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gudstjänstmaterial till
sveriges alla kyrkor

#böneveckan

Vi ber och läser Bibeln tillsammans!
Böneveckan är årets
mest uppmärksammade
ekumeniska händelse i
vårt land. Var med och
gör denna vecka till en
manifestation för kristen
enhet på din ort.
Under lång tid styrdes
Lettland i likhet med Estland och Litauen av främmande regimer. I mer än
tusen år hade i tur och
ordning tyskar, polacker,
svenskar och slutligen
ryssar makten i området,
som först på 1800-talet
började kallas Lettland.
Genom århundradena var
landet ett religiöst och
politiskt slagfält för skilda
nationella och konfessionella krafter. Förändringarna av politisk dominans
i skilda delar av landet
medförde också växlingar

när det gäller människors
konfessionella tillhörighet. Efter den ryska revolutionen fick landet sin
självständighet 1920 men
införlivades med Sovjetunionen under andra
världskriget 1940.
Efter Sovjetunionens
sönderfall 1991 blev
landet på nytt självständigt. Andra världskriget
och de decennier som
följde på det med dess
totalitära antikristna
ideologi, ateistisk nazism
och kommunism, fick
förödande konsekvenser för landet. Under
de åren kom kristna att
förenas i ett gemensamt
vittnesbörd om evangeliet.
Kristna upptäckte att de
var en del av det kungliga
prästerskap som aposteln
Petrus kallade det, om när

man fick genomlida tortyr,
landsförvisning och död.
Denna erfarenhet skapade en djup gemenskap
mellan kristna i Lettland
och man upptäckte att
dopet spelar en avgörande roll för det allmänna
prästadömet, det vill
säga det utvalda släkte av
präster och kungar som
Petrus skriver om. Gud
har utvalt oss, men inte
som ett privilegium. Han
har gjort oss heliga, men
inte därför att kristna är
mer värdefulla än andra.
Vi är heliga endast så
långt som vi är engagerade för Guds tjänst, vilket
alltid innebär att föra
hans kärlek vidare till alla
människor. Att vara ett
prästerligt folk innebär
att stå i tjänst för världen.

Kallade att förkunna Guds storverk

Bärare av Guds storverk

l    Materialet inför Böneveckan 2016 har tagits fram av en ekumenisk grupp i Lettland
som valt temat ”Kallade att förkunna Guds
storverk”. Detta speglar både landets historia och kyrkornas situation. Ta materialet
och använd det i gudstjänst och samlingar.

Kristna lever ut dopets kallelse och bär vittnesbörd om Guds storverk på olika sätt:
l Att läka det som är skadat.
l Att söka efter sanning och helhet.
l Ett aktivt engagemang för
mänsklig värdighet.

n Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans med lokala
församlingar från olika kyrkor
och samfund.
Gudstjänsten firas normalt
söndagen i Böneveckan, det vill
säga den 24 januari, vilket också
är Bibelns dag. Använd gärna den
utsända gudstjänstordningen.

Ladda ner extramaterial
n På webben kan du ladda ner
extramaterial för Böneveckan
som exempelvis kommentarer,
samtalsfrågor och förslag till
böner. Gudstjänstordningen finns
i Wordformat vilket ger möjlighet
till egen textredigering för anpassning till det lokala sammanhanget.
www.skr.org/boneveckan

Svenska Bilbelsällskapet
Box 1235, 751 42 Uppsala
Telefon: 018-18 63 30
www.bibelsallaskapet.se
info@bibeln.se
Plusgiro: 90 06 26-3
Vi arbetar för att Bibeln ska
översättas, spridas och användas
– i Sverige och i världen. Bibelsällskapet är en 90-kontoorganisation
och granskas av Svensk
insamlingskontroll.

Lettiska ungdomar i Riga läser bibeln tillsammans. 

Foto: Dag Smemo

Starka vänskapsband mellan kyrkor i Sverige och Lettland
n Utbytet mellan samfundkyrkor och lokala
församlingar i Sverige och
Lettland har varit starkt
sedan Sovjetunionen föll
och landet blev självständigt. Det finns många uttryck för vänskap mellan
församlingar och orter.
Det som ofta började som
praktiskt och andligt stöd
till utsatta har växt till ett
utbyte av livserfarenheter,
ett berikande av varandras gudstjänstliv och sätt
i att förmedla evangeliet.
Under de 25 år som
kontakten ofta upprätthållits har förändringar

