
 
Församlingsbrev 17 januari 2021 
 

Pastorns rader 
 

Från och med torsdag 21 januari kommer jag Eddy hålla digitala bibelstudium 
varannan vecka, torsdagar kl 19 och de håller på i 45 minuter. Anmälan görs till 
mig via mail: eddy.alexandersson@gmail.com. 
 

Det är inte komplicerat att koppla upp sig till digitala möten, det enda som 
krävs är att man har gjort en anmälan via mail och därefter får du en inbjudan 
till det digitala mötet. Man kan koppla upp sig via smartphone, surfplatta eller 
dator. Man behöver inga förinstallerade program. Bifogat till församlingsbrevet 
finner ni en fil som ni kan skriva ut sidan 1 av och ta med till bibelstudiet. För 
ytterligare frågor angående uppkoppling till digitala möten kan ni kontakta Karl 
Östegaard, 070 396 80 44. 
 

Brita Sundström hälsar att behandlingen fortsätter och allt går enligt planerna. 
Hon har svarat bra på behandlingen. Hon tackar så mycket för alla förböner och 
hoppas att vi kan ses till sommaren. 
 

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 
Betaniakyrkan Örebro och Va Ämterviks 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.”   
 
 

 
 
 

Livets Källa 
2Mos 33:18-23, Ef 1:7–14, Joh 2:1–11, Ps 19:2-7 
 
Tänk dig att du fick en utmaning; att beskriva Gud med bara ett ord. Vilket ord 
skulle du välja? För egen del tror jag att det skulle bli ordet Generös. Nåden 
måste vara den ultimata generositeten. Det är inget man kan jobba ihop till, 
utan det ges som en oförtjänt gåva. Därför är den också lika för alla. Det finns 
ingen synd (fel, brist, misstag etc.) medveten eller omedveten som är så stor 
att den är oförlåtlig. För Guds nåd är hela tiden större. Jag är helt enkelt 
beroende av nåden, utan den skulle jag inte klara mig. Om jag riktigt försöker få 
in det, så inser jag att det för med sig att jag måste försöka vara lika generös 
mot mina medmänniskor, hur stora misstag de än gör. Inte alltid lätt, men vill 
jag ha del av Guds nåd, så blir det en naturlig konsekvens. Det är lättare att 



älska dem som ger kärlek tillbaka, men verklig nåd gäller även för dem som inte 
förtjänar det. 
Söndagens evangelietext handlar om bröllopet i Kana där Jesus gör vatten till 
vin i sitt första under. Ibland har folk fastnat i en diskussion om vinet var 
alkoholhaltigt eller inte. Poängen är att visa på Guds överflödande generositet. 
De sex vattenkrukorna rymmer c:a 100 liter var, alltså ungefär 600 liter vin blir 
det till slut. Att vinet höll på att ta slut var en katastrof för värdfamiljen, men 
Jesus räddar situationen genom sitt generösa under. Livets källa och nådens 
källa har ett ständigt flöde. Ibland när livet är mörkt och kallt kan vi tycka att 
källan har frusit till is, men lägger vi örat till kan vi höra hur det porlar under 
isen. Så en dag kommer våren till våra liv och vi både ser och känner hur livet 
och nåden bryter fram. Då kan vi ana att ur Guds perspektiv har källan varit 
öppen och i funktion hela tiden. Det var i våra liv isen fanns. Så är våra 
mänskliga villkor. Det är mörkare och ljusare tider, men Guds källa finns där 
hela tiden. 
 
Det är inte ute med oss. Kristus är den som talar med hoppets röst. Han är det 
goda vinet som flödar i en stark ström. Han ger av sitt bästa och bjuder oss att 
dricka av livets vin. Vi häpnar och dricker fulla munnar ur livets källa. 
 


