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Mat är en mänsklig rättighet, ändå går  
miljoner människor på jorden hungriga. 

45 miljoner människor är i akut hungersnöd.  
I skuggan av Corona pandemin drabbas 
tusen tals familjer av hunger och matosäker-
het och tvingas lämna sina hem och möjlighet 
till försörjning. 

Act Svenska kyrkan vill främja människors 
lokala möjligheter att delta i ekonomin på 
rättvisa och hållbara villkor för en hållbar 
och rättvis matförsörjning. En viktig del i det 
arbetet är att utbilda människor om deras 
rättigheter och informera om hur de kan 
samarbeta och få hjälp av myndigheter. 

Vi arbetar på flera nivåer genom att stärka själv-
försörjande bönder i att effektivisera och mer 
hållbart använda sina egna resurser och komma 
på nya kreativa lösningar för t.ex. bevattnings-
system, samarbeta med större jordbrukskoope-
rativ och lokala marknader. Med 
lokala aktörer på plats gör Act 
Svenska kyrkan skillnad. 

Svenska kyrkan
Månsarps församling
Tabergsvägen 54, 562 50 Månsarp
036-36 30 40, mansarp.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde, Anton Jalnefur 
Telefon 036-36 30 41 
Sms-nummer 070-101 08 53 
E-post: anton.jalnefur@svenskakyrkan.se

Komminister, David Kyobe-Lule
Telefon 036-36 30 42
Sms-nummer  070-149 00 89
E-post: david.kyobe-lule@svenskakyrkan.se

Diakoniassistent, Cecilia Sjöblom 
Telefon 036-36 30 48
Sms-nummer  073-052 07 82
E-post: cecilia.sjoblom@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog, Hans Edwardsson
Telefon 036-36 30 44 
Sms-nummer  072-523 30 80 
E-post: hans.edwardsson@svenskakyrkan.se

Kantor, Samuel Johansson 
Telefon 036-36 30 45 
Sms-nummer  072-700 30 80 
E-post: samuel.johansson@svenskakyrkan.se

Kantor, Anna Lena Gustafsson  
Telefon 036-36 30 47 
Sms-nummer  073-387 42 42
E-post: anna.lena.gustafsson@svenskakyrkan.se

Församlingsvärd, Gerri de Graaf  
Telefon 036-36 38 55 
Sms-nummer  073-084 28 33 
E-post: geraldina.degraaf@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare säsong, Stefan Edvinsson   
Telefon 036-36 30 46 
Sms-nummer  072-451 57 11  
E-post: stefan.edvinsson@svenskakyrkan.se

Kyrkvaktmästare, Thomas Axelsson  
Telefon 036-36 38 52 
Sms-nummer  0708-36 30 50 
E-post: thomas.axelsson2@svenskakyrkan.se

Kyrkokamrer, Per Carlsson  
Telefon 036-36 30 49
Sms-nummer  070-399 66 08 
E-post: per.e.karlsson@svenskakyrkan.se

Med musiken i fokus

”Möten med människor är spännande” 
”Meningen med livet är att hitta  
sin gåva och sen ge bort den.”

Se’n sist

Anslagstavlan

Prova på Akvarellmålning 
Diakoni – vad betyder det?

Betraktelse – En allvarets tid

Påskens Gudstjänster

Den första nattvarden
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Kolla på vår hemsida för att hitta ditt sätt att 
vara musikalisk på i Månsarps Församling. 
svenskakyrkan.se/mansarp/musik

Vad är det roligaste ni vet kring musiken  
här i församlingen?

Anna Lena: Det är bland annat när det är 
som inför den här söndagen vi har framför 
oss [Fastlagssöndagen], det är så mycket 
folk som medverkar, ungdomar som sjung-
er, körer, olika människor som läser texter. 
Så skulle jag önska att det var varje söndag. 

Samuel: Jag tänker på gudstjänsterna där 
musiken får spela väldigt stor roll. Som på 
första advent eller andra sådana stunder, då 
det både är mycket musik och många musiker 
som är igång. Det är där tillfällena när många 
får vara med: vuxenkör, barnkör och ungdo-
mar - När alla får vara med, då är det bra. 

