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MOD I LIDANDET
'Och han började undervisa dem om

att Människosonen måste lida myc-
ket. "Mark. 8: 31.

Ännu under de sista dagarna av Jesu
liv på jorden fanns det inte någon ens
bland Hans närmaste, som fattade
innebörden i Jesu ord om Hans lidande
och död. Ännu mindre anade någon
grunden ull och nödvändigheten av
Hans död. Han led och Han dog helt
oförstadd.

I hela världen fanns det heller ingen,
som uppmanade Jesus att lida. Istället
avrådde man Honom från detta. Nyss
hade Simon fått namnet Petrus, klipp-
mannen. Han var den starkaste, fas-
taste och modigaste. Men när Jesus
började tala om sitt förestående lidande
och sin död, var Petrus strax färdig att
förmana Honom att låta skona sig
själv.

Jesu närmaste lade in kärlek till Ho-
nom, när de avrådde Honom. Faktum
är att hela den stora massan av man-
niskor skulle ha jublat sitt bifall, om
Han avstått från lidandet.

Jesus var inte okänslig för lidandets
frestelser och Han fruktade smärtan.
Han gjorde detta för att Han var den
fullkomligt rena människan och för
Honom måste lidandet, som ar syn-
dens frukt, vara något fullkomligt na-
mrvidrigt. Det var mycket bittrare för
Honom än för någon annan i mänsk-
ligheten, ty om alla syndare på jorden
gäller "vi lida vad våra gärningar är
värda", men Jesus Kristus hade inget
ont gjort. Han talar inte så ofta om sin
smärta, men en och annan gång hör vi
Hans nödrop: "Min själ är bedrÖvad
Omslagsbild: Kyrkoherde Stig Liittermark av-
tackar den avgående kyrkvärden Elnd. Hvarfner
och kyrkvärden Ingrid Siljedal välkomna i Mös-
sebergs kyrka.

ända till döds", "är det möjligt så
gange denna kalk ifrån mig", min
Gud» min Gud, varför har du övergivit
mig."

För vår Frälsare fanns inte något av
den lindring, som ligger i att vi män-
niskor Inte vet om vår framtid. Det är
barmhärtigt för oss människor att vi
många gånger bara ser ett steg i sänder
)å smärtans väg. Men för Frälsaren låg
lela lidandets väg klar. Det var inte

med förbundna Ögon utan med ett klart
medvetande, som Han gick fram på
denna. Han visste fullt klart, vad Han
gjorde, när Han valde lidandet. Inget
annan än Hans egen fria vilfa och Guds
kärlek till människan drev Honom in L
döden för syndare.

Av ingen förstådd, av ingen upp-
muntrad, avrådd av alla, med vänner
som uppmanar Honom an skona sig
själv, med total klarsyn så som bara
Gud kan se, gick Han vägen som män-
niskan stängt genom sin synd för att
öppna den genom sin försoningsdod pä
korset. Häri stannade inte någon gång,
såg sig inte om, utan gick före de sina i
allt upp till den heliga staden. En enda
gång l^ar världen skadat En som hade
sådant mod att lida. Men lidandets ne-
derlag pä korset vandes i seger på den
tredje dagen. Därför kan den Upp-
ståndne Frälsaren från sin härlighet på
Faderns högra sida i himmelen ingjuta
mod i sina barn i lidandet på jorden.
Det är en segrande skara som lever med
sin Segerkonung i Hans allmanneliga
kyrka på jorden styrkta av Hans heliga
oföränderliga Ord och Hans heliga
Sakrament. Ty segern är vunnen och
skall en gång njutas i all sin JJuvIighet i
himmelen av alla Herrens trogna.

Sv. Ps. 84: 6.

Lärs Magnusson.



Biskop Helge Brattgård
skriver inför vår

fasteaktion:
LutherhJälpens fasteaktion vill inte
bara ge hjälp åt dem som lider nöd ute i
världen. Den vill inte minst ge oss här
hemma hjälp alt inte bli blinda för det
faktum att av jordens fyra miljarder
människor kan var tredje människa
varken läsa eller skriva, lider var fjärde
av brist på rent vatten och lider var
fjärde av undernäring. Kan vi vända
bort blicken från tio miljoner barn som
svävar mellan liv och död på grund av
undernäring?

Tillsammans kan vi göra något åt
detta. Vi kan medverka till att förhål-
landena ändras.

