
 
Församlingsbrev 1 april 2021 
 
Pastorns rader 
Brita Sundström vår sommargäst från Eskilstuna hälsar att läkarna säger att allt 
går åt rätt håll. Hon är mycket tacksam för alla förböner och hoppas att vi ska 
kunna ses till sommaren. 
 
Pastorn har semester veckan efter påsk. 
 
Med önskan om Guds välsignelse. 
Eddy 
 
 

Håll utkik på hemsidan, där kommer tre nya filmer med sånger o betraktelser att 
publiceras. Första filmen kommer palmsöndagen, andra kommer långfredagen 
samt den tredje kommer påskdagen. 
 

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. De 
finns nu publicerade. 
 
Pilgrimsvandring 
Tycker du om att vandra i skog och mark?  

Nu kör vi igen - 7 söndagsförmiddagar under sommarhalvåret går vi olika 
kortare vandringsleder (3-6 km) inom kommunen, och funderar tillsammans 
över Pilgrimens sju nyckelord. Första tillfälle är 25/4, samling Årbottens 
missionshus 09.30. Se bifogat dokument för mer info. 
 
Bibelstudium (digitalt möte) 
 

Följande två tillfällen är de sista bibelstudierna för denna gången, 
22/4 och 6/5 kl 19, Anmälan görs till Eddy via mail: 
eddy.alexandersson@gmail.com. 
 



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 ang vad och hur man kan skänka finns på 
https://equmeniakyrkan.se/vart-arbete/internationellt/engagera-dig-
internationellt/sjukvardsmateriel/ 
 

Man kan lämna material till Anki Årlén vid Lydias i Arvika, Kyrkogatan 34. 
 
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 Risbrokyrkan 
Fagersta och Rävåskyrkan Karlskoga. 
 
 ”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.”   
 

 

Påsken 
Skärtorsdagen 2Mos 24:3-11, 1Kor 10:16-17, Mark 14:12-26, Ps 111:1-5 
Långfredag Jes 53;1-12, 1Kor 2:1–10, Mark 15:21-41, Ps 22 
Påsknatten Dan 3:19–25, 1Tim 2:8–13, Mark 16:1-8, Ps 114 
Påskdagen 2Mos 15:1-11, 1Kor 15:12-21, Mark 16:1-14, Ps 118:15-24 
 
På skärtorsdagen påminns vi om den sista kvällen Jesus hade med sina 
lärjungar. Vi säger att Jesus instiftar nattvarden, det nya förbundets rit och 
kännetecken. Mose på sin tid, instiftade också ett förbund med Gud, när han 
tidigt en morgon reser tolv stenar. En för varje stam i Israel. Av blodet från 



offerdjuren stänker Mose på stenarna och på folket som ett tecken på 
samhörighet. Detta är ett förbund med Herren. Det är afton när Jesus samlar 
de tolv till Påskmåltid. Han delar bröd och vin. Vinet är förbundsblodet som blir 
utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Judas är med trots att Jesus vet att 
han ska förråda honom.  
 
Jesus har hela veckan haft folket som sitt skydd om dagarna och på nätterna 
har han försvunnit till olika ställen i Betania. Denna sista kväll gömmer han sig 
inte, utan går till Getsemane, dit de så ofta har gått. I nattens mörker glider 
Judas ut ur gruppen och går till översteprästerna för att visa vägen åt 
vaktstyrkan. Allt medan Jesus kämpar i Getsemane, så att han svettas blod. 
Lärjungarna somnar tre gånger, oförmögna att vaka och hjälpa sin mästare. 
Judas kommer, kysser. Jesus grips och tumult uppstår. Lärjungarna springer. 
 
Jesus förs till översteprästerna och förhörs mitt i natten. Det är mot alla 
rättsliga principer och vittnesmålen stämmer inte överens. Rättegången är 
riggad. Ledarskapet ser sin chans att bli av med honom och pressar på, men 
Jesus tiger. Alltihop håller på att gå överstyr. Det finns inget att döma honom 
för. Då kastar översteprästen desperat ut en fråga ”Är du Messias, den 
Välsignades son?” Om Jesus har förblivit tyst hade de blivit tvungna att släppa 
honom, om de haft ett uns av värdighet. Då säger Jesus ”Det är jag”. De hör 
anspelningen på gudsnamnet Jahve (Jag är) och anser att det är ett solklart fall 
av hädelse. Det är alltså Jesus själv som ser till att det går enligt planen. 
Ledarskapet dömer honom till döden, men de har inte befogenhet att 
verkställa dödsstraff. De släpar Jesus till Pilatus för att få honom att verkställa 
domen. 
 
Översteprästerna hetsar folket till att ropa Korsfäst, korsfäst. Pilatus väljer 
enklaste vägen ut genom att döma Jesus till döden genom korsfästelse. Jesus 
bär själv sitt kors tills han stupar och Simon från Kyrene får ta den sista biten. 
Den vägen kallas Via Dolorosa (lidandets väg). Jesus korsfästs på Golgota, 
tillsammans med två rövare. Det är ett utdraget lidande som pågår i sex timmar 
innan han ger upp andan med orden Eloi Eloi lema sabbachtani? (Min Gud, min 
Gud, varför har du övergivit mig?) Josef från Arimataia ordnar så han sveps i 
linnetyg och läggs i en grav. Dagen efter är det sabbat och allt är stilla. 
 
Nästa morgon den första veckodagen kommer några kvinnor till graven för att 
smörja hans kropp. De är bekymrade för hur de ska få bort stenen framför 
graven. När de kommer fram är stenen bortrullad och graven tom. En ängel 
säger att Jesus har uppstått och att de ska berätta för lärjungarna. De sprang 



därifrån, men de sa ingenting till någon, för de var rädda. Där slutar Markus sin 
ursprungliga berättelse. De var rädda är ett abrupt slut på ett evangelium 
(glädjebudskap). Samtidigt är det svårt att greppa uppståndelsen för 
människor. Med tiden växer insikten och de rädda lärjungarna förvandlas av 
uppståndelsens kraft, till modiga och börjar sprida evangeliet ut över världen. 
På så sätt har det nått till oss och vi får sprida det vidare till våra 
medmänniskor. 
 
Glad Påsk. 
 


