döttrar 
Ps 15   Vem får gästa i Guds tält?  
Apg 2:43-47   Lärjungarna hade allting gemensamt 
Luk 10:25-37   Den barmhärtige samariern 

Kommentar 

Att vandra i ödmjukhet med Gud innebär att vandra i solidaritet med alla dem som kämpar 
för rättvisa och fred. Detta reser en fråga till dem som ber för de kristnas enhet denna vecka: 
Vilken är den enhet vi söker? Faith and Order-kommissionen som omfattar Kyrkornas 
världsråds medlemskyrkor, men också den romersk-katolska kyrkan, definierar enhet som 
”synlig enhet i en enda tro och i en gemensam nattvard”.  Den ekumeniska rörelsen har som 
mål att övervinna de historiska och nutida skiljelinjerna som splittrar kristna, men när den 
gör detta är det med en vision av synlig enhet som förbinder kyrkans identitet och uppdrag 
med tjänst för mänsklighetens enhet och att övervinna allt det som hotar mänskligt värde 
och det som skiljer oss åt. Eller som Faith and Order skriver: 

Kyrkan är kallad och bemyndigad att dela allas lidande genom att föra de fattigas talan och hjälpa de 
fattiga, de behövande och de marginaliserade. Detta medför ett kritiskt studium och ett blottläggande 
av orättvisa ordningar och att arbeta för förändring av dessa [...] Detta trovärdiga vittnesbörd kan 
innebära att de kristna själva får dela lidande för evangeliets skull. Kyrkan är kallad att hela och 
försona brustna mänskliga relationer och att vara Guds redskap för försoning av mänsklig splittring 
och hat. (The Nature and mission of the Church). 

Det finns många exempel på sådana handlingar av helande och försoning i de indiska 
kyrkorna. Kristna daliter påminner oss om ett annat slag av orättvisor och vägar att 
övervinna dem. Ända tills nyligen missgynnade kristna arvslagar i Indien döttrar. Kyrkorna 
understödde strävan efter att upphäva dessa gammaldags lagar. Berättelsen om Selofchads 
döttrar, handlar om att Moses lade fram döttrarna sak inför Gud för att skapa rättvisa för 
dem. Sådana bibliska vittnesbörd har uppmuntrat de dalitiska kristna i deras kamp för 
rättvisa. De har arbetat tillsammans med daliter av annan tro och med sekulära nätverk och 
sociala rörelser i Indien och över hela världen i deras kamp mot orättvisor. Daliterna har 
själva inspirerats av exempel från andra rörelser för sociala reformer.  

En biblisk bild av kyrkan, förenad i solidaritet med de förtryckta, är Jesu liknelse om den 
barmhärtige samariern. Liksom daliterna tillhör den barmhärtige samariern en föraktad och 
utstött gemenskap – och denne är den enda i berättelsen som visar omsorg om den 
övergivne mannen vid vägkanten. Han förkunnar genom sin handling av solidaritet 
evangeliets hopp och tröst. Vandringen mot kristen enhet är oskiljaktigt förenad med att 
vandra i ödmjukhet med Gud i solidaritet med var och en som behöver rättvisa och kärlek. 

Bön 
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Treenige Gud, du öppnar för oss genom ditt liv en unik väg av ömsesidigt beroende, 
kärleksfulla relationer och solidaritet. Förena oss så att vi kan leva på detta sätt. Lär oss att 
dela det hopp vi ser hos människor som kämpar för liv över hela vår värld. Låt deras 
uthållighet inspirera oss att övervinna vår egen splittring, att leva i en helig samsyn med 
varandra och att vandra i solidaritet. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. Amen.  

Frågor 

 Vilka i ert samhälle behöver den kristna församlingens solidaritet? 

 Vilka kyrkor har visat eller varit solidariska med dig? 

 På vilka vägar kan en mer synlig kristen enhet stimulera kyrkans solidaritet med dem 
som behöver rättvisa och vänskap i er situation? 

