
VÄRLDSBÖNDAGEN 2014 – EGYPTEN     

Världsböndagen 7 mars 2014
Egypten: ”Strömmar i öknen”

– Det var fantastiskt att samlas, både kristna och muslimer, på Tahrirtorget och 
framgångsrikt kräva frihet, rättvisa och jämställdhet. Fastän mycket har hänt 
sedan dess håller vi fast vid Guds löfte i Jesaja: ”Välsignat vare Egypten, mitt 
folk”, och vi litar på att Gud ska uppfylla detta löfte när tiden är inne.

Så säger en ung egyptisk kvinna i årets böndagsprogram. När det 2007 beslöts 
att Egypten skulle ansvara för Världsböndagen 2014 var det ingen som anade att 
landet stod inför så stora omvälvningar. När programmet skrevs 2011 hade folkliga 
protester lett till att en president störtats, och två år senare avsattes även hans 
efterträdare. Våld och förföljelse har drabbat de kristna i Egypten och framtiden är 
oviss, men den 7 mars får vi be med och för våra systrar att Gud må beskydda, 
bevara och välsigna dem och deras land.

Konstnär: Farid Fadel
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GUDSTJÄNSTORDNING
PRELUDIUM
UNISON  SÅNG 246 ”Här en källa 
rinner”
INLEDNING
Ledare 1: Välkommen till vår 
världsböndagsgudstjänst som detta 
år förberetts av Egypten. Många 
människor associerar Bibelns Egypten 
med faraonerna som behandlade 
israeliterna som slavar tills Mose ledde 
dem till frihet. Då glömmer man den 
hjälteroll som Faraos dotter spelade 
i den bibliska historien. Hon vågade 
trotsa sin fars påbud och räddade 
gossebarnet Mose från att drunkna. 
Hon samarbetade också med andra 
kvinnor för att skydda honom och hon 
uppfostrade honom som sin egen son. 
Bibeln är fylld av exempel på Egypten 
som en fristad. När Herren Jesus själv 
hotades av Herodes barnamördare blev 
Egypten en fristad för honom och den 
heliga familjen.

Kristendomens historia i Egypten är 
också märklig. Det var Markus som 
organiserade den första egyptiska 
församlingen och grundlade den 
första teologiska skolan som 
utbildade många av de tidiga kristna 
tänkarna. Kyrkohistorien lär oss att 
Egypten inte bara stod som värd för 
viktiga kyrkomöten under de första 
århundradena, utan den egyptiska 
kyrkan skickade också missionärer till 
andra delar av världen, såsom Irland, 
Holland, Schweiz, Nubien, Sudan och 
Etiopien.

Kyrkan är fortfarande stark i 
Egypten. Vi gläds över de egyptiska 
kyrkornas ekumeniska samarbete 
kring Världsböndagen. Första fredagen 

i mars är verkligen en festdag för 
egyptiska familjer.
INBJUDAN OCH BEKÄNNELSE
Ledare 2: Välkommen till Egypten! Vi 
inbjuder er att be med oss inför Gud 
vars kärlek och nåd flödar bland oss 
som strömmar i öknen.