Hur tänker ni nu kring denna terminen,  
hur ska vi jobba nu?
Samuel: Det blir lite som att starta upp på 
nytt igen. Vi hann ju komma igång lite re-
dan förra terminen och nu får vi ju hoppas 
att vi kan fortsätta utan avbrott. 

Anna Lena: Nu startar babyrytmiken igång 
hos mig. Det är ju en grupp som är igång 
varje vecka. Sen träffar vi ungdomarna i an-
slutning till ungdomsgruppen på onsdagar 
och sjunger med dem.

Samuel: Nu har vi ju ett projekt som börjar 
också med både kyrkokören och en projekt-
kör. Vi ska ha en rockmässa den 27 mars med 
musik av bla. Coldplay och Peter Gabriel. 

Anna Lena: I april så bjuder jag in till en 
kördag också. Vi ska få ihop en grupp som 
sjunger i en gudstjänst som heter ”Visionen” 
som handlar om Johannes uppenbarelse. Den 
gudstjänsten blir av på Domsöndagen, men vi 
börjar med en kördag redan nu i april.

MUSIKEN
med

i fokus

Text: Anton Jalnefur

Jag sätter mig en stund och talar med Anna  
Lena och Samuel som är kantorer i Mån-
sarps Församling. Jag vill höra lite från dem 
hur de ser på musik i stort, hur musiken och 
församlingen hör ihop och vad som sker på 
musikfronten i det närmsta. 

Vad är era drömmar kring musiken i för-
samlingen?

Anna Lena: Jag tycker att det är så roligt när 
det finns en spontanitet i musiklivet i för-
samlingen. Drömmen är ju att man kan få 
komma innan gudstjänsten och säga ”kan 
jag vara med och spela lite?” Och sen så är 
det bara att sätta sig och vara med och spela. 

Samuel: Ja, gudstjänsten är ju inte bara 
högtravande psalmsång. Ingen ska ju vara 
rädd för att spela. Det är ju inte bara orgel-
musik som spelas i gudstjänsten. Man kan ju 
blanda trummor, piano och bas också.

Om man vill vara med och sjunga i Rock-
mässan eller i Visionen hur gör man då 
och hur bra måste man vara då?
Anna Lena: Det viktigaste är att man ska 
tycka om att sjunga. 

Samuel: Ja, samma här. Tycker man om 
att sjunga då ska man absolut vara med!  
Samtidigt är det ju inte kravlöst heller att 
sjunga. Vi övar på tisdagar med projektkö-
ren ock kyrkokören sjunger på torsdagar 
och vill man vara med så får man räkna med 
att öva någon gång i veckan.

Men om man vill sjunga utan några krav. 
Hur ska man göra då?
Anna Lena: Då är gudstjänsten den absolut 
bästa platsen. Där sjunger vi alltid och då 
finns det inga som helst krav på dig att du 
ska vara duktig, van sångare eller att du övat 
sen tidigare. Men samtidigt, vill man sjunga 
och aldrig har gjort det men ändå vill vara 
med i kör så kontakta mig eller Samuel så 
går det säkert att ordna något. Särskilt om 
man är flera som kommer samman.
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 Vad gör egentligen en människa för avtryck? 
Här är några av mina; glada skratt, kampen för 

de runda stora mattorna, uppmuntran av ”soff-
häng” i mjuka hörnsoffor, ”mycket prat och myck-

et verkstad”, kanske har jag bidragit till en annan 
förändring i församlingsarbetet och en ständig 
påminnelse om fördelarna med att arbeta i team. 
Ett primärt uppdrag för mig i min yrkesroll som 
församlingspedagog har varit, och kommer 
fortsättningsvis att vara, att uppmuntra varje 
människa att finna och använda sina gåvor 
för att bidra till det här som vi kallar livet.  
Att byta arbetsplats och sammanhang det 

