
Påskfirande 

i Missionskyrkan 

 
Välkommen att fira den kristna kyrkans 

största högtid med Missionskyrkan. 
Deltagandet kan ske både genom närvaro 

vid samlingar, genom bön och egna bibelstudier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen! 

 

PÅSKAFTON 
Påskaftons natt är en traditionell dophögtid och tid för dopbekräftelse. 
Jesus vilar i sin grav. Lärjungarna våndas, tvivlar, ber och räds människor och 
död. Vad har hänt? Hur kunde Guds son dö? Men allt han sa och gjorde? Var 
allt en bluff? Tvivlet gnager i hjärtat. Världen omkring snurrar på som vanligt och 
folk firar den traditionella påskhögtiden, som de alltid har gjort. Lärjungarnas 
och Jesu efterföljares värld är som i ett vakuum av tvivel, ångest och vanmakt. 
Det fördolda sker, det Gud gör utanför mänsklig tid och jordliga rum. 
Frälsningsplanen som övergår mänskligt förstånd och sker utan mänsklig 
påverkan. Guds kärlek till sin skapelse räddar oss, Guds nåd. 
Joh 3:16 
 

PÅSKDAGEN 
Första söndagen e. första fullmåne e. vårdagjämningen. 
Det onda har besegrats och Jesus uppstår ifrån döden. Kvinnorna besöker 
graven så fort sabbaten är över när dagen gryr, för att bereda den döda 
kroppen. De vet vad de ska göra och förväntar sig inget annat än sorg. De 
överraskas av ljus och ängelns glada hälsningar att Jesus lever! Vilken oerhörd 
chock, vilket fantastiskt budskap! Alla måste få veta! Guds under har skett! 
Matt 28:1-10. Psalm 515 
 

ANNANDAG PÅSK 
Möten med den uppståndne sker. Det ingen tror kan hända har hänt, ses med 
egna ögon och upplevs med egna händer. Livet vänds upp och ner igen! 
Mitt eget möte med Jesus, vad hände? Vilka vägval och människor har Gud 
sänt i min väg, kan jag se dem? Skeenden i livet, varför blev det så? Varför är 
jag kristen? Varför kyrka/församling?  
Gud vill återupprätta kärleksrelationen Gud - människa.  
Jesus frågar: -" Älskar du mig?" Älskar jag dig Gud? 
Joh 21:15-17 Jesus frågar Petrus. 
 

PÅSKTIDEN 
Jesus visar sig upprepade gånger under 40 dagar efter påsk, till och med Kristi 
himmelfärds dag. Ryktet om Jesu uppståndelse sprids. Påsktiden har sin 
kulmen på pingstdagen då den heliga Anden utgjuts. Gud lämnar oss inte i 
sticket. Anden, hjälparen, omger oss. De troendes kärlek till Gud driver dem att 
berätta för hela världen om det de sett och varit med om, och de vågade sitt liv 
för det Jesus gjort och berättat för dem och för oss alla! 
Joh 14:15-27, Apg 1:5-11, 2:1-12 Den heliga anden,  
Luk 24:50-53 Himmelsfärden 
 

SÅNG 
758 Visa mig Herre din väg…, låt mig vandra i din sanning 
336 Jag vill ge dig, O Herre, min lovsång 
732 Guds son en gång i morgonglans 

 
 



Denna folder är en enkel guide genom påsken med historia, 
tankar och bibelord som kan ge varje dag och period extra djup 
och innebörd. Läs gärna ett eller flera av evangelierna i sin helhet 
(Matteus, Markus, Lukas, Johannes) för inlevelsens skull. De ger 
fyra väldigt lika och olika berättelser om vem Jesus var och vad 
han gjorde. Låt din inlevelseförmåga och fantasi ta dig med på en 
resa i tiden, så att ”då blir nu” i Guds passionshistoria. En historia 
vi alla är en del av... 
 
 
FASTLAGEN 
De tre dagarna fastlagssöndag, fastlagsmåndag och fettisdag kallas fastlagen. 
Dessa dagar festar man i katolska länder med nöjen och karnevaler. 
Fastlagsbullen, också kallad semlan, avnjuts dagen före fastan. 
Själva vetebullen ingick förr i fastematen, men med tillägg av mandelmassa och 
grädde så kom den att höra hemma på fettisdagen. 
Fastlagsriset (påskriset) symboliserar de 40 slag Jesus gisslades med, liksom 
de bortgallrade, ansade och beskurna kvistar som rensas bort för att ge kraft till 
bättre frukt. En av Jesu många liknelser vi kan spegla våra egna liv i. Blir jag 
ansad för att bära bära frukt? 
Luk 6:43-45 Varje träd, 13:6-9 Liknelsen om fikonträdet. 
 