 

Dag 8 Att vandra under jubel  

Läsningar 

Hab 3:17-19   Att jubla under nödtider  
Ps 100   Hela världens hyllning till Gud 
Fil 4:4-9   Gläd er alltid i Herren  
Luk 1:46-55   Marias lovsång 

Kommentar 

Att vandra i ödmjukhet med Gud betyder att vandra under jubel. En besökare i Indien kan 
frapperas av den vedermöda och kamp som daliterna har att utkämpa men samtidigt se 
hoppet och jublet. Ett slumområde vid järnvägen nära Bangalore beboddes huvudsakligen 
av daliter och andra underklassens människor som var gästarbetare från Tamil Nadu och 
som hade kommit för att bygga den ursprungliga järnvägen före Indiens självständighet. 
Sedan området hotats av järnvägsbolagets plan att skicka bort människorna under det tidiga 
1980-talet, hade samhället organiserat sig självt under kvinnornas ledarskap så att de kunde 
hitta ett nytt område och bygga permanenta bostäder för nästan ett tusental människor. 
Daliterna och andra grupper flyttade in i sina nya hem under 2011, hem som de hade 
finansierat själva. Detta är bara ett exempel på kamp mot orättvisor, en kamp som bärs av ett 
stort hopp och blir anledning till jubel och firande. 

Hopp och jubel är förenade i dagens bibliska läsningar. Profeten Habackuk jublar över 
Herren under en tid av torka och missväxt. Ett sådant vittnesbörd om hur Gud vill vandra 
med sitt folk under deras svårigheter är att fira hoppet. Den välsignade jungfrun Maria 
vandrar till sin släkting Elisabet för att fira sin graviditet. Hos sjunger sitt Magnificat som en 
sång om hopp också innan hennes barn skulle födas. Och från fängelset uppmanar Paulus 
den kristna församlingen i Filippi till jubel: Gläd er i Herren alltid. I Bibeln är firandet alltid 
knutet till hopp om Guds trofasthet.  

Firandet i den dalitiska kulturen bär samtidigt vittnesbörd om ett trons och hoppets 
evangelium som växt fram ur erfarenheter av kamp för värdighet och överlevnad. När vi ber 
för kristen enhet denna vecka, vänder vi oss till det firande av liv som vi ser i Indien med 
blicken riktad på daliternas trohet mot sin kristna identitet i en situation där de kämpar för 
liv. Vårt firande av kristen enhet bland kristna, en enhet som ännu väntar på sin uppfyllelse, 
växer ur hopp och kamp. Detta jubel är grundat på hopp om att Kristi bön om att vi alla skall 
bli ett skall uppfyllas i Guds tid och med de medel Gud ger. Detta grundas i tacksamhet över 
att enheten är en Guds gåva och över den enhet vi redan upplever som Jesu vänner i ett enda 
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dop. Detta grundas vidare i övertygelsen om att Gud kallar var och en av oss att arbeta för 
denna enhet och att all vår möda kommer att brukas av Gud i en förtröstan vi delar med 
Paulus när han säger: När ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era 
önskningar. Vandringen mot kristen enhet kräver att vi vandra i ödmjukhet med Gud i jubel, i 
bön och i hopp.  

Bön 

Nåderike Gud, låt din heliga Ande fylla våra församlingar med glädje och jubel så att vi 
vårdar den enhet vi redan delar och målmedvetet fortsätter att söka den synliga enheten. Vi 
gläds i tron och hoppet över människor som vägrar att förminskas i sin värdighet. Vi ser i 
dem din underbara nåd och ditt löfte om frihet. Lär oss att dela deras glädje och att lära av 
deras trofasta uthållighet. Återuppväck vårt hopp och håll vår beslutsamhet vid liv så att vi 
kan vandra i Kristi namn tillsammans i kärlek, höja vår gemensamma röst till jubel och 
sjunga tillsammans en enda bön av tillbedjan. Livets Gud, led oss till rättvisa och fred. 
Amen.  

Frågor 

 Var finns kampen för rättvisa i vårt samhälle? Vilka anledningar har vi att fira på 
vägen? 

 Var finns kampen för kristen enhet i er församling? Vilka anledningar har vi att fira 
på vägen? 
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Kristendomen i Indien 

– en introduktion 

Kyrkorna i Indien har en sammansatt och rik historia6. Den kristna delen av befolkningen 
har på ett tydligt sätt engagerat sig i nationens liv, särskilt när det gäller utbildning och 
hälsovård, ett arv från den kristna missionsrörelsen som inleddes på 1400-talet.  Genom 
denna verksamhet och genom omvändelser till kristendomen blev missionens huvudsakliga 
bidrag att stärka de socialt diskriminerade delarna i det indiska samhället samt att ge 
människorna värde och självrespekt. Kristendomen är Indiens tredje största religion med 
ungefär 24 miljoner kristna, vilket innebär 2,3 procent av den indiska befolkningen på 1,2 
miljarder invånare. Dessa siffror baseras på folkräkningen 2001. En ny folkräkning ägde rum 
under 2011. Denna räknar med en marginell tillväxt av antalet kristna i Indien. 