Vi samlas här i Guds namn – Fader, 
Son och helig Ande. Låt oss börja vår 
gudstjänst med dessa ord från den 
Heliga skrift: ”Om vi bekänner våra 
synder är han trofast och rättfärdig, så 
att han förlåter oss synderna och renar 
oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:8-
9)
(paus)
Alla: Hör oss, Gud. Hör våra röster 
från vårt livs öknar.
Ledare 1: Allsmäktige Gud, vår 
himmelske far, vi bekänner att vi har 
syndat mot dig och mot varandra på 
många sätt: ibland genom undlåtenhet, 
ibland genom svaghet eller envishet. 
Vi bekänner vår brist på tolerans 
och hänsyn mot vår nästa. Vi sörjer 
verkligen över detta och ångrar 
alla våra felaktiga, syndfulla och 
skamfyllda tankar, ord och gärningar, 
avsiktliga eller ej. Som trons folk 
vill vi förvandla vår ånger till bön 
och handling, så att vi kan vara som 
”pilträd vid vattenströmmar”. För din 
Sons skull, Jesus Kristus, som tog våra 
synder på sig, förlåt oss och hjälp oss 
att tjäna dig till ditt dyrbara namns ära.
 Alla: Amen.
Ledare 1: Må Herren gjuta förlåtelsens 
vatten över oss och ge oss frid och 
fred. Amen.
SÅNG: ”Om du tror på mig” Se sid 7
Textläsare 1: ”Så säger Herren, din 
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skapare, han som formade dig i moder-
livet, han som hjälper dig: Var inte 
rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, 
som jag har utvalt.
Alla:  Jag skall gjuta vatten över 
törstande mark, floder av vatten över 
torrt land,
Textläsare 1: och jag skall utgjuta min 
ande över dina barn, min välsignelse 
över dina ättlingar. De skall skjuta upp 
som grönskande popplar, som pilträd 
vid vattenströmmar.” (Jes 44:2-4)
VITTNESBÖRD
(Fyra kvinnor tågar in till egyptisk 
musik på cymbal och andra instru-
ment och ställer sig framför guds-
tjänstbesökarna.)
Kvinna 1: (i antik egyptisk dräkt. 
Hon håller i en ankh och har en 
lotusblomma i håret)
Vi prisar Gud för den fantastiska 
civilisation som uppstod i det antika 
Egypten tack vare Nilfloden, som 
skapade den bördiga mylla ur vilken 
ett väldigt rike grundades. Vi är stolta 
över de väldiga gamla monumenten 
som vittnar om Egyptens historia 
och faraos vision, monument som 
berikade landet i urgammal tid och 
som fortfarande berikar det, kulturellt 
och ekonomiskt. Två av dem räknas 
bland antikens sju underverk: fyren i 
Faros och de tre pyramiderna i Giza. 
Farosfyren i Alexandria byggdes 
för 2 000 år sedan och förstördes på 
1400-talet och kan ses som ett tecken 
på folkets sökande efter andligt ljus. 
De tre Gizapyramiderna finns kvar 
som tecken på byggmästarnas sökande 
efter en djupare mening i detta liv och 
deras strävan efter ett rikare liv efter 
döden.
Alla: Vi gläds över den visdom som 

göms i historien och över att den kan 
förena människor och folk.
Kvinna 2: (klädd som en bondhustru. 
Hon bär en vattenkruka) 
Jag bor i en liten by i dagens Egypten 
och vet att klara mig med lite. Här 
i byn är det vi kvinnor som står för 
mycket av familjeförsörjningen genom 
jordbruk, djurskötsel, tillverkning av 
ost och yoghurt samt brödbak. Jag har 
nyligen lärt mig läsa. De flesta av mina 
grannar går till moskén på fredagarna. 
Det finns ingen kyrka i vår by, så på 
söndagarna går jag med min familj 
till en kyrka i närmaste stad. Vi tackar 
Gud och prisar honom för Nilfloden 
och dess sjöar. Nilen, som rinner upp i 
Centralafrika, vattnar våra fält, släcker 
vår törst och förser oss med gott om fisk 
att äta. Det är den näst längsta floden i 
världen och den förenar oss med folk 
från andra länder och andra kulturer. 
Dess rinnande vatten symboliserar det 
levande vatten som Jesus erbjuder oss 
alla.
Alla: Vi gläds över floden som 
vattnar våra grödor och över tron 
som ger näring åt vår gemenskap.
Kvinna 3: (i modern stadsdress. Hon 
bär på en bärbar dator) 
Jag är en modern egyptisk med-
borgare med ett statligt jobb i Kairo, 
Egyptens huvudstad. Jag jobbar på 
jordbruksdepartementet och min av-
delning ägnar sig åt återvinning av 
öknen. I dag fylls en stor del av öknen 
av färggranna växter av olika slag. 
Som ensamstående kvinna kan jag ge 
mer tid till min församling som är en av 
de många koptisk-ortodoxa kyrkorna i 
Egypten. Den koptisk-ortodoxa kyrkan 
går tillbaka till första århundradet. Men 
det finns också många andra kristna 
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kyrkor och samfund. Bara i Kairo finns 
det mer än 200 kyrkor. Vi prisar Gud 
för vår enhet i Kristus, för friheten att 
fira gudstjänst och för möjligheten att 
arbeta inom statlig och privat sektor.
Alla: Vi gläds inte bara över öknens 
färgrika blomning utan över att 
kyrkorna strävar efter enhet i 
Kristus.
Kvinna 4: (ung kvinna i jeans. Hon bär 
på en mobil och en egyptisk flagga) 
Vad spännande det är att leva i denna 
underbara elektroniska tidsålder, med 
läsplattor, skype (skajp), facebook 
och mobiltelefoner! I Egypten finns 
det både rika och fattiga människor. 
Det finns också en medelklass och dit 
hör jag. I likhet med många av mina 
jämnåriga har jag studerat språk och 
jag talar tre språk flytande: arabiska, 
engelska och franska. En del av mina 
kompisar talar tyska också. 

