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Böneveckans bibeltext
(Mark 7:31-37)

Sedan lämnade han trakten kring Tyros
och gick över Sidon till Galileiska sjön, i Dekapolisområdet.

Där kom de till honom med en man som var döv
och knappt kunde tala,

och de bad Jesus lägga sin hand på honom.
Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna

i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga.
Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt

och sade till honom: ”Effata!” (det betyder: Öppna dig!).
Med ens öppnades mannens öron

och hans tunga löstes och han talade riktigt.
Jesus förbjöd dem att berätta det för någon.

Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det.
Och alla blev överväldigade och sade:

”Allt han har gjort är bra:
de döva får han att höra och de stumma att tala.”
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Inledning

Temat för Böneveckan för kristen enhet år 2007 är De döva får han att höra och de
stumma att tala. Böneveckan firas varje år världen över 18-25 januari. I Finland har
böneveckan firats regelbundet i över fyrtio år. I Norra svenska församlingen i Hel-
singfors uppmärksammades böneveckan redan på 1950-talet.

Material i detta häfte och som finns att hämta från Ekumeniska rådet i Finlands hem-
sidor (www.ekumenia.fi) har sammanställts med tanke på de finlandssvenska förhål-
landen på basis av det material som finns att tillgå på Sveriges Kristna Råds hemsi-
dor (www.skr.org).

Materialet som sammanställts i Sverige kan fritt användas antingen som sådant eller
som idématerial. Vi hoppas att texterna kan främja enheten i de finlandssvenska för-
samlingarna och vara tillhjälp i det enskilda andaktslivet. Tanken är att materialet
kunde fungera som en "verktygslåda" där var och en kan finna texter och tankar.

Materialet lämpar sig för enskild bön, församlingarnas sammankomster, gudstjäns-
ter, skolornas morgonsamlingar osv. och kan med fördel användas också vid andra
tidpunkter än under böneveckan.

Materialet för böneveckan utges årligen gemensamt av Faith and Order -
kommissionen inom Kyrkornas Världsråd och det Påvliga rådet för främjande av
kristen enhet i katolska kyrkan. Årets material har arbetats fram av en ekumenisk
grupp i Sydafrika, i Umlazi nära Durban.

Temat är dubbelt och innefattar dels bön för kristen enhet, dels enhet inför männi-
skors lidande. I Umlazi uppskattar man att hälften av befolkningen lider av
HIV/aids. Därför har temat från Mark 7:37 ”de döva får han att höra och de stumma
att tala” en klar koppling till denna sjukdom, som så hårt drabbat den afrikanska
kontinenten. Texten manar oss att inte vara döva för lidandet och de drabbade att
vara öppna och tala om sjukdomen.

Kristi kropp behöver bli helad. Detta gäller både för kristen enhet och dem som lider
av HIV/aids. Den centrala texten i årets bönevecka utgörs därför av en berättelse om
hur Jesus helar.

Med önskan om en välsignad bönevecka

Ekumeniska rådet i Finland

http://www.ekumenia.fi
http://www.skr.org
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Introduktion till temat

De döva får han att höra och de stumma att tala. (Mark 7:37)

Årets bönevecka för kristen enhet för samman två teman och två inbjudningar till
kyrkor och enskilda kristna: att be och kämpa tillsammans för kristen enhet och att
reagera gemensamt inför mänskligt lidande. Båda temana relaterar till Kristi kropps
helande, och därför är huvudtexten för årets bönevecka en berättelse om helande.

Mark 7:31-37 berättar om hur Jesus botade en man som var döv och knappt kunde
tala. Jesus förde bort mannen från folkhopen för att behandla honom i avskildhet.
Genom att återge mannen hans hörsel och hans talförmåga bevisar Jesus Guds makt
och vilja att göra människor hela. Återställandet av mannens hörsel gjorde det möj-
ligt för honom att lyssna till det glada budskapet som Jesus förkunnade. Återställan-
det av hans talförmåga gjorde det möjligt för honom att förkunna för andra vad han
sett och hört.

I likhet med mannen som Jesus botade har alla som döpts till Kristus fått sina öron
öppnade för evangeliet. Det var Herrens önskan (Joh 17) att de som var hans lärjung-
ar och hade tagit emot hans budskap skulle vara ett, förenade med varandra i en en-
het som hade sin grund i hans gemenskap med Fadern och den heliga Anden. Som
Kristi kropp är vi kallade att tillsammans utföra hans uppdrag. Liksom Gud hörde
ropet från sitt folk i Egypten och såg dess lidande (se 2 Mos 3:7-9) och liksom Jesus
visade barmhärtighet mot dem som ropade till honom, så skall även kyrkan höra alla
lidandes röst, svara med medkänsla och ge de stumma röst.

Med utgångspunkt i dessa två trådar i kyrkans liv och uppdrag vill årets bönevecka
för kristen enhet betona att det finns ett viktigt samband mellan strävan att be för och
söka enhet bland kristna och initiativen att möta lidande människors behov. Samma
Ande som gör oss till bröder och systrar i Kristus ger oss också kraft att nå ut till var-
je människa i nöd. Varje exempel på minskat mänskligt lidande gör vår enhet mer
synlig, varje steg mot enhet stärker hela Kristi kropp.

Bakgrunden till materialet för årets bönevecka: Umlazi

Temat för detta års bönevecka har sina rötter i erfarenheterna bland kristna i den
sydafrikanska regionen Umlazi, nära Durban. Det första utkastet till materialet för
böneveckan utarbetas varje år i en viss lokal miljö. Det bearbetas sedan för interna-
tionellt bruk innan det distribueras över hela världen för att sedan anpassas för na-
tionellt bruk i varje land.

Umlazi grundades ursprungligen under apartheidregimen som en förstad, ”town-
ship”, för den svarta majoritetsbefolkningen. Ett arv av rasism, arbetslöshet och fat-
tigdom innebär fortfarande enorma utmaningar för befolkningen, med brist på sko-
lor, hälsokliniker och lämpliga bostäder. Kombinationen av fattigdom och arbetslös-
het har gett en hög brottsstatistik och problem med övergrepp inom såväl familjer
som bostadsområden. Men den största utmaningen för människorna i de informella
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bosättningarna och kvarteren är HIV/aids. Uppskattningsvis är 50 procent av invå-
narna i Umlazi infekterade av detta virus.

När ledare för de olika kristna gemenskaperna i Umlazi nyligen träffades för att se
vad de kunde göra gemensamt för att möta de överväldigande utmaningar som de-
ras folk stod inför, insåg de att det fanns en faktor som försvårade situationen: stig-
mat som hindrar människor att tala öppet om sina problem, vare sig de misshand-
lats, utsatts för våldtäkt eller är HIV-positiva. Det är en kulturell norm att inte tala
om saker som har med sexualitet att göra. På zuluspråket är ordet som används
ubunqunu, ”nakenhet”, vilket markerar att dessa ämnen är tabu. Det leder till att
många tvekar att söka den hjälp som erbjuds – ofta ekumeniskt finansierad via lokala
kyrkor – i form av rådgivning, själavård, hembaserad sjukvård, kommunala stöd-
och hälsocentra.

Inför det uttalade och outtalade trycket – speciellt på de unga – att tiga om proble-
men, planerade de lokala kyrkoledarna en ekumenisk gudstjänst kring temat ”Bryt
tystnaden”. Gudstjänsten inbjöd de unga i Umlazi att ta mod till sig och prata om det
som var tabu och att söka hjälp, i medvetande om att fortsatt tystnad kan innebära
döden.