Det är ingen tillfällighet att vår störs-
ta insamlingsaktion ligger i fastan. Un-
der denna tid följer vi Guds kärlek,
som vandrar Via dolorosa för vår skull.
Aldrig har denna jord sett en sådan
kärlek. Trots allt motstånd, hån och
förakt bar han in på denna söndertra-
sade Jord en makt, som Inget i världen
kan övervinna. "Det intet finns, som
icke vinns, av kärleken som lider. " In-
samlingen av pengar bör därför följas
av samlingen av människor i passions-
andakterna under denna tid. Och nar
Palmsöndagen kommer får vi inte bara
tacka för de stora gåvorna i pengar
utan främst för den stora offergåva,
som Gud skänkt åt oss, Jesus Kristus.
Hjälpta av honom lär vi oss att hjälpa.

Helge Brattgard,

Sätt regelbundet
in Din gåva

till Lutherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 56-0 Falköping

Aktuellt under våren
21/2 Solskensklubben. Trädgårdsmästare

Bertil Wallentin "Växter i Bibeln".

22/2 Fredriksbergs kyrka. Falköpings kon-
trakts kyrkorådsdag.

23/2 S:t Olofs kyrka. Förbön för sjuka
med HHN.

1/3 Fredriksbergs kyrka. Gudstjänst tör
döva med HHN.

1/3 S:t Olofs kyrka. Förbön för sjuka.
2/3 S:t Olofs gård. Efter högmässan mål-

tid till förmån för Lutherhjälpen.
3/3 Församlingshemmet. Församlingsaf-

ton "Dit väger inte når - Södra Su-
dan är landet". Vi ser en ny film om
Lutherhj alpens arbete. Sarpkväm.

4/3 Mösscbergs kyrka, öppet hus. Famil-
jen Norving är kvällens gäster.

7/3 Kvinnornas internationella böndag i
Lutherska Missionskyrkan.

11/3 Fredrlksbergs kyrka, öppet hus med
konstnärinnan Eva Spångberg.

14/3 Torbjörntorps församling. Betel, Lut-
herhjälpsafton med Jan Gustafsson
"Sydafrika i bllckpunkten".

16/3 Fredriksbergs kyrka. Konsert.
19/3 Friggeråkers bygdegård. Luther-

hjälpsafton. Film.
20/3 Solskensklubben. Ingemar Lahrin

"Israel - det heliga landet".
22/3 Mariamusik i S:t Olofs kyrka.
25/3 Mössebcrgs kyrkliga syförenings för-

säljning.
26/3 Fredriksbergs kyrkliga syförenings

försäljning.
28/3 S:t Olofs damgrupps försäljning i För-

samlingshcmmet.
12/4 Frcdriksbergs kyrka. Kyrkans Ung-

doms basar.

14/4 FÖrsamlingsafton i Församlingshem-
met. "Att vandra med Jesus genom
Gamla Testamentets heliga skrifter,'
Bibelkväll.

17/4 Solskensklubben. Solskenskören.

20/4 S :t Olofs kyrka. Barnkörshögdd.
27/4 Fredriksbergs kyrka. Ansgarsinvign.



'Gån in i hans portar med tacksägelse, i hans
gårdar med lov, tacken honom, löven hans namn."

Ps 100:4

Det står ristat i sten över portalen till S:t Olofs kyrka. Det är den sanna kyrkans glädje att få
vara hos sin Herre. - Den glädjen ber vi Gud om att de nya kyrkvärdarna skall fä känna i
sin tjänst i Herrens hus. - Den glädjen önskar vi att alla förtroendevalda skall upptäcka i

sin kyrkogång och i sitt ansvar för församlingsarbetets innersida.

Kyrkvardsskifte i Luttra kyrka. Kyrkvärden Ingrid Gustafsson efterträdes av Kerstin Amesson och
kyrkvärden John Larsson eftertraäes av Bertil Andersson.



När kyrkvärden Gunnnar
Storm avtackades och kyrk-
värden Lars Hector välkom-

nades fick de tjänstgöra, till-
sammans i S;t Olofs kyrka.

