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Se^ vi gå upp till JerHsalem

7 heliga fastetider

Att skåda hur Jesus Krist)
Guds son

7 syndares ställe lider.

Se, vi ga upp till Jerusalem

Vem gar att med Herren vaka
Och, såsom var himmelske

Fader vill

Den smärtfylUa kalken smaka?

Se, vi ga upp till Jerusalem^

Till Frälsarens kors och pina,

Till Lammet, som offras för
världens skuld

För dina synder och mina.

Se, vi gå upp till Jerusalem^

till staden den evigt klara.

Oss Frälsaren sagt, att där
han är

Vi skola med honom vara.

Sv. ps. 70. Paul Nilsson

Tro icke, att Du hunnit något framåt
på vägen, sä framt Du icke känner dig
som den ringaste av alla.

(Thomas a Kempis)

Fastetid-passionstid
I det dramatiska skeendet, som ryms
inom kyrkoåret, har en scenförändring
ägt rum, sedan kyrkobladet sist nådde
läsarna. Vi levde då i advents- och jul-
tiden. Trettondedagstlden, som på det
närmaste hör samman med den, ligger
också nu bakom oss. Nu befinner vi oss
i fastetiden eller passlonstiden, som den
också kallas.

Ursprungligen var fastan delad i tre
delar:

l. Förfastan, som omfattade söndagar-
na septuageslma, sexagesima och
fastlagssöndagen.

2. l till 4 söndagen l fastan.

3. Passlonstiden från 5:te söndagen i
fastan t. o.m. långfredagen. Ibland
möter vi också namnet fastlagen.
Detta var egentligen namnet på. lör-
dagen, som föregick fastlagssön-
dagen. Den firades med uppsluppna
fester, »karnevaler» (av lat. carne
vale = farväl till köttet. Under fas-
tan var det förbjudet att äta kött.)
Denna fest utsträcktes sedan, så att
den kom att omfatta även söndag,
måndag och tisdag (fettlsdag). Först
på onsdag, askonsdag, då välsignad
aska utdelades, började den egentliga
fastan. -

I kyrkans gudstjänster märker man på
olika sätt, att vi kommit in i fastan. Det
märks pä melodierna l mässan, på psalm-
valet och texterna, på den lila färgen på
mässkläder och altarklädnad. Det vilar
något av botstämning över denna tid.
I Litanians klagande växelsång anropar
församlingen Gud om förbarmande. I
texterna kommer även en annan tanke
fram. De handlar om växande motstånd
och hat, som Jesus får möta. Men han
går genom motstånd och hat sin gång
mot Jerusalem och korset. - Vid pas-
slonsprediknlngarna läses under varje
vecka utdrag ur Vår Herres Jesu Kristi
lidande. - Det är sant att der vilar en
stämning av bot och allvar Över denna

. -.j('8'HliJ3'ii



tid, någon kanske skulle vilja säga, att
det är en dyster tid. Men jag tror, att de
som år efter år följer med i den inte tän-
ker och känner så. Det vilar samma för-

väntan över den som över en ljus och
kysk vårvinterdag. Vi vet, att mörkret
kan göra motstånd än en tid. Men vi
anar redan något av vårens ljusning. Det
är en tid av stilla bidan och eftertanke,
som vi borde lära oss att taga vara på i
denna Jäktets tid. - Kom med på pas-
sionspredikningarna!

Bruket att fasta har vi inte i den
evangeliska delen av kyrkan. En fasta
för fastans egen skull kanske i våra da-
gar skulle finna godkännande som nyt-
tigt för kroppens hälsa i värt överflöd.
Som religiös prestation har den inget
värde. Men många känner det riktigt
att under denna tid ålägga sig en viss
frivillig inskränkning i mat och dryck
och levnadsvanor. Även en sådan kan
ha sitt värde. - Men jag tror, att vad
vi skall inrikta oss på, är en »aktiv»
fasta. Den varmhjärtade major Ernst
Killander sände varje år ut ett brev vid
fastetlden, där han uppmanade kristna
människor att långfredag hoppa över en
måltid. För den inbesparade kostnaden
skulle man i stället ge till ett behjärtans-
värt ändamål for att lindra nöden i värl-
den. - Det är något, som vi lite var
kunde tänka på, även om vi inte väljer
just denna form.

I detta sammanhang vill vi peka
på den fastelnsamling, som Lutherhjal-
pen i år företager för att bygga en yrkes-
skola i Etiopien. Som framgår av en
redogörelse på annan plats i kyrkobla-
det, avser denna insamling just att lindra
nod, skingra okunnighet och bringa ljus
och glädje. Här liar vi en konkret upp-
gift, där vi alla kan vara med.

Gud välsigne vå-r fastetid.
Gordon Möne

Fastetidens liturgiska färg är lila. Den
blå färgen har tidigare använts enligt
svensk tradition.