 

ASKONSDAG - FASTAN. Bot, bön och allmosor 
Ångerns och botens dag. I vissa länder beströr man sitt huvud med aska som 
ett tecken på ånger. Fastan börjar och pågår i 40 dagar. Jesus går ut i öknen 
och förbereder sig. Hur kan vi förbereda oss inför Guds vilja och frälsningsplan? 
Fasta är att avhålla sig från något som ett led i personlig och religiös askes eller 
som förberedelse för liturgiska handlingar t.ex. påskens drama och budskap, 
samt vid vissa medicinska ingrepp. Vintertid är vi av olika anledningar mer 
mottagliga för infektioner och en fasta från mat är att bjuda in dessa. Men 
avhållsamheten kan dock gälla något helt annat som du själv upplever har tagit 
över eller påverkar för stor del av ditt livsutrymme (TV:n, datorn?) eller kanske 
på ett negativt sätt (kaffe, choklad?). Under fastan kan man själv välja att avstå 
från något en del av dagen eller fastetiden för att ge den tiden till något man 
längtat efter, t.ex. familj och vänner, liksom bön och bibelläsning inför påsken. 
Jesus talade ofta om faran i att bli bunden av ägodelar. Vad "binder" oss idag? 
Jesus gav sitt liv för oss. Vad ger vi av oss själva till Gud? Jesus manade sina 
lärjungar till stor, nästan lättsinnig, frikostighet. Att fasta på detta sätt kan ge en 
ny dimension till påskbudskapets närvaro i våra hjärtan och tankar (men är 
naturligtvis helt frivilligt). 
Matt 4:1-11 Jesus i öknen, 6:1-4 Om allmosor, 6:5-8 När du ber,  
6:16-18 Säck och aska, 6:19-21 Skatter i himlen.  

PALMSÖNDAG 
Människan jublar och triumferar som i segerrus! Jesus tågar in i Jerusalem 
och många tror att det politiska upproret är nära, att befrielsen från romarnas 
förtryck ska infrias. Jesus talar om en annan befrielse, ett annat rike, att han 
ska dö. Lärjungarna förstår inte och många blir besvikna. Den uråldriga 
bilden av Messias, frälsaren,  och den verklige Jesus Kristus gick inte ihop. 
Judas förstår inte heller utan rådslår med de som hatar Jesus. 
Matt 21:1-17 Intåget i Jerusalem, templet rensas. Matt 23 Anklagelser.., 
verop, Jesu klagan. 
 

STILLA VECKAN - DYMMELVECKAN - PÅSKVECKAN 
Från palmsöndag till påskdagen. 
Många rådslag äger rum med onda och goda avsikter. Sker något av detta 
mot Guds plan? Vad är Guds plan med mitt liv? Ta dig tid att umgås med 
dina egna känslor och tankar, det vi ofta missar i vardagens sysslobörda. 
Öva stillhet och närvaro i nuet.  
 

DYMMELONSDAG 
"Dymmel" av fornsvenskans dymbel = träkläpp varmed kyrkklockornas klang 
dämpades. Jesus talar för tredje gången om för sina lärjungar vad som 
väntar de närmaste dagarna, men de förstår fortfarande inte, utan blir bara 
bedrövade. Det är för stort, overkligt och hemskt för att förstå. Allas liv och 
framtidstro kommer att raseras inom några timmar. 
Matt 26:1-5 Planer på att döda Jesus. 
 

SKÄRTORSDAG 
"Skär-" av fornsvenskans skaera = rena. Botgöraren rengörs från den aska 
de beströtts med på askonsdagen. Judarna firar befrielsen från förtrycket i 
Egypten, men lärjungarna får veta att Jesus måste dö för att människorna 
ska få verklig frihet. Nattvardsbordet i våra kyrkor dukas av. Jesus instiftar 
nattvarden. För alla inbjudna vänds festen till en fråga om liv och död. 
Kampen i Getsemane trädgård  
Matt 26:17-30 Påskmåltiden förbereds. 
 

LÅNGFREDAG 
Kyrkklockor och orgeln är tysta. En törnekrans och fem röda rosor som 
symobliserar Jesu sår, står på nattvardsbordet. Jesus Kristus blir förrådd av 
en vän sin ”broder”, förhörs, hånas, torteras, förnekas, korsfästs och lider en 
plågsam död. I en lång utdragen kamp ger Guds son Jesus sitt liv för att 
besegra döden. Guds kärlek segrar genom  lidandet. Människor torteras och 
dödas p.g.a sina åsikter och makthavares godtycke. Hur kämpa mot det 
onda idag? Hur följa Jesus? 
Matt 26:47-27:66. 


