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Varje vecka i Equmeniakyrkan Helsingborg

Tisdagar  kl 19.00 Textsamtal på Zoom
Onsdagar  kl 9.00   Bön på Zoom
Torsdagar  kl 19.00 Bön på Zoom
Fredagar  kl 12.50 Lunchbön på Zoom
Söndagar  kl 10.00 Gudstjänst på Facebook från Rosengårdskyrkan
  kl 11.00-12.30 Öppen kyrka i Rosengårdskyrkan
  kl 11.00 Gudstjänst på Facebook från Slottshagskyrkan

Gemensam bokcirkel för Equmeniakyrkan i Helsingborg

Hälsning från pastorerna
När vi i dessa dagar frågar människor 
vad de saknar mest är det svar vi oftast 
får ”gemenskapen” ... ”att träffa männ-
iskor” … ”att vara tillsammans”. Kan-
ske visste vi redan innan pandemin att 
gemenskap är något grundläggande för 
oss människor, men vi tror att pande-
min har gjort det tydligt för oss. Någon 
beskrev saknaden av människor som 
ett hål i hjärtat. Även för oss som tjänar 
i församling är hålet stort, vi saknar 
människor i de rum vi arbetar.
VI människor är skapade för gemen-

skap, vi läser det redan i Bibelns första 
kapitel. ”Det är inte bra för människan 
att vara ensam” sa Gud, och skapade en 
medhjälpare. En annan människa som 
kan gå bredvid, som kan dela livet, dess 
sorger och glädjeämnen. 
Fastan är en period som talar om av-
hållsamhet och prövning. På många sätt 
har pandemin känts som en enda lång 
fasteperiod fylld av avhållsamhet och 
prövningar och då kan en ju undra vad vi 
ska göra nu när fastan faktiskt kommer. 
Vi har under pandemin fått hitta nya 

vägar att söka gemenskap med varandra 
och längtan efter mötas i kyrkan växer 
hos oss dag för dag. Kanske kan den här 
fasteperioden får vara en period då vi 
fokuserar på gemenskapen med Gud i 
bön i vetskap att bön binder oss samman 
även om vi är på olika platser. Välkom-
men att vandra med oss i denna fasta! 

/Fredrik och Sara, 

Vad är en rimlig kristen hållning när kli-
matet skenar och jorden far illa? 
I Därför sörjer jorden går Peter Halldorf i 
dialog med dagens forskare som talar om 
ett ödesval mellan »försummelsens väg« 
och »omsorgens väg«. Boken är ett bidrag 
till samtalet om den teologiska vision 
kyrkan behöver vara förankrad i när hon 
svarar och handlar i den kris som just nu 
överskuggar allt annat i vår värld.

En röd tråd i boken är spänningen mel-
lan de två bibliska utsagorna »himmel 
och jord ska förgå« och »efter hans löfte 
väntar vi en ny himmel och en ny jord där 
rättfärdighet bor«. Hur ska de förstås i 

förhållande till varandra?
Vi tänker oss en bokcirkel via den digitala 
plattformen Zoom.
Varje tillfälle kl.19:00 till 20:30. 
Vi planerar för 5st träffar på följande da-
tum: 17/3, 23/3, 6/4, 14/4 och 21/4 

Författaren Peter Halldorf medverkar.
Boken beställer var och en själv. Förslags-
vis via Silentiumskrifter.se

Anmälan görs via mejl på lars.dalesjo@
gmail.com  eller pell06e@gmail.com

/Lars Dalesjö och Pehr Ågårdh
Därför sörjer jorden
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Välkommen att följa med i de texter som förbereder påskens evangelium. Avsätt en tid dagligen för läsning och 
bön, var stilla och låt orden och Gud tala till dig. Ett förslag på böneämne finns. Har du egna böneämnen eller 

personer som du vill be för så skriv gärna ner dem på en lapp som du ser lätt. 

Askonsdagen 17 februari - 
Matt 6:16-18
Be för det internationella arbetet

Torsdag 18 februari - 
Jak 2:14-17. Be för scouterna

Fredag 19 februari - Jes 58:4-9
Be för barnen i församlingen

Lördag 20 februari - Ps 32:1-5
Be för ungdomar i församlingen

Söndagen 21 februari - Matt 4:1-11
Jesus, i dag stannar jag inför dig och 
vilar i din famn.

Måndag 22 februari - Hebreerbrevet 
4:14-16. Be för RIA

Tisdag 23 feb - 1 Mos 4:3-7
Be för arbetet i Sjukhuskyrkan

Onsdag 24 februari - Jak 1:12-15
Be för arbetet på häktet

Torsdag 25 februari - 1 Mos 3:1-13
Be att människor ska möta Jesus

Fredag 26 februari - 
Heb 5:7-10. Be för ensamma

Lördag 27 februari - Ps 31:2-6
Be för sjukhusmedarbetare

2:a söndagen i fastan 28 februari - 
Matt 15:21-28. Jesus idag stannar 
jag inför dig och vilar i din famn.