Alla dessa underbara utbildnings-
möjligheter har gjort det möjligt för 
oss unga att planera och genomföra 
de demonstrationer som ägde rum 
25 januari 2011. Vi startade en revo-
lutionsprocess i Egypten som hade 
börjat i Tunisien och som fortfarande 
pågår i arabvärlden på olika sätt. Det 
var fantastiskt att samlas, både kristna 
och muslimer, på Tahrirtorget och 
framgångsrikt kräva frihet, rättvisa 
och jämställdhet. Fastän mycket har 
hänt sedan dess håller vi fast vid Guds 
löfte i Jesaja: ”Välsignat vare Egypten, 
mitt folk”, och vi litar på att Gud ska 
uppfylla detta löfte när tiden är inne.
Alla: Vi tackar och prisar dig, Herre, 
och vi ber att de unga, både kristna 
och muslimer, en dag må se fred och 
rättvisa välla fram som strömmar i 
öknen.

Textläsare 2: ”Öknen och ödemarken 
skall jubla, det förtorkade landet 
glädjas och blomma. Som en äng med 
liljor skall öknen blomma, den skall 
glädjas och fröjda sig… 
Då skall de blindas ögon öppnas och 
de dövas öron höra. Då skall den lame 
hoppa som en hjort och den stumme 
brista ut i jubel. Vatten bryter fram 
i öknen, bäckar i ödemarken.” (Jes 
35:1-2, 5-7)
UNISON SÅNG Sv P 713/Ps&S 636 
”Stor är din trofasthet”
TEXTLÄSNING Joh 4:2-42 (läses 
eller – helst – dramatiseras enligt för-
slag i bakgrundsmaterialet) 
KOMMENTAR
Kvinna 4: Som ung egyptiska är jag 
förbluffad över hur den samariska 
kvinnans dialog fick konsekvenser för 
hela hennes samhälle. Jag upplevde 
en liknande förändring i mitt eget 
samhälle, inte vid en brunn men vid 
våra samlingar på Tahrirtorget i Kairo.

Jag kan inte sluta tänka på vilken 
möjlighet hon fick och hur hon 
verkligen tog vara på den. Hennes 
samtal med Jesus gick allt djupare, tills 
det inte fanns några murar kvar mellan 
dem. Samtalet började med vem som 
hade rätt eller fel men utvecklades till 
ett givande och mottagande av livets 
vatten.

