
S:t Eskil-etappen



Vid starten:
Jesus Kristus, 

Guds pilgrim på jorden,
följ oss på vår vandring,

följ oss genom livet,
följ oss genom döden,

led oss till ditt rike.
Amen

Att reflektera över längs vägen:

 Vi är ett sjungande folk.  
Vi ger åt Gud våra visor, 
vår lovsång, längtan och tillit, 
och tackar för livet du ger.

Med lovsång i våra steg inleder vi vår vandring i tacksamhet.
Vad i ditt liv fyller dig med tacksamhet?

 Vi är ett lyssnande folk. 
Vi söker din röst och vilja 
i ordet, bönen och vinden, 
och tackar för Anden du ger.

Känn Andens vind under vandringen, och lyssna in mot ditt hjärta.
Vad vill Gud säga dig idag?

fortsättning efter kartan

S:t Eskil-etappen förbinder Strängnäs domkyrka med Fogdöns pilgrims-
leds avslutning vid S:t Eskils källa. Du kan vandra den som avslutning eller 
som början på en vandring på Fogdöns led eller som egen vandring an-
tingen med start från domkyrkan eller S:t Eskils källa. Den sträckade linjen 
på kartan är en föreslagen rutt om du vill göra din vandring till en runda.
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Fortsättning.

 Vi är ett bedjande folk. 
Vi kupar vår hand kring ljuset, 
som flämtar, tar sig och lyser, 
och tackar för hoppet du ger.

Stegens rytm och andningens puls får bära vår bön.
Vilken är din bön idag? Vad hoppas du från Gud?

 Vi är ett handlingens folk. 
Vi lever vårt liv i världen 
med öppna ögon och händer, 
och tackar för kraften du ger.

Jesus tog emot människor på ett öppet sätt och gjorde något för deras liv. 
Vilken handling vill du göra idag?

 Vi är ett vandrande folk. 
Vi går tillsammans på vägen 
till insikt, mognad och glädje,  
och tackar att Kristus går med.

Vandringen frigör tanken. 
Vilka nya insikter har den här vandringen gett dig?

Den inledande bönen och pilgrimssången är skrivna av Jonas Jonson. 
© Jonas Jonson 2016

 

Eskil var en engelsk munk på 1000-talet. Han begav sig från 
Tuna (Eskilstuna) till Strängnäs för att predika den kristna läran 
i samband med en stor blotfest som hölls där. Hans budskap togs 
dock inte väl emot, och han stenades till döds i Strängnäs. Legenden 
berättar också att när hans kropp bars tillbaka till Eskilstuna för att 
begravas sprang en källa fram strax utanför Strängnäs, Sankt Eskils 
källa. Eskil är Sörmlands apostel och han avbildas ofta biskopsklädd 
och med tre stenar i handen.
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