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NYA BÖNDAGAR

Kyrkomötet beslutade den 11 november 2006 att i Evangelieboken
för den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Kyrkohandbok II), som godkändes
av kyrkomötet den 8 maj 1999, göra följande ändringar i avsnittet Helgdagar:
a)
I kapitlet Skapelsens söndag ändras andra stycket till att lyda på följande
sätt: Skapelsens söndag firas någon söndag under tiden maj–oktober.
b)
I kapitlet Familjens söndag ändras första stycket till att lyda på följande sätt:
Någon söndag under tiden maj–november tillägnas speciellt familjen.
c)
Kapitlet Nationella böndagar ändras i sin helhet till att lyda på följande sätt:
I Finland har man sedan 1500-talet årligen firat böndagar enligt vad
statsmakten har bestämt. Som en följd av revideringen av grundlagen är det
sedan 2004 kyrkan som beslutar om böndagarna.
Evangelisk-lutherska kyrkans böndagar är böndagen för kristen enhet den
18 januari och böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt
ansvar den 24 oktober. Böndagsplakatet läses på böndagen för kristen enhet
eller föregående söndag.
Den nya böndagsmodellen tillämpas från och med 2008.
Ändringarna i Evangelieboken ges i elektronisk form som bilaga till detta cirkulär.
De kan skrivas ut och placeras in i stället för de nuvarande texterna i
Evangelieboken.
Kyrkomötets beslut innebär att vi från och med 2008 i stället för de tidigare fyra
böndagarna firar två böndagar som placerats in på specifika kalenderdagar. De
två böndagarna är böndagen för kristen enhet den 18 januari och böndagen för
fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar den 24 oktober. De teman
som tagits upp under andra och tredje böndagen inkluderas i Familjens söndag
och Skapelsens söndag och tidsintervallet där dessa söndagar kan placeras in
breddas. På så sätt kan man bättre än hittills kombinera skördefesttemat med
Skapelsens söndag. Genom att bredda tidsintervallet för Familjens söndag skapas
bättre möjligheter att ta in helgdagen i terminsplanen för gudstjänstlivet.
Den nationella böndagen för kristen enhet (den 18 januari) kopplas till
böneveckan för kristen enhet, som uppmärksammas i Finland och även
internationellt. Böndagen bidrar till att ytterligare förstärka böneveckans
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betydelse. Böndagen kallar de kristna och kyrkorna att med avstamp i sin egen
bekännelse gå in i gemensam bön och verka för enhet. Böndagsförberedelserna
kan gärna göras tillsammans med gudstjänstansvariga i andra kyrkor.
Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar (den 24
oktober) ger kyrkan en konkret kanal för att be för fred och mänskliga rättigheter
och att också i övrigt göra en aktiv insats på detta område. Denna böndag är tänkt
att vara ett gemensamt språkrör för kyrkorna och de kristna samfunden i vårt land
och den har förlagts till FN-dagen. Böndagen stöder samtidigt kyrkans
internationella ansvarsvecka som arrangeras samtidigt och som primärt planeras
av Ekumeniska rådet i Finland och Kyrkans Utlandshjälp. Dagen ger också
möjlighet att lokalt söka enhet med representanter för andra religioner.
De nya böndagarna är alltså bundna till specifika kalenderdagar, den 18 januari
och den 24 oktober. Detta kommer att ge böndagarna en starkare etablerad
ställning. Lösningen tar också fasta på böndagarnas ekumeniska festkaraktär och
stöder det lokala ekumeniska samarbetet. Genom att böndagarna firas på samma
dag i olika församlingar förenhetligas dagarnas karaktär och praxis.
I praktiken kommer böndagarna huvudsakligen att firas på vardagar på det sätt
som församlingarna bestämmer, till exempel med bönestunder, gudstjänster,
mässor, ekumeniska fester eller på något annat sätt. Församlingarna är vana att
ordna sammankomster på vardagar och det blir därför inte fråga om någon ny
gudstjänstpraxis. De gånger då en böndag infaller på en söndag är det tänkt att
böndagen som regel inte firas i samband med gudstjänsten utan på något annat
sätt som församlingen väljer.
Handboksutskottet anser det vara viktigt att böndagsplakatet skulle läsas samma
dag i alla församlingar. Församlingarna har dock möjlighet att läsa plakatet redan
den söndag som föregår böndagen för kristen enhet.
Kyrkostyrelsens enhet för gudstjänstliv och musik kommer varje år att ge ut
material för böndagarna. Enheten kommer också att ge rekommendationer om när
det kan vara lämpligt att fira Familjens söndag och Skapelsens söndag.
Ekumeniska rådet i Finland ansvarar för det årliga böndagsplakatet.
Närmare upplysningar om böndagarna ges av chefen Kai Vahtola på
Kyrkostyrelsen, tfn (09) 180 2338, kai.vahtola (at) evl.fi.
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