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Vandring med pilgrimstema – 26 april 
Tycker du om att vandra i skog och mark? 7 söndagar under sommarhalvåret 
går vi olika kortare vandringsleder (3-6 km) inom kommunen. Första 
vandringen är 26 april, samling Årbottens missionshus kl 09.30. 
 
Arbetsdag i Tvärud – 2 maj 
Lördag 2 maj är det arbetsdag i Equmeniakyrkan Tvärud mellan kl 08-12. 
 
Böneschema 
Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för 
varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Elimkyrkans 
baptistförsamling Eskilstuna och Equmeniakyrkan Östervallskog. 
 
 ”Gud kan vittna om att jag ständigt nämner er i mina böner.” Rom 1:9 Liksom Paulus har vi 
förmånen att bära varandra i bön inför Gud. Församlingar och Equmenia föreningar hör ihop. 
Förbön är en kraftkälla men också ett uttryck för omsorg.  
 
Förslag på en enkel bön. ”Gud vår skapare, tack för vad du gör genom din kyrka. Tack för alla 
församlingarna och Equmeniaföreningarna i vår region. Vi ber idag särskilt om din 
välsignelse över ..……………………………………………………………. Jesus Kristus, vår broder och vän, 
kom var vårt centrum. Du heliga Ande vår hjälpare, tack för vägledning och närvaro. Kom 
med din kraft och hjälp till dessa församlingar och föreningar vi har nämnt. Hjälp oss alla 
växa i tro och dela med oss av den nåd och kärlek som strömmar mot oss. Amen.” 
 
Bönelista 
Vi har en bönelista med personer som vi ber för i våra gudstjänster. Kom ihåg 
att fortsatt be och tänka på de som är med på listan. 

 
 



Den gode herden 
Jer 23:3-8, 1Pet 5:1-4, Joh 10:22-30 och Ps 23 
 
Johannes inleder texten med att det är Tempelinvigningsfest d.v.s. Chanukka 
som infaller i slutet av november eller december. Den kallas också för ljusfesten 
och varar i åtta dagar. Från en lördag t.o.m. en lördag och alla dagarna räknas 
som sabbat. Den firas till minne av att Mackabéerna under ledning av Judas 
Mackabéus 164 f.Kr. lyckades besegra seleukidiska (syrisk-grekiska) trupper 
som hade vanhelgat Templet. Traditionen säger att när det var dags att 
återinviga Templet, så fanns det bara olja till lamporna för en dag och det tog 
en minst en vecka att tillverka ny. Ett under skedde och oljan räckte i åtta 
dagar. 
 
Chanukka heter också en 
åttaarmad ljusstake oftast 
med ett hjälpljus i mitten, som 
tänds först. Därefter tänder 
man ett till ljus för varje dag 
från höger till vänster, för att 
påminna om hur länge oljan 
räckte. Inte att förväxla med 
Menoran den sjuarmade 
ljusstaken som påminner om 
skapelsens sju dagar. 
 
Johannes fäster sitt berättande i den faktiska tiden genom att notera alla större 
judiska högtider, istället för att skriva datum som vi är vana vid. För att läsaren 
ska förstå att det har hänt i verkligheten. Det judiska ledarskapet pressar på 
Jesus med frågan om han är Messias. ”Säg det öppet” säger de. Jesus svarar lite 
gåtfullt, men ändå ganska tydligt. Det beror på att det är inte nu, utan först vid 
påsk som det ska smälla till ordentligt. Jesus fokuserar hellre på sig själv som 
den gode herden, den som fåren lyssnar till. De får som hör till hans hjord kan 
ingen ta ifrån honom, för det är ytterst Fadern som håller dem i sin hand.  
Jesus pressas på frågan om han är Messias, men han svarar med att tala om 
vilken tröst och trygghet fåren har i hans omvårdnad. För han är den gode 
herden, som bryr sig om sina får och det uppdraget har han fått av Fadern. Så 
plötsligt bryter han in med ”Jag och Fadern är ett”. Nu är han tillbaka på deras 



fråga om Messias. I ledarskapets öron är detta en solklar hädelse och de som 
har pressat honom med frågor tar nu upp stenar. När ilskan kommer in har en 
del nära till handgripligheter. Jesus kommer undan, men hans ord stannar kvar. 
Vi får stanna upp och ha vår tillit i hans egna ord ”Jag ger dem evigt liv, och de 
ska aldrig någonsin gå under, och ingen ska rycka dem ur min hand” 
Guds välsignelse till er alla. 
 
Eddy 
 

 
 