Aktuellt

Det är tre angelägenheter, som just nu
är aktuella i våra församlingar. Den ena
är den hela Fastan omspännande insam-
lingen för Lutherhjälpen. För denna in-
samling redogöres på annat ställe i
Kyrkobladet. Den andra är en missions-
utställning Falköpings församlingshem
och den tredje den traditionella försam-
Ungsveckan i S:t Olofs och Mössebergs
kyrkor.

M is sionsnt ställningen pågår under ti-
den 17-23 februari. Utställningen om-
fattar dels exakta modeller av missions-
stationer, dels fotomontage, som. ger en
allsidig bild av den mångförgrena
verksamhet, som Svenska Kyrkaiis Mis-
sion i dag bedriver. Utställningen är
varje vardag öppen för besök av skol-
klasser frln kl. 8 till kl. 15. På eftcr-
middagarna kl. 15-19 är utställningen
Öppen för allmänheten. Detta galler
även söndagen den 23 februari. Syför-
eningar och andra grupper och samman-
slutningar, som vill deltaga, ombedes
meddela detta till pastorsexpeditionen i
Falköping för att kunna inordnas i tids-
schemat. Måndagen den 17 februari kl.
19. 30 öppnas utställningen, vartill sär-
skilt kyrkoråden och lärarna för de skol-
klasser, som skall bese utställningen, in-
bjudes. På tisdagen den 18 kl. 19.30 häl-
les församlingsafton, varvid föredrag av
missionär och visning av film förekor
mer. Till denna sammankomst hälsas ali-

mänheten hjärtligt välkommen. Bygdens
kyrkobrodrakårer inbjudes till en sam-
ling pä onsdag kväll fel. 19. 30. Till fre-
dagskvällens sammankomst kl. 19. 30 in-
bjudes särskilt söndagsskolans medarb
tare samt junior- och ungdomsledare.
Vid alla dessa tillfällen medverkar mls-
sionär. De missionärer, som följer med
utställningen hit, är fru Karin von Si-
card, som sedan 1924 verkat i Syd-Rho-
desla, och pastor Erik Fogelqvist, som
sedan 1933 ar missionär i Svenska kyr-
kans tjänst i Sydafrika. Nu vill jag upp-
mana er alla att ta detta tillfälle val i



akt. Det är värdefulla uppgifter om en
stor sak, som kommer att ges, kanske
den största sak, som sker på vår Jord.
Missionen är våra församlingars hjärte-
sak, och att få veta sa mycket som är
möjligt om den, är mycket angeläget.
Inträdet är fritt men tillfälle till en god
kollekt finns alltid.

Liksom tidigare anordnas även i är
en församlingsvecka l samarbete med
pastoratets kyrkobrödrakär. Den kom-
mer att hållas under veckan l-8 mars
^der mottot »Att leva». Följande pro-

^i'am har uppgjorts.

FORSAMLINGSVECKA
anordnas i Falköpings församling

veckan 1-8 mars 1964
under mattat »Att leva»

Söndagen den l mars, Botdagen:
S:t Olofs kyrka: 11, högm., kyrkoadj.
Lewin.
Mossebergs kyrka: 11, familjegudstj.,
komm. Lidefelt.
Fredriksbergs kyrksal: 17, aftonsång,
komm. Möne.

Måndagen den 2 mars:
S:t Olofs kyrka: 19.30, kyrkoadj.
Svenlng-Adolf Sandblom, Borås. Säng
av köpman Ingvar Nilsson.
Ämne: Liv eller död.

Tisdagen den 3 mars:

Mössebergs kyrka: 19. 30, kyrkoh.
Erik Angnmer, Väring. Sång av Mös-
sebergs kyrkokör.
Ämne: Sanningens Ande, röj den nöd,
som vi l hemlighet bara.

Onsdagen den 4 mars:

S:t Olofs kyrka: 19. 30, komm. Bengt
Larsson, Sjogerstad. Sång av Falkö-
pings kyrkokör.
Ämne: Livets bröd, Guds ord.

Torsdagen den 5 mars:

Mössebergs kyrka: 19. 30, direktor
Bengt-Ingvar Ekman, Stockholm.
Säng av Rektor Hjalmar Hellner.
Ämne: Hjälp oss att älska varandra!

Fredagen den 6 mars:

S:t Olofs kyrka: 19. 30, komm. Yngve
Birging, Timmele. Sång av Falköpings
kyrkokör.
Ämne: Den heliga Nattvarden.

Lördagen den 7 mars:

S:t Olofs kyrka: 18, helgsmålsbön.
Mössebergs kyrka: 18, helgsmålsbön.