Denna inbjudan att bryta tystnaden riktas även till kyrkor utanför Sydafrika och de
många andra regioner som drabbats av HIV/aids. Även om många organisationer,
regioner och kyrkor har sökt att hjälpa de områden som hemsökts av HIV/aids-
epidemin, har gensvaret inte stått i proportion till katastrofens omfattning.

År 1993 påminde biskop Desmond Tutu den femte världskongressen kring tro och
ämbete att kyrkoledarna under apartheidtiden hade insett att ”apartheid var för
stark för en delad kyrka”. I dag, när vi står inför HIV/aids-pandemin och andra bru-
taliserande krafter, inser vi att de också är för starka för en delad kyrka. I Umlazi
finns det en domstolsbyggnad, ett sjukhus, ett postkontor, en hälsoklinik, en affärsga-
ta och en begravningsplats – en bild av den överväldigande utmaning som folket står
inför.  I  samma  township,  där  nästan  alla  människor  är  kristna,  håller  man  fast  vid
bibelordet som säger att det finns en ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud
och allas fader (jfr Ef 4:4-6). Och ändå finns det många kyrkor, som inte erkänner var-
andra fullt ut och utgör ett tecken på en splittrad kristenhet. (Se också den beskriv-
ning av den sydafrikanska situationen som den lokala förberedelsegruppen bidragit
med.)

När en medlem från förberedelsegruppen i Umlazi träffade den internationella
grupp som är ansvarig för böneveckans material, reflekterade man över strävandena
efter full synlig enhet bland kristna kyrkor i ljuset av de kristnas erfarenhet i Umlazi
och deras inbjudan att ”bryta tystnaden” som förtrycker och isolerar människor i de-
ras lidande. Tillsammans valde man Mark 7:31-37 som böneveckans centrala bibel-
text och fastställde bibliska/teologiska ramar inom vilka såväl sökandet efter enhet
som sökandet efter ett kristet gensvar på mänskligt lidande kunde rymmas, med be-
greppen ”höra”, ”tala” och ”tystnad” i centrum.
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De åtta dagarna

Första Moseboken börjar med Guds skapelseord. Guds Ord springer fram ur kaos
och bryter tystnaden. Det är ett aktivt Ord, ett Ord som åstadkommer det som det
talar om: liv. Johannesevangeliet börjar också med Guds Ord som fanns i begynnel-
sen. Det proklamerar det centrala i nytestamentlig tro genom att förkunna att ”Ordet
blev människa och bodde bland oss” (Joh 1:14).  Jesus  Kristus,  Ordet  som blev kött,
uttrycker Guds eget väsen. Det budskap Jesus alltid framför är ett budskap om nåd
och förbarmande, ett budskap som kallar hans åhörare till ett djupare liv, ett liv i
gemenskap med Gud och varandra.

Dag 1-3 beskriver denna treeniga stomme. Dag 1 inbjuder till reflektion kring det
skapelseord som Gud uttalar i begynnelsen och som Gud fortsätter att uttala, ett Ord
som de som skapats till Guds avbild inbjuds att upprepa som ett aktivt och kreativt
Ord mitt i dagens kaos. Meditationen för Dag 2 reflekterar över vad det innebär att
vara en efterföljare till Jesus Kristus, Ordet som blev kött och som får döva att höra
och stumma att tala. Dag 3 reflekterar över den heliga Andens verk i de kristnas liv,
hur  den  ger  oss  kraft  att  både  förkunna  det  glada  budskapet  och  vara  verktyg  för
Kristi helande närvaro genom att lyssna och ge röst åt dem som tystats ner eller inte
kunnat berätta om sina upplevelser.

Det inre bandet mellan enhetsfrämjande insatser och gensvaret på mänskligt lidande
uppenbaras tydligt i Paulus tankar om församlingen som Kristi kropp. ”Med en och
samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp… ” (1 Kor 12:13).
Kristus har gjort oss till ett. Vår splittring hindrar och minskar denna enhet men kan
inte förstöra den. Eftersom vi alla tillhör Kristus behöver varje del av hans kropp de
andra och måste ha omsorg om de andra. Dag 4 frågar vad det innebär att vara en
gemenskap  som  är  förenad  i  Kristus,  en  gemenskap  i  full  solidaritet  med  de  delar
som lider.

Dag 5 och 6 utvecklar i större detalj det tema som kyrkorna i Umlazi föreslagit, det
som handlar om att bryta den tystnad som förtrycker. De som lider lämnas ofta att
lida i tysthet, deras hopp om medkänsla och rättvisa beaktas inte. Det finns perioder
då kyrkor och enskilda kristna har tigit när de borde ha talat, tillfällen när de inte gett
de stumma möjlighet att tala. Det finns perioder när kyrkornas splittring hindrat oss
att höra andras smärta eller gjort vårt svar otydligt, motsägelsefullt, ineffektivt och
utan tröst (Dag 5). Vägen till trohet och integritet kräver att kristna strävar efter och
ber om den enhet som Kristus bad om, och att vi mitt i vår splittring lär oss att tala
med en enda röst och nå ut med barmhärtighet som en enda kropp, förkroppsligan-
de det evangelium som vi förkunnar (Dag 6).

Kristi frälsande död och uppståndelse är kärnan i det ord som Gud talar till mänsk-
ligheten. Dag 7 begrundar Kristi kors i ljuset av erfarenheterna av lidande och död i
Umlazi och många andra regioner. Människorna i Umlazi vet och förstår den förtviv-
lan som Kristi kors innebar. De bor i dödsskuggans dal, där lidandet är omätligt,
bland kyrkogårdar där de döda ofta staplas på varandra. Från samma kyrkogårdar
skallar uppståndelsebudskapet starkare än någonsin när kristna tidigt på påskdags-
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morgonen samlas bland sina käras gravar med tända ljus för att förkunna att Kristus
har uppstått från de döda och att i honom har döden mist sin makt (Dag 8).

Sammanfattning

Huvudtexten för årets bönevecka för kristen enhet, Mark 7:31-37, noterar att Jesus
såg mot himlen och andades djupt innan han botade mannen. I Romarbrevet skriver
Paulus att den heliga Anden vädjar för oss med rop utan ord (Rom 8:26). Paulus ut-
tryck erinrar om den längtan som Anden skapar i våra hjärtan och sinnen, en längtan
efter full och synlig enhet mellan alla kristna kyrkor och samfund, en längtan efter ett
slut på mänskligt lidande.

I gudstjänstprogrammet och för var och en av de åtta dagarna har vi anammat prin-
cipen att inkludera tydliga hänvisningar både till behovet av fortsatt arbete och bön
för alla kyrkors enhet och till rösterna från Umlazi och andra regioner där ett rop sti-
ger till himlen. Vi hoppas att årets bönevecka för kristen enhet bidrar till att bryta
den tystnad som förtrycker och uppmärksammar det nära sambandet mellan bön
och sökandet efter kristen enhet och kallelsen till kyrkor och enskilda kristna att ar-
beta tillsammans som verktyg för Guds barmhärtighet och rättvisa i världen.
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Gudstjänstordning

”De döva får han att höra och de stumma att tala” (Mark 7:37)

Markusevangeliet 7:31-37:
Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön, i
Dekapolisområdet. Där kom de till honom med en man som var döv och knappt
kunde tala, och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides
från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga.
Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sade till honom: ”Effata!” (det
betyder: Öppna dig!). Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och
han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han
förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sade:
”Allt han har gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.”

