
Ljuv är fastetiden
Imorgon infaller Askonsdagen, startskottet för den stora fastan

inför påsk. Med askan som symbol och med temat ”bön och

fasta” kan man förstå dem som undrar om deras fysiska kondition

är stark nog för att klara av påfrestningarna under fastan. Man

kan också förstå dem som inte bryr sig om att fasta. För oss alla

kan Askonsdagens psaltartext ge vägledning så att den tid vi har

framför oss kan ge oss den andliga hälsan åter.

Psalm 32 börjar med frasen ”Lycklig den… lycklig den”. Att lyckan

upprepas understryker hur livgivande det är att bekänna vårt

behov av förlåtelse. Aska, bön och fasta är inte fastans mål – det

vore självplågeri. De är hjälpmedel på vägen till glädje och Guds

återupplivande förlåtelse. ”Lycklig den som upplever Guds

förlåtelse” är en bra sammanfattning av det första fyra raderna i

Psalm 32.

Vårt behov av förlåtelse och återupprättelse kommer till uttryck i

vår gudstjänst varje vecka. Men fastan är tillfället för ett slags

kollektivt möte med livet, utan rosafärgade glasögon. Enkelt

sammanfattat gör ett deltagande i fastan tre saker med oss:

1.  Det påminner oss om allvaret i vår livssituation utan Kristus. 

2. Det hjälper oss förstå räckvidden av vad som hände när Kristus

dog på korset. 

3. Det förbereder oss att ta emot påskens hoppfulla budskap; ett

tilltal som överträffar alla mänskliga möjligheter.

Det är min stora glädje att få gå påskfastans väg med er!

Pastor Jenny

ASKONSDAGEN
"Bön och fasta"

Veckans nyhetsbrevet från S:t Peters kyrka
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Predikan: Jenny Arnerlöf 
Musik: Laila Johansson,
Sebastian Johansson 

Orgelkonserten för
Askonsdagen har ställts in. 

OBS! Equmeniakyrkan har tagit
fram ett material för fastan som
heter ”Älska och be för
världen”.  Den är gratis och kan
laddas ner genom denna länk.

Tack för era gåvor till vår
församling och till S:t Peters
diakoni. Tack också för er
trogen digital närvaro på
söndagar. Det betyder mycket. 

21 FEBRUARI 11:00
GUDSTJÄNST 
"Prövningens stund"

Nu är Gudstjänsten digital och
kommer vara livesänd via YouTube

VIKTIG INFO

 

Swisha en gåva till 123 390 86 88 

DET HÄNDER I VECKAN:

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mail: 070-306 63 46, pastorn@stpeterskyrka.se

S:t Peters kyrka Upplandsgatan 12 Stockholm

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2021/02/equmeniakyrkan-fasta-bibel-bon-2021.pdf

