
 
Församlingsbrev 14 februari 2021 
 

Eftersom vi fortfarande inte kan träffas pga Coronapandemin så kommer vi med 
start idag på fastlagssöndagen att lägga ut några filmer med sånger o 
betraktelse. Vår plan är att det ska bli fem stycken med den sista på påskdagen. 
Den första kan du se nu genom att gå in på församlingens hemsida. 
 

https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/ 
 

Ytterligare en filmserie på 7 delar man kan se via hemsidan är ”Andakter för 
fastan och påsken” som några av församlingarna i Västra Värmland gjort. Den 
första delen finns nu publicerad och det är Eddy som medverkar i den. 
 
Pastorns rader 
 

Detta blir sista församlingsbrevet för några veckor, istället blir det andakter var 
dag i fastan. Se bifogat andaktsmaterial. Den här gången tar vi vår 
utgångspunkt i Psaltaren. Man får gärna dela med sig av det till andra. 
 

Anders Bäcklin är sjuk och vill vara på bönelistan igen så vi tar med honom. 
 
Bibelstudium (digitalt möte) – 18 februari 
 

Torsdag 18/2 kl 19, Anmälan görs till Eddy via mail: 
eddy.alexandersson@gmail.com. 
 
Loppis - Augusti 
 

Styrelsen i församlingen har beslutat att om det finns möjlighet ur 
pandemisynpunkt så kommer det att bli en loppis i Tvärud i augusti. Mer info 
kommer i kommande församlingsbrev. 
 
Skänk material till Kongo 
 

Det kommer finnas möjlighet att skänka material till behövande i Kongo. Det 
handlar bland annat om babypaket, lakan och handdukar, förbandsmaterial samt 
idrottsutrustning. Mer info kommer i kommande församlingsbrev. 
 



Styrelsemöte - protokoll 
 

Styrelsen träffas varje månad, nu under pandemin är det digitala möten som 
gäller. För att se anteckningar från styrelsemöten kan ni gå in på hemsidan eller 
klicka på följande länk: 
https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/forsamlingen/forsamlingsprotokoll/ 
Ange Gunnarskog1863 som lösenord för att komma åt filer.  
 
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 Långseruds 
Missionsförsamling och Agape Katrineholm. 
 
 ”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.”   
 

 



Kärlekens väg 
Jes 52:13-15, 1Kor 13:1-13, Luk 18:31-43,Ps 86:5-11 
 
Jesus är på väg från Galileen till Jerusalem. Han går söderut genom Jordandalen 
och när det inte är så långt kvar till Dödahavet (jordens lägsta plats c:a 400 m 
under havsnivån), så kommer han till staden Jeriko (brukar kallas världens 
äldsta stad). Under vägen har han tre gånger talat om för lärjungarna att han 
ska lida, dö och uppstå. De verkar inte kunna ta in detta obekväma budskap, 
utan pratar om annat. Strax innan Jeriko sitter en blind man. När han får höra 
att Jesus från Nasaret går förbi, börjar han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma 
dig över mig”. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade 
ännu högre. Jesus ber dem hjälpa honom fram och frågar Vad vill du att jag ska 
göra för dig? Märklig fråga kan tyckas, t.o.m. vi kan räkna ut att han vill bli 
seende. Men för Jesus är det viktigt att mannen själv får visa sin vilja genom att 
komma fram och svara på frågan. Alla människor har rätt att själva välja om 
man vill ha en relation med någon annan och det är viktigt att det blir på frivillig 
bas. Hur lätt är det inte att tro att man vet vad den andre behöver och handla 
därefter. Då är också risken stor att de blir fel och det kan få ödesdigra 
konsekvenser. Jesus bemöter mannen med stor respekt, som han gör med alla 
oavsett status. För alla människor är skapade av Gud och älskade av Gud. 
Därför har alla människor samma värde. 
Den blinde mannen visste var kraften till helande fanns och han kunde för allt i 
världen inte missa den här chansen. Direkt efter sitt helande börjar han prisa 
Gud. Han är genuint tacksam och vill ge uttryck för det. Det är en tydlig skillnad 
mellan lärjungarnas villrådighet och den blinde mannens totala hängivenhet. 
Trots lärjungarnas tillkortakommande blir de inte utbytta, utan får vara med 
hela resan. Efter Jesu lidande, död och uppståndelse, i mötet med den 
uppståndne utvecklas lärjungarna till modiga sändebud, till Apostlar.  
Vi måste ständigt påminna oss om att vi vet så lite om andra människor. Det är 
bara ytan som vi ser och vad som finns bakom vet vi väldigt lite om. Och vilka 
utvecklingsmöjligheter en människa har kan vi bara ana lite av. Därför får vi inte 
avvisa eller försöka tysta någon som söker på fel sätt enligt våra gängse mallar 
om vad som passar sig eller inte. På kärleken väg finns det plats för alla. 
 


