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En av händelserna runt Jesus som skildras av Johannes i hans evangelium är mötet med
den samariska kvinnan vid brunnen. Det är en ganska lång berättelse som innehåller
både det ena och andra. Det sensationella med mötet är dels att Jesus tar vägen genom
Samarien och det folk som inte ansågs som riktiga judar, utan var ett blandfolk. Dem
ville inte judarna umgås med. Samtalet med kvinnan sticker också ut för att hon är just
kvinna och samarier. Så mycket lägre på samhällsstegen kunde man inte komma.
Det är tre stora frågor som samtalet kretsar kring. Det handlar dels om kvinnans
omständigheter, anledningen att hon hämtar vatten mitt på dagen när ingen annan är vid
brunnen. Hon är prostituerad. Dels talar kvinnan och Jesus om vad tillbedjan är. Men
först och främst talar Jesus om vad Gud vill ge.

Jesus bad kvinnan: Ge mig något att dricka. Samariskan sa: Hur kan du, som är jude be
mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Jesus svarade: Om du visste vad Gud har
att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett
honom, och han skulle ha gett dig levande vatten. (Ur Joh 4)

Jesu röst, bland alla andra röster som vi lyssnar till, känns igen på generositeten och
godheten i första rummet. Först och främst längtar Gud efter att ge av sitt levande
vatten. Det är en bild för den helige Ande som vill fylla oss med glädje och leda oss
vidare på vägen som livet utgör.

Vad säger den röst inom dig som talar om nåd och försoning, om Guds kraft i din
svaghet? Lyssna och låt den rösten genomsyra ditt hjärta.*

*Delar av texten och tankar är hämtade ur boken 365 dagar med Jesus av Niklas
Piensoho

Varma hälsningar Ida Hedström, pastor i EFS, Sidensjö och Betania, Skureå.
P.S. För samtal om liv och tro kan du nå mig på telefon 070-2634149 D.S.

Vid födelsedag, bröllop eller begravning, lämna gärna en gåva till EFS mission
eller Betanias missionsarbete.

EFS Bankgiro 5480-3457 Swish 123 237 37 28

Kontaktpersoner:  Birgitta Westin 076-803 92 00

Anna Hellström 0660-26 02 31 Alt.076-845 70 95

Betania Bankgiro 5711-3623 Swish 123 603 34 68

Kontaktperson: Evy Odén 070-276 57 42



Februari	
2	 lördag	 17:00	 Årsmöte	på	EFS

	 3	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	Betania,	Ida,	månadsoffer,	nattvard	

	 5	 tisdag	 19:00	 	Bön	på	Betania	

	 11	 måndag	 19:00	 Projektkören	övar	i	församlingshemmet	

	 12	 tisdag	 19:00	 Cafékväll	på	EFS,	Ida,	Sång:	”Tilltro”	
	 	 	 	 Inbj.	Eva	Häggström	och	Anita	Nordström	

	 15	 fredag	 18:00	 Soppkväll	på	Betania,	kom	och	ät	soppa	med	oss	

	 16	 lördag	 18:00	 Årsförhandlingar	på	Betania	

	 17	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	EFS,	Ida	talar	och	sjunger,	nattvard,
	 	 månadsgåva,	servering	

	 19	 tisdag	 19:00	 Projektkören	övar	i	församlingshemmet	

	 24	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	i	Sv.k.	Projektkören	medverkar	

	 24	 söndag	 18:00	 Café	på	Betania,	Robert	Lindgren

	 26	 tisdag	 19:00	 	Gemensam	bön	på	Betania

	

Mars
	

	

	

	

	

	 3	 söndag	 13:00	 Skotergudstjänst	på	Skaltoberget,	Projektkören,	Jenz,
	 	 Servering,	Skyltning	från	Grindnäset.		
	 	 Samarr:	Skoterklubben	och	kyrkorna	i	Sidensjö	

	 5	 tisdag	 19:00	 Bön	på	Betania	

7	 torsdag	 19:00	 Styrelsemöte	på	Betania	

	 12	 tisdag	 19:00	 Cafékväll	på	EFS,	Ida,	sång:	”Mosaik”	
	 	 Inbj.	Birgitta	Sedin	och	Gunilla	Sjölander	

	 	

	 17	 söndag		 11:00	 Gudstjänst	på	Betania,	Ida,	månadsoffer,	nattvard	

	 19	 tisdag	 19:00	 	Bön	på	Betania	

	 23	 lördag	 09:00	 	Kvinnofrukost	på	EFS,	medv.	Lisett	Näslund,	avg.	50:-
”Det	blir	inte	alltid	som	man	tänkt	sig!”	

	 24	 söndag	 18:00	 Café	på	Betania	

	 26	 tisdag	 19:00	 Veckomässa	på	EFS,	Per	O	

	 29	 fredag	 18:00	 Soppkväll	på	Betania,	kom	och	ät	soppa	med	oss.	

	 31	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	EFS,	Per	O.	månadsgåva,	servering	

April	
	 2	 tisdag	 19:00	 Bön	på	Betania	

	 9	 tisdag	 19:00	 Cafékväll	på	Valhalla	i	Drömme,	Ida,	Sidensjökören.	
Inbj.	Maria	Berggren	o	Kristina	Westin	

12	 fredag		 18:30	 Vårfest	på	EFS,	FG-PG	med	ledare	medverkar,	
servering	

	 14	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	Betania,	Ida,	månadsoffer,	nattvard	

	 16	 tisdag	 19:00	 Bön	på	Betania,	EFK-bönedag	

	 26	 fredag	 18:00	 Café	på	Betania	

	 30	 tisdag		 19:00	 Gemensam	bön	på	EFS	

Bladet delas ut med reservation för ändringar, se predikoturerna i ÖA under
Sidensjö eller http://www.betaniaskurea.se

Bladet delas ut med reservation för ändringar, se predikoturerna i ÖA under
Sidensjö eller http://www.betaniaskurea.se

Bönedygn, 1 mars – 2 mars, vi håller till på EFS
· Med start fredag kl.18:00
· 19:00 Kvällsbön, Per O.
· Därefter bönetimmar
· Avslutningsgudstjänst lördag kl.18:00, Ida

Varmt Välkomna!

Påskgudstjänster, 18 mars-22 mars

· Skärtorsdag   19:00 Gudstjänst i Sv.k. nattvard, Ida
· Långfredag    11:00  Gudstjänst på EFS, nattvard, Jenz

Insamling till EFS riks. Månadsgåva
· Påskdagen     11:00 Gudstjänst i Sv.k. Jenz
· Annandagen  11:00 Gudstjänst på Betania, nattvard, Ida


