
 
Församlingsbrev 22 november 2020 
 

Pastorns rader 
Bifogat i mailet finner ni en adventskalender med en andakt för varje dag. Skriv 
gärna ut dem på papper och ha som daglig andakt. Det är pastorerna inom 
Equmeniakyrkan i Arvika och Årjängs kommuner som har skrivit. Så det här är 
det sista veckobrevet på ett tag. När vi kommer in på det nya året får vi ta nya 
beslut. Gud välsigne er. 

Edita Lazarova har blivit opererad på Karlstads lasarett och det har gått bra. 
Hon hälsar och tackar för alla förböner. 
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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 Kilsmo 
Missionsförsamling, Centrumkyrkan Säffle och Möklinta 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.”   
 
 

Kristi återkomst 

Hes 47:6-12, 1Kor 15:22-28, Matt 13:47-50, Ps 102:26-29 
 
Om man står på ett berg vid klart väder kan man se ända till horisonten och om 
man vänder på sig så ser man till horisonten. Om man flyttar sig till horisonten, 
så ser man i alla fall bara till horisonten. Alltså horisonten är bara en 
begränsning av hur långt vi kan se. Detsamma gäller för livet. Hur det var innan 
vi föddes har vi ingen aning om och hur det blir efter jordelivet vet vi inte 
heller. Därför säger jag att tro handlar om tillit. Läs ordet baklänges och det blir 
tillit likafullt. Så är det med tron på Gud, hur vi än vrider på den så handlar det 
om förtröstan och tillit. 
 
Evangelietexten handlar om en fiskare som sorterar fångsten i goda och dåliga 
fiskar. De dåliga kastas bort. Så ska det bli vid tidens slut, säger Jesus. Änglarna 
ska gå ut och skilja på onda och rättfärdiga. Det är lätt att skrämmas av en 
sådan liknelse. Syftet är dock inte att skrämmas, utan att mana till eftertanke. 
Den del av livet vi redan har levat kan vi inte göra ogjord. Det som blev fel får vi 
be om förlåtelse för. Det Jesus vill rikta in våra tankar på är vad vi tänker göra 
av resten av våra liv. Det handlar om det stora erbjudandet, att göra någonting 
bra av den tid vi har kvar.  
 



Ser vi det på det viset, så blir hela tanken en möjlighet. Nu lever vi våra liv här 
på jorden. Vi har fått livet som en gåva från Gud. Vi får vara med här på jorden 
och vad vi gör av våra liv blir vår gåva till Gud. 
 
Kom ihåg att domen är både ett avslöjande av allt som är falskt och en 
upprättelse av de förtryckta. Jesus säger att det är änglarna så ska skilja på ont 
och gott. Paulus skriver i Rom 2:5 att Gud dömer rättvist (vilket människor inte 
gör). När Kung David har gjort fel vill han falla i Guds händer 2Sam 24:14, för 
Gud är barmhärtig, i människors händer vill jag inte falla, säger han. Vi 
människor ska inte döma, vare sig andra eller oss själva, för vi ser bara 
smådelar. Gud ser helheten och vet vad som ligger bakom, dessutom är Gud 
barmhärtig. 
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