Av Indiens kristna tillhör det största antalet Romersk-katolska kyrkan. Kyrkor från den 
östliga traditionen omfattar Malankara Syrisk-ortodoxa kyrka, Malabars oberoende Syriska 
kyrka, Malankara Mar Thoma Syrian Church och Syro-Malabars katolska kyrka, som är 
framträdande i Kerala. De större protestantiska kyrkorna är Sydindiska kyrkan (Church of 
South India, CSI), Nordindiska kyrkan (Church of North India, CNI) samt presbyterianska, 
baptistiska, lutherska och evangelikala kyrkor.  

Det förs en diskussion om det sätt på vilket de indiska kyrkornas historia har skildrats där 
många menar att de har sitt ursprung i de västliga missionsrörelserna. I konsekvens av det 
faktum som på senare tid poängteras, nämligen att centrum för kristenheten under de 
senaste åren ”rör sig mot syd”, skriver Ninan Koshy: ”De som menar att ’den södra 
kristenhetens dag står inför en gryning’ är tydligen omedvetna om det faktum att 
kristenhetens gryning ägde rum i syd [...] Detta är inte en förlängning av västerländsk 
religion, utan en pånyttfödelse av en religion som har Asien som sitt ursprung och sin tidiga 
historia.7 

Enligt traditionen från Mar Thoma eller ”Tomaskyrkan” evangeliserade aposteln Tomas längs 
med Malabarkusten i staten Kerala i sydvästra Indien. Enligt en allmän uppfattning 
predikade han för alla samhällsklasser och man räknar med omkring 17 000 omvända 
inklusive medlemmar i de högsta kasterna. Enligt legenden led aposteln Tomas 
martyrdöden i Chennai (fram till 1996: Madras) och hans grav finns nu i St Tomaskatedralen 
där.  

Koshy citerar den berömda asiatiske historikern K.M. Panikkar som säger att ”kristendomen 
fanns i skilda delar av Persien, Indien och Kina från de första århundrandena. Kyrkan i 
Malabar hävdar apostoliskt ursprung från aposteln Tomas och i vilket fall som helst är dess 
existens belagd i utomstående källor så tidigt som 182 e. Kr.” 

Dessa tidiga indiska kristna kom i kontakt med den östsyriska (persiska) traditionen, vilken 
vi idag kallar Österns kyrka eller Kaldeiska kyrkan. Det finns senare belägg för att 
nestorianska kristna, vars kyrka blomstrade i Persien, nådde Kina på 600-talet.8 Utifrån detta 
kan man dra slutsatsen att nestorianska köpmän, missionärer och andra från Syrien kom till 

                                                      

 

6 Ansvaret för utarbetandet av denna text vilar helt och hållet på den ekumeniska grupp i Indien som 
har samlats för att skriva grundtexterna för Böneveckan för kristen enhet 2013.   

7 Ninan Koshy, A history of the Ecumenical Movement in Asia, Volume I, (Hong Kong: Christian 
Conference of Asia, Asia-Pacific WSCF, 2004). p. 6 

8 Ibid. p. 10 
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Indien under dessa tidiga århundraden. Detta är ursprunget till de ortodoxa kyrkorna i 
Indien som har behållit en stark och trovärdig närvaro i Indien. Under de århundraden som 
följde, utökades den kristna närvaron med andra grupper från Syrien, Persien och 
Babylonien. Den första romersk-katolska missionären, Jordanus Catalani, grundade ett stift 
under det tidiga 1300-talet.  

 

Missionshistoria och den ekumeniska rörelsens förhistoria 

Som redan nämnts ovan, var en annan viktig bakgrund till den indiska kristenheten de 
missionsrörelser som sammanföll med kolonisationsperioden och etablerandet av 
europeiska makter i Indien. Den romersk-katolska missionen började under den portugisiska 
kolonisationen i slutet av 1400-talet och fortsatte under kända gestalter som St Francis Xavier 
och hans medbröder inom jesuitorden. Sedan protestiska missioner kommit till Indien i 
Tranquebar år 1706 kunde man under 1800-talet notera en stadig ökning av protestantiska 
missioner. Det är allmänt erkänt, att den västliga missionsrörelsen gav ett avsevärt bidrag till 
kristendomens växt i Indien.  

