Gudstjänstmaterial
till Sveriges alla kyrkor

Bibeltexter dag för dag
Dag 1

Metodsteg 1: Startpunkt
– Att välja det annorlunda

Joh 4:1–4
Han måste ta vägen genom Samarien
		
1 Mos 24:10–33 Abraham och Rebecka vid brunnen
Psalt 42
Som hjorten längtar till bäckens vatten
2 Kor 8:1–7
Givmildheten hos kyrkorna i Makedonien
Psalmförslag

39 Jesus från Nasaret
40 Kristus vandrar bland oss än

Dag 2

Metodsteg 2: Bedömning
– Att överskrida gränser

Joh 4:5–6

Jesus, som var trött efter vandringen,
satte sig ner vid källan

1 Mos 29:1–14
Psalt 137
1 Kor 1:10–18

Psalmförslag

Jakob och Rakel vid brunnen
Hur kunde vi sjunga Herrens sånger
i ett främmande land?
Ni säger alla: ”Jag hör till Paulus”,
eller ”Jag hör till Apollos”
57 Sin enda grund har kyrkan
58 Hjärtan enigt sammanslutna
62   Än finns det en värld

Dag 3

Metodsteg 3: Bedömning
– Att mötas i förtroende

Joh 4:16–19

Jag har ingen man

2 Kung 17:24–34 Assyrien besegrar Samarien
Psalt 139:1–12
Herre, du rannsakar mig och känner mig
Rom 7:1–4
Ni har dött bort från lagen med
Kristi kropp
Psalmförslag

57 Sin enda grund har kyrkan
60 En Fader oss förenar

Dag 4

Metodsteg 4: Avståndstagande
– Att vilja gå vidare

Joh 4:25–28

Kvinnan lät sin vattenkruka stå

1 Mos 11:31–12:4 Guds löfte till Abram om ett stort folk
som en välsignelse för alla
Psalt 23 		Herren är min herde
Apg 10:9–20 		Vad Gud gjorde till rent
skall du inte göra till orent
Psalmförslag		89 Se, jag vill bära ditt budskap, Herre
		228 I tro under himmelens skyar
		288 Gud, från ditt hus

Dag 5

Metodsteg 5: Bejakande
– Att söka djupare

Joh 4:7–15 		Du har inget att hämta upp vattnet med
och brunnen är djup
1 Mos 46:1–7

Gud säger till Jakob att inte vara rädd
att fara till Egypten
Psalt 133		Vad det är gott och ljuvligt att bröder
är tillsammans
Apg 2:1–11 		Pingstdagen
Psalmförslag		236 Guds källa har vatten tillfyllest
		246 Här en källa rinner
		258 O liv, som blev tänt

Dag 6

Metodsteg 6: Vittnesbörd
– Att finna källan till liv

Joh 4:11–15

En källa med ett flöde som ger evigt liv

2 Mos 2:15–22
Psalt 91

Mose vid Midjans brunn
Sången om dem som tar sin tillflykt
till Herren
Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan

1 Joh 4:16–21
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Psalmförslag		236 Guds källa har vatten tillfyllest
		258 O liv, som blev tänt

Dag 7

Metodsteg 7: Vittnesbörd
– Att berikas genom varandra

Joh 4:7–17 		Ge mig något att dricka
4 Mos 20:1–11
Israelerna vid Kadesh
Psalt 119:10–20 Aldrig glömmer jag ditt ord
Rom 15:2–7 		Måtte Gud … göra er eniga efter
Jesu Kristi vilja
Psalmförslag		86 O Guds kärlek, dina höjder
		90 Blott i det öppna

Dag 8

Metodsteg 8: Uppdrag
– Att bära ett budskap

Joh 4:27–30;
39–40

Många hade kommit till tro
genom kvinnans ord

2 Mos 3:13–15
Mose vid den brinnande busken
Psalt 30 		Herren ger oss liv
Rom 10:14–17
Skönt ljuder stegen av dem som
bär goda ting
Psalmförslag

62   Än finns det en värld
89 Se, jag vill bära ditt budskap Herre
288 Gud, från ditt hus

#böneveckan

Vi ber och läser tillsammans!

tips!

Var med och gör Böneveckan till en manifestation för enhet

n

och acceptans på din ort tillsammans med andra kyrkor
och samfund. Böneveckan för kristen enhet 2015 har temat

n

”Ge mig något att dricka” och materialet har förberetts av
en arbetsgrupp i Brasilien.

folk och hennes tradition. Hon äger
vattenkärlet och har tillgång till vattnet. Men hon är också törstig. Deras
möte tar en oväntad vändning.
Deras möte inbjuder även oss att söka
vatten från Jesus källa, men samtidigt
att erbjuda något ur vår egen. Berättelsen bekräftar också vikten av att lära
känna och förstå sin egen identitet på
ett sätt som gör att andra inte uppfattas som hot. Om vi känner oss trygga
kan vi upptäcka att vi kompletterar
varandra. Genom mångfalden berikar
vi varandra.
Böneveck an för kristen enhet
ger möjlighet till bön och bibelläsning,
möte och dialog. Vi får vara tillsammans. Vi får upptäcka rikedomen och