känns, för det är under de här åren i Månsarps för-
samling som jag upplever att jag fullt ut har landat i 
min yrkesidentitet som församlingspedagog. För att 
använd en fotbollsmetafor, som jag mer än gärna 
gör, har jag fått spela och agera på alla positioner. 
Jag har fått arbeta i team av både anställda och ide-
ella, jag har fått testa och pröva olika pedagogiska 
idéer och uppslag, mer eller mindre framgångsrikt, 
men viktigast av allt är att jag har fått känna mig 
som en del av en församling och fått känna av en 
gemenskap som bär. Ett stort tack vill jag säga till 
alla församlingsbor som jag har fått möta genom 
åren! En församlingsgemenskap bygger inte sig 

För några veckor sen satt Ingrid Laago och jag i för-
samlingsgården och försökte minnas mer än 30 år 
tillbaka i tiden. Anledningen var att Ingrid ska bli pen-
sionär på heltid.

- Jag hade allt oftare vikarierat i kyrkan både lördagar, 
söndagar och sommarsemestrar, säger Ingrid. Dessut-
om vikarierade jag i Kommunala musikskolan när jag 
inte var mammaledig eftersom familjen växte under 
80-talet. 1989 inrättades en mindre deltidstjänst som 
kyrkomusiker i Månsarp och då passade det min famil-
jesituation bättre.  

- Jag minns att det i början hände att människor frå-
gade ”Är Harry sjuk?”, eftersom man varit van vid en 
enda tjänsteinnehavare.

Att en kyrkomusikertjänst växer beror både på att 
församlingens behov av musiker ökar och också på 
musikernas egna initiativ. År 1995 inbjöd Ingrid med 
församlingens medgivande via Sensus studieförbund 
till barnmusik, en verksamhet som slog väl ut, blev 
mycket populär och som mest bestod av tre grupper, 
spädbarnsgrupp, småbarnsgrupp (redan från -98) och 
syskongrupp. 

- Vi började i Palmbergsvillan i Taberg och för mig 
innebar det inte bara förflyttning utan också att jag 
måste se till att ha med mig rytminstrument, noter och 
allt annat som behövdes. 

I detta sammanhang blev Ingrid och jag påminda om 
att vi inte hade något eget arbetsrum före år 2000! 
Man hade sina referensnoter och annat i hemmet! Nu 
är arbetsmiljön helt förändrad på ett positivt sätt.

Så småningom innebar det för Ingrids del arbete på 
lördagar och i princip en söndag i månaden. En för-
ändrad verksamhet som innebär att fler yrkeskatego-
rier samarbetar kräver mer tid för gemensam plane-
ring. Detta gäller inte minst för präst och kantor. Ingrid 
blev också mera regelbundet inkopplad i arbetet med 
konfirmanderna och tack vare hennes intresse för or-
gelmusiken, utvecklade Ingrid ett eget program för att 
visa orgeln för konfirmanderna. När de efter en pre-
sentation också fick möjlighet att sätta sig på orgelpal-
len, märktes det att instrumentet väckte deras intresse 
och att musik de bekantat sig med vid dessa tillfällen 
berörde dem. Särskilt kunde det märkas om konfir-
manderna fick lägga sig i kyrkbänkarna och lyssna till 
stillsam orgelmusik. En metod Ingrid använt inte minst 
i barngrupperna.

- Det har varit fantastiskt att vara två musiker, både 
för inspiration och för samarbete, säger Ingrid. Vi har 
kunnat samtala om exempelvis musik vid förrättning-
ar och hur man ska hitta rätt musik vid olika tillfällen. 
Samtal om hur man skulle locka fler människor att 
sjunga i kör resulterade i kören Tonfiskarna, en kör där 
man i lugn takt kunde utveckla sitt körsjungande. 

Vi använde bland annat häftet Kör för alla av Jerker 
Leijon, något som passade oss perfekt. Jag minns att 
vi i början övade i Kyrkans hus på torsdagar eftersom 
församlingsgården var vikt för kyrkokören den dagen. 
Vi tänkte oss ju att torsdagskvällar skulle vara körkvällar. 

