
 
Församlingsbrev 8 februari 2021 
 

Pastorns rader 
 

Se bifogat andaktsmaterial för fastan och påsken. Den här gången tar vi vår 
utgångspunkt i Psaltaren. Man får gärna dela med sig av det till andra. 
 

Bibelstudium (digitalt möte) – 18 februari 
 

Torsdag 18/2 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 Lövnäskyrkan 
Hammarö och Glanshammars Frikyrkoförsamling. 
 
 ”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.”   
 

 
 
 
 
 
 



Kyndelsmässodagen 
1Sam 1:21–28, 1Joh 1:5-7, Luk 2:22–40, Ps 138 
 
Kyndelsmässodagen var den söndag då man förr i tiden invigde alla ljus som skulle 
användas under det kommande året. Ordet ”Kyndel” betyder ljus eller bloss. Som den 
gamle Symeon säger i dagens evangelietext ”ett ljus med uppenbarelse åt 
hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel”. Lukastexten knyter an till dagens 
gammaltestamentliga text om Hanna som så länge väntat på att få barn. Läs gärna 
hela berättelsen i 1Sam 1. När hon väl fått sonen Samuel, så vill hon inte följa med till 
Templet i Shilo. ”Jag väntar tills pojken blivit avvand” sa hon till sin man ”då ska jag ta 
med honom och han ska få träda fram inför Herren och stanna där för all framtid”. 
Nästa år följer hon med sin man och hon förklarar för prästen Eli ”Det var detta barn 
jag bad om, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. Nu vill jag i min tur ge 
honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra honom”. I Marias fall 
vet vi från texterna att hon var så ung att hon inte ens hann be om ett barn innan hon 
bar det inom sig (hon tackade ja till barnet av fri vilja). Både Hanna och Maria har 
burit sina söner inombords i full symbios med sina egna liv. Barnen har varit i sina 
mödrars mikrokosmos, fötts till ett ändligt jordeliv och nu lämnas de som egna 
personer tillbaka till Gud. De lämnas till kyrkan som är vår stora moder. Kyrkan är den 
stora världen, makrokosmos där man får påbörja ett liv som är evigt, som inte ens 
döden kan stoppa. 
 
När Josef och Maria kommer med Jesus för att offra två duvor till moderns rening 
möter de Hanna och Symeon. Som är två äldre fromma människor som länge väntat 
på den utlovade Messias (Israels tröst). Nu brister de ut i tacksägelse och lovsång. 
Både Hanna och Symeon har väntat länge och när det efterlängtade äntligen 
kommer, så är det lätt att hamna i en kris där man inte vågar tro att det är sant. Tänk 
om jag har misstagit mig eller missuppfattat något. Klarar jag av att ta in detta stora 
heliga. Kan jag ta till mig, omfatta detta revolutionerande som kommer att omforma 
hela min tillvaro? Det krävs tillit och förtröstan för att våga ta in den utlovade 
Messias. Hanna och Symeon har sin grundtrygghet i Gud och verkar klara av att ta in 
detta stora, heliga. För dig och mig handlar det om att våga slå in på efterföljelsens 
väg. 
 
Det finns en väg till himmelen, 
en väg till Guds Jerusalem, 
den börjar här, den börjar nu, 
var än den går, den går till Gud. 
 Bo Setterlind 
 303 i Psalmboken 
 