Bibelns dag 24 januari

skett på båda sidor Östersjön. Även om social
nöd är fortsatt utbrett i
Lettland så behöver vänskapen utvecklas till att
bli ömsesidig i att ge och
ta emot.
När vi i västra Europa
talar om de Baltiska staterna som om de vore en
gemenskap så är inte det
ett begrepp som letterna
identifierar sig med. Det
estniska, lettiska och litauiska språken har stora
skillnader och tillhör olika
språkfamiljer. Även kulturellt finns stora skillnader.
Det tydligaste samban-

det som finns mellan de
Baltiska staterna är att de
har varit ockuperade av
Sovjetunionen. En följd av
denna ockupation är att
samtliga länder under perioden 1945–1990 fick en
stor rysktalande befolkning som identifierar sig
med en rysk kultur.
Det ekumeniska arbetet
utvecklas långsamt i
Lettland och söker sina
former. Ännu finns inget
nationellt kristet råd men
man söker former för
utökad samverkan. Ingen
kyrka dominerar, vilket
skulle kunna innebära en

god grogrund för ekumeniskt samarbete, men
fortfarande är det bara
några få som är öppna för
detta. Många är likgiltiga
eller till och med fientligt
inställda till ekumeniskt
samarbete. En dryg tredjedel av befolkningen är
lutheraner, en fjärdedel
katoliker och en knapp
femtedel är ortodoxa.
Drygt en procent tillhör
andra kyrkor och resterande femtedel uppger
andra religioner eller
ingen religiös tillhörighet
alls.

Bön över hela världen
l    Böneveckan

fär kristen
enhet har genomförts över
hela världen den 18–25
januari i mer än 100 år. Den
är ett gemensamt projekt för
Romersk-katolska kyrkan och
Kyrkornas världsråd. Sedan
1975 framställs materialet för
veckan av lokala ekumeniska
grupper från olika delar av
världen, i år från Lettland.

I Sverige har Sveriges
kristna råd huvudansvaret
för översättning och bearbetning av det internationella
materialet för Böneveckan.
Eftersom Bibelns dag infaller
på söndagen i Böneveckan
samarbetar Sveriges kristna
råd med Bibelsällskapet
kring veckan sedan många
år.
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Sveriges kristna råd
Box 14038, 167 14 Bromma
Telefon: 08–453 68 00
www.skr.org
info@skr.org
Bankgiro: 5834-8756
Vi representerar 26 medlemskyrkor som fördelar sig i fyra
kyrkofamiljer. Rådet länkar samman
medlemskyrkornas arbete inom
flera olika områden.
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bibeltexter dag för dag
DAG 1
Hes 37:12–14
Psalt 71:18b–23
Rom 8:15–21
Matt 28:1–10

DAG 2
Jes 61:1–4
Psalt 133
Fil 2:1–5
Joh 15:9–12

DAG 3
Jer 31:10–13
Psalt 122
1 Joh 4:16b–21
Joh 17:20–23

DAG 4
1 Mos 17:1–8
Psalt 145:8–12
Rom 10:14–15
Matt 13:3–9

Låt stenen rullas bort
Jag skall öppna era gravar och hämta
upp er ur dem, mitt folk.
Din makt och trofasthet, o Gud, når upp
till skyarna.
Våra lidanden i denna tid betyder ingenting mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår.
Han är inte här, han har uppstått, så som
han sade.

Kallade att vara
glädjens budbärare
Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att
frambära glädjebud till de betryckta.
Vad det är gott och ljuvligt att bröder är
tillsammans!
Gör då min glädje fullkomlig genom att
visa enighet.
Detta har jag sagt er för att min glädje
skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.

Vittnesbördet om gemenskap
De skall komma till Sions höjd och jubla.
Be om välgång för Jerusalem! Må de som
älskar dig leva i trygghet.
Om någon säger: ”Jag älskar Gud” men
hatar sin broder, då ljuger han.
Jag ber att de skall fullkomnas och bli ett.
Då skall världen förstå att du har sänt mig.

Ett prästerligt folk kallat
att förkunna evangeliet
Ditt namn skall vara Abraham, ty jag
skall låta dig bli fader till många folk.
Nådig och barmhärtig är Herren, sen till
vrede och rik på kärlek.
Hur skall de kunna höra utan att någon
förkunnar?
En del föll i den goda jorden och gav skörd,
hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.

DAG 5
Jes 56:6–8
Psalt 24
Apg 2:37–42
Joh 13:34–35

DAG 6
1 Mos 37:5–8
Psalt 126
Rom 12:9–13
Joh 21:25

DAG 7
Jes 62:6–7
Psalt 100
1 Pet 4:7b–10
Joh 4:4–14

DAG 8
Jes 52:7–9

Psalt 30
Kol 1:27–29
Luk 24:13–36

Apostlarnas gemenskap
Mitt hus skall kallas ett bönens hus för
alla folk.
Vem får gå upp till Herrens berg?
De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska
varandra.

Hör vad jag har drömt
Hör vad jag har drömt.
Då var allt som om vi drömde.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Hela världen skulle inte rymma de
böcker som då måste skrivas.

Gästfrihet för bön
På dina murar, Jerusalem, ställer jag väktare. De skall aldrig tystna, varken dag
eller natt.
Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren
med glädje.
Var då samlade och nyktra, så att ni kan
be.
Det vatten jag ger blir en källa i honom,
med ett flöde som ger evigt liv.

Hjärtan som
brinner för enhet
Härligt är att höra budbärarens steg när
han kommer över bergen, han som bär
bud om seger, som ropar ut goda nyheter.
Du vände min dödsklagan i dans.
Vilken härlig skatt hedningarna har i
denna hemlighet: Kristus finns hos er.
Med början hos Mose och alla profeterna
förklarade han för dem vad som står om
honom överallt i skrifterna.

