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>»Se vi går upp till Jerusalem
»

Orden ifrän Frälsaren till de tolv lär-
jungarna var fyllda med både inne-
håll och mening. De hade mänga per-
sonliga minnen frän tidigare vallfär-
der upp till den heliga staden och det
sköna templet. De hade också vuxit
samman med folket och dess tro på
den Gud, som både utvalt det men
också beskyddat det under dess långa
historia. De gamla sångerna, blev på
nytt levande vid Jesu uppmaning
att gå till Jerusalem: "Jag gladdes
när man sade till mig: Vi skola gå till
Herrens hus". (Psalt. 122: l). Staden
på berget, den högtbelägna staden,
som inte kan döljas, hade blivit de-
ras stad, som de som pilgrlmmer läng-
tade till. Och före dem vandrade
Han, som var beviset på att alla de
löften, som Gud knutit till Sion var
sanna.

ffSe vi ga upp till /erusalem. Det
är en uppmaning bakom de orden
också till oss, som lever nu - och
som går in l Fa-stans beredelsetid. Je-
sus Kristus uppmanar oss att ga med.
Den som vill vara Herren trogen
måste helt enkelt följa med Honom pä
den svåra vägen, såsom Hans lär-
jungar har gjort det i alla tider. Men
den stora crösten är att Jesus Kristus
går före! Han, som ingen synd hade
gjort, fick före gå till Jerusalem och
skydda dem, som skulle ha gått. Ja,
den sista biten ut ur staden till Gol-

fick Han ga själv! Och ändå tar
Han utan minsta tvekan pä sig
vad människans synd heter l sitt li-
dande och sin förnedring. Trots att
Han ser hela lidandesvägen utstakad,
så drar Han sig inte undan. Han
vet att lidandet är nödvändigt för

människans frälsning och vid vägens
slut skymtar Han uppståndelse och
seger.

Vägar vi ga med upp till Jerusa-
lem? Var finns den som alla kan gå
med? Var finns den ärliga människa,
som inför den lidande Frälsaren inte
måste slå ned blicken i sorg och skäm-
mas över sin feghet och synd? Vilken
människa fruktar inte lidandet och
smäleken sä att hon vägar gå med?
Det är sant: I oss själva vågar vi
inget. "Vår egen kraft ej hjälpa kan,
Vi voro snart förströdda. " Det går
att lova stort, som den helige Petrus
gjorde, men i prövningens stund är
avfallet nära.

Men vi kan anda ga med! Ty det
hänger inte på oss som människor. Vi
får gå med och se hur Han den helige
ensam tar på sig alla våra misslyc-
kanden och synder. Vad som krävs,
av den som vill vandra till Jerusalem
i heliga fastetider, är ett ödmjukt och
botfärdigt hjärta. "Den börda du har
burit min syndabörda är!" Men inte
bara detta. Att vandra till Jerusalem
med Herren är också att vandra i den
klara vissheten om syndernas förlå-
telse. Det är om detta som Frälsarens
kors predikar för oss. Låt oss i Kyr-
kans gemenskap l Ord och Sakra-
ment vandra med Herren Jesus upp
till Jerusalem, sä att Han kan få tala.
till oss om sin försoning.

Sv. Ps. 70.

Lars Magnusson.

LAT LUTHERHJÄLPENS
SPARBÖSSA

stå på Ditt MATBORD.



664 När världens Frälsare jag ser
Engelsk text; Isaac Watts, 1707

Svensk text: Anders Frostenson, 1935, i965> 1976
Musik: engelsk o 1780v i F. l3;7

v 4 Rom 6: ii, -' Kor 5:'5

^
l. När vari dens Fräl - sa jag

kor - set där sitt

bit - tert ang - rar,

förr lust och stolt var.

'2. Ej större ära Hniis än dcii
att ärans koniing höra till,
Jag ser vad som oss skiljer än
och ber dig, Jesus: gör inig fri.

3. Uiit blod, en dräkt i purpurrött,
försoningstecknet för mig är.
Det är niin död som du har dött,

det är ditt liv du åt mi^ ger.

4. Den kärlek som så underbar
i dig, o Jesu to.t; gestalt
soiii ^åva t)di soiii svar vill ha
ini^ själv och all) som du mig gav.

Byte av kyrkväktare
i Torbjörntorp

l jan. 1977 lämnade kyrkväktare Thor-
vald Danielsson sin tjänst med pension.
Till hans efterträdare har utsetts Inge

Johansson, Torbjörntorp. Han är redan
känd av många och hälsas varmt väl-
kommen i den viktiga kyrkotjanstcn.
Thorvald fortsätter med sitt ansvar i

kyrkan som kyrkvärd.

PRÄSTERNA och
DIAKONIARBETARNA

kommer gärna på hembesök, ring då
någon av oss:

Stig Luttermark tel. 10003
Lars Magnusson tel. 105 05
Claes Strömqvist tel. 153 76
Margareta Anderson tel. 108 13
Brita Johanson tel. 11910

Om det ej svarar på dessa telefoner
så ring pastorsexpeditionen tel. 170 30.