Indiens missionshistoria utgörs av en sammansatt mosaik – inte minst på grund av landets 
vidsträckthet och de många missionsorganisationer som försökte etablera sig här. Var och en 
av dem kom med sina förutsättningar och läromässiga skillnader, liksom med sina egna 
relationer till kolonialmakterna. Man började med en enkel önskan att missionera, men 
upptäckte emellertid snabbt att man behövde förmedla utbildning och kunskap bland dem 
som ville omvända sig till kristen tro. Missionsrörelsernas tidiga ansträngningar att arbeta 
med hälsofrågor bland människorna kom att bli en modell för landets hälsovårdssystem 
efter det att Indien uppnått sin självständighet 1948.  

Med hjälp av missionärernas utbildningsprogram försökte kolonialmakten att skapa 
medborgare med ordning och disciplin som skulle kunna anställas i den administrativa 
sektorn. Men de kulturella och sociala effekterna av missionärernas förkunnelse och 
församlingsbyggande innebar också att de mänskliga rättigheterna lyftes fram, ibland 
stimulerade av missionärerna själva. Dessa försök bidrog till att forma ett indiskt folk som 
själva ansåg sig kompetenta att kritisera existerande system och protestera mot 
kolonialmaktens orättfärdiga regelsystem, något som kulminerade i frihetskampen mot 
kolonialismen.  

Det är dock viktigt att nämna, som ett tillägg, den kraftiga tillväxten av kristendomen och 
bildandet av kyrkor i nordöstra Indien, som omfattar sju stater i norra och östra delarna av 
Bangladesh och förbinds med resten av Indien genom staten Västbengalen. I dessa stater är 
90 procent i Nagaland, 87 procent i Mizoram och 71 procent i Meghalaya kristna. Med stöd 
och uppbackning av kolonialmakten började American Baptist Mission och den 
presbyterianska missionen från Wales sitt arbete kring 1816 bland den dominerande 
ursprungsbefolkningen som lever i denna region.  

Idag har två tredjedelar av de kristna i nordöstra Indien sitt ursprung från dessa två 
missioner. Romersk-katolska missionärer anlände dit 1850 och har sedan dess under åren 
bidragit till utvecklingen av utbildningsmässig infrastruktur i denna region. Under perioden 
efter Andra världskriget kom pingstvänner och liknande grupper till regionen och 
påverkade  gudstjänstliv och spiritualitet i dessa stater. Utvecklingen av inhemska kyrkliga 
strukturer i detta område, tillsammans med utvisningen av utländska missionärer av den 
indiska regeringen från detta politiskt ytterst känsliga område, har säkrat utvecklingen av en 
kristendom som är rotad i den inhemska befolkningens kultur. Nordöstindiens kristna råd 
och Nationella kyrkorådet i Indien har bidragit till ekumeniska ansträngningar i detta 
område.  
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En annan stat, där den kristna befolkningen är stark, är Kerala, där runt 20 procent är kristna. 
Bland dem utgörs nästan tre miljoner av ortodoxa kristna. Från 300-talet och framåt har 
dessa kristna haft förbindelse med den syriske patriarken av Antiokia. På den vägen har den 
västsyriska liturgin och en kyrkoordning från den syrisk-ortodoxa traditionen kommit till 
Indien. Andra ortodoxa kristna hävdar, att denna förbindelse med Antiokia först etablerades 
under 1500-talet. De som intar denna position är Malankara syriska ortodoxa kyrka (även 
känd som Indiska ortodoxa kyrkan) som blev en självstyrande kyrka med upprättandet av 
en indisk katolicitet 1912. Under 1500-talet nådde romersk-katolska missionärer Kerala och 
upprättade den Syro-malabariska katolska kyrkan. Under inflytande av protestantiska 
missionärer som arbetade bland syrianska kristna utvecklades Mar Thoma Syrian Church 
som ett självständigt kyrkosamfund i början av 1800-talet.   