Jag är ung och jag gillar att läsa 
Bibeln, inte bara för att den innehåller 
berättelser som angår mig, utan för 
att den hjälper mig att lita på Guds 
löften. På Bibelns tid var brunnen en 
mötesplats för samhällets invånare. 
Vid brunnen i Samarien såg och 
talade Jesus med en kvinna – något 
som normalt inte kunde hända – och 
hon såg och pratade med honom och 
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kallade honom en profet som gav 
henne levande vatten.
Kvinna 2: Vatten är livsviktigt. I öknen 
behövs en brunn eller vattenkälla för 
livets skull. Jag har lärt mig att på 
hebreiska är brunn/källa och se/seende 
samma ord. Jag kan föreställa mig att 
jag är vid brunnen och ser ner i vattnet. 
Vattnet är som en spegel. Jag kan inte 
bara se mig själv utan om jag tittar 
närmare kan jag se hela världen. Jag 
ser hur vattenströmmar rinner upp i 
öknen. Jag ser hur Jesus erbjuder detta 
levande vatten, och jag ser ungdomar 
och kvinnor som tar emot det med 
glädje och för det med sig till sina 
samhällen. Jag ser hur de erbjuder 
alla de möter detta levande vatten. Jag 
ser hur Gud förvandlar tröstlöshetens, 
förödelsens och förtvivlans öknar till 
strömmar av levande vatten av kärlek.
Kvinna 4: Varför börjar vi inte ett eget 
samtal vid brunnen? Antingen nu, vid 
den här brunnen (tar vattenkrukan från 
Kvinna 2 och håller upp den) eller 
kanske senare, i mobilen eller sociala 
medier!
BETRAKTELSE/TAL
(Om talare saknas fortsätter samlingen 
med en gruppaktivitet som introduceras 
av Kvinna 4.)
(ALTERNATIV AKTIVITET
Kvinna 4: Jag vill inbjuda er att samtala 
parvis om en upplevelse då du kände 
dig sedd av Gud och kände igen Gud 
”vid brunnen”. Dela era erfarenheter 
av att leva i en öken. Vad eller vem 
blev din källa, din brunn, som gav 
liv? Fundera tillsammans över hur 
det levande vatten ni har tagit emot 
kan bli ”strömmar i öknen” för våra 
samhällen. (Ha pappersremsor till 
hands, där deltagarna inbjuds skriva 

ner en eller två meningar om hur det 
levande vattnet flödar som strömmar i 
öknen i dag. Remsorna läggs sedan i 
krukan.)
KOLLEKT (Ledare 2 håller kollekt-
tal, se förberedelsematerialet)
UNISON SÅNG 236 ”Guds källa har 
vatten tillfyllest” 
TEXTLÄSNING Jes 41:18-20
Textläsare 2:  ”Floder skall rinna 
fram på kala höjder, källor springa 
upp på slätten.
Alla:  Jag gör öknen rik på vatten, 
gör det torra landet till oaser.
Textläsare 2: Ceder planterar jag i 
öknen, akacia, myrten och vildoliv, 
jag sätter cypresser i ödemarken till-
sammans med almar och pinjer. Så 
skall alla se och veta, besinna och 
förstå, att Herrens hand har utfört 
detta.”
FÖRBÖN
Ledare 1: Gud, hör vår bön enligt dina 
löften. Vi ber att du ska använda oss 
så att löftena i Jesaja förverkligas. Låt 
oss värdesätta vattnet som du ger oss, 
så att vi använder det ansvarsfullt och 
hållbart. Gör oss medvetna om alla 
som lider på grund av fattigdom och 
naturkatastrofer, i Egypten och i andra 
delar av världen, så att vi engagerar oss 
i insatser mot nöden.
Alla: Hör oss, Gud!
Ledare 2: Vi ber för våra systrar 
i Egypten och i alla andra länder, 
eftersom kvinnor vanligtvis är bland 
de första som drabbas när ekonomin är 
dålig. Hjälp oss släcka deras törst och 
vattna torkans marker. 
Alla: Hör oss, Gud!
Ledare 1: Vi ber särskilt för fattiga 
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änkor, att de inte ska behöva tigga eller 
sälja sina kroppar.
Alla: Hör oss, Gud!
Ledare 2: Vi ber om ökat intresse och 
resurser för utbildning, i synnerhet för 
flickor. Hjälp oss att använda de gåvor 
du slösat över oss till att främja detta, 
så att alla människor får möjlighet 
att spela en mer konstruktiv roll i 
samhället.
Alla: Hör oss, Gud!
Ledare 1: Gode Gud, fyll oss med 
kärlek, förlåtelse och generositet och 
befria oss från all själviskhet, så att ditt 
levande vatten kan flöda genom oss till 
världen.
Alla: Hör oss, Gud, för vår frälsare 
Jesu Kristi skull. Amen.
TEXTLÄSNING Jes 43:18-19 
Ledare 1: ”Men glöm det som förut var, 
tänk inte på det förgångna. Nu gör jag 
något nytt. Det spirar redan, märker ni 
det inte? Jag gör en väg genom öknen 
och strömmar i ödemarken.