Nya kyrkofullmäktige och församlingsdelegerade 1980-1982

Gästa D. Persson Valter Landrén, Lars-Göran Dahléa, Cart-Magnus Åberg, Hasse Wiggins, MUdred
/oAansson, Jan Renström, Sven Siberg, Kurt Jonsson, Arne Lundin, Ingegerd Karlsson, Lars Ax.
Nits-Otaf Anderson, Barbro Gillen, Märta Bergsten, Irene Arvidsson, Märta Karlsson. RM Persson.
Lan Hector, lm Gustavsson, Karin Iraefors, Inger Luturmark, Anna-BritU Fransson. Gerd Silde.
Ingeborg Andersson, Anna EKnderson, OU Bergsten, Ingvar Nilsson, Bengt Nilsson, Lennart Karls-

son, Anders Högberg,



Zimbabwe längtar efter fred
Zimbabwe står på tröskeln till fred. De
långa förhandlingarna i London ledde
till att ett fredsavtal undertecknades
före jul. Den 27 februari hålls allmänna
val i landet.

En som bidragit till förhandlingarnas
lyckliga utgång ar Jonas Shiri, biskop i
Zimbabwes evangelisk-lutherska kyr-
ka. Hans närvaro i London märktes
inte mycket utåt, men som en rep re -
sentant för sitt folk och som ordföran-
de i Zimbabwes kristna råd hade han
kontakt med de olika ledarna: Mugabe,
Nkomo och Muzorewa.

I början av januari besökte biskop
Shiri Lutherhjälpen och Svenska Kyr-
kans Mission för att diskutera den hjälp
som kyrkan behöver i åtemppbygg-
nadsarbetet.
- Ca 30000 människor har dödats

under del flera år långa raskriget.
- Bortåt 2000 skolor är stängda, och

en del av dem också förstörda.

De flesta kliniker och sjukhus är
stängda eller förstörda.

Gemenskap i vardagssyssloma och glädje över att
ha matattdela finns i denna, bild frän Tanzania.

- Många kyrkor och kapell har också
förstörts.

- Omkring 250000 flyktingar finns
utanför landets gränser. De ska re-
patrieras. Många är barn och ung-
domar och det stället stora krav på
skolorna. Ungefär lika många är
flyktingar inom landet, t. ex. lands-
bygdsbefolkning som flytt in till
stääerna och lever l misär i slum-
men.

- Livsmedelssituationen är svår.

Kyrkan har en viktig roll i återupp-
byggnadsarbetet. Men en minst lika
viktig uppgift för kyrkan är arbetet för
försoning mellan individer och grup-
per. Kyrkan ska fortsatta att predika
evangelium.

Exakt vad och hur stora Lutherhjäl-
pens Insatser blir är svårt att säga just
nu. Men ett första anslag på 10000Q US
dollar har utlovats avsett för repatrie-
ring av flyktingar. Klart är att Jet blir
mer längre fram när kyrkan fått möJ-
ligheter att bättre överblicka hela situa-
tionen och detaljplanera insatser för
återuppbyggnad av skolor och klini-
ker.

"Tillsammans kan vi"
Vår värld är delad. Den ena delen -
som vi lever i - har överflöd av det
mesta. Den andra delen - den vi kallar
u-land - har brist på det som tillhör
det nödvändigaste i livet.

Bilden mecfde halva kloten uttrycker
några viktiga tankar:
-männisRor i u-land och i-land mås-

te samarbeta
- i arbete tillsammans kan vi dra den

delade världen till en helhet igen.



Som vanligt nar Lntherhjälpens fastebössa nästan
alla svenska hushåll. Arets bössa vill säga oss att
r; tillsammans kan bidra till att göra en trasig

värld hel.

Kampuchea -
hjälp på väg

Vi har fått en lång rapport om hur h]äl-
pen till Kampu chea fungerar. Det är

medarbetare f den engelska hjälporga-
nisationen Oxfam som rapporterar
därifrån. Oxfam och Lutherska Världs-
förbundet är rvå av de västeuropeiska
frivilligorganisationer som är med i det
s k Kampucheakonsortiet. Samman-
fattningsvis sägs i rapporten att hjälp-
arbetet är effektivt och att regeringen
inte på något sätt håller tillbaka insat-
serna. Presidenten har i samband med
en parad på en nationell helgdag, 7 ja-
nuari, tackat hjälporganisationerna för
deras arbete.