 

Den ekumeniska rörelsen i Indien  

Missionsrörelsen i Indien kan sägas ha infört den ekumeniska rörelsen på två sätt med 
mycket skilda resultat. Först blev den upphov till en längtan efter enhet och gemensamt 
handlande bland kyrkorna. Utvecklingen av den världsvida ekumeniska rörelsen ledde till 
en betydelsefull ekumenisk utveckling också i Indien, särskilt synlig genom tillkomsten av 
Sydindiska kyrkan 1947 – det första uttrycket för kyrkounion i världen – och samma år 
bildandet av Nordindiska kyrkan.9  Den världsvida ekumeniska rörelsen ledde också till 
bildandet av andra ekumeniska organ: KFUM, KFUK, Indiens nationella kyrkoråd och 
katolska biskopskonferensen i Indien, liksom kristna studentrörelsen och den katolska 
universitetsfederationen i Indien.  

För det andra innebar det också att arvet av konfessionella identiteter fördes över till Indien. 
”Det beklagliga är att kyrkorna tidigare var bekännande kyrkor i en missionssituation. 
Alldeles för tidigt kom de unga kyrkorna att föras in i en konfessionell situation som inte var 
deras egen. Innan de blev en gemenskap i Kristus uppmanades de att bli en presbyteriansk, 
luthersk, metodistisk eller anglikansk kyrka.”10  

Andra vatikankonciliet 1965 öppnade för en ny atmosfär i dialogen mellan Romersk-katolska 
kyrkan och andra kyrkor vilket ökade samverkan mellan dem också i Indien. Katolska 
biskopskonferensen i Indien arbetar i nära samverkan med Nationella kyrkorådet, särskilt i 
relationer till regeringen. Idag arbetar man för att få regeringen att agera när kristna blir mål 
för lokala attacker, man arbetar tillsammans för en lagstiftning till skydd för minoriteternas 
rättigheter, inklusive dalitiska kristna, samt för religionsfrihet.  

När kyrkor världen över förbereder Böneveckan för kristen enhet 2013 uppmärksammar de 
indiska kyrkorna två egna milstolpar. För 100 år sedan, 1912, bilades kristna studentrörelsen 
(SCMI) i Indien, den äldsta ekumeniska ungdomsorganisationen bland 
universitetsstuderande i Indien, genom en grupp universitetsstudenter som var samlade till 
en allmän indisk studentkonferens, arrangerad av KFUM i Serampore College i 
Västbengalen. Medlemmar av indiska KFUM beslöt att skapa en särskild enhet för 
universitetsstudenter. Efter diskussioner vid Seramporemötet föddes en organisation för 
indiska universitetsstuderande, självständig i relation till KFUM.  

                                                      

 

9 Dock finns tidigare exempel, bland dem tillkomsten av United Church of Canada 1925 (Ö.a.) 

10 Hans Ruedi Weber, Out of all Continents and Nations: A Review of Regional Developments in the 
Ecumenical Movement, A history of Ecumenical Movement, Volume 2, 1948-1968, Ed. Harold C. Fey 
(Geneva: World Council of Churches, 1970). p. 72-73 
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Under de 100 år som gått har SCMI tjänat som gemenskap för studenter, lärare och 
seniorstudenter med målsättningen att översätta kristen tro i handling. SCMI, som finns i 13 
geografiska regioner, har genom sin historia inspirerat studenter att delta i förändringen av 
kyrka och samhälle. SCMI har fört vidare värden som ekumenik, enhet, rättvisa och fred. 
Den har skapat unga ledare som har integritet och engagemang. SCMI uppmuntrar 
gemenskap mellan alla kyrkliga traditioner, människor rån olika religioner samt med andra 
ekumeniska ungdomsorganisationer som KFUK, KFUM och den katolska 
universitetsfederationen i Indien. SCMI är ansluten till Kristna världsstudentfederationen.  

När materialet för Böneveckan 2013 förbereddes utgjorde Nationella kyrkorådets 
ungdomsavdelning en viktig samarbetspartner. Nationella kyrkorådet är det gemensamma 
uttrycket för protestantiska och ortodoxa kyrkor i Indien och representerar 13 miljoner 
kristna i landet. Det erbjuder en plattform för tankeutbyte och handling för att föra kyrkor 
och andra kristna organisationer närmare varandra samt för ömsesidiga överläggningar och 
hjälp i alla de frågor som rör kristet liv och vittnesbörd i Indien.  