Söndagen den 8 mars,

Midfastosöndagen:

S:t Olofs kyrka: 11, hogm. med natt-
värd, komm. Lidefelt.
18, musikgudst]'., musikdirektörerna
Bartler och Carlsson, kyrkoh. Johans-
son.

Mössebergs kyrka: 11, högm. med
nattvard, komm. Möne.

Kollekt upptages varje vardag till Lu-
therhj alpen.

Alla är hjärtligt välkomna.

Bed ned Guds välsignelse Över försam-
lingsveckan.

Rudolf Johansson

PRENUMERATION
å Missionstidningen och Kyrka och Folk
mottages av kyrkoherde Rudolf Johans-
son

å Vår Kyrka av fru Märta Tellvlk
å Kyrkvägen av kyrkovaktare E. Ot-
tosson.

Å samtliga kan prenumeration även ske
på pastorsexp. eller posten.



s. o. s.
signalen, organ för Lutherhjälpen-
Svenska kyrkohjälpen har nu kommit
till varje hushåll I vara församlingar.
Den talar om den fasteinsamling, som
nu är i gång för att lindra nöden ibland
våra. lidande medmänniskor i världen.
- För Skara stift konkretiseras hjälpen
i byggandet av en yrkesskola i Backa i
Etiopien, som beräknas taga en kostnad
av omkring 400. 000 kronor. För två år
sedan gjorde värt stift en strilande in-
sats för yrkesskolan i Jordanien. Den
står nu redo att invigas i sommar. Förra
året gjordes en aktion för att i samräd
med andra lutherska kyrkor i världen
bygga en medicinsk högskola i Tangan-
yika, Sveriges speciella fadderland. -
Den yrkesskola, som nu planeras i
Etiopi en - ett av världens verkliga u-

länder - är avsedd att bli en skola för
byggnadsarbetare och snickare. Genom
att ge arbete under byggandet, bättre och
mera hygieniska bostader i framtiden,
intar detta projekt en väl försvarad
plats i kampen mot Afrikas tre stora
fiender: sjukdom - fattigdom. - okun-
nighet. - Den ingår som ett led i den
h)'älpverksamhet, som tar sikte, på
HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP, som
man alltmer anser vara den enda, som
i längden leder till bestående resultat.
- Vi behöver för den skulle inte glöm-
ma den akuta och aktuella nöden.

- Här i vara församlingar delas med
detta nummer av Kyrkobladet at en
SPARBÖSSA. Meningen är att den skall
bäras fram vid gudstjänsterna PALM-
SÖNDAGEN - som blir kollektdag
for detta ändamål i hela stiftet. Natur-
ligtvis gäller det samma här, som när vi
sände ut kuvert för missionen. Kan nä-
gon inte själv vara med vid gudstjäns-
terna, kan bössan sändas med någon
annan, lämnas in på pastorsexpeditio-
nen, till prästerna, kyrkvärdarna eller
kyrkväktarna någon annan dag (helst
före palmsöndagen. ). -

Lät oss nu göra en verklig insats för
dem, för vilka passionstid är en ständig

aktualitet. Låt inte den tomma skålen
förbli tom. - Lat oss tacka Gud genom
att ge med glädje och generöst sinne.
Gud älskar en glad givare. -

(För den, som inte anser sig vilja be-
gagna sig av sparbössorna står möjlig-
heten med den gula inbetalningsblanket-
ten äter. Men för den samlade insatsen
här, är det tacknämligt om så mänga
som möjligt begagnar sig av sparbössar

NAMNINSAMLINGEN

är nu för hela riket avslutad och sam-
lade över 2 miljoner namn. Bakom denna
väldiga siffra ligger en värdering, lil-
som gymnasieutrednings förslag byggd.
på en värdering: nyttans, samhällsnyt-
tåns, teknikens, industrins behov. -
Men ingen beräkning hade företagits av
den avnämnare, som människan själv är
i hela hennes situation. Hur stort är be-
hovet av trygghet, fäste, något att bygga
pä? En ledare för ett stort företag sade
en gäng: De tekniska problemen löser vi.
Men på de personliga gar vi vet. - Bak-
om namninsamlingen ligger den värde-
ringen, att det hjälper en människa intet
om hon vinner hela världen men för-
lorar sig själv.

SKULLE DU VILJA
bli medlem i en kyrkokör
bli medlem av en syförening '
bli medarbetare i söndagsskolan
bli Juniorledare
bli kyrkobroder
bli medlem i ungdomskrets
hjälpa till att dela ut detta kyrkoblad
inga i en kyrklig frivilligkår för att
hjälpa diakonissan l hennes arbete
besöka sjuka, gamla, sjunga på värd-
hemmen

så tala med någon av prästerna, kanto-
rerna eller diakonissan.

Du är varmt välkommen.

A.-B. FALKOPINSS nDNIMOS TEt, 1961