”MÖTEN MED  
MÄNNISKOR ÄR  
SPÄNNANDE”

Text: Harry Franksson

”MENINGEN MED LIVET ÄR ATT HITTA  
SIN GÅVA OCH SEN GE BORT DEN.”

(Björn Natthiko Lindeblad)
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Stimulerande för kören var när vi fick sjunga tillsam-
mans med andra körer. En sådan höjdpunkt var när vi 
sjöng mässan Till dig av Ingmar Johansson tillsammans 
med Gospelkören Adoremus från Jönköping, Toner för 
miljoner och Gospeldagar i Stockholm.  Glädjen med 
musiken i stunden är kanske det Ingrid uppskattat 
mest. Inte minst gäller detta i mötet med de små bar-
nen. Att ackompanjera musiker och sångare hör också 
hit. Då sker också ett möte med musiker, sångare och 
publik/församling.

- Jag är glad och tacksam över att mitt yrkeskunnande 
har använts i flera sammanhang. Olika uppgifter i ar-
betslaget har gett mig mycket.

För 20 år sedan fick Ingrid ytterligare arbetsuppgifter 
i församlingen i och med att hon blev tillfrågad att ta 
över jobbet på pastorsexpeditionen som kyrkoskrivare. 
Detta kom hastigt på men ganska snart upptäckte Ing-
rid att uppgifterna var både spännande och roliga. 

- Jag har alltid gillat möten med människor och det 
fick jag verkligen tillfälle till, antingen det gällde sam-
tal på telefon eller personliga möten. Att passa expe-
ditionstiderna och svara i telefon var jätteviktigt förr 
men numera finns det ju många olika kanaler. Förutom 
lokaltidningen, som minskat i betydelse som kommu-

nikationskanal, har församlingens hemsida och Face-
book fått större betydelse. Hela tiden gäller det att 
kommunicera på ett tydligt sätt för att nå ut med olika 
budskap för i den digitala världen gäller det att vara 
synlig. Jag var länge frågande inför den tilltagande 
datoriseringen. Det var en ny värld för mig, men jag 
märkte snart att det var roligt och att jag tydligen hade 
en oupptäckt potential att klara av också detta.  

Sista frågan till Ingrid blir naturligtvis hur hon tänker 
sig den kommande pensionärstillvaron.

- Förutom att ägna dig åt din stora härliga familj, vad 
tänker du syssla med?

- Jag har på senare år börjat ägna mig åt släktforsk-
ning och i det hittat ett stort intresse. Jag är visserligen 
uppvuxen i Taberg men mina föräldrar kom inflyttande 
från Örebro och där finns mycket intressant att plocka 
fram. Dessutom har jag nyligen tillfrågats av vår egen 
hembygdsförening om att vara administratör för för-
eningens Facebookgrupp. 

Ett stort tack till dig Ingrid för vad du betytt för Mån-
sarps församling, både som kyrkomusiker och kyrko-
skrivare under mer än 30 år!

själv utan det krävs arbete likt det gör i alla våra 
relationer. Fortsätt med det goda arbetet!

Jag tror på det livslånga lärandet och det är 
min övertygelse att utveckling är något positivt. 
Ibland kommer förändringen till dig eller så är det 
du som går förändringen till mötes och kanske till 
och med är förändringen. Att pröva sina vingar 
och se om de bär, det är en del av livet. Varje män-
niska kämpar mer eller mindre med att finna sig 
själv, kanske hitta och fördjupa sin tro på Gud och 
fundera över meningen med livet. Pedagogens 
uppgift är aldrig att förvandla dig till mig utan 
den är att förvandla dig till dig. Detta görs genom 
att möta, se, bekräfta och uppmuntra varandra. 
Ofta är det så att mer än du kan se i dig själv ser 
andra!