Det är ett tecken, att Nationella kyrkorådet firar sitt 100-årsjubileeum år 2014. Rådet och dess 
medlemmar har varit aktivt engagerade i nationsbygget under dessa 100 år. Det är ett 
självständigt råd som engagerar sig i, stimulerar och koordinerar kyrkornas olika tjänster. 
Nationella kyrkorådets ungdomskommission erbjuder ekumeniska och interreligiösa 
aktiviteter på nationell nivå.  

Den tredje samarbetspartnern under förberedelserna för Böneveckans material har varit den 
katolska universitetsfederationen i Indien. Den grundades 1915 som Katolska unga mäns 
sällskap och blev 1949 nationell studentrörelse. Den erkänns av Katolska biskopskonferensen 
i Indien och är anknuten till Pax Romana, den internationella katolska studentrörelsen. 
Genom åren har federationen gått igenom en historia av ständig återupptäckt och förnyelse 
genom att försöka arbeta utifrån universitetens behov och realiteter. Man har också arbetat 
tillsammans med Kristna studentrörelsen och med andra ungdomsorganisationer i frågor 
som berör nationens liv.  

 

Att vara kyrka i Indien 

Kristenheten i Indien möts av två viktiga utmaningar: kastväsendet och sin identitet.  

Kastväsendet, både inom och mellan kyrkorna, reser allvarliga utmaningar för de kristnas 
enhet i Indien och utmanar samtidigt det moraliska och kyrkliga vittnesbördet om kyrkan 
som en enda Kristi kropp. Eftersom kastväsendet är kyrkosplittrande är det också en akut 
lärofråga. Därför har denna fråga valts för att belysa på vilket sätt bön för rättvisa och fred 
hör samman med bön om kristen enhet.  

De kyrkor som har sina rötter i missionen har kämpat för att frigöra sig från sitt förflutna och 
uppnå sin egen identitet och kallelse som indiska kyrkor. Den indiske ekumenen M.M. 
Thomas erkänner den oundvikliga länken med västerländsk kultur när han stryker under att 
vi som kristna i Indien är kallade till ett kritiskt engagemang för de nationella strävandena i 
vårt land som kyrkor tillsammans: ”Kristna behöver inte inta en försvarsattityd för sitt 
förhållande till västerländsk kultur. Men kristna behöver be om ursäkt för sitt okritiska 
närmande till västerländsk kultur. Idag, när våra nationella mål är västerländska, har vi 
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ingen möjlighet att utvärdera dem kritiskt i Kristi namn. Vårt bidrag till ’sekulär’ ekumenik 
är därför beroende på om vi har en ’kristen’ ekumenik själva”11.  

Kyrkorna i Indien har försökt att definiera vad detta innebär för deras liv och vittnesbörd i 
en multireligiös kontext där kristna utgör en mycket liten minoritet. Kristna i Indien har som 
en del av levande trosgemenskaper på ett avgörande sätt genom ett väl utbildat ledarskap 
och teologisk friskhet bidragit till ekumeniska diskussioner rörande dialog och samarbete 
med människor av annan tro.  

 

Att läsa kyrkohistoria från majoritetens utgångspunkt i kyrkan 

Missionsrörelsens mest betydelsefulla bidrag när det gäller omvändelser till kristen tro var 
de många olika sätt på vilka många av de fattiga och kastlösa i Indien har fått uppleva 
omvändelsen till Kristus och frihet från religiös och rituell diskriminering. Vid ett nyligen 
hållet internationellt colloquium deklarerade professor Susie Tharu, en framstående 
författare och samhällsvetare att ”styrkan i den indiska kyrkan är dess prägel av daliterna”12. 
Det brukar sägas att 80-90 procent av medlemmarna i kyrkorna har dalitiskt ursprung. I 
vissa delar av Indien är 100 procent av de kristna omvända daliter.  

