
 
Församlingsbrev 5 oktober 2020 
 

 
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 Hagakyrkan 
Örebro och Equmeniakyrkan Fagerås. 
 
 ”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 oktober och november 
 
Sön 11/10 11.00 Gudstjänst 

Eddy Alexandersson, Putte Ålander 
insamling till Equmenia 

Sön 25/10 11.00 Gudstjänst med barnvälsignelse 
Eddy Alexandersson 
 

Sön 1/11 11.00 Gudstjänst med ljuständning 
Eddy Alexandersson, Olof Algesten 
 

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/ 

 

Änglarna 
1Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, Joh 1:47–51, Ps 103:19-
22 
 
Ordet ängel kommer från grekiskans ángélos som betyder Budbärare eller 
Sändebud (apostel). På hebreiska heter det malák och har samma betydelse. I 
Gamla Testamentet så uppfattas oftast änglarna som vanliga människor till en 
början. Efter hand klarnar det och man inser att man har att göra med en 
Herrens ängel t.ex. 1Mos 18-19. Ibland växlar det mellan en ängel och Gud 
själv, som när Mose ser den brinnande busken 2Mos 3:2-4. 
 
I lite senare texter i GT så använder man uttrycket ”en ängel från Herren” och i 
NT bara ”en ängel” t.ex. när uppenbarelsen för Mose återberättas i Apg 7:30. 
Änglarna kan också kallas ”de heliga” eller ”gudasönerna”(Ps 89:6-8). De får då 
en funktion som liknar hovmän inför Guds tron. 
 
I dagens gammaltestamentliga text möter vi patriarken Jakob vars namn 
betyder den som bedrar och i evangelietexter finns Natanael som betyder ”Gud 
ger” eller ”gåva från Gud”. Natanael är utan svek, säger Jesus och blir en 
motpol till Jakob. Livet är ofta kaosartat för Jakob och han beter sig inte på 
bästa sätt mot sina medmänniskor. Trots detta leder Gud Jakob genom den ena 
svårigheten efter den andra. På flykt undan sin bror Esau som han lurat på 
förstfödslorätten och faderns välsignelse, möter Jakob Guds änglar som går på 
en stege. (Man kan ju undra varför de använder en stege när de har vingar.) I 
dagens Johannestext anspelar Jesus på sig själv som stegen som änglarna går 



upp och ner på. När sedan Jakob brottas med Gud vid Jabboks vad, vägrar han 
att ge sig med mindre än att han får Guds välsignelse. Han får då ett nytt namn 
Israel, som betyder den som kämpar med Gud. Sedan blir han välsignad och det 
ger honom kraft att möta sin bror Esau. 
 
Det finns ingen anledning att bete sig illa mot sina medmänniskor, som Jakob, 
men det visar också att det inte finns några hopplösa fall i Guds ögon. Alla är 
skapade av Gud och därmed också älskade av Gud. Detta förpliktigar oss till att 
se alla människor som unika och värdefulla. Vilket hindrar oss från att se ner på 
eller förakta en endaste medmänniska. Inte heller ska vi höja någon till skyarna, 
utan se allas lika värde. Kom ihåg att när du hjälper någon behövande 
människa, så kan du få en ängels drag för den du hjälper. Vårt uppdrag är att 
vara och bli mera änglalika. 
 
 

 


