Gudstjänstmaterial
till Sveriges alla kyrkor

Bibeltexter dag för dag
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Huvudgudstjänsten är tänkt att
firas ekumeniskt tillsammans
med lokala församlingar från olika
kyrkor och samfund. Använd den
föreslagna ordningen i sin helhet
eller välj delar av den. Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen
i böneveckan, men kan också firas
en annan dag.
Kommentarer, samtalsfrågor
och förslag till böner för de olika
dagarnas bibelläsningar finns i det
stora materialet som kan laddas
ner från webben. Detta kan användas dagligen under veckan eller
i andra sammanhang. Man kan
även välja ut någon eller av några
av dagarnas texter om man inte
samlas varje dag.
Materialet kan också användas
vid andra tillfällen under året då
kristen enhet manifesteras och då
Bibeln aktualiseras.
Läs mer på webben:
www.skr.org och
www.bibelsällskapet.se.
Här finns hela det översatta
materialet för böneveckan,
samt gudstjänstordningen i Wordformat. Det ger möjlighet till egen
textredigering för anpassning till
det lokala sammanhanget.

Arbetet för kristen enhet har varit
ett tålmodigt arbete som inte sällan mött
motstånd under kyrkans historia. Innan
den ekumeniska rörelsen började växa
fram med sina rötter i missionsväckelsen och studentrörelsen från mitten av
1800-talet började man redan i början
på 1800-talet tala om gemensam bön för
enhet bland de kristna. 1846 startade
Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanska biskopskonferensen betonade vikten av bön för
enheten 1867. År 1894 ville påven Leo XIII
skapa en vecka för bön om enhet i samband
med pingsten.
1908 föreslog den anglikanske prästen
Paul Wattson i USA att man skulle samlas
till bön för kristen enhet 18–25 januari
varje år. Dessa datum är festdagarna för
apostlarna Petrus och Paulus och under
veckan däremellan skulle man be för
enheten. I den ekumeniska rörelsen började man inom den gren som sysslar med
lärofrågor, Faith and Order, på 1920-talet
publicera material med förslag på hur man
kunde fira en bönevecka för kristen enhet.

Tryck: Lenanders, Kalmar
Grafisk form: Strandh Grafisk Produktion
Bearbetning: Referensgrupp från Bromma
Ekumeniska råd, Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet
Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14 BROMMA
Telefon: 08-453 68 00
www.skr.org
info@skr.org
Plusgiro: 648 97 51-5

Ett genombrott för alla dessa initiativ kom
1935 på initiativ av den franske katolske
prästen Paul Couturier som var en varm
förespråkare för en allmän bönevecka för
kristen enhet. Så blev den gemensamma
bönen för kristen enhet en viktig del av den
ekumeniska rörelsen.
Böneveck an blev sedan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan
och Kyrkornas världsråd 1966. 1968
användes för första gången ett material
som tagits fram gemensamt av Kyrkornas
världsråds Faith and Order-enhet och
Påvliga rådet för kristen enhet. Från 1975
framställs materialet av lokala ekumeniska
grupper från olika delar av världen; i år
från Indien.
I Sverige har Sveriges kristna råd (SKR)
huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för böneveckan
som arbetas fram tillsammans av Kyrkornas världsråd och Vatikanen. Eftersom
Bibelns dag infaller på söndagen i böneveckan samarbetar SKR med Bibelsällskapet sedan många år.
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Den tryckta texten som finns i denna folder, som sänds till alla församlingar i Sverige, har förkortats och
omfattar enbart gudstjänstordning och bibeltexter för varje dag. Det fullständiga materialet finns att
hämta på webben: www.skr.org eller www.bibelsällskapet.se. Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet
samarbetar om utgivningen på svenska.
Vi ber om kollekter till såväl Sveriges kristna råd och Bibelsällskapet i samband med böneveckan.

