Andra söndagen i fastan
”Den kämpande tron”

Veckans nyhetsbrev från S:t Peters kyrka
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HÄNDER I VECKAN

”Ur djupen ropar jag till dig, Herre!”

Torsdag 1o mars 2022
12:0o-15:00 Öppen kyrka
”Medicinsk etik i teori och
praktik”. Anders Wennlund.

Varje vecka i fastan har sin särskilda karaktär. Bibelläsningen den här
veckan manar oss att kämpa trons goda kamp. Vi ska inte heller upphöra
att ropa till Gud när han döljer sig. ”Ur djupen ropar jag till dig, Herre” ber
den världsvida kyrkan under fastetiden.
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Orden kommer ur Psaltaren 130, en av kyrkans
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_
_ sju botpsalmer som
19:00 Det Goda samtalet
”Drunkna inte i dina känslor”.
Maggan Hägglund, Doris
Dahlin och Jenny Arnerlöf.
Söndag 13 mars 2022
11:0o Gudstjänst
Predikan: Sune Fahlgren.
Sång och musik: Linda
Ireblad- Harris, Anders &
Anneli Ringqvist.
Orgel: Göran Grahn.
Bibeltexter: 1 Kung 19:1-8,
1 Kor 10:12–13, Luk 7:36–8:3,
Ps 130.

uttrycker sorg över synd och nöd. Psalmens ord kommer oss särskilt nära i
de rädslor och den oro som kriget i Ukraina skapar: Vi ropar nu till Gud
med Ukrainas folk och andra i nöd.
Jesus kommer den till mötes som kämpar i sin tro och tränger sig fram till
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Jesus. Det läser vi i berättelsen om kvinnan i Simons hus som smörjer
Jesus fötter med sin olja. Hon låter sig inte hindras av nedlåtande blickar
eller ”hur det egentligen borde vara”.
Låt de kommande dagarna fyllas av bön. Be med egna ord. Be med hjälp av
en bönbok. Be Psalm 130:
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig.
Jag väntar på Herren, jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
Han skall befria Israel från alla synder.
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VIKTIG INFORMATION
_T_R_E_F_A_L_D_I_G_H_E_T_ _
• Inom kort får alla
medlemmar epost eller brev
med handlingarna till årsmötet
den 27 mars. I kyrkan finns
också handlingarna upptryckta.

Sune Fahlgren

Vill du prata med någon finns församlingens pastor Jenny Arnerlöf
SMS eller mejla 070 306 6346, pastor@stpeterskyrka.se
S:t Peters kyrka, Upplandsgatan 12 Stockholm