Karin Johansson hällar vi välkommen som kanslist
pä den kamerala sidan,

Vi fortsätter pr
anställda i Falk

Karin Stending har kommit i
per församlingsa^sistenrcn Jai
Karin Stcnding ar frän Tumbc
suin praktikant, för att seda

rare pä R. K. U. :s

Eivor Andersson sprider glädje vid
sin elektriska skrivmaskin och hjal-
per oss bl. a. med stencilierna i för-
samlingsarbetet.
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KyrkogärJ^furcståndare Lars Lundgren gar igenom
dagen*; uppgifter med den iiyanstälida kontoristen

Marita Johanssun.

ss som ett böncsvar och hjäl-
lanssou i ungdomsarbetet. -
stannar hos oss i sex månader

jilda sr^ till ungdomssckretc-
nnstitut i Sigtuna.

Siv Jonsson för med van hand in nya
uppgifter pi l våra pcrsunakter.



Aktuellt i kyrkan
FREDAGEN den 4 mars kl. 19. Kvin-

nornas Internationella Böndag i
Pingstkyrkan.

MÅNDAGEN den 7 mars kl. 19 i För-
samlingshcmmet. "Vad är en försam"
ling?" Medverkan av Anita och An-
ders Hammar, kyrkoherde med fru,
Karlsborg.

FREDAGEN den l) mars kl. 18 i S:t
Olofs gärd. Försäljning for Luther-
hjälpen m. m.

MÅNDAGEN den 21 mars kl. 19. 01-
fenUigt bibelstudium l S:t Olofs gärd,
Fredriksbergs kyrka och Församlings-
hemmec.

TISDAGEN den 22 mars kl. 18 i Mos-
seber^s kyrka. Försäljning till förmän
för Svenska Kyrkans Mission, Luther-
hjälpen m. m.

FREDAGEN den 25 mars kl. 19 i Frig-
gerakers Bygdegärd. Lutherh|älpsaf-
ton. Kyrkoherde Gordon MÖnc berat-
tar och visar bilder frän Tunisien.

TISDAGEN [len 29 mars kl. 18 i Frcd-
riksbergs kyrka. Försäljning till för-
män för orgelfonden.

LÖRDAGEN den 2 april kl. 18. Musik-
gudstjänst i S:t Olofs kyrka.

MÅNDAGEN den 18 april kl. 19 i För-
samlingshemmet. "Roseniusafton".
Pastor Bertil Ohlsson, EFS-kyrkan.

MÅNDAGEN den 9 maj kl. 19 i Mösse-
bergs kyrka. Församlingsafton. Kyr-
koherde lirik Hassel, Källby. "Lek-
mannasjälavärd".

DU SOM EJ ORKAR KOMMA
TILL KYRKAN
kan fä del av den Heliga Nattvarden
hemma tillsammans med dem som Du
vill.

Några tankar kring
'Jordkarotten

För några år sedan var vetenskaps-
männens budskap att jordens clll-
gångar höll pä att ta slut. Idag me-
nar män^a att problemet inte i första
hand gäller bristande resurser. Den
orättvisa fördelningen av de tillgäng-
liga resurserna är det största proble-
mct. Vi har därför valt atc inför 1977
års fasteaktion visa upp jorden som
en "jordkarott", fylld med Skaparens
rika gåvor.

Runt "jordkarotten" sitter några
barn. De visar oss på en fungerande
gemenskap iMåltidsgemenskapen. Den
måltidsgemenskapcn finns inte i värl-
den idag. De rika, starka och vä!-
närda människorna släpper idag inte
fram de fattiga, svaga och undernär-
da människorna till en riktig gemen-
skåp kring "Jordkarotten".

Men i Kristi kyrka känner vi en ny
gemenskap, "åskådliggjord", "för-



Ny gudstjänst - Hälsar vi- den med glädje?
Flera av våra gudstJänstdeltagare
kommer tidigt till kyrkan. En av
dem frågade jag Kyndelsmassodagen,
vad han tyckte om den nya mässan,
som vi provat och med glädjestrå-
lande ansikte sa han: "Härligt, tänk
att få deltaga så aktivt i bönerna och
lovsången."

Tänk att få praktisera tystnadens
välsignelse. När vi bett syndabekän-
nelsen högt gemensamt, säger prästen:
"Herre, hör nu varje hjärtas tysta be-
kännelse . . . Jesus Guds, Sons blod
renar oss från all synd. Alla säger:
Detta litar jag pä och ber om förlå-
telse for ali min synd for Jesu Kristi
skull. Så tillsäger prästen på Jesu
Kristi uppdrag syndernas förlåtelse
och lovsången bryter fram i guds-
tjänsten.

Det är en glädje att gammaltesta-
mentliga texter nu får läsas i guds-
tjänsten.

Lite ovant är det, att Evangeliet
läses på predikscokn, dec kan också
läsas vid altaret, men eftersom predl-

kroppsligad" i nattvarden, där Gud
- Sonen - FraJsaren ger ut sig
själv för oss. Genom tron har vi alltså
kännedom om en fungerande "dela-
med-dig-gemenskap". Vi lever av
och l den. Världen behöver idag få
möta frukterna av denna tro i form
av konkreta nedslag i verklighetens
kluvna värld.

