
 
Församlingsbrev 8 november 2020 
 

 
Pastorns rader 
Jag har fyllt 65 år och församlingens ordförande Per Olov Ålander kom och 
gratulerade med en bukett vackra blommor. Nu vill jag tacka för blommorna 
och alla förböner. 
Stort tack Eddy 
 
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 Köla 
Missionsförsamling och Norrabergskyrkan Askerskund. 
 
 ”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.”   

 

Programblad för november 
 
Sön 22/11 15.00 Årsmöte 

avslutningsandakt Eddy Alexandersson 

Sön 29/11 11.00 Adventsgudstjänst, Kompisklubben 
Eddy Alexandersson, Angelica Arvidsson 
 



    
COVID-19 

Läktaren reserverad för riskgrupper. Egen dörr (nödutgången). 
Vi håller avstånd, både i foajen och i kyrksalen. 

Handsprit kommer att finnas vid ingången. 
Den som vill får ta med egen fika 

   

Reservation för ändringar. Se predikoturerna och affischering vid Thybergs. 
Eller församlingens hemsida https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/ 

 
Frälsningen 
Jes 2:2-5, 2Petr 1:2-8, Joh 12:35-43, Ps 62:10-13 
 
Dagen tema är frälsningen, som är det samma som räddningen. Ordet kommer 
av ”frihalsa”, d.v.s. slavar som satt fast med halsjärn och fick dem borttagna när 
de blev fria människor. De fick halsarna fria, de räddades ur slaveriet. Frälsning 
är ett substantiv och verbet blir frälsa. När vi säger frälst är det presens 
particip. Det här ska inte bli någon språklektion, utan det jag vill åt är att ordet 
är aktivt. Idag används ordet frälst mest som en beskrivning av någon som är 
helt hängiven något eller som man säger ”helt såld på”. Paulus säger att vi ska 
arbeta på vår frälsning. Vissa säger att de blev frälsta när Jesus dog på korset, 
andra tänker på när de bestämde sig för att tro eller lämnade sig åt Gud. I min 
hemförsamling hävdade vissa ”en gång frälst, alltid frälst”. De menade att det 
Gud gjort kan inte människan göra ogjort. Vi kan uttrycka det på så olika sätt 
och vi får ha full respekt för olika synsätt. 
 
Jag tror att det viktigaste är att frälsningen inte får stelna till, utan den ska vara 
aktiv. Man lever i den hela tiden. Tron på Gud och Jesus är en relation och alla 
relationer kräver en aktiv vilja från båda parter. När Jesus möter en blind man, 
så frågar han Vad vill du? När till och med vi tycker att det är uppenbart att han 
vill bli seende, men Jesus frågar för att den blinde ska bli delaktig i botandet. 
Jesus kör aldrig över människor, inte ens med ett underverk för personens eget 
bästa. Delaktighet, samarbete, gemenskap, samspel, ömsesidig respekt, det 
finns många ord som beskriver frälsningen. Naturligtvis är det Gud som skapar 
förutsättningarna. På vårt ansvar ligger att våga ta nya steg närmare Gud. Det 
är inget världsfrånvänt, utan det står i samklang med livet självt. Ta ett steg till 
och lita på att Gud är med dig. 
 