Dag 1

Att vandra under samtal

Läsningar
1 Mos 11:1-9
Psalt 34:11-18
Apg 2:1-12
Luk 24:13-25

Berättelsen om Babel och splittringens arv
”Kom… lyssna.” Guds inbjudan till samtal
Andens utgjutande, gåvan att förstå
Samtal på vägen med den uppståndne Jesus

Dag 5
Läsningar
Höga v 1:5-8
Ps 139:1-6
3 Joh 2-8
Joh 15:12-17

Att vandra som Jesu vänner
Kärleken och den älskade
Du rannsakar mig och känner mig
Gästfrihet för vänner i Kristus
Jag kallar er vänner

Psalmförslag 161 Helige ande, låt nu ske
217 Gud, för dig är allting klart

Psalmförslag 46 Låt mig få höra om Jesus
254 Löftena kunna ej svika

Dag 2

Dag 6

Att vandra bortom gränser

Läsningar
Rut 4:13-18
Ps 113
Ef 2:13-16
Matt 15:21-28

Efterkommande till Rut och Boas
Gud hjälper den behövande
Kristus har brutit ned skiljemuren mellan oss
Jesus och den kananeiska kvinnan

Att vandra med
Kristi brutna kropp

Läsningar
Hes 37:1-14
Ps 22:1-8

”Kan dessa ben få liv igen?”
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
Psalmförslag 137 Den kärlek du till världen bar
140 Du bar ditt kors

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 av den
som 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
Psalmförslag 266 Säg mig den vägen
275 Led, milda ljus

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 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
Psalmförslag 96 Öppna mig för din kärlek
288 Gud, från ditt hus

Psalmförslag 97 Jag behövde en nästa
285 Det finns djup i Herrens godhet

Dag 7

Att vandra i solidaritet

Läsningar
4 Mos 27:1-11
Ps 15
Apg 2:43-47
Luk 10:25-37

Arvsrätt för döttrar
Vem får gästa i Guds tält?
Lärjungarna hade allting gemensamt
Den barmhärtige samariern

Psalmförslag 287 Guds värld är en skimrande gåva
292 Pris vare Gud, pris vare Fadern

Dag 8

Att vandra under jubel

Läsningar
Hab 3:17-19
Ps 100
Fil 4:4-9
Luk 1:46-55

Att jubla under nödtider
Hela världens hyllning till Gud
Gläd er alltid i Herren
Marias lovsång

Psalmförslag 257 Pris vare Gud! Allena han
298 Gud, ditt folk är vandringsfolket

Böneveckan
för kristen enhet
18–25 januari 2013

Tema: Vad begär Gud av oss?

Ord om förlåtelse

Böneveckan 2013
fokuserar på de
utsattas situation
Materialet för Böneveckan för kristen enhet 18–25
januari 2013 har förberetts av Kristna studentrörelsen
i Indien tillsammans med den Katolska studentfederationen i Indien och Indiens kristna råd på uppdrag av
Kyrkornas världsråd och Påvliga enhetsrådet i Rom.
Huvudtexten är hämtad från profeten Mika 6:6–8,
som ställer frågan hur vi ska nalkas Gud. Svaret är
att det enda Gud begär är att vi gör det rätta,
det vill säga lever i kärlek och troget håller oss till Gud.
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Profeten Mika var samtida med
Jesaja och verkade på 700-talet f Kr.

Kyrkornas världsråd samlas till sin
tionde generalförsamling i Busan i
Sydkorea i november 2013.
25 kyrkor och samfund är medlemmar i Sveriges kristna råd.
Hela Bibeln består av cirka tre miljoner bokstäver, cirka 740 000 ord,
1 346 kapitel och 35 690 verser.
Nya testamentet översattes till
svenska första gången år 1526 och
hela Bibeln 1541 på initiativ av
Gustav Vasa.
Rabindranath Tagore fick
nobelpriset i litteratur 1913,
dvs för 100 år sedan.

Vad begär Gud av oss? Frågan i böneveckan ställs i förhållande till utsatta
människors livssituation. I materialet
lyfts daliternas villkor i Indien fram. Daliterna är de grupper som också kallas
kastlösa i det indiska samhället och har
drabbats hårt. Daliterna betraktas som
de mest orena och därför placeras de
utanför kastsystemet. Tidigare kallades
de också för ”de oberörbara”.
Ordet dalit betyder förtryckt och
används av dem själva. Mahatma
Gandhi använde beteckningen Harijan,
Guds barn. På grund av kastsystemet är
daliterna socialt marginaliserade, politiskt underrepresenterade, ekonomiskt
exploaterade och kulturellt kuvade.
Nästan 80 procent av indiska kristna
har dalitbakgrund. Deras kristna tro ger
en värdighet och en ny självkänsla samtidigt som de fortfarande är diskriminerade på olika sätt i samhället och ofta
också inom kyrkorna.
Indiens k yrkor är fortfarande delade
längs den lärosplittring som ärvts från
Europa och andra delar av världen. Den
kristna splittringen i Indien förstärks
ytterligare av kastsystemet. Precis som
apartheid utgör kastsystemet ett hot mot
de kristnas enhet och trovärdigheten
i vittnesbördet om kyrkan som Kristi
kropp.
Det är i detta sammanhang som böneveckan för kristen enhet inbjuder oss att
reflektera över vilka som skulle kunna
ses som ”daliter” i vårt samhälle och hur
Mika-texten utmanar oss att sätta fokus
på frågan om vad Gud begär av oss.

