
   
                   2020-05-03 

Veckobrev 6            
 
Insamling - Equmeniakyrkans nationella arbete 
Det pågår insamling till Equmeniakyrkans nationella arbete just nu. För den 
som vill ge ett bidrag går det bra att skicka till vår församlings swishnummer 
123 228 9155 eller bankgiro 5100-3390. Märk ”Nationella arbetet”. 
 
Arbetsdag i Tvärud – 16 maj 
Lördag 16 maj är det arbetsdag i våra 
lokaler i Årbotten mellan kl 08-12. 
 

Vandring med pilgrimstema – 17 maj 
Tycker du om att vandra i skog och 
mark? 7 söndagar under 
sommarhalvåret går vi olika kortare 
vandringsleder (3-6 km) inom 
kommunen, samling Årbottens 
missionshus kl 09.30.  
Kontakta Lena Angleborg för frågor 
070 640 5495 
 
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. 
 
 
Böneschema 
Inom Equmeniakyrkan i Region Svealand finns ett böneschema där vi ber för 
varandra i församlingarna inom Regionen. Denna vecka ber vi för Järnskogs 
Missionsförsamling och Vintrosa Missionsförsamling. 
 



 ”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.” 
 
 

Vägen till livet 
2Mos 13:20-22, 1Thess 5:9–11, Joh 13:31-35, Ps 147:1-7 
 
Texten berättar vad Jesus säger när Judas har gått för att förråda honom. Att 
Judas går kan framstå som om det inte har med det Jesus säger att göra, men 
det blir till en motsats till vad lärjungarna ska göra. Judas handling är alltigenom 
negativ och ond, men lärjungarna ska göra gott mot alla sina medmänniskor. 
”Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra”. Detta är helt igenom ett gott 
budskap. Tydligt, enkelt att efterleva. Då förtydligar Jesus budskapet med orden: 
”Så som jag har älskat er ska ni också älska varandra”. Plötsligt förstår man ett 
djupare allvar i orden. Det är inte bara lite positivt i största allmänhet. Det 
handlar om ett aktivt val, göra gott även när det kostar på. Handlingen har sitt 
ursprung i den stora kärleken, den gudomliga kärleken. Utan kärlek blir 
handlingen tom, som ekande brons eller en skrällande cymbal. Utgångspunkten 
är Guds generösa förhållningssätt. Gud är kärlek (1Joh 4:7-8). Gud älskar 
förbehållslöst, utan krav på motprestationer. Jesus säger att den naturliga 
responsen på en sådan kärlek är att ge den vidare till våra medmänniskor. Lika 
generöst som vi fått ta emot den. 
  
Fokus är på utgivandet, inte på ett eventuellt gensvar, inte på vilken fördel jag 
själv skulle kunna få, eller vad jag kan tjäna på det. Tyvärr måste man dessvärre 
kalkylera med risken att bli lurad, att bli besviken. Gud tog risken och mänskligt 
sett är väl inte responsen på Guds kärlek så mycket att skryta med när vi ser ut 
över vår värld eller särskådar vårt eget liv och leverne. Här måste påpekas att det 
aldrig handlar om att uthärda lidanden i Guds namn. Det är mer kärlek i att säga 
ifrån på skarpen till en medmänniska som utnyttjar andras godhet, än att tiga 



och lida. Den som utnyttjar andra människors välvilja kommer aldrig ur sitt 
beteende om inte någon säger ifrån. I vårt uppdrag att älska varandra ingår att 
protestera när någon behandlar en medmänniska illa. Oavsett om det är jag själv 
eller någon annan som råkar illa ut. Dessutom finns chansen att den som 
utnyttjar andra människor tänker till och slutar behandla andra illa. Då har man 
bidragit till att ”rädda” den människan också. Helt i linje med kärleksbudet. 
Jesus verkar tänka att när människorna ser kärlekens gärningar i funktion, så 
kommer man att förstå var kärleken har sitt ursprung. Hos Gud. Det goda 
exemplet kommer att gå vidare som ringar på vattnet. Det är just den 
spridningen av kärleksgärningar han vill åt, eftersom Gud är kärlek. Judas gick sin 
väg ut i mörkret. Gud vill att du och jag går den rätta vägen. Vägen till livet. 
 
Eddy 
 
 

 