Ledare: L
Alla: A

Välkomstord och presentation av gudstjänstprogrammet
L: Vänner i Kristus, vi har samlats här för att prisa Guds kärlek och för att
be för

oss själva och i synnerhet för våra systrar och bröder som lider i tystnad.

Detta år har de kristna i Sydafrika känt ett starkt behov att mana oss att i
Kristi namn bryta tystnaden – kring människors lidande och hela skapel-
sens.

Låt oss höra Herrens maning:
Att bli medvetna om vår brottsliga tystnad
Att be om Guds välsignelse
Att gemensamt höja våra röster för och med dem som saknar röst, både
människor och djur.

Psalm (Förslag ur Den svenska Psalmboken med tillägg, Sv Ps, 680, 777, 778; Psalmer &
Sånger, Ps&S, 790, 868, 834)

Inledning till en stund av tystnad
L: Låt oss vara tysta inför Gud… tysta inom oss själva… och öppna våra

hjärtan för tystnaden hos våra systrar och bröder som lever i lidande:
”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra.” (1 Kor 12:26)

Må våra öron öppnas av denna tystnad i gemenskap med de systrar och
bröder vilkas röst vi inte hör, antingen därför att de tiger eller för att de
har tystats ner. Låt oss höra Kristi röst.

Tre minuters tystnad.
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Psalm (se förslag ovan)

Psalmen som inledde stunden av tystnad tas upp igen av en solist som sjunger med allt star-
kare röst. Därefter stämmer hela församlingen in.

Bön
L: Gud som härskar i himmelsk härlighet,
A: Öppna våra ögon så att vi må se din Son Jesus,

Öppna våra öron så att vi må höra röster som dämpats av miljoner
människors tystnad.
Öppna våra hjärtan så att vi förstår hur vi skall reagera inför smärtan
hos dem som lider ibland oss.

L: Samlade här bryter vi tystnaden med den bön som Jesus lärde oss.

Herrens bön
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran
i evighet.
Amen

Textläsningar
1 Sam 1:1-18 (Hannas stora sorg)
Ps 28:1-2, 6-9 (Herre … min klippa, var inte stum)
1 Kor 12:12-29 (Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra)
 (Sjunget halleluja, t ex Sv Ps 679 eller Ps&S 856, 857)
Mark 7:31-37 (Kristus får döva att höra och stumma att tala)
(Berättelsen i Mark 7:31-37 kan framföras som mim eller tolkas i dans)

Predikan

Trosbekännelsen
Den nicenska eller den apostoliska trosbekännelsen, se Sv Ps/Ps&S. Om den nicenska trosbe-
kännelsen används föreslås den ekumeniska översättningen.

Psalm (förslag Sv Ps/Ps&S 38)

Syndabekännelse – Förlåtelse – Fridshälsning
L: Gud är redo att förlåta oss våra synder genom sin Son Jesus Kristus
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Låt oss då träda fram inför Gud. Må vi också be Gud förlåta kyrkans splittring och ge
oss kraft att hjälpa de svaga, de små och de stumma.

”Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav
mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var
naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig
inte.” (Matt 25:42-43)

Små grupper av människor turas om att bära fram föremål, bilder, foton eller teckningar som
erinrar om situationer där medlemmar i de lokala kristna församlingarna tigit, t ex kvinnor
och barn som utsatts för våld, hemlösa, trafficking-offer, asylsökande, etc.
Någon i varje grupp säger:

”Herre, vi har inte sett dig i våra lidande bröder och systrar.”

Iaktta en liten stunds tystnad mellan varje grupp.

L: Nådens Gud, genom din Son erbjuder du oss ovillkorlig förlåtelse för de
synder vi helhjärtat bekänner.
När vi med våra handlingar har hindrat din vilja,
när vi har svikit de fattigas hopp,
när vi inte reagerat på det sätt du ville –

A: Kom till oss med din nåd, för att hela våra brustna liv och påskynda den
fullständiga gemenskapens dag bland oss, i Jesu Kristi namn. Amen.

L: ”Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus
Kristus som är rättfärdig.” (1 Joh 2:1) ”Ni har fått era synder förlåtna för
hans namns skull.” (1 Joh 2:12)

L: Vi har öppnat våra hjärtan för syndernas förlåtelse som ger oss frid och
fred, så låt oss nu ge varandra Kristi frid.

Kristi frid vare med dig.

Alla: Och med din ande.

Musik eller körsång kan förekomma medan deltagarna delar fridshälsningen.

Förböner
L: Nådens Gud, vår skapare, barmhärtighetens Gud,

vår frälsare, barmhärtige Gud, vår hjälp,
som vet vad vi behöver innan vi ber,
vi prisar dig för din skapelse, för frälsningen
och för din ändlösa omsorg om oss.
Hjälp oss, bota våra kyrkor från deras dövhet.
Vi ber för din kyrka som fortfarande är splittrad.
Blås in i oss viljan att verka för kristen enhet.
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L1: Vår Gud och skapare, i din kärlek har du skapat oss till dig och våra
hjärtan finner ingen ro förrän de finner vila i dig.

Alla: Ge oss visshet om att inget skall skilja oss från din kärlek.

L2: Vår Gud och Fader, som har gränslös omsorg om var och en av oss, gör
oss uppmärksamma på andras behov.

Alla: Lär oss i din kärlek öppna vår famn för andra.

L3: Jesus, Ordet från Fadern, du kämpade för att bryta tystnaden kring all
slags brottslig tystnad.

Alla: Ge oss mod att låta dem höras som saknar röst.

L4: Jesus, sänd av Fadern, du har kallat dina lärjungar att förkunna evange-
liet och att tillsammans vara verktyg som bringar förvandling i denna
värld.

Alla: Må visionen om en förvandlad värld inspirera alla som tror.

L5: Heliga Ande, livgivare, må vi ständigt få del av din livgivande kraft.
Alla: Ge kraft åt de maktlösa.

L6: Treenige Gud – Fader, Son och helig Ande.
Alla: Förena oss i Kristus genom din Ande.

L: Gud, full av nåd och kärlek, som bröt tystnaden och närmade dig oss
innan vi sökte dig och bevisade din kärlek till oss i Jesus Kristus, vi lyfter
upp våra böner till dig. Tack för att du hör oss. Amen.

Psalm (förslag Marias lovsång, t ex Sv Ps 675, Ps&S 531, eller Saligprisningarna)

Vittnesbörd och välsignelse

Tillfälle för enskilda eller organisationer – i synnerhet ekumeniska organisa-
tioner/grupper – som är engagerade i kampen mot aids-epidemin eller våld mot
kvinnor och barn, svält, utslagenhet, trafficking, främlingsfientlighet etc att
berätta om sitt solidaritetsarbete.

L: ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har
ni gjort för mig.” (Matt 25:40)
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.”
(Matt 11:28)

Kära vänner, dessa Jesus-ord gäller var och en av oss. Kristus är oss nära
mitt i vårt engagemang, även vårt ekumeniska engagemang, liksom i de
sjukas lidande och i den isolering och modlöshet som många av oss kän-
ner. Han ger oss stöd i vår svaghet. Han är vår tröst och vår välsignelse.
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Präster, pastorer och andra representanter för församlingar och kyrkor går fram inför de för-
samlade för att delta i den avslutande välsignelseakten.

L: Välsignad är du, Herre vår Gud, för den kärlek du visat oss genom Jesus
Kristus, vår herre.

