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FÖR DIG
Det är fastetid och än en gång får vi på
olika sätt följajesus på hans lidandes-
väg. Det drama som kulminerar med
Långfredagens och Påskdagens hän-
delser kräver en låns förberedelsetid.
Vi har den glädjefyllda men korta
fastlagen som Övergår i Askonsda-
gen, och därmed inleds den fyrtio da-
gar långa fastan.

Fasta är eu populärt ord i vår mo-
derna livsföring. Tyvärr missar vi
oftast poängen med fastan. Den är
inte bara tilFfÖr kroppen utan fram-
för allt for själen. Den är ett hjälpme-
del för att kunna följa Jesu lidande på
ett djupare plan. Men, frågar vi oss
kanske, varför måste han som var
utan synd lida allt detta?

Profeten Jesaja ger oss svaret: "Det
var våra krankheter han bar, våra
smärtor, dem lade han på sig ... Ja,
han var 5argad för våra överträdelsers
skull och slagen för våra missgär-
ningars skull. Straffet var lagt på^io-
nom för att vi skulle få frid, och ge-
nom hans sår blir vi belade".

Det var FOR DIG han dog. Kärle-
ken ull oss människor gjorde att han
tog alla våra synder på sig. Jesus Kris-
tus har en gäng for alla betalt våra
skulder genom sin död och uppstån-
delse.

Beviset för denna osjälviska kärlek
har vi i nattvarden. Där får vi lägga av
alla våra fel och brister och byta ut
dessa mot Kristi frid och välsignelse.

I:a sid. omslaybild: Konsthantverkare Lars
Ax har tillverkat en jtilkriibha till Torbjörn-
torps kyrka. Har vhay Lars Ax upp dem för
kyrkvärden Sören Nolbcrgeroch komm. Karl-
Erik Tysk. Barnen pä bilden ar Karin Nol-
herger och Robert Norestal.

För en Österlänning har måltidsge-
menskapen en speciell betydelse.
Den man äter med är ens vari i d}u-
paste mening. Det var många som om
Jesus sa:

"Denne tar emot syndare och äter
med dem, " (Luk. 15:2). Fortfarande,
efter närmare två tusen år tar Jesus
emot syndare och äter med dem.
Varje gång nattvard firas sker just
detta.

Det ar ime någon syndfri kristen
elit Vesus stämt möte med vid natt-
vardsbordet. Han har stämt möte
med DIG.

Han finns där - finns du där for att
ta emot HONOM?

Vi till ditt altarbord bar fram
som. offergåva, o Guds Lamm,
var glädje, vara nederlag
oss själva, aik vad dn oss gav.
DH själv den gåvan, Gnd, oss gav,
den räcks at alla utan krav,
ett saligt hyte som här sker,
DU TÄR 'VÅR SKULD, D M FRID

DU GER.
Birgitta Wickström

Aktuellt under våren
18/3S;t Olofs damgrupps försäljning i

församlingshemmet.
24/3 Mässebergs kyrkliga syförenings

försäljning.
7/4 Fredriksbergs kyrkas vårbasar.

S: t Olofs kyrka
Förbönsgudstjänst med HHN
Lördagen den 7 mars kl. 18. 00.
Lördagen den 28 mars kl. 18. 00.
Lördagen den 25 april kl. 18. 00.



Vi tror på de dödas uppståndelse
och ett evigt liv ...

Uppståndelsen har sin grund i Kristi
seger. De döda får nytt^iv i "tur och
ordning" skriver Paulus (I Kor.
15:23), Den förste som uppstår för
att aldrig mera do är Kristus själv.
Nästa uppståndelse sker vid Kristi
tillkommélse och omfattar alla som
tillhör honom. Alla som satt sin tro
till Kristus bidar l Abrahams sköte I
väntan på de dödas uppståndelse. Det
förgängliga skall ikläcfas oförgänglig-
het. Hela människan - ande själ ocl
kropp - skall återupprättas. Kroppen
är inget fängelse för själen utan krop-
pen skall bfi förhärligad. Varje cell i
kroppen skall genomlysas av Kristi
närvaro och återspegla hans härlig-
het.