(De 4 ”egyptiska” kvinnorna stiger 
fram och läser Jes 44:3)
Kvinna 1: ”Jag skall gjuta vatten över 
törstande mark,
Kvinna 2: floder av vatten över torrt 
land,
Kvinna 3: och jag skall utgjuta min 
ande över dina barn,
Kvinna 4: min välsignelse över dina 
ättlingar.”
Kvinna 1-4 tillsammans: Detta är 
Herrens ord.
VÅR FADER
VÄLSIGNELSEN Jes 58:11
Ledare 1: ”Herren skall alltid leda dig,
han mättar dig i ödemarken
och ger styrka åt benen i din kropp.
Du skall bli som en vattenrik trädgård,
en oas där vattnet aldrig sinar.”
UNISON SÅNG 191 ”Den dag du 
gav oss”
POSTLUDIUM

   

VÄRLDSBÖNDAGEN har firats i 
Egypten sedan 1928. Egyptens första 
böndagsprogram (1959) hade temat 
”Herre, jag tror” och skapades av en 
grupp egyptiskor. Programmet pryd-
des av ett koptiskt kors, som bygger 
på den forntida ankh-symbolen. 

Först 1970 bildades en ekumenisk 
böndagskommitté. Den ansvarade 
för Egyptens andra böndagsprogram, 
med temat ”Fullkomnas och bli ett”.

Böndagskommittén i Egypten har tre 
ordförande, en ortodox, en katolik och 

en protestant. Kommittén ansvarar för 
översättandet av böndagsprogrammet 
till arabiska.

Världsböndagen i Egypten



VÄRLDSBÖNDAGEN 2014 – EGYPTEN     7.

Strömmar av levande vatten

Om du tror på mig, ur ditt hjärtas djup
ska strömmar av  levande vatten flöda fram. 
Om du tror på mig, ur ditt hjärtas djup 
ska levande vatten flöda fram.

Strömmar av levande vatten

Om du tror på mig, ur ditt hjärtas djup
ska strömmar av  levande vatten flöda fram. 
Om du tror på mig, ur ditt hjärtas djup 
ska levande vatten flöda fram.

Kommande böndagsteman 
Följande teman och skrivarländer har fastställts för de närmaste årens bön-
dagar:
2015: Jesus said to them: ”Do you know what I have done to you?”, Baha-
mas
2016: “Receive children – receive me”, Kuba
2017: “Am I being unfair to you?” (ekonomisk rättvisa), Filippinerna
2018: All God’s creation is very good (miljöansvar), Surinam
2019: “Come – everything is ready”, (samhällsansvar) Slovenien
2020: “Rise! Take your mat” (fred och försoning), Zimbabwe

Bibelkören härovan skrevs till det 
svenska böndagsprogrammet 1984, 
som hade temat ”Levande vatten från 
Kristus, vårt hopp”. För melodin sva-
rade Kerstin Ekholm.
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NILEN, VÄRLDENS näst längsta 
flod, flyter genom Sahara, världens 
största öken. 95% av befolkningen är 
bosatt i det smala området av bördig 
mark längs Nilen. Man skiljer på 
Nildalen i söder (övre Egypten) och 
Nildeltat i norr (nedre Egypten).
Lång historia
Egyptens äldsta historia kan delas 
upp i tre delar: Gamla riket (3 150 f 
Kr–2200 f Kr), huvudstad: Memfis; 
Mellersta riket (2200 f Kr–1700 f Kr), 
huvudstad: Tebe; Nya riket (1700 f Kr 
–1020 f Kr).

