
 
Församlingsbrev 1 februari 2021 
 

Pastorns rader 
 

Till Fastan kommer det ett andaktsmaterial liknande det i Advent. Den här 
gången tar vi vår utgångspunkt i Psaltaren. Man får gärna dela med sig av det 
till andra. 
 

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 
Munkhagskyrkan 
Mariefred och Tveta 
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.”   

 
Nåd och tjänst 
Jes 9:23–24, 1Kor 1:1-3, Matt 20:1-16, Ps 25:4-11 
 
Idag möter vi den barmhärtige vingårdsägaren som går till samlingsplatsen för 
daglönare och anställer nya arbetare flera gånger om dagen, ja ända in i elfte 
timmen. De hinner knappt ut till vingården innan solen går ner. Det verkar inte 
bekymra honom det minsta. Det är viktigare att alla får en dagslön, så att de kan sätta 
fram mat åt sin familj. Tomma barnmagar ska mättas även denna kväll. För den 
barmhärtige vingårdsägaren kan inte med att låta någon av dessa minsta, som är 
hans barn, ska gå och lägga sig hungriga. Kom ihåg vad Jesus säger ”Var barmhärtiga 
som er Fader är barmhärtig” (Luk 6:36). 
 
Jag tror att vi har lätt att identifiera oss med de som har slitit hela dagen och tycker 
att det är orättvist att alla får lika mycket betalt. När man är trött är det svårare att 
orka tänka på de hungriga, man fastnar liksom i sitt eget. Här kan vi jämföra med 
liknelsen om ”den förlorade sonen”. Där finns också en som är helt beroende av 
nåden och en som avundsjukt ser på den som har fått oförtjänt mycket. Antagligen 
finns bägge sönerna och både de som jobbat hela dagen och de som kom i elfte 
timmen i vårt kluvna inre. Även om vi pendlar mellan dessa poler, så är det förödande 
om vi blir kvar i missunnsamheten. Då får vi tänka på vingårdsägarens ord ”Har jag 
inte rätt att göra vad jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att 
jag är god?” Frågan rymmer en större fråga än den om vi kan tolerera att Gud är god: 
Är vi beredda att vara barmhärtiga, så som Gud är barmhärtig? Även om vi har lätt för 
att identifiera oss med arbetarna, är vår kallelse att bli som vingårdsägaren. 
 
Jesus berättar den här liknelsen för de människor som står kvar när den rike 
ynglingen har gått. Han som ville äga det eviga livet, men tyckte att det var ett för 
högt pris, att ge upp alla sina rikedomar för att hjälpa de fattiga. Då säger Jesus att 
det är lättare för en kamel att komma genom ett nålsöga än för en rik att komma in i 
himlen, men inget är omöjligt för Gud. Sedan ger han dem denna liknelse, om den 
barmhärtige vingårdsägaren och därmed en väg genom nålsögat. En väg som heter 
barmhärtighet. Det handlar inte bara om Guds barmhärtighet, utan också om vår. 
Klarar vi inte att ge bort våra rikedomar, kan vi följa vingårdsägarens exempel och 
låta en del av våra pengar omvandlas till barmhärtighet. Då kommer de hungriga och 
fattiga att vittna inför Gud om våra goda gärningar. 
 