När Paulus undervisar i l Kor.
15:35 ff undervisar om uppståndel-
sen från de döda använder }ian bilden
om kornet som läggs ner l jorden och
dör och sedan blir en växt därovan.

Om man sår ett vetekorn, så växer
det upp en veteplanra. Det råder
identitet mellan korn och planta. Det

finns en hemlighetsfull förbindelse
mellan den jordiska kroppen och den
förhärligade.

Jesus bar efter uppståndelsen mär-
kena både efter spikarna och den lans
som stack upp Hans sida. Men hans
kropp hade andra esenskaoer - han
kuncfe förflytta sig i tid och rum på
ett annat sätt. Uppstandelsekroppen
var genomlyst av Guds närvaro.

När vi föds står det skrivet över
våra Uv: Från liv till död. Men genom
Dopet skrivs det över våra liv: Från

till liv.

KLorlntierna visste att dopet var
död och uppståndelse med Kristus.
Döden är för den kristne porten till
Livet.

Paulus talar om sin död som "att
bryta upp och vara med Kristus". Fil.
1:23,

Döden först och livet sedan, det
djupaste allvar, den svåraste ångesten
vi £ an lära känna, är porten till den
eviga glädjen.

Den kristna kyrkan står i dag inför
den största utmaningen genom ti-
derna att hjälpa människor att dö -
vård en av de döende har fått ny verk-
likhet. IVlänniskor vitl i dag veta san-
ningen om sin sjukdom och döden
har fått tillbaka sm självklara hem-
orts rätt i vår välfärdskultur.

Samtidigt utmanas kyrkan att
hjälpa människor att leva i en värld
son-i är så komplicerad och där många
inte orkar att feva.

Uppstånd e Is en s evangelium kan
med frimodlghet predikas i dag.

Stig Litttermark

Kom med din
Lutherhjälpssparbössa

på Palmsöndagen
Ar Du bortrest kan Du lämna in

den före på pastorsexp.

Sänd In din gåva till
Lutherhjälpen f Falköping

postgiro 23 1656-0



Början till slutet
^~

jS-

Hans A. Engdahl skriver i sin nya
bok "Början till slutet" om hur han
tänker när han kallar det som sker i
Sydafrika just nu en början till slutet:

Det är min övertygelse att vad vi
ser i dessa dagar är början till slutet
för Sydafrikas apartheidsamhälle.
Regeringen befinner sig i en åter-
vandsgrand. Apartheldmurarna kan

rggas högre. Trots det går
det åt mer kraft och pengar än någon-

att försvara detta samhälle motsin

den inre och yttre "fienden".
När murarna börjar falla kan det gå

fort. Vi bevittnar början till slutet nar
polis och militär känner sig hotade
och skjuter på skolbarn med sten i
handen. Detta skjutande på barn och
ungdom började inte i fjol. Vi har i år

den 16 juni upplevt tioårsdagen av
händelserna i Soweto 1976.

Från Sharpville till 1986
En rad händelser från Sharpville

1960 tills idag har varit indikationer
på att det vi ser är början till slutet.

Afrikandernas seger i valet 1948
var l sig redan en början till ett ound-
vikligt slut. Ritningarna till en ny
apartlieidstruktur lag klara. Sällan
har en mer missriktad, bedräglig uto-
pi formulerats. Det som utmålades
som en "god grannsamja" mellan fol-
ken var dömt att bli ett extremt för-
tryck under en vit minoritet.

När Cecil Rhodes talar nedlåtande
om de svarta folken vid en session i
Kap-parlamentet på 1890-talet ut-



INDIEN

trycker han det självklara. Som en
utomordentlig exponent for det brit-
tiska imperiet är äet hans kallelse att
hävda den vita civilisationens över-
lägsenhet.

