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Nya filmer på hemsidan 
Klicka er in på hemsidan för där kommer nya filmer till Kristihimmelsfärd och 
pingst att publiceras. 

 
Pilgrimsvandring 
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. 
 
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 
Equmeniakyrkan Hallsberg och Equmeniakyrkan Munkfors. 
 
 ”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.”   



Bönen 
1Mos 18:26-32, Ef 3:14-21, Luk 18:1–8, Ps 13 
 
Jesus berättar en liknelse, som följs av en förklarande kommentar. För att 
greppa texten gör jag en översikt. 
 

V 1 Kämpa i bön V 8b Ska Människosonen finna tro? 
V 2 Domaren struntar i änkan  V 8a Gud låter dem få ut sin rätt 
V 3 Änkan vill få ut sin rätt   V 7 De utvalda vill ha ut sin rätt 
V 4 Domaren respekterar inte henne  V 6 Herren hör orättfärdigheten 

V 5a Änkan är besvärlig V 5c Hon pinar livet ur mig 
V 5b Jag ska låta henne få ut sin rätt 

 
Fälj verssiffrorna och se hur Jesus kommenterar sin egen liknelse. Högra 
spalten motsvarar det som står i den vänstra. I våra berättelser kommer 
poängen sist. När Jesus undervisar ligger poängen i mitten. Just i den här texten 
ser jag tre poler som jag markerat med rött. Det handlar om att kämpa i bön. 
Domaren låter henne få ut sin rätt för att hon tjatar. Så mycket mer självklart 
kommer Gud att ge er det ni har rätt till. Men Människosonen, ska han finna 
någon tro här på jorden när han kommer? Då är cirkeln sluten och man kan 
svara med att börja om från vers 1. Ja, om man håller ut i bön. 
 
Kampen mellan änkan och domaren är i högsta grad ojämn. Hon är liten och till 
synes maktlös, medan han är stor och full av makt. Vi älskar berättelser där den 
lille David slår den store Goliat. Fast i verkligheten förlorar den lilla människan 
nästan alltid. Änkor, faderlösa, fattiga och främlingar står i bibeln som symboler 
för de små och svaga. De som man ska ta hand om enligt Guds vilja. Domaren 
nonchalerar henne och beter sig i högsta grad rättsosäkert. Han vill ha klienter 
som kan betala ordentligt. En rolig detalj är orden som översätts ”Hon pinar 
livet ur mig”, där det i grekiskan står ”Hon kommer att ge mig ett blått öga”. 
Domaren var inte rädd för änkan, men han ville inte bli känd som den som fick 
en blåtira av en änka. 
 
Gud är rättfärdig rakt igenom och inte alls som domaren. Här är viktigt att se 
hur man ska hantera korruption och maktmissbruk. Man börjar inte i nåden, 
utan i rättvisan. Först ska det orättfärdiga avslöjas och brottet tydliggöras. Då 
upprättas de förtryckta, som är en mycket viktig del i processen. Den får aldrig 
hoppas över. När allt är utrett, så går man in i nåden. Här måste man inse sitt 
eget behov av förlåtelse och nåd. Jag tänker att jag inte klarar mig utan nåden. 
Mina meriter håller inte måttet. Jag kommer att bli vägd på en våg och 



befunnen för lätt. Jag är beroende av nåden och konsekvensen blir att jag inte 
kan vara snål på förlåtelse för andras räkning. 
Alltså, håll ut i bön och försök att vara lika generös som Gud är. Kom ihåg att vi 
måste stå på änkornas sida, dvs på alla små och svaga människors sida. För där 
finns Gud. 
 

 
 