Å ena sidan utmanas omvändelsen på den globala arenan där man menar, att interreligiösa 
relationer måste balanseras mot kallelsen att förkunna evangelium. Å andra sidan menar 
daliterna, att omvändelse från hinduismen har blivit en viktig form för dalitisk protest. Vid 
Första världskrigets utbrott var antalet dalitiska kristna omkring 1 miljon. Idag räknar man 
med omkring 20 miljoner. Omvändelse till kristendomen, som ofta skedde utifrån de 
förtryckta grupperna själva, utmanade inte bara de övre kasterna inom hinduismen, utan 
också de från övre kaster som omvänt sig till kristendomen, liksom också missionärerna 
själva.13  

                                                      

 

11 MM Thomas, The Common Evangelistic Task of the Churches in Asia, Papers and Minutes of the EACC. 
Prapat, Indonesia, 1957, Quoted by Koshy, op. cit. p. 28 

12 Susie Tharu i hennes hälsning vid en internationellt colloquium kring kast, religion och kultur, 
organiserat av Kyrkornas världsråd, Centret för studier av social frågor och kultur, Nationella 
kyrkorådet i Indien samt Kristna studentrörelsen i Indien i Cochin, Kerala 1-4 maj 2011. Det är viktigt 
att kort definiera vem som är dalit i Indien. Hinduismens kaststruktur är fyrdelad och hierarkisk – 
braminerna eller prästkasten; Kshatrias eller härskare och krigare; Vaishas eller köpmännen; shudras 
eller arbetarna. De första tre är rituellt rena, socioekonomiskt dominerande och ”födda två gånger”. 
Den fjärde är rituellt ifrågasatt, socioekonomiskt beroende och människorna är ”födda en gång”. 
Utanför dessa strukturer finns 160-180 miljoner människor enbart i Indien som är brännmärkta som 
”kastlösa” eller ”oberörbara”, ”utanför kasterna”, ”underkasterna” eller ”parias” – eller daliterna eller 
”det brustna folket”. Termen daliter används inte enbart för att beteckna en annan kastidentitet, utan 
mera som en benämning på anti-kaströrelser. Se vidare artikel av Sathanianathan Clarke, Dalit 
theology: An Introductory and Interpretive Theological Exposition in Dalit Theology in the Twenty-first 
Century, Discordant Voices, Discerning Pathways. Ed. Sathanianathan Clarke, Deenabandhu Manchala 
and Philip Vinod Peacock, (New Delhi: Oxford University Press, 2010), p. 4-5 

13 Se t.ex. Stanley, Brian, 2009, The World Mission Conference, Edinburgh 1910, Studies in the History of 
Christian Missions, William B. Erdmann’s Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 
UK. p. 153-154  
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Olyckligtvis har denna historia rönt föga uppmärksamhet: ”Dalitkristen historia var bara en 
liten kommentar i den mycket större redogörelsen om missionsorganisationerna eller om 
kyrkorna [...]”14  

Daliterna fortsätter att uppleva förtryck och utanförskap vilket gör att de känner större 
identitet och gemenskap i den gemensamma kampen tillsammans med daliter med annan 
tro än med den kristna gemenskapen. Precis som med kampen mot apartheid i Sydafrika 
måste denna skandal utmana de kristna att fundera över begränsningarna och 
trovärdigheten i deras eget engagemang för kristen enhet. 

 

Kyrkorna fortsätter att vara engagerade 

Mitt i sina många utmaningar har kyrkorna i Indien försökt att förbli trogna i sin inriktning 
och växer långsamt medan de fortsätter att stärka ekumenisk gemenskap och plöja nya fåror 
i det kristna vittnesbördet. Att vara en minoritet har ibland tvingat kyrkorna till ett sätt att 
överleva snarare än till en medveten och uthållig bekräftelse av sitt vittnesbörd i Indien. 
Kristen närvaro i Indien måste byggas som ”framtiden för dem som saknar hopp [...] Kristi 
kors, gemenskapen med den lidande Kristus, och tecknet för en förtryckt skapelse visar oss 
platsen för kristen närvaro.”15  

 

                                                      

 

14 Webster John C.B., Dalit Christian History: Themes And Trends, Paper presented at the Jawaharlal 
Nehru University, Department of History, February 2011, New Delhi. Manuscript. John Webster har i 
stor omfattning skrivit om den dalitiska kristna historien särskilt den banbrytande boken The Dalit 
Christians: A History, 1992, (som nu har utgivits i tredje upplagan). Edwin Ellen Press, San Francisco. 

15 Jürgen Moltmann, Theology Today, Vol 28 No. 1, April 1971, 6-23. Princeton Theological Seminary, 
Westminster Joh  Knox Press, USA 