Egypten brukar kallas ”världens 
moder” och ”civilisationens vagga”. 
Landets arabiska namn Misr går 

tillbaka till Hams son Misrajim (1 
Mosebok 10). Pyramiderna började 
byggas på Gamla rikets tid. Abraham 
levde under Mellersta rikets tid. 

Nya rikets mest berömde kung var 
Ramses II, vars kolossala statyer än i 
dag kan ses över hela Egypten. Under 
den tiden bodde Josef och Israels folk 
i Egypten.

År 332 f Kr, erövrade Alexander den 
store Egypten, och byggde Alexandria 
som blev huvudstad i landet. Det 
var i Alexandria som Septuaginta-
översättningen av Gamla testamentet 
från hebreiska till grekiska ägde rum.
Gammal kyrka
År 27 f Kr blev Egypten en del av 

det romerska riket. 
Alexandria förblev Egyp-
tens huvudstad, och 
grekiska fortsatte att vara 
skolspråket. Kyrkan i 
Abu Sarga i gamla Kairo 
är minnesplats för den 
heliga familjens flykt till 
Egypten. Kristendomen 
kom till Egypten genom 
de egyptier som hade 
varit i Jerusalem på 
pingstdagen och fick höra 

Basfakta om Egypten
Namn på arabiska: Misr (mis-ru)
Officiellt namn: Arabiska republiken Egypten
Läge: Nordafrikas östkust
Gränser: Medelhavet (nord), Röda havet (öst), 
Sudan (syd), Libyen (väst)
Yta: 1 001 450 km2 (mer än dubbelt så stort som 
Sverige)
Huvudstad: Kairo (16 miljoner invånare)
Folkmängd: Över 84,5 miljoner (FN 2010)
Religion: Muslimer (mestadels sunni) ca 88%, 
kristna ca 12% (främst koptisk-ortodoxa, men 
också protestanter och katoliker)
Valuta: Egyptiska pund LE

Egypten – 
”världens 
moder”

Pyramiderna i Giza. © Friedgard Marquardt
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evangeliet på sitt eget språk (Apg 2:4-
10). 

Den första egyptiska församlingen 
grundades enligt traditionen av 
evangelisten Markus. Den berömda 
kateketskolan i Alexandria anlades 
ca 100 e Kr och fick enorm betydelse 
för den tidiga kyrkan. Därifrån 
utgick många av de första kristna 
kyrkofäderna. 

Kyrkan förföljdes häftigt under 
romartiden men kristendomen stärktes 
i stället för att utrotas. Kyrkan i Alex-
andria fortsatte att inta en ledande 
ställning, näst efter kyrkan i Rom. 
Förföljelsen slutade när kristendomen 
blev officiell religion under kejsar 
Konstantin år 312. Då hade det 
forntida egyptiska talspråket fått ge 
plats för ett nytt språk, koptiskan. 
Ordet kopt kommer från det grekiska 
ordet aigyptos, Egypten. Efterhand 
blev koptiskan talspråket i Egypten, 
medan grekiskan förblev skolspråket 
Islams intåg
Araberna förde med sig Koranen till 
Egypten år 638. Genom beskattning 
och tvång pressades de kristna att 
acceptera islam. 

Fatimiderna, som styrde Egypten från 
969 till 1171, grundade huvudstaden 
Kairo och El Azhar-universitetet, 
det största islamska universitetet i 
Mellanöstern, som blev ett centrum för 

islamisk kultur och religion.1517 blev 
Egypten en provins i det ottomanska 
riket. Franska trupper invaderade 
Egypten 1798. 

Mohammed Ali (1805 – 1848) ville 
modernisera Egypten och tog lån från 
europeiska banker för att finansiera 
olika projekt. Enorma skulder gjorde 
att ett fransk-brittiskt konsortium 
övertog administrationen av landets 
ekonomi. Från 1882 till 1922 var 
Egypten ockuperat av britterna och 
blev då en monarki. 
Republik sedan 1952
1952 störtades monarkin av armén och 
den siste kungen, Farouk, tvingades 
abdikera. Ledaren för armén var 
Gamal Abd al-Nasser som två år 
senare blev president. Även om Nasser 
styrde landet enväldigt och införde 
en socialistisk regim var han mycket 
populär. 

