
 
Församlingsbrev 25 april 2021 
https://equmeniakyrkan.se/gunnarskog/ 
 

Pastorns rader 
Söndagen  den 25 april är Equmeniakyrkan Gunnarskog en av de församlingar 
som är med på Equmeniakyrkans (Sverige) bönelista. Det betyder att man ber 
för oss i många kyrkor över vårt land. Det får vi ta emot i tacksamhet. 
 
Insamling till Nationella arbetet 
Den 25 april är det bön- och insamlingsdag för det nationella arbetet inom 
Equmeniakyrkan. ”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” 
säger Jesus i Matt 18:20. Varje församling, oavsett hur stor eller liten, är en plats 
där vi kan möta honom.  
Se mer info om insamlingen på 
https://equmeniakyrkan.se/ge-en-gava/tvaellertre/ 
 
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. Samling Årbottens missionshus 09.30. Se bifogat 
dokument för mer info. 
OBS! Enligt folkhälsomyndighetens restriktioner får vi endast samlas 8 personer 
i grupp. Därför om vi blir fler än 8 delas vi in i grupper och håller avstånd. 
 
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. 
 
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 Elimskyrkans 
Baptistförsamling Eskilstuna och Equmeniakyrkan Östervallskog. 
 
 ”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.”   
 

 

Vägen till livet 
Jes 54:7–10, Heb 13:12-16, Joh 16:16-22, Ps 147:1-7 
 
Livet är fullt av svårigheter och glädjeämnen. Ingen kommer undan 
svårigheterna och jag hoppas att alla någon gång mött lite glädje. Vi kan tycka 
att människor får så olika lott i livet. Vissa verkar bara glida fram i tillvaron, 
medan det för andra mest är kamp. Nu finns det inget som säger att livet ska 
vara rättvist. Man får klaga när man känner att det blir för mycket. Då ska man 
vända sig till Gud, för det är bara Gud som har makt att förändra. Vi är som 
regel alldeles för präktiga för att skrika och protestera inför Gud. Bibeln har 
många exempel på människor som klagar högljutt inför Gud. Mer än hälften av 
Psaltarens textmassa är klagande, för så är livet. I vår kultur har de flesta inte 
läst klagopsalmerna eller så hoppar vi över de texterna. Jag tror att människor 
mår bra av att skrika ut sin frustration och Gud tål att höra vad vi ropar, för det 
är ju sanningen. Tyvärr får man inte alltid omedelbar upprättelse. Ibland känns 
det som att man är bortglömd. Jag vet inte varför vissa blir helade och andra 
blir kvar i sjukdom och nöd. Men jag är övertygad om att ingen är bortglömd av 
Gud ”Ty Fadern själv älskar er …” (Joh 16:27). Gud älskar hela sin skapelse och 
vi hör alla dit oavsett hur bra vi har lyckats i livet. Kom ihåg att vi ser bara lite av 
ytan på våra medmänniskor och har inte en aning om hur de egentligen har 
det. Därför ska inte människor döma eller bedöma varandra. Bara Gud vet hur 
det ser ut på insidan. 
 



Vi befinner oss i de 40 dagarna mellan Påsk och Kristi himmelfärdsdag. Jesus 
leker en slags tittut-lek med lärjungarna. ”En kort tid och ni ser mig inte längre, 
ännu en kort tid och ni ska se mig igen”. Leker man tittut med ett litet barn, så 
kan man se ett allvarligt ansiktsuttryck när den vuxne försvinner och 
återseendets glädje varje gång den vuxne kommer fram. Leken danar 
människan. För så är det i livet, vi kommer att pendla mellan svårigheter och 
glädje. Även bönelivet bör pendla mellan Kyrie eleison (Herre förbarma dig) och 
Gloria (Ära och tacksamhet). Båda delarna är nödvändiga för att famna livet. Vi 
får inte fastna i vare sig det ena eller det andra. Vi måste lära oss att följa livets 
växlingar och ta in att Gud är med hela tiden. 
 
Varje söndag firar vi att Jesus har uppstått och alldeles särskilt nu efter Påsk. 
Denna söndags namn på latin är Jubilate och kommer från Ps 66:1 ”Hylla Gud, 
hela världen, spela och ära hans namn, ära honom med lovsång”. Senare i 
samma psalm står det ”Du lät oss fastna i nätet, du slog oss i bojor, du lät 
människor rida fram över oss. Vi gick genom eld och vatten, men du förde oss 
ut i frihet”. Livet växlar, men hoppet står till Herren. Man behöver någon 
utanför sig själv, någon som har makt, någon att ty sig till. 
 
 

 


