
 
Församlingsbrev 24 januari 2021 
 

Bibelstudium (digitalt möte) – 4 februari 
 

Torsdag 4/2 kl 19, Anmälan görs till Eddy via mail: 
eddy.alexandersson@gmail.com. 
 

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 
Larslundskyrkan Sköllersta och Forshaga 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.”   
 

Jesus skapar tro 
1Kung 8:41–43, Rom 1:16–17, Matt 8:5–13, Ps 36:6-10 
 
En romersk officer ber Jesus bota hans tjänare (barn, son). Jesus frågar Ska jag 
komma och bota honom? Officeren vet att en rättrogen jude inte kan gå in i en 
hednings hus och svarar: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, 
men säg bara ett ord så blir pojken frisk. 
 
Den romerske officeren tar en stor risk när han tilltalar Jesus öppet. Han är 
pliktig att dyrka kejsaren i Rom, som ska tituleras Herre (kyrios). Att han 



tillfrågar en lokal andlig auktoritet är ett tjänstefel som kunde straffas hårt. 
Jesus blir positivt överraskad av att mannen så starkt litar på hans kraft och 
säger: Sannerligen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Det är 
bara den här mannen och den kananeiska kvinnan som Jesus berömmer på det 
här sättet.  De är hedningar och vädjar för andra som inte är närvarande. Båda 
räknas som orena. 
 
När Jesus frågar ”ska jag?” så visar han det är viktigt med tydlighet. Ibland 
känns det solklart vad som är vårt uppdrag, andra gånger mer oklart. Då är det 
viktigt att ställa frågan, så att vi inte tar på oss ett ansvar som tillhör någon 
annan. I den kristna gemenskapen ska vi hjälpa varandra att utvecklas och ta 
ansvar. Därför får ingen ta på sig allt, inte ens med de godaste intentioner. Det 
handlar om urskiljningsförmåga. Vad är mitt ansvar och vad hör till någon 
annan. Samma fråga gäller på den kollektiva nivån. Vad är församlingens 
uppgift och vad ska vi inte hålla på med. Frågan Ska jag? Har en koppling 
tillbaka till 1Mos och Kain som frågar: Ska jag ta vara på min bror? Kain borde 
ha gjort det, men Jesus gjorde det och gör än idag. 
 
Här finns också en varning till det judiska folket att inte exkludera icke judar, för 
”många ska komma från öster och väster och ligga till bords i himmelriket”. När 
Matteus skriver sitt evangelium var det en viktig fråga i den förste 
församlingen. Alla var inte positiva till att missionera bland hedningarna. 
Matteus påminner om att Jesus tydligt vill nå alla människor. Den här varningen 
gäller också oss. Det är lätt att bli självtillräcklig i sin tro, att man tror sig ha sitt 
på det torra. Jag menar absolut inte att vi ska oroa oss för vår frälsning, den är i 
tryggt förvar hos Gud, men vi måste påminna oss om att det beror på Guds 
nåd. Samtidigt säger Paulus att vi ska arbeta på vår frälsning med ”fruktan och 
bävan” (Fil 2:12). Orden ska förstås som att ha respekt för att allt hänger på 
Guds nåd. Dagens tema är ”Jesus skapar tro”. Vilket indikerar att det är från 
den gudomliga sidan förutsättningarna skapas. Vi får ge vårt bifall till 
erbjudandet och komma ihåg att det inte handlar om vad jag kan prestera, utan 
det är en gåva. Samtidigt ett mysterium att vi anses förtroende värda att få 
tillgång till denna gåva. När vi kommer till den punkt då vi inte orkar mer, inte 
klarar mer, så får vi vända oss till Jesus med frågan Kan du? 