Boer och britter gör gemensam sak
Imperiet är nu ett minne blott.

Historien visar att det aldrig fanns
plats för de svartas befrielse och
maktutÖvnms under dess tid. Trots
den oförsonliga konflikten mellan
boer och britter visar tiden efter 1948
att den stora brittiska invandrargrup-
pen i stort gjort gemensam sak med
boerna mot de svarta. Det är min
uppfattning att redan holländarnas
landstigning på Kaphalvön 1652 var
en början till slutet.

Början till slutet för kyrkan?
Man kan något bävande fråga sl^

om det också for kyrkan är början til
slutet. Det står helt klart att varje
tystnad och varje medhåll en dag
kommer att försvåra eller omöJllg-
göra kyrkans arbete i Sydafrika.
Kristna kallas därför att offra mer än

andra för Sydafrikas befrielse. In-
ställningen till apartheid är inte bara
en politisk fråga utan också en tros-
fråga.

Här får barnen

självförtroende
Trottoarskolor brukar de kallas.
Skolor där klassrummet är en av-
skärmad del av en trottoar i Calcut-
tas slum. Barnen lär sig att livet är
någonting att satsa pä.

- Självförtroende är det absolut
viktigaste som skolan ger barnen,
berättar Malt Tldner på Luther-
hjälpen.

Ingen vet säkert hur många som
bor i Calcutta. Mellan 15 och 20 mil-
joner människor är siffror som ofta
näinns. Flera milioner av dem bor i
slummen. I fallfärdiga skjul och
ruckel eller direkt på gatan kämpar de
sig fram för att överleva.

I den här miljön, bland de allra fat-
tigaste, undervisar några hundra lä-
rare i bland annat läsning och skriv-
ning. Trottoaren får duga som klass-
rum. Gatulivet skärmas av med hjälp
av några bastmattor. På marken sitter
ett fyrtiotal elever som i Sverige skul-
le gatt l grundskolans lågstadium.

Förutom läsning och skrivning är
naturvetenskap och räkning några
ämnen.

- Men det lärarna satsar allra mest
på är att ge eleverna självförtroende.
Barnen a.r fattiga och har blivit
"trampade på", vilket naturligtvis
har satt spår i dem. Lärarna satsar
oerhört mycket på att bygga upp
Självförtroendet så att barnen ska
våga gå ut i livet, förklarar Mali. Det
var fantastiskt att se.

Varje klass består av ungefär 40 ele-



ver. Eleverna går i skolan antingf
förmiddagen eller på eftermidda

ver

;en pä
lagen.

- Barnen och deras familjer upple-
sällan att undervisning ocFi ut-

bildning är någonting viktigt. De
borde hellre hjäfpa till att försörja fa-
miljcn, tycker ofta föräldrarna, enligt
Mait. Men moroten att komma till
skolan är ofta att här får de mat. En
kopp varm mjölk, lite bröd, ett äg^
ocf-i en frukt far barnen utan kostnac
varje dag, och det kan för många vara
skillnaden mellan liv och död.

Skolmaterialet är väldigt enkelt.
Barnen har varsin gnffeltavla. I na-
turvetenskapen gör läraren enkla ex-
periinentoch använder vad som finns
till hands för att illustrera det som
lärs ut.

Förutom de här trottoarskolorna
driver Lutherska världsförbundet
även ett niindre antal utbildnings-
centra där eleverna kan gå när de
"gått ut" trottoarskolan.

Där lär de sig ett praktiskt hänt-
verk som de senare kan försörja sig
på. Flickorna lär sig sömnad och ba-
tik och för pojkarna finns det snic-
kerler och en mekanisk verkstad.

Trottoarskolorna har ungefär tio
år på nacken och fungerar Lra. Lä-
rårna är själva födda och uppvuxna l
slummen, så de känner väl till de vill-
kor som barnen de undervisar lever
under.

- Undervisningen handlar om hela
människan, berättar Mait vidare.
Barnen som får en plats i skolan väljs
ut spontant.

