
Mötet       

Januari- mars 2022 
 

Det är svårt att sia – särskilt om framtiden. – Om ni ursäktar en sliten vits. 
I vilket fall tyckte vi i verksamhetsrådet att det nu inte var idé att tänka mycket och 

långt. Därav ett program som är kort och glest. 

 
I skrivande stund är det nån dag kvar på årets bönevecka för kristen enhet.  

I år är materialet sammanställt av Mellanösterns Kristna Råd. Människor i 
Mellanöstern är sedan länge tvingade att leva med många osäkerheter.  

Nedan följer ett litet utdrag ur materialet. Kanske finns där något som kan hjälpa 

oss i de osäkerheter vi lever med? Hjälp så att våra liv förblir levande, även när de 
är avskalade.  

En av deras böner:  
Hjälp oss Gud att upptäcka den krubba i våra hjärtan där det större Ljuset vilar. 
/ Lena 
 

Från inledningen: 

Det var i Mellanöstern som Guds ord slog rot och bar frukt: Trettiofalt, sextiofalt och 
hundrafalt. Och från detta österland sändes apostlarna ut för att förkunna 

evangelium ända till jordens yttersta gräns. I Mellanöstern gav tusentals kristna sitt 
vittnesbörd och tusentals kristna blev martyrer.  

Och idag är den lilla kristna befolkningens existens hotad, då många drivs att söka 

ett säkrare och lugnare liv någon annanstans. Liksom det ljus som utgjordes av 
barnet Jesus var hotat (av tyrannen Herodes), är ljuset från Mellanösterns kristna i 

allt högre grad under hot i dessa svåra tider. 
 

Stjärnan från Betlehem är ett tecken på att Gud vandrar med sitt folk, känner dess 
smärta, hör deras rop och lider med dem. Stjärnan försäkrar oss att rakt genom 

växlande omständigheter och smärtfyllda öden, så är Guds trofasthet oförminskad. 

Trons väg är en vandring med Gud, som alltid vakar över sitt folk och leder oss på 
historiens och livets växlande stigar. 

 
Rubriken för dag 3 i böneveckan är: Kristi närvaro förändrar världen i grunden. 

Ett av dagens bibelord är 2 Thess 2:13-3:5, där det bl a står ”Herren är trofast, han 
ska styrka er och skydda er för det onda”. 

Dagens bön: 

O Herre, du har visat oss vägen ut ur mörkret, till Jesus. Du har tänt hoppets stjärna 
i våra liv.  

Hjälp oss att förenas i vår vilja att bära fram ditt rike av kärlek, rättvisa och fred och        

så föra hoppets ljus till alla som lever i förtvivlans mörker och besvikelse. 

Ta vår hand, Herre, så att vi kan se dig i våra dagliga liv.  
När vi följer dig, ta bort vår rädsla och ångest.  

Låt ditt ljus lysa över oss och sätt våra hjärtan i brand så att din kärlek omger oss 
med värme. Amen. 

 

JANUARI 
 

30 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell 
 

FEBRUARI 
 

6 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Bosse Åberg Tönnäng  

13 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell 
20 söndag 11.00 Ytterbyn Gudstjänst Lena Brunell 

 
 

 

 
 

 
 

 
27 söndag 11.00 Ytterbyn Årshögtid. Nattvard. Lena Brunell 

 

MARS 
 

6 söndag 11.00 Påläng Gudstjänst Lena Brunell 
 

18 – 20 Gemenskapsdagar med Maria Gustin Bergström 

 
VARJE VECKA 
 

Tisdag 12.30  Tidebön – Pingstkyrkan 

Onsdag 14-16 Kyrkis – Ytterbyn 
  18.00 Tidebön -Ytterbyn 

Torsdag 14.00 Tidebön - hos Rolf, Eriksvägen 4 Ytterbyn 

Fredag 9-11.30 Fredagsmys – Ytterbyn 
  9-11.30  Akvarellgruppen – Påläng 

  18.00 Tidebön – Påläng 
 

Plusgiro: Equmeniakyrkan Kalix: 78 65 59-5    Equmenia Kalix: 48 68 63-4 
Swish: 123 655 4034 

 

Församlingens årsmöte 

Lördag 26 februari kl. 14.00 i Påläng 