Egypten har spelat en viktig roll i 
Mellanösterns politik i modern tid. Efter 
flera krig med Israel undertecknades 
ett fredsavtal 1979 av president Anwar 
Sadat och diplomatiska förbindelser 
med Israel återupptogs. Tyvärr 
ledde detta till att Egypten uteslöts 
ur Arabförbundet fram till 1989. 
Fredsfördraget och Sadats ekonomiska 

Muslimska historiska kvarter i Kairo. 
© Claudia Mende

Kloster på Sinaihalvön. © Biblische Reisen 
GmbH, Stuttgart
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politik väckte hat och motstånd från 
radikala islamistiska grupper och han 
mördades 1981.

Hosni Mubarak efterträdde Sadat. 
Frustration och missnöje med Muba-
raks trettioåriga styre, en lamslagen 
ekonomi, utbredd arbetslöshet och 
omåttlig korruption i regeringen ut-
löste en folklig revolution den 25 
januari 2011.

I juni 2012 blev Mohammed Mursi 
från Muslimska brödraskapet den 
förste demokratiskt valda presidenten 
i Egypten. Han lovade frihet, rättvisa 
och jämlikhet för alla – löften som 
tyvärr inte infriades. Ett år senare 
tvingade militären honom att avgå. 
En ny konstitution godkändes genom 
folkomröstning i början av 2013 
men upphävdes efter Mursis fall. 
Demonstrationer och våldsamma 
övergrepp har fortsatt. I skrivande 
stund är utgången oviss.  
Kristendomen idag
De egyptiska kristna, kopterna, utgör 
över 12% av befolkningen. Den största 
och äldsta kyrkan är den koptisk-
ortodoxa. Det koptiska språket 
används fortfarande i kyrkans liturgi.

Det finns över 2 626 kyrkor i Egypten. 

Enligt färsk kyrkostatistik 
över dop, begravningar osv 
kan antalet kristna i Egypten 
uppskattas till 17 miljoner.

I dag finns det även  
tiotusentals grekisk-ortodoxa 
troende, omkring 25 000 
armenisk-ortodoxa samt en 
liten gemenskap av syrisk-
ortodoxa.

Den katolska kyrkan infördes 
i Egypten mellan 1775 och 
1822. Allt eftersom antalet 

katoliker ökat, har alltfler katolska 
skolor grundats. Man uppskattar att 
det i dag finns över 200 000 egyptiska 
katoliker.

Den första protestantiske missio-
nären kom till Egypten på 1600-talet, 
från Tyskland. På 1800-talet kom 
många missionärer från olika delar 
av västvärlden. Olika bibelsällskap 
etablerade sig och snart grundades 
Egyptiska Bibelsällskapet. Genom 
ett brittiskt missionssällskap spreds 
bibeldelar på arabiska. Fram till dess 
fanns dessa bara på koptiska. 
Kvinnans ställning
Den arabiska kvinnorörelsen föddes i 
Egypten i början av 1900-talet under 
frigörelsekampen mot britterna. 1923 
fick rörelsen ny fart när en av dess 
ledare, Hoda Shaarawi, tog av sig 
slöjan offentligt, efter hemkomsten 
från en internationell kvinnokonferens. 

Kvinnorna kämpade mot diskri-
minering och för rätten till högre 
undervisning, fritt yrkesval, rösträtt 
m m. De krävde också rätt att delta i 
fredagsbönen i moskén. Först 1956 fick 
Egyptens kvinnor rösträtt, men samma 
år förbjöds deras största organisation, 
Feministförbundet, liksom en mängd 
andra civila organisationer.

Tahrirtorget 2011. © WSCF
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Sedan 1970-talet har kvinnornas 
ställning långsamt förbättrats, främst 
genom att fler kvinnor börjat arbeta 
utanför jordbruket. 1972 kritiserade 
författaren Nawal al-Saadawi of-
fentligt kvinnlig omskärelse, något 
som praktiseras av muslimer och en 
del kristna i Egypten. 2008 förbjöds 
äntligen denna sed officiellt.

