
 

 

 
 
VECKANS TANKE “Nya insikter” 
 

Jag har nu varit pastorsadjunkt i Älvsby församling sedan den 13 juni förra sommaren. Det är 
snart 250 dagar sedan jag vigdes i en nästan tom domkyrka i Luleå utan mina föräldrars närvaro. 
Det har varit mycket under det gångna året som inte riktigt blivit som jag föreställt mig eller 
planerat. Jag tänkte inte för ett år sedan när jag satt med det sista av mina studier att jag skulle 
bedriva all konfirmations och ungdomsverksamhet genom en datorskärm. Saknaden av social 
kontakt märks hos ungdomarna, men även hos vänner och kolleger.  
 
Att försöka få till värdiga möten med sorgehus över en telefon har varit en utmaning. De senaste 
begravningar jag haft, har det första fysiska mötet med de sörjande varit i kyrkan före 
gudstjänsten.        
 
Under adjunktstiden är tanken att jag ska lära mig hur man är präst i en församling. Tanken slår 
mig ständigt hur denna distans påverkar hur jag kommer fungera som präst i framtiden. Kommer 
denna påtvingade distans vara något som lever kvar i vår kyrka och vårt samhälle?  
Hur kommer barnen som inte får kramas bli som vuxna? Hur hittar vi tillbaka till det som varit? 
 
I kyrkoåret går vi snart in i fastan. Askonsdagen nästa vecka är starten för fastan som traditionellt 
har varit en period där man avstått från vissa saker. Oftast gällde det att avstå från olika typer av 
mat. Under fastan åt vi t.ex. inte ägg förr vilket gjort att stora mängder ägg behövde ätas under 
påskfirandet. Att vi äter Semlor innan fastan hänger även det ihop med fastan. Fastan varade i 40 
dagar innan påsken.  
 



 

 

Men vad är då poängen med fastan? Varför har kristna i tvåtusen år under perioder valt att fasta? 
Vi kan se i Matteus evangeliets fjärde kapitel att även Jesus fastade. Bön och fasta har både inom 
judisk och kristen tradition varit något som följts åt.  
 
Fastan fram till påsken är tänkt att hjälpa oss att komma närmare Gud genom att avstå från 
sådant som vi egentligen har rätt till. Det är saker som inte är dåliga för oss, men dess avsaknad är 
tänkt att rikta våra tankar bort från oss själva och mot Gud och våra medmänniskor. 
Poängen med en fasta är inte att vi ska gå genom den och komma ut oförändrade. Fastan 
uppmuntrar oss till självrannsakan och utmanar oss till förändring. Jag tänker att vi som kyrka och 
samhälle på många sätt har tvingats genomgå en årslång fasta. Vi har varit tvungna att avstå från 
sådant som vi egentligen har rätt till, men vi väljer att avstå från det för att hjälpa och skydda våra 
medmänniskor eller oss själva.  
 
Hur hittar vi tillbaka till hur allt varit innan pandemin? Min fråga är om det verkligen är dit vi vill? 
Frågan kanske snarare borde vara: Vad har vi som kyrka och samhälle lärt oss av det gånga året? 
Hur tar vi hand om våra äldre? Hur lär vi ut närhet till våra barn? Vad har ensamheten lärt oss om 
vår relation till Gud? Hur vi kan nå ut till de som inte kan komma till kyrkan? 
 
Det är min bön och förhoppning att denna fasta ska komma med nya insikter och fördjupade 
relationer.        
 
 
 
/Karl-Johan Emgård präst i Älvsby församling  
 

 


