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Guds hand leder oss - temat för böneveckan för kristen enhet 2018. 

Karibiska kristna från många skilda traditioner ser idag hur Guds hand grep in för 

att göra slut på slaveriet. Det är en gemensam erfarenhet av att Guds 

frälsningshandlande leder till frihet. Av denna anledning har Moses och Miriams 
sång (2 Mos 15:1–21) som motiv för böneveckan för kristen enhet år 2018 ansetts 

vara en lämplig bibeltext. Det är en sång av triumf över förtrycket. Detta tema har 
tagits upp i en hymn, Guds hand leder oss, som skrevs under ett arbetsmöte för 

det karibiska ekumeniska rådet i augusti 1981. Denna har blivit en ”nationalhymn” 
för den ekumeniska rörelsen i denna region och har översatts till ett stort antal 

olika språk, bl. a till svenska. 

Materialet för denna bönevecka för kristen enhet har förberetts av kyrkorna i 
Karibien. Kristendomens historia i denna region är en paradox. Å ena sidan 

användes Bibeln av kolonisatörerna för att rättfärdiga att man underkuvade 
ursprungsbefolkningen i dessa länder tillsammans med andra som transporterades 

dit från Afrika, Indien och Kina. Många folk drabbades av utrotning, kedjades som 

slavar och utsattes för orättfärdiga arbetsvillkor. Å andra sidan kom Bibeln att bli 
en källa till tröst och befrielse för många som fick lida under kolonisatörernas 

förtryck. 

Idag fortsätter Bibeln att vara en källa till tröst och befrielse som inspirerar kristna 

i Karibien att uppmärksamma de villkor som idag underminerar människovärdet 

och livskvaliteten. När kedjorna av järn faller från våra händer uppstår nya 
mänskliga band av kärlek och gemenskap i våra mänskliga familjer och uttrycker 

den enhet vi ber om i våra kristna församlingar. 

”Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att doppa tårna i.  

Om du redan läst mycket är Markusevangeliet perfekt för en  
djupdykning. Markus är det äldsta och kortaste evangeliet.” 

 
 

 
 

 

Ovanstående kan man läsa på Equmeniakyrkans hemsida.  

Ett Markusår var en av idéerna när man funderade över hur man kan 

uppmuntra till mer bibelläsning.  
http://equmeniakyrkan.se/markusaret här finns fakta, filmer, bibelläsningsplan, 

adventskalender och mycket mer som är värt att kika runt på. Och har du fler 

idéer i allmänhet eller för vår församling i synnerhet, så berätta gärna! 
 

I bibelsamtalen på måndagkvällarna läser man sedan en tid just Markus. Och 
boken ”Markus runt på 90 dagar”, med korta kommentarer till evangeliets alla 

berättelser. 
 

Nu kommer vi också att haka på året som församling:  

Med start 14 januari kommer predikan varje söndag att på något sätt ta sig  
an ett av 16 kapitel i Markusevangeliet. Kapitlet kommer att läsas i sin helhet, 

men sedan är det upp till respektive predikant och grupp hur man vill 
”behandla” det. 

 

Följ med: 
 

Läs Markus – möt Jesus! 
 
 
 
 

http://equmeniakyrkan.se/markusaret


DECEMBER 

 
9 lördag 11-14 Ytterbyn Equmenias julmarknad 

10 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Göran Waller 
17 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst med nattvard Lena Brunell  

18 måndag 10.00 Påläng Julsamling med förskolan 

19 tisdag 13.00 Ytterbyn Julspel för skolan 
24 söndag 23.00 Ytterbyn Julnattsgudstjänst Lena Brunell, sånggrupp 

    från Siknäs 
25 juldagen  7.00 Påläng Julotta servering Lena Brunell Mona Nykänen 

31 söndag 18.00 Påläng Nyårsbön Lena Brunell 
 

JANUARI 2018 

 
1  Nyårsdagen  11.00 Pingstkyrkan  Gudstjänst Susanne Wikström 

6  Trettondagen  11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell 
7 söndag 18.00 Ytterbyn Andrum med nattvard 

14 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst, Mark 1, Birgitta Nykänen 

 
Bönevecka för kristen enhet 18 – 25 januari.  ”Guds hand leder oss” 

18 torsdag 14.00 Ytterbyn Inledning av böneveckan, servering 
21 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst, Mark 2, Lena Brunell 

25 torsdag Böneveckan avslutas 
  

Starttider för tideböner, bibelsamtal och kyrkis: Se kommande annonsering. 

 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kära församlingsmedlem! 

SNART DAGS FÖR ÅRSMÖTE 
 

 

Fundera över om du kan och vill ställa upp och låta dig väljas till något uppdrag 
i församlingen. Vi hoppas att du vill ha kvar din plats. Om inte vill vi att du 

meddelar någon i valberedningen innan jul. 

-  Lars Åke Hultbäck, Åsa Morin och Torgny Holmgren. 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

Församlingens årsmöte lördag den 17/2 kl 10.00 i Ytterbyn 
 

Gemenskapsdagar 2 - 4 mars, Lasse Svensson Kyrkoledare Equmeniakyrkan 

Åsnan – ett lastdjur, en symbol för ödmjukhet och för envishet. 

Kanske därmed också ett sätt att berätta om Guds kärlek till människan. 
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den – som Paulus 

beskriver den kärleken i 1 Kor 13:7. 

I Carmen Bernos de Gasztold’s ”Böner från Arken” får ett antal djur komma till 

tals. Så även åsnan, som i min (Lena Brunell) översättning ber ungefär: 

 
O Gud, som skapade mig 

till att mödosamt traska vägen fram 
alltid                       

till att bära tunga laster         

alltid,  
och till att bli slagen 

alltid! 
Ge mig stort mod och mildhet. 

Låt en dag någon förstå mig – 
så att jag inte längre behöver gråta 

för att jag aldrig kan uttrycka vad jag tänker 

och de bara skrattar åt mig. 
Låt mig finna en saftig tistel – 

och gör så att de ger mig tid att plocka den. 
Och, Herre, låt mig, en dag, få återfinna 

min lilla broder från Julkrubban.    Amen                                       

_______________________________________________________________ 

 
Equmeniakyrkan Kalix 

Betel, Ytterbyn och Missionshuset Påläng 
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