
 

Torsdag 3 mars 2021   
 

Nu är vi inne i fastetiden. “En tid för reflektion, en tid för att odla den inre                 
motståndskraften i en värld där mycket drar oss bort från själva livet” Så inleder              
Equemeniakyrkan årets material för fastetiden. Använd dig gärna av detta material i            
dina egna böner, i ditt eget försök att fasta och rikta fokus än mer på Jesus i ditt liv.                   
Här är en länk till materialet.   

 
 
Imorgon, fredag den 5 mars är det världsböndagen.  
Från solens uppgång till dess nedgång – samma gudstjänst firas runt hela jorden             
samma dygn den första fredagen i mars. Samma gudstjänst i Nya Zeeland,            
Australien, Asien, Afrika, Europa, Amerika ända bort till Hawaii. En syskonskara som            
omringar hela vår jord – i förbön för fred och kristen enhet. Böner beds på mer än                 
100 språk med början när gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar senare i               
Alaska. I Sverige har vi varit med sedan 1931 – och samlas på nära 150 platser. 
Här kan du vara med och fira gudstjänst och be, trots pandemi och restrektioner.  
Läs mer i bifogad länk.  
 
Församlingens hemsida är uppdaterad.  
På församlingens hemsida hittar du swish nummer och bankgironummer om du vill            
vara med och stötta församlingens arbete.  
www.sjomarkenkyrkan.se  
 
Idag har jag varit med på två samlingar för pastorer i region väst. Vi träffas               
såklart på digital plattform. Det känns värdefullt att ha kollegor att tänka och be              
tillsammans med.  
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Längtar du efter att samtala och be? Låt mig veta. De bönesamlingar vi             
hade på google meet i höstas blev inte så välbesökta, därför slutade jag annonsera              
och genomföra dem. Vill inte tro att behovet inte finns, därför frågar jag igen.  
 
Sjömarkenkyrkan fortsätter att sända gudstjänst via youtube, hoppas att du lyssnar           
på dem. Vill du vara med och sjunga, spela, spela in, sända, leda,             
läsa, dela vittnesbörd i våra gudstjänster. Låt mig veta.  
 
 
Avslutar mitt veckobrev med en av bönerna från Equmeniakyrkans         
fastematerial.  
 
Gud, i prövningens stund vänder jag mig till dig.  
Tack för att du i Jesus Kristus delar livets villkor och vet vad prövning är.  
I min oro och smärta ber jag: Kom nära. Viska tröstens ord till mig.  
Ge mig mod att stå kvar i smärtan och våga tro att det är just här som relationen                  
med dig fördjupas och förädlas.  
I mötet med världens trasighet ber jag: Gör mig villig att följa dig och leva               
omvändelsens liv i rättfärdighet och solidaritet med allt skapat.  
Att avstå något för din och världens skull.  
Amen. 
 
 
 
Allt gott hälsar  

#pastorannakarin 
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