Jesus sa om sig själv att han är världens ljus och 
det här ljuset lyser också inom dig och mig. Låt oss 

möta varandra med vänliga ögon och 
sträcka ut handen till den som behöver 
det. Att upprätta det goda är inget som 
görs på egen hand utan det är något vi be-
höver hjälpas åt med. Nu säger jag hej då 
och på återseende!
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Luciagudstjänsten 
Foto: Ingrid Laago

Julbockarna 
Foto: Cecilia Sjöblom

Julkrubban 
Foto: Anna Lena  
Gustafsson

SE’N SIST
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Förlåtelsevandring  
med konfirmanderna  
Foto: Anton Jalnefur

Stjärntydare 
Foto: Cecilia Sjöblom

Grantomtetillverkning 
Foto: Hans Edwardsson

Väggmåning 
Foto: Anna  
Pettersson

Ida Georgsson  
Foto: Ingrid Laago
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WWW.SVENSKAKYRKAN.SE/MANSARP med reservation för förändring.

KYRKLUNCH
Välkommen på kyrklunch  

den 10 april efter söndagens mässa.  

Anmäl dig via QR koden eller  

ring församlingen: 036-36 30 40
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DU HAR VÄL INTE MISSAT  

FÖRSAMLINGENS NYHETSBREV! 

Tidningsredaktionen vill gärna bli fler.  

Vill du vara med? Hör av dig till:

 
Anton Jalnefur  
036-36 30 41

Följ oss på sociala meder 
  svenskakyrkanmansarp
  svenskakyrkanmansarp

STÖD DE SOM  
DRABBATS

STÖD DE SOM DRABBATS  
AV KRIGET I UKRAINA GENOM  

ATT SWISHA TILL ACT-SVENSKA 
KYRKAN: 900 12 23. 

SKRIV AKUT SÅ GÅR PENGARNA  
TILL KATASTROFINSATSEN.

KYRKSKJUTS  Vi behöver hjälp med 
kyrkskjuts till gudstjänsterna. Vill du hjälpa till? 
Hör av dig till David 036-36 30 42.

GLAD PÅSK 
FRÅN REDAKTIONEN
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 Diakoni är från början ett grekiskt ord som 
betyder ”att tjäna”, som i att ha omsorg om 

och att vilja människan väl. Diakonin beskrivs 
också som ”kyrkans sociala ansvarstagande 

inom olika områden” (Wikipedia). Det handlar 
om att genom delaktighet, med respekt och i 

ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta 
livssituationer.

Lite enklare uttryckt: Att stå på de svagas sida, 
att vara en medmänniska och tjäna alla som be-
höver hjälp oberoende av tillhörighet. Det kan 
betyda att ringa eller hälsa på någon som är 
ensam, sjuk eller sörjande, samtala med nå-
gon som behöver det (ung eller äldre) eller 
ge bidrag till en matkasse för den som inte 
får ihop det ekonomiskt. Vi är några som 
hjälps åt med diakonin i Månsarps försam-
ling men vi behöver bli fler. Är du en av 
dem? Kontakta Cecilia. 

Området med Livets pärlor på Pärlängen 
bakom kyrkan är en annan form av diakoni, 
nämligen Grön diakoni. Den betyder mycket 
för dem som vill ha tystnad eller gemenskap, 
njuta eller hjälpa till att rensa ogräs. Eftersom 
vi tror att fler kan ha glädje av denna fantas-
tiska plats har vi gjort en broschyr, som finns 
bl.a. på Vårdcentralen i Norrahammar. Projektet 
heter Växtplats på Pärlängen och är tänkt för 
långtidssjukskrivna, arbetslösa m.fl. som behö-
ver göra något meningsfullt ett par eftermid-
dagar i veckan. Det är tänkt att vara en liten 
grupp, i en miljö och ett sammanhang som är 
tillåtande, läkande och befriande. Korta pro-
menader och trädgårdspyssel blandas med 
samtal och stillhet. Vår strävan är att vårda 
både kroppen och själen. Tycker du att det 
låter intressant? Kontakta Cecilia.

DIAKONI – VAD BETYDER DET?