"Jordkarotten" antyder en vision:
människobarn som kan dela på p]at-
serna kring världens matbord. Var
troserfarenhet av Livets bröd bör vara
en tillgång i den inomvärldsliga dis-
kussion om fördelningen av världens
bröd.

O/o/ fgnérns.

kan f^roljer omedelbart är det naturli-
, tt läsa det på predikstolen. Pre-

skall få en naturlig fortsätt-
trosbekännelsen. Pålysningarna

c i våra gudstjänster före klock-
rlngriii^i-ngen och en stencllerad pålys-
ning -r<jelades ut vid gudstjänstens slut.
Påly^^ ningarna om döpta, lysningar
och c^3Loda kan ske genom kyrkans all-
mänt--»-a förbön med namns nämnande.
Mån ̂ ==»; a har uttryckt sin glädje över
att c~ ^1 essä pålysningar på detta sätt
blivi-^a; förbönsämnen.

Ef --cer Fader Vår i nattvardsmässan
har --^-"1 ett nytt moment, då prästen
tar e-tt bröd och bryter det och hela
forsa-- jTilingen läser: Brödet som vi
bryt^^^r äJ' en deJaktighet av Kristi
kröp _p- Så ar vi fastän mänga, en enda
kröp - y ty alla får vi del av detta enda
bröd .

gladde oss, att det var så många,
deltog l nattvardsgången dessa
.ovsondagar i våra tre kyrkor.

. n liturgiska arbetsgruppen, som
r av kyrkorådets ordförande

s-r Nilsson, kyrkvärden Gunnar
musikdirektör Gun Palmqvist

3-tyrkoherde Stig Lutrermark har
lagit för kyrkorådet, att vi skall
^tta att pröva ytterligare guds-
xformer, som finns i den nya
boken. Arbetsgruppen var över-

om att församlingen ännu icke
-mogen för ett beslut om den nya

-cjänstordningen. Om den nya
-cjanstordningen antages av för-
ingen, innebär det, att den gar

. tt frivilligt medarbetarskap l ar-
på en ny handbok.

.t oss med glädje gå i Guds hus
lie om en i'nre förnyelse.

Stig Ltittermark.



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT VÅREN 1977

Son. o. helgd.
Datum

S:t Olof Mösseberg Fredriksb. Frigg. Torbj. Luttra

2 s. i Fastan
6 mars

GM 11 N
LM 14 D

LM 17 m CS 9. 30 T II GM 14 CS 14

3 s. i Fastan
13 mars

SL II F LM 9.30 F CS 9. 30 F T 11 F T 9. 30 F LM II F

Mldfastosönd.
20 mars

CS 11 SL 11 N CS 9. 30 N LM n T 11 N LM 14

Marie Beb.-c
27 mars

LM 11 N CS 9. 30 T 11 T 14 N IH 19. 30 IH 11

Palmsöndagen
3 april

SL 11 F
CS 14 D

LM 9.30 T
LM II

CS 9. 30 F T 11 T T 9. 30 F LM 14 F

Skärtorsdagen
7 april

SL 19. 30 n LM 17 n CS 19 n 19. 30 n T 19. 30 n onsdag
LM 19 n

Långfredagen SL 11
SL 15
SL 18

LM 11 CS II T 14 T II LM 14

Påskafton CS 23 n

Päskdagen SL II LM 9.30 CS 9.30 F T II T 9.30 LM 11

Annand. Påsk CS 11 N T 11

l s. e. Påsk
\7 april

LM II SL 9. 30 SL U N T 14 CS 11 T 11

2 s. e. Påsk

24 april
SL II LM 11 N T 9. 30 CS II T II CS 9.30

3 5. e. Påsk
l maj

SL I] N
T 14 D

T 9. 30 CS 11 T 11 SL 19.30
N

LM 11

Reformationsd.
8 maj

HB 9.30 N SL 11 CS 9.30 N SL 14 N CS 11 LM 19.30
N

BÖnsöndagen
15 maj

CS 11 LM 9.30 N SL 11 LM 11 T 11 T 14

Kristi H. -da^
i 9 maj

SL 8 LM 9 CS 9 T 11 T 9. 30 LM II

6 s. e. Påsk
22 maj

SL 11 N CS 11 LM 9.30 SL U LM 11 CS 14

Pingstdagen
29 maj

SL 11 LM 9. 30 CS 11 N T 9. 30 T 11 N LM 11

Annand. Pingst
30 maj

LM 11 SL 11 N

SL =
LM =
cs =
T =
GM -
IH =
HB -

Stig Luttermark
Lars Magnusson
Claes Strörnqvisc
Karl-Erik Tysk
Gordon Mönc kh

Ingemar Henning
Helge Brarcgärd

N -= Högmässa med nattvard
n = NiiCtvardsgudstjänst
F = Familjegudscjanst
D = Dopgudstj. insc

cm

k h em Kyrkobladet redigerat av Stig Lutter-
mark. Foto: Harald Karlsson.
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