De hoppas på en förändring och
ser skolan som världens chans.

Anders Lenhammar

Ansvarig utgivare Stig Luttermark.

Brev från GUN PALMQVIST
Kära vänner i

Falköpings pastorat!
När jag, efter tretton ar som organist
1 Falköpi ngs församling, fann tiden

mogen att söka nya arbetsuppgifter,
var det, trots allt, inte lätt att^iryta
upp. Under de gångna åren har jag
sfagit djupa rötter i falbygdsjorden,
ochjag har fatt mänga vänner. Med
;lädje och tacksamhet tänker Jag tlll-
»åka på den goda arbetsgemenskapen

med Ti.ollegor, präster och försam-
lingsmedarberare, på det givande
samarbetet med körmedlemmar i alla
åldrar och på gudstjänstgemenska-
pen l församlingen. Allt detta har be-
tytt mycket för mig under en lång pe-
riod av mitt liv, och Ja^ kommer alTtid
att ha en bit av mitt hjärta kvar i Fal-
köping.

I samband med min flyttning blev
jag föremål för en överväldigande
och värmande uppmärksamhet. För
alla gåvor, för vänliga ord och väl-
gångsönskningar, och Inte minst för
gemenskapen vid "avskedshögmäs-
san" l S :t Olofs kyrka och det trevliga
samkvämet i församlingshemmet,
tackar jag er alla varmt.

Domkapitlet och kyrkorådet har
med föredömlls snabbhet utsett min
efterträdare, och det är med stor till-
fredsställelse och fullt förtroende Jag
överlämnar den framtida kyrkomusl-
kallska verksamheten i S:t Olofs
kyrka i Tore Svenssons goda händer.
Jag önskar honom och Falköpings
församling Guds välsignelse ocli aHt
gott för kommande år.

Gun Palmqvist
Musikdirektör Tore Svensson till

träder sin tjänst l maj 1987. Vi hälsar
honom varmt välkommen till Falkö-
pings församling.
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Påskalammet
Israels folk hade blivit slavar i

Egypt en. De slet under hugg och

slag Då sände Gud Mose att leda fol-
ket hem. Och efter mänga bekymmer
kom den sista natten i slaveriet när
mordäneeln skulle gå runt i landet
och dö3a allt förstlött. Det fanns
ett enda skyddstecken. Israels folk
skulle slakta ett lamm och stryka
blod kring dörrpostarna. Där man
gjort så skulle mordangeln inte döda.
Och i natten skulle folket äta påska-
lammet med osyrat bröd och bittra
orter.

Mannat
När Israels folk kommit ut i Sinai

öken tog maten slut. Då klagades det
- Det var bättre när vi var fångar. Då
fick vi i alla fall mat, sa man. Men på
natten lät Gud ett konstig! slags bröd
regna ner över marken. På morgonen
nar folk såg det kallade de &ödet
manna-"vad är det för slags bröd?".
Gud hade gett sitt folk färdkost på
vandringen genom öknen. (2 Mos.
16).

Kommunion
Kommunion betyder gemenskap.

kristna bröt bröd^iwd
De fé^^ ̂'gemenskap. D^^^a^ir?,;^ wum^- komP;:
b^b^^nionen, är m^^^
"^)<<^ännisko''. Vläeta.rt""^
skap'n;elS^cke"r"ur samma bägare.
detrqch0'"""' ' ^ .,
hörTb"P; l, ör inte bara '^meå^,
"Mc";,l;I'hor"ihop medjesus tmst

^^., ^t"Ser^esus jäktar e^n^
^h^^n^Därf^ar nattvardens
g^^s^ en.o;_]es^^^
"Dcn,<'"tned~hela. den himmel:

sT'?ä';nmoeA m^d hans trogn^^Ua
^t!tf^p^wn:]j^^
"der, ̂ nfraTLiv frå", GU;d, ra^KS
vli"h'i'^lt'lvrh aar Sjungit, lOTS,ånge^:
tmo^^n^hos^d^h^^sTnie ^^ynsom kristna före oss

repat. '. Vi hor ihop.
sjung'""