Under hösten inbjöd vi till en grupp under rub-
riken ”prova på akvarellmålning” med start i 
november. Tanken var att alla som var nyfikna 
på denna teknik skulle få chans att testa. Ma-
terial fanns och inga förkunskaper krävdes. 
Det blev en grupp på åtta personer som träf-
fades under fyra måndagar. Det blev kreativa 
kvällar då vi fick prova på att måla några olika 
motiv under ledning av Hans. Vi fick också rika 
möjligheter till samtal om livet och skapandet. 
Anna hade varje gång en avslutande samling 
på temat: förundran. Emellan träffarna fick 
deltagarna i egen takt jobba vidare med sitt 
skapande. Nu finns tankar om att under våren 
träffas igen för att prova på utomhusmåleri.

Är du nyfiken på att vara med? 
Hör av dig till Hans.

AKVARELLMÅLNING
Prova på 
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När årets första kyrkoblad hamnat i din 
brevlåda och nu är i dina händer så har det 
gått en vecka eller två sedan jag skrev den 
här texten. Ibland kan en vecka eller två kän-
nas som en otroligt kort tid, som när man 
är iväg på semester och tiden bara flyger 
iväg. Men ibland kan samma tid uppfattas 
som otroligt lång. Kanske är detta en sådan 
tid. När jag skriver detta så har jag, och med 
största säkerhet också du, mötts av nyheten 
att Ryssland har invaderat Ukraina. I stunden 
som jag skriver så vet ingen av oss vad detta 
kommer att innebära för resten av Europa 
eller världen. Det känns som att vad som 
helst kan hända mellan den stund jag nu 
befinner mig i när jag skriver detta och den 
stund som du befinner dig i när du sitter och 
läser mina ord. En eller två veckor kan vara 
en väldigt lång tid och mycket kan hända 
under den tiden. 

Men någonting som jag vet är sant i både 
din och min verklighet är att krig är fruk-
tansvärt. Det finns ingenting uppbyggligt el-
ler upphöjt med kriget. Kriget är förstörelse 
i sin mest fruktansvärda form. Liv förstörs, 
familjer förstörs, människors hårda arbete 
förstörs, relationer förstörs, samhällen för-
störs. Oavsett om kriget är kort eller utdra-
get så för det med sig förstörelse och den 
kraften har släppts lös idag.

I denna stund vill jag be dig göra en sak. 
Lägg ner tidningen du håller i och hämta ett 
kors. Har du inget kors hemma, rita då ett 
enkelt kors med en penna på ett papper. Se 
sedan på symbolen och tänk efter kring dess 
innebörd. 

Korset är ett dödens verktyg. Korset är en 
symbol för förstörelsen. Vi kristna har inte 
satt upp korset i våra hem och på våra he-
liga byggnader för att vi älskar döden och 
vi bär inte korset på våra kroppar för att 
vi hyllar förstörelsens krafter. Vi kristna ser 
korset som ett synligt tecken på att vi öppet 
vågar trotsa förstörelsens krafter. Vi pryder 
våra hem, kyrkor och kroppar med korsets 
symbol för att vi tror på att förstörelsen ald-
rig kan vinna över hoppet om fred. Korset 

berättar för oss om en Gud som valde att ta 
på sig förstörelsens alla krafter och själv dö. 
Genom detta avkläddes förstörelsen all sin 
makt och genom uppståndelsen segrade li-
vet och freden över döden och förstörelsen.

När du har denna tidning i dina händer så 
har den kristna fastan börjat. Det är en pe-
riod av allvar och förberedelse inför påsken 
och dess berättelse. Fastan kan upplevas som 
en tung och jobbig period och det kan vara 
frestande att bara blunda för den, glömma 
bort den helt enkelt. Men jag vill be dig att 
inte göra det i år. Låt fastan detta år vara en 
period där vi vägrar att blunda för förstörel-
sens krafter, i världen, runtomkring oss men 
även inom oss själva. Låt denna fasta vara en 
tid där vi öppet vågar trotsa dessa krafter 
genom att välja fredens, gemenskapens och 
kärlekens väg.