L1: I den tystnad som råder bland de övergivna och isolerade,
de sjuka och döende,
utgjut din rika välsignelse
över våra systrar och bröder.

L2: Vi välsignar och upphöjer dig
för att du lyssnar till våra hjärtans tystnad.
Ge oss kraft att tala i Jesu, din Sons, namn.

L3: Och må vi växa till i nåd
och i den frid från Gud som övergår allt förstånd,
så att ditt namn må bli ärat.
Amen

Psalm (förslag: Sv Ps/Ps&S 314:3-4 eller 298)

Välsignelse
L: Nåd från vår herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från

den heliga Anden åt er alla.
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Dag 1 I begynnelsen fanns Ordet
”Gud sade… ” 1 Mos 1

1 Mos 1:2-2:4 Genom sitt Ord skapade Gud världen
Ps 104:1-9 Herre över hela skapelsen
Upp 21:1-5a Gud gör allting nytt
Joh 1:1-5 I begynnelsen fanns Ordet

Kommentar
I begynnelsen fanns Ordet… Denna första dag i böneveckan för kristen enhet vill vi
begrunda Skaparens verk. Första Moseboken beskriver hur Gud, i tomhetens tyst-
nad, skapade världen med sitt Ord: ”Gud sade… ” I själva begynnelsen, när det inte
fanns annat än kaos och förvirring, kom Guds Ord för att bryta tystnaden och anvisa
varje varelse dess rätta plats. Och som skapelsens höjdpunkt skapar Gud en enda
mänsklighet som en avbild av sin egen enhet.

Den grupp som förberett denna bönevecka för kristen enhet kommer från Syd-
afrika. Medlemmarna har berättat vilken nöd aidsepidemin kan åstadkomma i män-
niskors liv. Ofta verkar det också som om vår värld är i kaos: när naturkatastrofer
drabbar oss, när krig och våld terroriserar oss, när sjukdom eller sorg överväldigar
oss…

”Gud sade… ” Inför så mycket lidande vill alla kristna ändå tro att skaparens
verk fortsätter. Trots splittringen mellan dem är det samma hopp som fyller hjärtat
hos alla Kristi lärjungar: att Guds Ord fortsätter att skapa vår värld i dag genom att
rycka tillbaka den ur tomheten, genom att bevara mänskligheten som en. Mer än nå-
gonsin behöver kristna oavsett bekännelse höra löftet: Se, jag gör allting nytt. Döden
skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta.

Det kaos vi lever i kan verka förlamande. Men människorna i vår värld vill inte
ge upp i förtvivlan. I Sydafrika samlas en grupp kvinnor (Kopanang) som har en aids-
sjuk familjemedlem och väver magnifika tyger. Deras produkter ger dem inkomst för
deras familjer. Vi som är skapade till Guds avbild kan – på vårt sätt – skapa något
vackert ur kaos.

Bön
Gud, vår skapare, vi ser skönheten i din skapelse. Det var ditt Ord som skapade uni-
versum. När våra liv hotar att störta samman ber vi dig att förnya dina underbara
verk. Trots vår syndiga splittring ber vi med en röst, att ditt Ord aldrig må sluta att
göra allting nytt i våra sönderslagna liv. Ge oss också mod att vara skapelsens
medskapare. Vi ber att den enhet vi söker för våra kyrkor må bidra till hela den
mänskliga familjens enhet. Amen.
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Dag 2  Kristi frälsande Ord
”De döva får han att höra och de stumma att tala” (Mark 7:31-37)

Jes 50:4-5 Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga, så att jag kan
inge den trötte mod

Ps 34:1-16 Jag vill alltid prisa Herren
Kol 1:11-20 Jesus är den osynlige Gudens avbild
Mark 7:31-37 Jesus får de döva att höra och de stumma att tala
Kommentar
Jesaja inser priset på den gåva Herren Gud har gett. Han har fått ta emot ett mäktigt
ord som kan styrka de trötta och förkrossade. För att det skall ske behöver han en
lärjunges öron så att han kan lyssna och lära. Eftersom Herren Gud har kallat honom
kan han inte vända om.

Paulus förstod att Jesus Kristus var det sanna och slutgiltiga Ordet. Paulus be-
skriver för oss vad det innebär att vara människa och ett med Guds Son, den osynli-
ge Gudens avbild som vi skapats att likna. Gud har räddat oss ur mörkrets välde och
fört oss in i sin älskade Sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse
för våra synder. Vi är ett genom dopet i Kristus, för vi är förenade med honom och
Jesus  har  försonat  allt  med Gud.  Genom blodet  på korset  har  Jesus  gett  oss  en frid
som förblir.

Evangelietexten beskriver hur kraften från Jesus får den döve att höra budska-
pet  om frälsning och förkunna det  för  andra.  Märkligt  nog befallde  Jesus  dem som
var med att tiga om vad de hade sett, men i likhet med alla goda nyheter kunde den-
na inte tyglas. De närvarande vittnade om den frälsande kraften hos Guds utvalde.
Det är inte bara den person som helats som förkunnar Herrens godhet utan alla som
bevittnat den.

I Sydafrika händer det, precis som i evangelietexten, att någon blir berörd av
Herren och befrias så att hon eller han kan tala om sin situation. Detta tillåter i sin tur
kyrkan att visa omsorg om henne eller honom. Detta leder till att många tungor blir
lösta och öron öppnade. Många människor som lever i en konspiration av tystnad
runt  tabun som våld mot  kvinnor  och barn,  kriminalitet  och HIV/aids  vågar  bryta
tystnaden och det leder i sin tur till att andra engagerar sig för de behövande. I den
situationen kan vi se hur Gud fortsätter att öppna öron och lossa tungor för att män-
niskor ska kunna höra och förkunna Kristi frälsande Ord. Det är vår gemensamma
tro genom dopet som gör det möjligt för oss att tillsammans förkunna Kristi kärlek
och barmhärtighet. Lidandet till trots, förenas vi när vi kommer närmare Kristus och
inser att det är genom Kristus allt är försonat och hålls samman. Grunden för detta är
dopet och den förpliktelse som följer av det att ära Gud för hans verk.

Bön
Barmhärtige Gud, du har talat frälsningens Ord i Jesus Kristus. Genom honom ber vi
att våra öron må vara öppna för ropet från människor som fastnat i tystnadens kon-
spiration. Må Jesus lossa våra tungor så att vi tillsammans förkunnar hans helande
kärlek  till  dem  som  lider  i  tystnad.  Ge  oss  kraft  genom  vårt  dop  så  att  vår  enhet  i
Kristus  stärker  oss  att  bringa  hopp  till  de  förtvivlade.  Och  låt  oss  tillsammans  för-
kunna frälsningen genom vår herre Jesus Kristus. Amen



- 18 -

Dag 3  Den heliga Anden ger oss Ordet
”Anden … skall vittna om mig” (Joh 15:26)

Joel 2:26-29 Jag skall utgjuta min ande över alla
Ps 104 Du gör jorden ny
1 Kor 12:1-4, 12-13 Ingen kan säga ”Jesus är herre”, om han inte är fylld av den

heliga anden
Joh 15:26-27, 16:12-13 Sanningens ande skall vittna om mig

Kommentar
Vi är ett i Anden. Alla har närts av samma Ande. Är det med en och samma Ande
som vi döpts till en kropp? Det är den heliga Anden som talar och som ger oss den
avgörande energin, den inre kraften att tala, att tillsammans meddela och förkunna
det glada budskapet om Guds rike.