I dagarna anlände konsortiets åtion-
de barast till Phnom Penh, och den
nionde är på väg. I lasten finns blå ris,
olja, utsäde och gödningsämnen. Tre
ballaster i månaden anses vara vad man
kan distrubuera effektivt. När det gäl-
ler transporterna av det som lagras i
hamnstaden Kompong Son har situa-

tionen förbättrats genom att en konvoj
av 50 lastbilar kontinuerligt kör mellan
Kompong Son och Phnom Penh.

[mänt har llvsmedelssituationen i
landet förbättrats, men hunger och un-
dernänng är fortfarande stora problem,
och det dröjer länge innan en normal
skörd kan bärgas. LVF har en dansk
agronom i Kampuchea som arbetar
med återuppbyggnad av Jordbruket.

Kyrkornas Världsråds sändningar
fungerar också tillfredsställande. Den
medicinska utrustningen till sjukhus,
barnhem och laboratorier är på plats.
Livsmedel från två båtar har distribu-
erats, och lasten frän den tredje har
lossats. En fjärde båt har i dagarna an"
länt till Kampuchea.

Ni har tidigare genom olika rappor-
ter kunnat följa Lutherhjälpens insatser
(2, 5 miljoner kronor).

En indiankvinna knyter en väska av rotft hrer.

Färger och mönster har gamla traditioner.



PREDIKOTURER FÖR FALKÖPINGS PASTORAT 1980

Son. o. helgd.
Datum

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

l sönd. i Fastan
24 februari RJII SL» N SL 9. 30 T 11 T 14 N RJ 9. 30
2 sänd. i Fastan
2 mars

SL 11 F
SL [4 D SL 9.30 F CS 9.30 FM T11F T 9.30 p GM 11

Botdagen
9 mars GM 11 LM 11 N LM 9. 30 TI1N GM 9. 30

Midfastosönclagen
16 mars LM II N ID 9. 30 TM 11 TM 18 ID 11 CWL1I

J, Marie Bcbd.
23 mars GM 11 LM II N SL 9. 30 SL 11 TIS LM 9. 30
Palmsöndagen
30 mars SL 11

LM 9.30 F
LM 11 CS 9. 30 F T11F T9. 30 F LM 14 F

Sk ärt årsdagen
3 april

LM 19. 30
SL 19. 30 n LM 17 n CS 18. 30 n T 18 n T19. 30n

Långfredagen
4 april

SL 11
CSI5
LM 18 CSII Til SL 14 LM 11 CS 9. 30

6 april
SL 11 N
LM H D LM 9. 30

CS 23 n
CS 9. 30 F Til T 9. 30 LM 11 F

Annandag Påsk
/april CS1I SL 9. 30
l sänd. e. Påsk
13 april LW1I RJ 11 N RJ 9. 30 TM 11 T 11 LW 9, 30
2 sönd.<
20 april

!. Påsk
LM 11 CS11 CS 9.30 FM TIS SL 11 LM 19. 30

3 sönd. c. Påsk
27 april SL 11 N LM 11 SL 9. 30

CWL
I1N CSII CS 9.30

SL = Stig Luncnnark 100 03
LM = Lars Magnusson 105 05
CS = Claes Strömqvist 153 76
T - Karl-ErikTysk 31127
TM = Torbjörn Mellander
RJ = Rudolf Johansson
GM = Gordon Möne
ID = Ingvar Duell
LW = Lennart Wetterholm
CWL = C. W. Lundqvist

Falköpings kyrkobrödrakår har bytt
namn och heter nu: Falköpings församlings-
fear - av svenska kyrkans lekmannaför-
hund. De välkomnar i sin gemenskap både
kvinnor och män. Under vårterminen ar

mottot "Vandringen med Jesus ger gemcn-
skåp". Program genom dess ordförande
Erik Karlsson, tel. 11679.

Årets familjeläger
Tre år l rad har Falköpings församling
ordnat ett familJeläger, som varit för-
lagt till Gransnäs utanför Aneby. I år
kommer familjelägret att hållas 30
maj-l juni. Platsen blir Skaga l Tiv-
eden, eftersom Gransnäs inte kunde ta
emot oss den helgen. Närmare infor-
mation kommer längre fram under vå-
ren att gå ut till alla familjer med barn i
Kyrkans söndagsskolor och barntim-
mar, mini-miniorer och Ansgars, men
boka nu in dagarna i almanackan.

Malin Joelsson och Claes Strömqvist
ger gärna upplysningar.

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson.
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