Livets Gud, Se vår oro.  
Vi ber för människorna i Ukraina.

För alla som har makt att stoppa krig och 
förstörelse.

För det Europa som är vårt hem.

Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och 
krig, förbarma dig över din värld – också 
denna dag.

I Jesu namn. Amen.

BETRAKTELSE

EN ALLVARETS TID
Text: Anton Jalnefur, kyrkoherde.
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KPåsken är kyrkans största och viktigaste helg som firas för att påminna oss om 
att Jesus uppstod, tre dagar efter att han hade dött på korset. 

Veckan innan Påsken kallas för stilla veckan eller passionsveckan och i den ingår 
följande viktiga dagar: Palmsöndagen, Skärtorsdagen och Långfredagen. 

Du är hjärtligt välkommen att vandra  
med i vår Korsvägsvandring med avslutande  
andakt – den 3 april kl. 18.00 

David Kyobe-Lule

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER

Palmsöndagen handlar om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna. Då togs han emot 
som en kung av folket som viftade med palmblad av glädje och sjöng Hosianna. Vi firar  
gudstjänst och läser bibeltexterna: GT: Jesaja 50:5-10, Johannesevangeliet 12:1-16.

PALMSÖNDAGEN

Detta är den allra första nattvarden. Senare på natten, när Jesus och hans lärjungar 
hade samlats i en trädgård kallad Getsemane, greps Jesus av romerska soldater, 
eftersom en av lärjungarna, Judas, hade förrått honom, genom att visar soldaterna 
vem Jesus var. Det gjorde Judas genom att ge Jesus en kyss. 

Vi firar Skärtorsdagsmässa på kvällen, i åminnelse av Jesus sista måltid, då han instiftade  
det heliga nattvard för oss. Bibeltexterna: 2 Mos 12:15-2 och Lukasevangeliet 22:7-23.

– Jesus äter hans sista måltid tillsammans med lärjungarnaSKÄRTORSDAGEN

När Jesus hade gripits på natten av de romerska soldaterna fördes han till förhör 
hos Pontius Pilatus. Denne fattade beslutet att Jesus skulle dömas till döden. Jesus 
tvingas att själv bära sitt kors till kullen Golgata, utanför staden, där han blev kors-
fäst, bredvid två rövare. På denna dag firar vi långfredagsgudstjänst på förmiddag, 
med allt liturgiskt borttaget för att uttrycka dagens sorg. Bibeltexterna: Jesaja 53:1-
12 och Lukasevangeliet 23:26-50.

– Jesus blir korsfästLÅNGFREDAGEN

När en grupp kvinnor kom till Jesus grav var gravstenen redan bortrullad och hans 
kropp var inte där. Jesus hade uppstått från de döda. Bibeltexterna: Hos 6:1-3 och 
Lukasevangeliet 24:1-12

– På tredjedagen uppstod Jesus från graven - JESUS LEVER…PÅSKDAGEN

Jesus visar sig för lärjungarna på olika sätt. De reagerar också olika. Några tvivlar, 
någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar Jesus hos dem och delar 
deras tillvaro. Bibeltexterna: Lukasevangeliet 24:36-49

– Jesus möter några lärjungarANNANDAG PÅSK
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Illustration: Hans Edwardsson

Den första nattvarden

Jesus och lärjungarna var i  
Jerusalem för att fira Påsk. På 

kvällen samlades de i en sal för  
att äta påskmåltiden. Jesus sa: ”Detta 
är vår sista måltid tillsammans”. Han tog upp 

ett bröd, tackade Gud och bröt det. Medan 
han delade ut det sa han: ”Ta och ät. Detta är 

min kropp”. Sedan tog han bägaren med vin. Han 
tackade Gud och gav sedan till lärjungarna och sa: 
”Drick av den alla. Detta är mitt blod”. De drack 

ur bägaren och skickade den sedan vidare. Se-
dan sa Jesus: ”När jag inte längre är hos 
er, ska ni samlas och dela bröd och vin 

på samma sätt som vi gör nu. 
Gör det till minne av mig”.