Måndag 1 mars - 2 Kor 6:1-10
Be för sjuka

Tisdag 2 mars - 1 Mos 32:22-31
Be för människor i konfliktområden

Onsdag 3 mars - 1 Kor 10:12-13
Be för små grupper där människor 
möts för att be

Torsdag 4 mars - Jes 61:1-3
Be om kraft till medarbetare i för-
samlingen

Fredag 5 mars - Heb 11:23-27
Be för beslutsfattare i vår stad, 
vår region och vårt land

Lördag 6 mars - Ps 130
Be för styrelse i församlingen

3:e söndagen i fastan 7 mars - 
Luk 11:14-26. Jesus, idag stannar 
jag inför dig och vilar i din famn.

Måndag 8 mars - Ef 5:1-9
Be om mod att berätta om din tro

Tisdag 9 mars - 1 Sam 17:40-50
Be för församlingens gudstjänstliv

Onsdag 10 mars - Ef 6:10-18
Be för människor som är långtids-
sjuka

Torsdag 11 mars - Jes 59:14-17
Be att vi ska kunna visa på ditt rike

Fredag 12 mars - Upp 3:14-19
Be för gemenskapen mellan kristna

Lördag 13 mars - Ps 25:12-22
Be för möten med barn och unga

Midfastosöndagen 14 mars - 
Joh 6:1-15. Jesus, idag stannar jag 
inför dig och vilar i din famn.

Måndag 15 mars - 2 Kor 9:8-10
Be för syskonkyrkor i världen

Tisdag 16 mars - 2 Kung 4:42-44
Be för tonårsledare

Onsdag 17 mars - 1 Pet 2:1-3
Be för barnledare

Torsdag 18 mars - 2 Mos 16:11-18
Be att Gud kallar barn- och ung-
domsledare

Fredag 19 mars - 1 Kor 10:1-6
Be för elever och lärare på Sally 
Bauerskolan

Lördag 20 mars - Ps 107:1-9
Be om kärlek till medmänniskor

5:e söndagen i fastan 21 mars - Joh 
11:46-57. Jesus, idag stannar jag 
inför dig och vilar i din famn

Måndag 22 mars - Heb 7:24-27
Be om mod att vara ett vittne på 
arbetsplats eller i skola

Tisdag 23 mars - 3 Mos 16:15-16
Be för musiker i församlingen

Onsdag 24 mars - Apg 4:1-12
Be om förnyad relation med Gud

Torsdag 25 mars - 
4 Mos 21:4-9. Be om förmåga att 
förlåta oförrätter.

Fredag 26 mars - 1 Joh 1:8-2:2
Be för ungdomar i utsatta områden

Lördag 27 mars - Ps 103:8-14
Be om förmåga att se din nästa

Palmsöndagen 28 mars - 
Mark 11:1-11. Jesus, idag stannar 
jag inför dig och vilar i din famn

Måndag 29 mars - Mark 14:1-11
Be om att får bli en förmedlare av 
Guds kärlek

Tisdag 30 mars - Mark 14:12-31
Be för människor i ditt närområde

Onsdag 31 mars - Mark 14:32-52
Fader, låt ditt namn bli helgat, låt 
ditt rike komma, låt din vilja ske

Skärtorsdagen 1 april -  
Mark 14:53-72. Ge oss vårt bröd 
för dagen som kommer.

Långfredagen 2 april - 
Mark 15:21-41. Förlåt oss våra 
skulder, liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.

Påsknatten 3 april - Jes 53:1-12
Utsätt oss inte för prövning utan 
rädda oss från det onda.

Påskdagen 4 april - Mark 16:1-14
Tack! Ditt är riket, din är makten 
och äran i evighet.

Annandag påsk 5 april - 
Luk 24:13-35. Jesus, tack för löftet 
att du är med oss alla dagar.

Följ med i vår bibelläsningsplan för fastan

Februari

Mars

April



    Bön & Fasta
Den 17 februari startar fastan inför 

påsken! Fastan är ett konkret sätt att 
påminna oss om att söka Guds rike först 
och förbereda oss på att ta emot påskens 

evangelium. Vi avstår från något vi 
vanligtvis gör och tar tid till, för att ge 

utrymme att söka Guds vilja för vårt eget 
och församlingens liv. Försök fasta från 
något som gör att du varje dag blir på-

mind om att ”just det, snart är det påsk” 
och som gör att du får mer tid att söka 

Gud och hans vilja i ditt liv. Var kreativ 
och hitta din väg genom fastan!

Men … Man bör vara noggrann med att 
vara måttfull i sin fasta. Våra egna ambi-
tioner blir bara till högmod och högmo-
det stänger våra hjärtan för evangelium. 

Det är bättre att fasta från något litet 
som håller och som gör hjärtat mjukt. 

Poängen är att rikta sin uppmärksamhet 
till Gud. Fasta utan bön är bara själv-
plågeri! Bli inte så upptagen av fastan 

så du missar bönen, bibelläsningen och 
lyssnandet. Då är det bättre att skippa 
fastan och koncentrera dig på bara bön 

och bibelläsning.

Låt detta få bli en tid med dagligt 
umgänge med Jesus! Vi vet att 
läsning och bön påverkar oss! 

 ”...låt er förvandlas genom  
förnyelse av era tankar...”  
Rom 12:2

17 FEBRUARI - 14 APRIL
LÄS MER PÅ KLIMATFASTA.NU

KLI
MATFASTA