.iattval^us i.nsutode """^ d^n
J^^^s^^s.. skvalien i jt. »"-"--^

dä^^^^^&J:r^
grep iah)'oTnt'at som händc.̂ ^
llytjt ^^tv"a^d"kmv'i komma ihag^
firar.
1^ ̂ ä^£S2häéil2S^iSSi
^^^^ms^^ ^s^
oss:' ̂ r'y;firar^attv^d ̂ r d^rn^
var. ̂ "då-nytt hos_os^^u. ^^^^hin<-^eK"ristu's kommer själy"ll oss i,

^ ^'., '1'i'nrlpr bröd och vin^

yer^l^'f01^öke[m-^s ^e^bar^^föringe. sedanj^^1-
.

och försöker mmn^ ̂ -^^^.

iä s^|^iE^
£^.S^ä^äS^
ocr^^if')e^to^^^^t
^ ^G^T^^W^'^
han/ ,?'synd'er genom att dö tor oss <
den^-j^t ställe.
i va.-

en

Oct

ock
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Sönd.-o. helg.d S;t01of Mösseberg Fredriksb, F"gg. Torbj. Luttra

} söncl i Fastan
8 mar^ RH11 SL 11 SL 9. 30 T11F T9. 30F
2söndi Fascan
15 mars SLDN RH 11 N RH 9. 30 T I IN SL 19. 30

Jungfru Marie Bed.
22 mars SL 11 SL14N

Mit.ifa^tosondagen
29 mars SL 11 LM 11 N

RH 9. 30 N
Sarntalsk. 18 RH11 ITI1 SL9.30N

5$onc) i Fastan
5 april LMIIN RH11 RH 17 T18N Til

Palmsöndagen
12 april SL 11

LM 9, 30
LM 11

IRH9. 30F
iRHISmu T 11 F T 9. 30 F RH 19, 30

Skärtorsdagcn
16 april SL 19. 30 N LM17N RH 18. 30 N T 18 N T 1930 N LM19.30N

LångFredagen
17 april

Til
TIS
TIS SL 11 LM 9. 30 LM 11 RH11 SL 9, 30

Påskctageii
19april SL 11

LM 9. 30
FH

RH 23 N
RH1I Til T9.30 LM 11

AnnantlagPåsk
20 april SL 11 N

SL = Stig Luttermark
I.M = Lars Magnusson
RH = Rune Hjelm
T ^ Karl-ErikTysk
N -= Nattvardsguclstjänst
F = Familjeguclstjänst

FH = Familjehögmässa
mu = musikgLit.lstjänst

Reservation for ändringar. Kofla i Faikö-
pmgs Tidning.

Eukaristi
Tack-måltid och glädje-mäitid be-

tyder ordet cukaristi. Nattvarden är
en fest där människor tar emot liv och
välsignelse. När människor går fram
till altaret visar de vem de vill höra
samman med. De bekänner var de
hör hemma. De erkänner att Jesus är
deras Herre och Frälsare.

Mässa

Mässa kallade man gudstjänsten
därför att prästen på slurét sände iväg
folket ut i världen. Gå, sa prästen.
Missa est. Bokstavligen betyder det:
Det ar utsänt. Från altaret skickas

människor fortfarande iväg. Det be-
tyder; Nu har ni tagit emot Jesus.
Han fmns i era kroppar. Han be-
hover er händer, era Hjärtan, era fot-
ter, era huvuden för att bära honom
till andra människor. Ni ska vara
Herrens händer, hjärtan, fötter och
huvud. Ni har inte gudstjänsten för
er själva. Den är en startplats. Nu är
ni sända av Herren ~ hem, till plug-
get, till grannar och vänner.

Ur en nyutkommen konfir-
mandbok av Dag Sandahl och Jan
Cariqvist.