Mikas starka uppmaning till rättvisa och fred koncentreras i kapitel 6 och
7, från vilka temat för årets ekumeniska
bönevecka hämtats. Mika sätter in rättvisa och fred i historien av gemenskap
mellan Gud och mänskligheten, men
understryker att denna historia måste få
praktiska konsekvenser. På samma sätt
som andra profeter påminner han 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 värdighet, jämställdhet och rättvisa.
Därför är det omöjligt att skilja den
personliga helgelsen från sökandet efter
social rättvisa. Guds frälsning från
slaveri och daglig förnedring kräver mer
än bara gudstjänst, offer och brännoffer
(6:7). Han begär av oss att göra det rätta,
att leva i kärlek och troget hålla oss till
Gud (6:8).
Under böneveck an för kristen
enhet kommer kristna över hela världen
att i ekumenisk gemenskap utforska vad
detta innebär. Temat utvecklas under
åtta dagar utifrån bilden av en vandring.
För daliterna är vandringen mot frihet
oskiljaktigt förenad med att vandra
enade tillsammans.
Därför är vår vandring denna vecka
tillsammans med daliterna en del av vår
bön för kristen enhet. Vi samlas under
veckan för att be för den enhet som
Kristus vill för sin kyrka. Vi är kallade
att bryta ned skiljemurar mellan oss.

Gudstjänstordning
Vad begär Gud av oss?
Mika 6:6–8

L: Ledare
T: Textläsare
F: Församlingen

Psalmförslagen är hämtade ur den ekumeniska psalmboksdelen.
Dessa kan kompletteras eller ersättas av andra.

I. Inledning
Ledaren hälsar välkommen och introducerar gudstjänsten,
t ex enligt följande:
Under böneveckan för kristen enhet får vi tillsammans med
kristna i hela världen reflektera över vad det innebär att göra
det rätta, att leva i kärlek och troget hålla sig till Gud. I bön
vandrar vi hand i hand med dem som ropar efter rättvisa,
helande, gemenskap och försoning. I dag följer vi en gudstjänstordning skapad av daliter, eller så kallade kastlösa, i
Indien. Precis som de kristna i Indien på sitt sätt utamanar
kastväsendets nivåer kan alla kristna stå upp för kyrklig enhet. Därför samlas vi till gudstjänst, för att be för hela Kristi
kyrka, en helad och enad kyrka.

Psalm
Förslag: 1, 79 eller 81

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. Du har lärt oss att respektera alla
människors värde. Vi tackar dig för att du kommer
in i våra liv och kallar oss att leva i solidaritet med
dem vars värdighet bryts ner 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:
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

Åkallan
T:

F:

Där sinnet är utan fruktan och huvudet hålls högt,
där kunskapen är fri, där världen inte 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.
Min Far, låt mitt land vakna i den frihetens
himmel.

F:

L:

Vi prisar dig, o Gud, för att du har skapat oss med all
vår mångfald. Vi tackar dig för våra kulturer, språk
och olika uttryck för tro och traditioner som har förblivit starka trots att vi ibland är i minoritet. Lär oss
att glädjas över våra skilda identiteter och att stärka
banden av vänskap och gemenskap som leder oss till
djupare enhet.

Vi prisar dig, heliga Ande, för den gåva av ömsesidigt
beroende och solidaritet som är vårt arv som. Lär oss
att värdesätta de enhetens band vi får ta emot när vi
ber om din ständiga närvaro hos oss som människor
och kyrka. Inspirera oss på vår väg till synlig och
fullständig enhet. Lär oss att samverka med alla de
människor som engagerar sig i kampen för människovärde och rättvisa.
Hur gott och lyckligt är det inte när systrar och
bröder lever tillsammans i enhet!