Det är vår önskan att leva i Anden som en gemenskap under pilgrimsfärden
mot enhet. Om vi lever i enlighet med Anden, åstundar vi det som är av Anden. Och
Andens åstundan är liv och fred.

Den heliga Anden driver oss att handla. Vi måste bryta de olika slag av tystnad
som ställer sig i vägen och håller oss tillbaka: kaotiska situationer, mänsklig splitt-
ring, allt som kränker människors värdighet, enskilda såväl som grupper. Hur kan
ordet befrias? Var kan vi finna styrka att så frön av liv, hopp, öppenhet? Hur kan vi
bryta oss loss från allt som stänger oss inne och förlamar oss?

Anden som utgjutits över alla människor driver oss att profetera. Det är Anden
som skapar något nytt i oss när den förnyar jordens anlete. Det är Anden som får oss
att ropa ”Jesus är herre”. Det är Anden som bär vittnesbörd inför Herren och gör oss
till djärva vittnen. Det är Anden som Gud sänder in i våra hjärtan och får oss att för-
kunna ”Abba! Fader” och som sålunda avslöjar vår sanna identitet för oss: vi är inte
längre slavar utan Guds söner och döttrar.

När barnen och ungdomarna i COMTEC-skolan i Umlazi i Sydafrika samlas till
en gemensam ekumenisk gudstjänst (se inledningen), när de tillsammans ber om den
heliga Andens närvaro, då skapas ett nytt hopp för hela världen. Det är Anden som
inspirerar dessa unga människor att inte dölja sina stora problem i tystnad och för-
tvivlan – familjesituation, arbetslöshet, kriminalitet, sjukdom. I stället prisar de Kris-
tus och börjar följa honom. De överlåter sig själva helhjärtat i tjänst för sina bröder
och systrar. De sprider Andens glädje, frid och enhet. På vår ekumeniska resa är des-
sa ungdomar i Umlazi ett tecken på hoppet och enheten i den heliga Anden.

Bön
Kom heliga Ande och låt oss få uppleva gåvan av din närvaro under vår pilgrimsfärd
mot enhet. Ge oss inre styrka att bli glädjens och hoppets verktyg i världen. Må din
Ande förena oss till ett. Må din röst ge oss de rätta orden så att vi tillsammans kan
bekänna vår Gud och Herre och bryta den tystnad som förstör. Livets och kärlekens
Ande, förnya oss i enhet. Amen.
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Dag 4  De glömdas tystnad och de lidandes rop
”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra” (1 Kor 12:26)

2 Mos 3:7-10 Gud hörde de förtrycktas rop
Ps 28:1-8 Herre, var inte stum
1 Kor 12:19-26 Många delar, men en enda kropp i Kristus
Mark 15:33-41 Jesus ropade med hög röst: Min Gud, varför har du övergi-
vit mig?
Kommentar
Det finns många som lider i den värld vi lever i. Nästan dagligen ser vi dramatiska
bilder i media och läser nyheter om hemska katastrofer som drabbat människor. Men
mångas lidande uppmärksammas inte. De är bortglömda. Det verkar som om de li-
der i tysthet, men det är inte sant; tystnaden är snarare ett tecken på vår okunnighet
och vår egoism.

Gud  hör  det  vi  ofta  inte  vill  höra.  Han  hör  de  lidandes  rop  och  ser  deras  för-
tryck. Han ignorerar det inte (2 Mos 3). När människorna i Sydafrika läser berättel-
sen om Israels befrielse från Egypten, minns de sin egen väg ut ur apartheid. Fastän
folket systematiskt tystades ner ropade de högt på frihet och rättvisa; smärtan var
djup och det tog lång tid för deras längtan efter befrielse att bli uppfylld.

I dag är många människor i Afrika offer för HIV/aids-epidemin. Inget krig i
världshistorien har  kostat  fler  liv  än aids.  Men intresset  är  inte  särskilt  stort,  i  syn-
nerhet inte i västvärlden. En mur av tystnad delar vår värld. Psalm 28 visar oss en
lidande människa som ropar till  Gud. Det är till  Gud hon uttrycker sin nöd och sitt
hopp. Hon ber i förtröstan på att Gud skall lägga märke till henne, eftersom inga
andra ser hennes smärta.

Tillsammans tror vi att Gud delar de lidandes bekymmer och ängslan. Kristi ut-
rop på korset är det tydligaste tecknet på detta (Mark 15). Gud är inte långt borta
utan mitt i vårt lidande.

Vi är en kropp i denne kärleksfulle Jesus Kristus. Den nöd som en del lemmar
erfar är inte enbart deras utan allas ansvar. De smittades rop kan inte ignoreras eller
tystas genom att man säger att de fått sin dom av Gud. Om Paulus har rätt när han
säger ”Lider en kroppsdel, så lider också alla de andra” (1 Kor 12), så skulle vi kunna
säga att ”Hela kyrkan har aids”. Vi är förenade till en kropp i Kristus. Tillsammans
måste vi ha omsorg om de marginaliserade och ignorerade.

HIV/aids är en enorm utmaning som kräver en enad kyrka, inte en delad eller
segregerad. Den behöver en kyrka som samarbetar och bygger en gemenskap av
medkänsla och tro som Kristi enda kropp, en gemenskap där de glömdas tystnad
bryts och de lidandes rop hörs.

Bön
Evige Gud, du är hoppet för dem som inte kommit med på agendan i vår värld. Du
hör ropen från sårade hjärtan och rösterna från förtvivlade själar. Lär oss med din
Andes kraft att höra med dina öron och nå ut genom tystnaden till de lidande och
längtande. Gör oss, som Kristi kropp, alltmer till en kärlekens och medkänslans ge-
menskap och ett profetiskt tecken på din förkroppsligade nåd och rättvisa. Amen.
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Dag 5 Guds dom över vår tystnad
”Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta” (Matt 25:45)

Mika 6:6-8 Vad begär Herren av oss?
Ps 31:1-5 Gud, tillflykt och trofast räddare
1 Petr 4:17 Domen börjar med Guds hus
Matt 25:31-46 (41-46) Det har ni inte heller gjort för mig
Kommentar
De som lider i tysthet – som förlorat rösten eller blivit fråntagna den – har sin tillflykt
och sitt hopp i Gud som är trofast och räddar dem. Ändå gör de rätt i att söka hjälp
inte bara hos Gud utan hos Guds tjänare, inte minst hos kristna och i kyrkorna. Dessa
är kallade att tala å deras vägnar som inte kan eller vill ta till orda själva och att ge de
maktlösa kraft att föra sin egen talan: Herren ålägger oss först och främst att göra det
rätta.

Men alltför ofta möts de lidandes förhoppningar med tystnad. Kyrkorna och de
kristna talar inte alltid när de borde göra det eller verkar för att hjälpa de stumma
finna sin röst. Vi är kallade att tjäna andra och att göra något för dessa minsta, men
alltför ofta låter vi bli. Trots att vi vet att Jesus finns bland dessa minsta, betjänar vi
dem inte som vi borde.

Vi vet att domen börjar med Guds hus. Vad vi gör jämförs med vad vi är kalla-
de att göra och skillnaderna blir uppenbara: i den mån vi varit tysta och inte gett de
stumma en röst kommer vi att dömas. Men syftet med Guds dom är inte att fördöma
utan att ge oss nytt liv. Bekännelse leder till frigörelse. När vi inser att vår tystnad
gör oss medskyldiga till andras lidande, har vi ännu möjlighet att föra deras talan
och göra det möjligt för dem att själva ta till orda.