Kvinnors rättigheter är en av 
revolutionens huvudfrågor men 
kvinnornas officiella politiska infly-
tande har minskat sedan 2011. På 
Mubaraks tid hade kvinnorna 20% av 
parlamentsplatserna (64 stycken). Nu 
har parlamentet bara 12 kvinnor, en per 
politiskt parti.
Religiösa familjelagar

Religionen bestämmer mycket av 
de egyptiska kvinnornas situation. I 
vissa muslimska kretsar har slöja och 
könssegregering blivit allt vanligare. 
Många unga kvinnor tvingas sluta 
skolan när de når puberteten för att 
minimera deras kontakter med män. 

Äktenskap och skilsmässa regleras 
av religiösa familjelagar. Muslimska 
män har traditionellt kunnat ha upp till 
fyra fruar på en gång, i enlighet med 
Islams religiösa lag. En muslimsk man 
kan skilja sig från sin fru 
genom att säga ”jag skiljer 
mig från dig” vid tre olika 
tillfällen i närvaro av vittnen. 

Den koptiska kyrkans lag 
tillåter endast en hustru och 
godkänner inte skilsmässa 
utom på grund av otrohet 
eller religiös konvertering.  

(Ovan:) Kampanj 
mot kvinnlig omskä-
relse. © Achim Pohl

(T h:) Nobelpristaga-
ren Nawal al-Saa-
dawi. © Franziska 
Gruber, TERRE DES 
FEMMES

Båtfärd på Nilen. 
© MISEREOR e V.
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BÖNDAGSKOMMITTÉN:
Ordförande: Ragni Lantz, tel 08-733 
4387, e-post ragni.lantz@gmail.com
Övriga ledamöter: Ingrid Albinsson, 
Kerstin Alm, Solveig Eriksson, 
Karin Halldorf, Vianka Khamis 
Jenan, Birgitta Lundqvist, Ingela 
von Melen, Marita Wahlström, 
Karin Öhagen. 
Hedersledamot: Ann-Marie 
Korswing
Kassör: Rose Söderqvist

Böndagsprogrammet och annat 
böndagsmaterial kan också laddas 
ner från SEK:s hemsida: www.sek-
vbd.se 

KOLLEKTEN sänds in före 1 april 
2014 till Världsböndagen, 
pg 40 47 22-1.
År 2013 fördelade Böndagskommittén 
individuella stipendier till 79 kvinnor i 
14 länder i samarbete med:
Equmeniakyrkan (f d Metodistkyrkan, 
Baptistsamfundet, Missionskyrkan): 
Ecuador, Indien, DR Kongo, Liberia, 
Moçambique, Nicaragua, Thailand 
Evangeliska Frikyrkan: Brasilien, 
Indien, Paraguay 
Pingst ffs: DR Kongo, Liberia, Peru, 
Sierra Leone, Tanzania
Svenska Alliansmissionen: Indien, 
Malawi, Pakistan
Svenska Jerusalemsföreningen: 
Palestina
Svenska Kyrkan, Strängnäs stift: Pa-
lestina
Totalt insamlades drygt 321 000 kr.
Varmt tack till alla som bidrog till det 
goda resultatet!

VÄRLDSBÖNDAGENS ADRESS:
Världsböndagen
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Box 14038, 167 14 BROMMA
tel 08-453 68 04 (telefonsvarare)
e-post sek@ekuc.se 
hemsida: www.sek-vbd.se
Plusgiro: 40 47 22-1

Två viktiga symboler i forntidens 
Egypten var ankh och den vita 
lotusblomman. 

Ankh var det hieroglyfiska tecknet 
för liv och kallas ibland ”livets 
nyckel”. Faraoner begravdes med en 
ankh på bröstet. Det koptiska korset 
har utvecklats ur ankh-symbolen.

Den vita lotusblomman symboliserar 
renhet och användes ofta av forntidens 
egyptiskor som hårprydnad.

Två viktiga symboler