Brasilien är et t religiöst land. Traditionellt karaktäriserar en viss värme
relationerna mellan sociala klasser och
etniska grupper. Men i vår tid växer
en intolerans som tar sig uttryck i våld
riktat mot minoriteter och utsatta
människor som svarta, homosexuella,
utövare av afro-brasiliansk religion,
kvinnor och urfolk.
Det råder även något av en konkurrens på den religiösa marknaden. I
Brasilien finns kristna grupper som
konkurrerar aggressivt med varandra
för att få plats i massmedia och vinna
nya anhängare. Uppfattningen är att
den kyrka som har många medlemmar
är stark och dynamisk. Sökandet efter
synlig enhet i den kristna kyrkan blir
inte längre viktig. Detta påverkar livet
i de traditionella kristna kyrkorna vars
medlemstal har minskat eller stagnerat.
Även om 86,8 procent av befolkningen i Brasilien räknar sig själva som
kristna har landet mycket höga våldssiffror. En stor andel kristna i ett land
är således ingen garant för att man tar
avstånd från våld och visar respekt för
människovärdet. Både våld mot kvinnor och mot urfolken är mycket utbrett
i Brasilien.
Att övervinna motsättningar och
förakt i dess skilda former måste ske
genom respekt för legitim mångfald
och genom att uppmuntra dialog som
en ständig väg till försoning och fred i
trohet till evangeliet.

n

Gudstjänsten firas normalt någon av
söndagarna i Böneveckan, vilket för
januari 2015 är 18 eller 25 januari.
18 januari är Bibelns dag. Använd gärna
den utsända gudstjänstordningen.
Använd gärna sångerna från Brasilien
som finns medsänt i utskicket.
Vi ber om kollekter till såväl Sveriges
kristna råd som Bibelsällskapet i samband med Böneveckan.

Extramaterial!
n

n
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Sykars brunn som omnämns i Bibeln är
bevarad och finns i Nablus på Västbanken.

n

de värden som finns hos varandra, och
be Gud om enhetens gåva. Vi är alla en
del i Kyrkans mission.
”Den som dricker av detta vatten
fortsätter att komma tillbaka.” Så
lyder ett brasilianskt ordspråk som
används när en besökare tar avsked.
Ett uppfriskande glas vatten innebär
tecken på acceptans och samhörighet.
Den bibliska gesten att erbjuda vatten
som ett sätt att befästa relationen är
något som förekommer i alla regioner i
Brasilien (Matteus 10:42).

Utgångspunk ten för årets bibeltext är Johannesevangeliets fjärde
kapitel som handlar om mötet mellan
Jesus och den samariska kvinnan.
Jesus säger till kvinnan: ”Ge mig något
att dricka.” Samtidigt erbjuder han
henne det ”levande vattnet”, en inre
källa som ger evigt liv. Kvinnans liv
blir aldrig detsamma.
Jesus är en främling på vandring
när han trött och törstig sätter sig vid
Sykars brunn. Han behöver vatten och
ber en kvinna om hjälp. Kvinnan är på
hemmaplan. Brunnen tillhör hennes

Under Böneveckan firas huvudgudstjänsten oftast ekumeniskt tillsammans
med lokala församlingar från olika
kyrkor och samfund.

Grundmaterialet för årets Bönevecka har tagits

B ö n öv e r h e l a vä r l d e n:
Böneveckan för 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 Brasilien.
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.

fram av kristna i Brasilien.

Va l av b i b e lto l k n i n g:
Det här materialet bygger på en bibelläsningsmetod som används i hela
Latinamerika och kallas för kontextuell
bibelläsning. Denna är samtidigt både ett
akademiskt och ett folkligt sätt att närma
sig de bibliska texterna.
I denna metod är det vardagliga livet
utgångspunkten för tolkningen när vi
närmar oss den bibliska texten. Bibeln
blir som en strålkastare som lyser upp vår
livsväg. De bibliska texterna undervisar
oss och förvandlar oss, så att vi kan bära
vittnesbörd om Guds vilja i vårt eget
sammanhang.
Bibel- och böneveckan börjar med

ett annorlunda vägval. Gud berättar om
enhet i mångfald. Mångfald är en del av
Guds skapelse. Man följer bladet med
bibeltexter dag för dag och börjar med metodstegen ”startpunkt” och ”bedömning”.
Sedan följer ytterligare metodsteg med
texter som visar på hur man överskrider
gränser och möts i förtroende, texter om
mod att ta avstånd från det som hindrar
oss. Veckan avslutas med en kallelse om att
vittna om nåden från den Gud som alltid
vill ta emot oss, trots vår ofullkomlighet.
Läs gärna reflektionerna till de olika
dagarnas bibelläsningar i materialet som
kan laddas ner från webben.

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

Svenska
Bibelsällskapet
Box 1235
751 42 UPPSALA
Telefon: 018-18 63 30
www.bibelsällskapet.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.

Sveriges kristna råd
Box 14038
167 14 BROMMA
Telefon: 08-453 68 00
www.skr.org
info@skr.org
Plusgiro: 648 97 51-5
Vi representerar 25 medlemskyrkor som fördelar sig
i fyra kyrkofamiljer. Rådet länkar samman medlemskyrkornas arbete inom flera olika områden.
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