Som kyrkor och som enskilda kristna måste vi – var vi än befinner oss – fråga oss
själva om vi ibland är alltför tysta inför frågor som dessa:

• För vi andras talan så gott vi kan och ger dem möjlighet att själva ta till orda?
• Om inte – beror det på att vi inte hör de lidandes rop? Eller har vi blivit förla-

made inför ropen från så många sörjande, till exempel i samband med de
oupphörliga begravningarna i förstäder, informella bosättningar och på
landsbygden?

• Är enskilda församlingar ibland så upptagna av interna angelägenheter att de
inte kan höra ropen från dem som finns utanför kyrkväggarna?

• Hindrar kyrkornas inbördes splittring dem från att höra de lidandes rop?
Detta är svåra frågor, men genom att ställa dem gemensamt kanske vi kan bryta

tystnaden och visa vår enhet i tjänst för dem som lider.

Bön
Gud, vår tillflykt och vår räddning,
hör deras röster som saknar röst;
Öppna deras munnar och ge dem till sist rättvisa och hälsa, glädje och frid.
Öppna våra öron så att vi hör ropen från dem som lider,
öppna våra munnar så att vi kan föra deras talan
och öppna våra hjärtan så att vi må verka för att andra skall få kraft att tala. Amen.
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Dag 6 Bemyndigad att tala
”Kvinnan … kom rädd och darrande fram … och talade om hur det
var” (Mark 5:33)

Dom 6:11-16 Jag skall vara med dig
Ps 50:1-15 Ropa till mig
Apg 5:26-32 Lyda Gud
Mark 5:24-34 Tala om hur det var
Kommentar
Det finns ämnen som man inte skall tala om, främst sex, pengar och religion. Att Je-
sus tog sig an en kvinna med blödningar var både häpnadsväckande och banbrytan-
de.  Det  var  hennes  tro  och förtröstan på Jesus  som fick  henne att  röra  vid honom i
visshet om att helande kraft skulle flöda från honom. Jesus kände beröringen och
insåg att kraft hade gått ut från honom, medan kvinnan upplevde både helande och
kraft, kraften att tala ut och berätta om hur hennes långa historia av tyst lidande fått
ett  slut.  Det  var  först  när  hon berättat  vad som hänt  som Jesus  kunde säga:  ”Du är
botad.”

Det här är en parallell till den situation som många pastorer i Sydafrika upple-
ver. De längtar efter att betjäna dem som lider av HIV/aids men hindras av en tyst-
nadens och skammens konspiration. Bara när de smittade och drabbade är beredda
att berätta, kan helandets ord och verk äga rum och människor få hjälp. Det finns ett
zuluordspråk som säger att tiga om en stor hemlighet är som att sitta på en skorpion.
Det är kyrkornas uppgift och utmaning att tillhandahålla trygga zoner där de smit-
tade kan tala ut.

Kyrkorna själva behöver vara tydliga i sina uttalanden i frågor som av någon
anledning är svåra att diskutera. Utanför Sydafrika kan det gälla frågor om krig och
fred, den globala kapitalismens livshotande konsekvenser, asylsökandes tragik eller
övergrepp mot barn. Kyrkan har inget val, utan det handlar om dess centrum och
själva dess existensberättigande. Gud har kallat kyrkan att förkunna Guds Ord till
världen, att ge de nödlidande goda nyheter, och kyrkorna kan inte förbli tysta när
externa krafter försöker förhindra att Ordet blir kött. Men ibland är kyrkorna själva
ett hinder för inkarnationen på grund av sin splittring och oenighet. Ordet som kyr-
kan fått är ett, och det är bara när kyrkorna talar med en röst och handlar tillsam-
mans i kärlek som de blir Ordets sanna och trovärdiga vittnen. Därför måste kyrkor-
na också vara beredda att tala om den skam som ligger i deras egen oenighet. Bara
om vi talar om den smärtsamma sanningen om vår splittring blir helandet möjligt.

Bön
Vår Gud och skapare, du talade och en god värld blev till; din Son vädjar för oss och
din Ande leder oss i sanningen. Förlåt oss alla gånger då vår tystnad har skadat din
värld, hindrat Kristi pågående verk och tystat sanningen. Ge oss mod, både som en-
skilda och som kyrkor, att tala sant, i kärlek, med en röst, att förkroppsliga din med-
känsla med alla som lider och att sprida evangeliets glada budskap till hela världen; i
hans namn i vilken Ordet blev kött ibland oss, Jesus Kristus vår herre.
Amen.
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Dag 7  Övergivenhet
”Varför har du övergivit mig?” (Ps 22:1)

Jes 53:1-5 Han bar våra sjukdomar och led våra plågor
Ps 22:1-5 Övergivenhet
Rom 8:35-36 Skild från Kristi kärlek?
Matt 27:57-61 Kärlek lagd i graven

Kommentar
Jesu rop på korset att han övergivits är ett eko av psalmistens ord. Han frågar: ”Var-
för är du så långt borta, så fjärran från min jämmer?” Den lidande tjänaren får bära
samma stigma som vilken dödsdömd brottsling som helst. Därefter följer dödens
tystnad med de två Mariorna sittande mittemot varandra förstummade vid graven
som är tillsluten med en stor sten.

Det finns tillfällen i vårt liv när lidandet är omöjligt att mäta, när det inte finns
ord att uttrycka vår sorg, inga rop, inga tårar, inga gester. Vi är där tillsammans med
kvinnorna vid graven och ser allt vi älskat och hoppats på begravas.

Begravningsplatserna i kåkstäderna och på landsbygden i Sydafrika är fyllda av
krossade förhoppningar och outsäglig smärta. Familjer som förut hade en enda grav
har nu nio. På grund av bristande kyrkogårdsutrymme begravs människor ovanpå
sina släktingar, och prästerna officierar ofta vid jordfästningar för flera personer sam-
tidigt. Tidigare planerade föräldrar framtiden kring en växande familj. I otaliga fall
står barn nu inför en framtid utan föräldrar. Döden kan tysta hela samhällen.

Men Kristi lidande var försonande. Han bar alla människors sorger och frälste
oss alla genom sin död. Han lyftes upp på ett kors för att dra alla människor till sig. I
sitt lidande och sin förtvivlan på korset delade han verkligen den mörkaste och mest
fruktansvärda upplevelse av smärta som mänskligheten kan ha. Ju närmare vi kom-
mer Kristi kors, desto närmare kommer vi varandra. Kristus gav sitt liv för alla män-
niskor, och vi upptäcker vår medfödda, givna enhet, när vi erkänner att vi är alla lika
beroende av detta frälsningsverk. Kyrkans liv måste uttrycka denna gemensamma
skuld.

Bön
Du livets källa och uppehållare, vi tackar dig för att du vet och förstår när vi lider. I
Kristus har du till och med tagit våra sjukdomar på dig själv och genom hans sår blir
vi helade. Ge oss tro och mod när vi tyngs ner. Röj undan vår känsla av hopplöshet
när vi ställs inför stora lidanden som HIV/aids, cancer, malaria och krigets trauma.
När livets mening försvinner bakom lidandets mörka moln, må vi fästa vår upp-
märksamhet  på  Kristus,  som  led  men  ändå  segrade  och  gjorde  oss  till  ett  förlossat
folk. I hans namn ber vi. Amen.
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Dag 8 Uppståndelse … förhärligande
”Alla tungor skall bekänna att Jesus Kristus är herre” (Fil 2:11)

Hes 37:1-14 Herren skall hämta er upp ur era gravar
Ps 150 Allt som lever och andas skall prisa Herren
Rom 8:31-39 Kristus är den som har dött och uppstått och som ber för oss
Luk 24:44-52 Apostlarna var ständigt i templet och prisade Gud

Kommentar
Sydafrika plågas svårt, ett offer för våld och sjukdom. Orättvis död knackar på dör-
ren hos de fattiga invånarna i kåkstäder och på landsbygden. Trots detta förkunnar
folket varje söndag Herrens uppståndelse med tillförsikt, oavsett begravningarna
dagen innan.