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

Tystnad
F:

Lovprisning och tacksägelse

L:

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

Syndabekännelse och förlåtelsens ord

(Text: Rabindranath Tagore, bengalisk författare,
nobelpristagare i litteratur 1913)

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

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).

(Ledaren inbjuder församlingen att dela denna försäkran om förlåtelse genom att vända sig mot varandra och
utväxla fridshälsningen.)

Vi kommer inför dina fötter i ödmjukhet, o Gud, med
vår synd och den splittring för vilken vi bär ansvar.
Vi bekänner att vi bevarar nedärvda mänskliga
murar som skiljer oss kristna åt. 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. 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. Jesus, kom
nu i vår mitt och inspirera oss att arbeta tillsammans med alla dem som strävar efter befrielse och
helande i din brutna kropp.

När vi vandrar som jordens barn, förstår vi att vi är
på pilgrimsfärd i skapelsens underbara gåvor. Låt oss
värna om jorden som din skapelse.

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 när de söker frihet och värdighet. Låt oss bli vänner med dem som
Kristus kallar sina vänner, de 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 trogna din
kallelse.

L:

När vi vandrar över gränserna, låt oss bygga samhällen med enhet och jämlikhet.

F:

Ge oss mod så att vi kan övervinna det som hindrar
oss att erkänna Guds närvaro hos varandra.

L:

När vi vandrar i solidaritet med kvinnor som Sarah
och andra offer, 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. Gör det möjligt
för oss att arbeta för rättvisa genom att bryta ojämlikhetens sociala strukturer.

L:

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

F:

Låt oss jubla över mänskligt liv och kampen för värdighet och överlevnad under förtryck, tecken på din
bestående trohet till ditt folk.

L:

Om allt detta ber vi i Jesu Kristi namn.

F:

Amen.

Psalm
Förslag: 39 eller 62 (särskilt vers 1, 2 och 6)

II. Ordets gudstjänst
Första läsningen: Mika 6:6-8
Ett vittnesbörd om tro från Indien (Se inledningen för ytterligare bakgrund om daliternas situation. Man kan också
använda ett lokalt utformat vittnesbörd!)

Inbjudan till gudstjänst:
L:

L:

L:

När de kom för att hämta Sarah Digal var hon inte där. Hon
hade flytt med fem barn och sin svärmor till djungeln. Då
satte de eld på allt hon lämnat kvar, en inramad bild på
Jesus, en bibel på oriyaspråket, kläder och det som gjorde
huset till familjens hem. När Sarah smög tillbaka fann hon
bara glöd och aska. Grannarna kom för att dela sorgen med
henne. Sarah stod där och såg sig omkring och började be:
”Herre, förlåt oss våra synder. Jesus, du är den ende. Fräls
oss ur vår nöd. Gör oss fria, Herre!” Orden strömmade fram.
Sarahs barn slöt upp kring henne. Hon grät när hon bad och
grannarna stämde i solidaritet och medkänsla in i hennes
bön. Sarah snyftade: ”Jag kommer att dö, men aldrig upphöra att vara kristen.”
L:

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

Tystnad
Andra läsningen: Gal 3:26-28

Psalm
Förslag: 68, 89 eller 96
Evangelieläsning: Luk 24:13-35

Predikan
Psalm (Under psalmen kan kollekt tas upp.)
Förslag: 86, 189:3-7 eller 274

III. 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 mot friheten, låt oss komma ihåg
människor som är utsatta för diskriminering. Må
kyrkornas enhet bli ett tecken för hopp i orättfärdiga
situationer.

F:

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

Herrens bön

IV. Välsignelse
L:
F:
L:
F:
L:
F:

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.
Amen.
Gå före oss, Treenige Gud, du som stärker oss, och led
oss på enhetens väg.
Amen.
Kalla oss till ett rikligt liv, Treenige Gud, du som uppehåller oss, när vi står tillsammans och tillber dig.
Amen.

Sändning
L:
F:

Gå ut i världen för att hela och bli helade.
Vi tackar dig, Gud.

Slutpsalm
Förslag: 288, 290 eller 292