Denna fasta föresats att fira Herrens uppståndelse ger all sorg och bedrövelse
ett inslag av hopp. Kristus uppstod ur en grav och uppenbarade därmed Guds un-
derbara seger över döden på ett kors. Med tro på Guds makt att föra fram liv ur död
börjar kyrkorna i Umlazi sitt påskfirande med en nattlång vaka där de tågar till be-
gravningsplatsen med tända ljus och förkunnar att ”Kristus är uppstånden” mitt
bland sina käras gravar. Detta påminner om Hesekiels syn om en ny jord där Guds
ande blåser  liv  i  torra  ben och de blir  levande igen.  De kristna firar  Guds makt  att
förvandla död till liv.

Paulus brev till romarna beskriver hur den uppståndne Kristus sitter på Guds
högra sida och förkunnar att varje människa har en plats i Guds närhet, ett bevis på
att Gud erbjuder världen försoning, tröst och nåd. Tillit till Guds kärlek ger oss mod
att möta död och skenbart förkrossande situationer. Vi kan också lita på att om inget
kan skilja oss från Guds kärlek, så kan inget till sist skilja oss från varandra, tack vare
Guds nåd.

Gud förvandlar död till liv. Gud viskar ett hoppets ord i de lidandes öron, i de-
ras öron som längtar efter enhet. Det är ett hopp om det som Gud vill åstadkomma,
det som troende knappt är medvetna om och som förblir ett mysterium: Guds rikes
ankomst.  Det  är  ett  hopp  om  att  all  tyst  förtvivlan  och  oförsonlig  splittring  en  dag
ska ge vika, så att varje tunga kan förkunna Gud Faderns ära med gemensam röst.
Vad Gud viskar  i  vårt  öra  som en försmak av gudsriket  är  ett  mysterium,  men det
kräver vårt engagemang redan nu. Det hopp som uppehåller de troende i Sydafrika
och  hindrar  dem  från  att  ge  vika  för  förtvivlan  borde  ge  alla  troende  kraft  att  visa
solidaritet med dem som lider. Alla måste bli villiga verktyg för det gudomliga upp-
draget att bringa liv och ljus till dem som bor i lidandets och orättvisans mörker.
Samma hopp måste inspirera kristna att söka enhet genom det dagliga livets ekume-
nik, ständigt mottagliga för nya sätt att tillsammans uttrycka vår gemensamma tro.

Bön
Vår  Gud  och  Herre  som  vi  älskar,  inför  din  Sons  kors  begrundar  vi  lidandet  i  en
värld som längtar efter din hjälp och frälsning. Väck i oss en segersång som förkun-
nar att han har besegrat döden genom att dö och att uppståndelsens liv som förkun-
nades på påskmorgonen erbjuder oss liv och seger över döden och ondskans makter.
Amen.
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Den ekumeniska situationen i Sydafrika

Den här introduktionen till den lokala ekumeniska situationen är uppdelad i tre
avsnitt. Den börjar med en reflektion över de ekumeniska relationerna i Sydafri-
ka. Del två tar upp samhället Umlazi och presenterar de överväldigande utma-
ningar som befolkningen där står inför. Texten avslutas med personliga vittnes-
börd från kyrkoledare i Umlazi om det levande ekumeniska samarbete som finns
där.

Kyrkorna i Sydafrika

Före 1994 var de sydafrikanska kyrkornas uppdrag klart definierat för dem. Kampen
mot ett orättfärdigt styrelseskick, diskriminerande lagar och tillämpningen av apart-
heid gav föga tid för andra angelägenheter. När förbuden mot frihetsrörelserna
hävts, våra politiska ledare frigetts och en demokratisk regering valts, fann sig kyr-
korna plötsligt utan definierade mål. Sedan dess har de kämpat för att finna en
gemensam röst.

Den största kyrkliga samarbetsorganisationen i Sydafrika är Sydafrikanska kyr-
korådet, SACC (South African Council of Churches). Ett antal av dess medlemmar är
också med i Kyrkornas enhetskommission, Church Unity Commission, som har in-
gått överenskommelser som inkluderar fullt erkännande av varandras dop, nattvard
och ämbete. Ju fler kyrkor och samfund som formellt anslutit sig till den ekumeniska
rörelsen i Sydafrika desto mer svårfångat har syftet med enheten på nationell nivå
blivit,  ironiskt  nog.  Det  finns  sannerligen  frågor  som  högljutt  pockar  på  uppmärk-
samhet. HIV/aids är exempelvis en fråga som har berört varje människas liv i Sydaf-
rika. Det finns emellertid ingen enhetlig plan för hur epidemin bör hanteras. Den
enorma arbetslösheten och våldet som finns på alla livets områden, speciellt det som
riktar sig mot kvinnor och flickebarn, är andra exempel på problem som borde upp-
märksammas av kyrkorna, men det finns ingen samsyn kring hur det skall göras.

Om detta var hela bilden skulle den verkligen vara nedslående. Lyckligtvis
finns det en annan sida. På lokalplanet görs mycket för att hantera områden som fat-
tigdom, sjukdom och undervisning. Det vimlar av inspirerande och hjärtevärmande
berättelser om lokala församlingar som har etablerat hjälpverksamhet i hemmen för
aidssjuka, små kvinnogrupper som tar hand om föräldralösa barn efter skolan, kvin-
nor som har startat grönsaksodlingar eller pärlhantverkscentra. Kanske är detta den
rätta vägen för kyrkorna just nu – inte nationella projekt utan småskaliga lokala initi-
ativ, ofta på ekumenisk grund, som förverkligar Guds rike och som bryter fattigdo-
mens, sjukdomens, våldets och hopplöshetens tystnad.

Umlazi, Bhekithemba med omgivningar

År 1950 godkände Sydafrikas apartheidregering lagen om gruppområden, Group
Areas Act, som tvingade fram en fysisk separation mellan folkgrupperna genom att
skapa olika bostadsområden för olika raser. Mer än tre miljoner människor omplace-
rades genom påtvingad flytt, och ”townships” (förstäder) etablerades där den svarta
majoriteten av befolkningen trängdes samman i överbefolkade områden med dåliga
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bostäder, otillräckliga hälsovårds- och skolresurser och begränsade arbetsmöjlighe-
ter. Umlazi grundades ursprungligen som en sådan förstad. I efterdyningarna av
apartheid innebär arvet av rasism, arbetslöshet och fattigdom fortfarande väldiga
utmaningar för människorna i Umlazi. Situationen har lett till hög brottsstatistik och
problem med övergrepp i familjer och samhällen. Men den största utmaningen som
människorna i Umlazi står inför just nu är HIV/aidsepidemin. Uppskattningsvis kan
mer än 50 procent av invånarna vara smittade av viruset. Eftersom många inte låtit
testa sig är det svårt att veta epidemins exakta omfattning, men den är en förkros-
sande del av verkligheten. Ingen i dessa trakter är opåverkad av aids. Mer än 10 pro-
cent av alla nyfödda i regionen föds med viruset; många dör under sitt första lev-
nadsår. Befolkningen mellan 14 och 40 har minskat, med påföljd att många barn lever
på gatan eller på egen hand, medan andra bor hos mor- eller farföräldrar.

Ingen enskild individ, familj, kyrka eller samhälle kan på egen hand tackla de
problem som arbetslöshet, fattigdom, kriminalitet, våld mot kvinnor och barn samt
aids innebär. Dessa problem är för stora för en splittrad kyrka. Situationen erbjuder
därför en handlingsplan för ekumenik. Kyrkorna i Umlazi och andra städer har ver-
kat för att inrätta kliniker och startat program för hemsjukvård, där frivilliga med-
hjälpare får utbildning i att vårda de sjuka och döende i deras hem, ett arbete som är
mycket krävande – fysiskt, känslomässigt och andligt. Andra projekt är inriktade på
att ta hand om föräldralösa barn och andra barn i riskzonen, eller utbildning för
ungdomar, till exempel initiativet att ”Bryta tystnaden” som nämns i inledningen till
årets material. Kyrkornas samarbete når bortom dessa utåtriktade program och in-
kluderar gemensam bön, gemensamt vittnesbörd, med mera.

Vittnesbörd om ekumeniskt samarbete från församlingsledarna i Umlazi

Om sanningen skall fram så betjänar vi präster och pastorer och våra olika försam-
lingar Guds folk som är 1/ släkt med varandra, 2/ vänner och arbetskamrater, 3/
utgör ett samhälle och 4/ betjänas av ett stadshus och ett sjukhus och delar en be-
gravningsplats. Därför blir varje fest, bröllop, dop, konfirmation och begravning
oundvikligen ekumenisk. Många människor inser bara att de tillhör olika försam-
lingar under två timmar på söndagen.

Lekfolket i församlingarna möts och samarbetar vid många olika tillfällen. När
de organiserar egna retreater är de inte beroende av att låta någon annan utse en re-
treatledare. Det anses tillåtet att välja en pastor eller präst från vilket samfund som
helst att leda retreaterna. En lokal anglikansk församling inbjöd exempelvis nyligen
en lokal katolsk präst att leda deras retreat. Kort därefter ombads den anglikanske
prästen i denna församling att leda en retreat i den katolska församlingen. I detta fall
tog lekmännen initiativet och prästerna följde efter. Det är rätt och riktigt. Männi-
skorna slaktar djur tillsammans, de håller fest tillsammans, de gråter tillsammans och
de gläds tillsammans. Det är bara rätt att gåvorna i en församling delas med andra.

I församlingarna i Umlazi förekommer det många ekumeniska predikstolsby-
ten,  speciellt  mellan  kyrkor  som  ingår  i  Church  Unity  Commission,  Kyrkornas  en-
hetskommission. Det finns många andra exempel på hur en församling stöttar en
annan kyrkas verksamhet. En anglikansk diakon blev nyligen ekumenisk förvaltar-
skapsutbildare. Han besökte flera kristna församlingar i grannskapet och delade med
sig av sina kunskaper. Dessutom hålls det samlingar för människor som har liknande
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ansvar i församlingarna. Altartjänarna i olika kyrkor möts exempelvis en gång om
året. De lokala församlingarna turas om att stå för lokal och mathållning.

Vi anser att den tid är förbi, då våra bröder och systrar omfattade Verwoerds apart-
heid och inlemmade den i kristendomen. Det finns inget oss och dem. För många år
sedan anklagade katolikerna anglikanerna för kätteri, anglikanerna kritiserade me-
todisterna, metodisterna kritiserade pingstvännerna och pingstvännerna anklagade
katolikerna och anglikanerna för avgudadyrkan. Satan jublade och Gud sörjde. Det
var en rundgång av anklagelser. De dagarna är förbi!
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Taivaallisia naisia – Himmelska Kvinnor

Ekumeniska Rådet i Finlands boknyhet är
Taivaallisia naisia, utgivet i förlagssamarbete
med Finska Missionssällskapet.

Boken är en diger samling artiklar, föreläsning-
ar, kvinnoteologisk nutid och historiska rötter.
Boken har en unik finländsk och ekumenisk
prägel, som lämpar sig som kurs- och studiema-
terial, i undervisning, själavård och temagrup-
per.

Språket är i huvudsak finska, en artikel är på svenska; ett ögonblicksfo-
kus ur teologisk kvinnoverklighet, berättelser redigerade av Yvonne Ter-
linden och Monika Pensar-Granroth.

Alla bokens skribenter är kvinnor,  alla bor i  Finland, många är engage-
rade i Ekumeniska rådets Kvinnosektion. Den katolska syster Benedicta
Idefelt, den ortodoxa nunnan Kristodouli, lutherska Eila Helander, Iris
Rajamaa från metodisterna, adventisten Kerttuli Gianzaklidis, Camilla
Rahkonen från Frälsningsarmén samt många fler ger uttryck för sina
traditioner och ekumeniska kompetens. Boken framställer hela den verk-
liga mångfalden av personer, verksamhet, teologi. Den ger en nödvändig
och djup inblick i olika kristna traditioner.

I Boken ingår också en förteckning över i Finland verksamma ortodoxa,
katolska och lutherska kvinnoorganisationer med kontaktinformation.

ERF har en kampanj med tanke på skolorna och priset är då 18 e/st
(23 e). Vi erbjuder också församlingarnas studiecirklar eller motsvarande
grupper boken till samma pris.
Ytterligare information: www.ekumenia.fi.

Taivaallisia naisia (2006), red. Leena Mäkitalo, Finska Missionssällska-
pets förlag, Ekumeniska rådet i Finlands publikationer, 207 sidor,
ISBN: 951-624-342-8.

http://www.ekumenia.fi.


- 28 -

Öppna dig!

Temat för Böneveckan för kristen enhet år 2007 är
De döva får han att höra och de stumma att tala.

Böneveckan firas varje år världen över 18-25 januari.

Böneveckomaterialet på svenska har arbetats fram och getts ut
av Sveriges Kristna Råd i samarbete med Svenska Bibelsällskapet.

Innehållande materialet har sammanställts med tanke på de
finlandssvenska förhållanden på basis av det material som finns

att tillgå på Sveriges Kristna Råds hemsidor (www.skr.org).

Materialet som sammanställts i Sverige
kan fritt användas antingen som sådant eller som idématerial.

Årets material har arbetats fram av en
ekumenisk grupp i Sydafrika, i Umlazi nära Durban.

Temat är dubbelt och innefattar dels bön för kristen enhet,
dels enhet inför människors lidande.
I Umlazi uppskattar man att hälften

av befolkningen lider av HIV/aids.
Därför har temat från Mark 7:37

”de döva får han att höra och de stumma att tala”
en klar koppling till denna sjukdom,

som så hårt drabbat den afrikanska kontinenten.
Texten manar oss att inte vara döva för lidandet

och de drabbade att vara öppna och tala om sjukdomen.

Kristi kropp behöver bli helad.
Detta gäller både för kristen enhet och dem som lider av HIV/aids.

Den centrala texten i årets bönevecka utgörs därför
av en berättelse om hur Jesus helar.

Materialet kan fritt kopieras av detta häfte
eller från Internet:

www.ekumenia.fi eller www.skr.org

http://www.skr.org
http://www.ekumenia.fi
http://www.skr.org

