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Vilket liv det blev!!!
Snart står påsken för dörren. Vi ser fram emot en härlig vårvintertid! Förhoppningsvis
med många lediga sköna dagar i Guds ljuvliga natur.
Men vad är det vi firar egentligen? Det började verkligen inte som någon idyllisk fritidsresa för de första inblandade – Jesus och lärjungarna. Anklagelser om högförräderi, blasfemi och uppvigling av folk. Dessutom av svek bland vänner, flykt från sanningen och förrådande av vänner. Inga goda odds för framgång och en lyckad framtid.
I Nya testamentets evangelier kan vi följa allt detta. Det hände mitt i verkligheten. En
bestämd tidpunkt i historien, på angivna platser som vi fortfarande kan besöka. De
flesta av episoderna kan verifieras som historiska händelser. Men vilken betydelse har
detta som hände?
Påskdagens oväntade händelser med en tom grav, den uppståndnes besök hos de
instängda och vettskrämda lärjungarna! Lärjungarnas totala förändring till frimodiga
människor som vittnar om en levande herre, med risk för sitt eget liv!
VILKET LIV DET BLEV! I dubbel bemärkelse! Det nya var och är en ny ordning för livet:
stället för från liv till död blev det: från DÖD TILL LIV!!!
Helt otroligt, det är sant! Men likväl startade något som pågår än idag. Påskens alla
gudstjänster runt om i världen och även i Tärna församlings kyrkor och kapell.
Det otroliga är det har satt sina spår så djupt i historien, även vår historia. Varje gudstjänst som firas i våra kyrkor, varje ljus som tänds i våra kyrkor och kapell året runt är
en påminnelse om det otroliga: Kristus är uppstånden – ja, han är sannerligen uppstånden.

pastorsexpedition:

Döden har inte längre sista ordet – livet, ljuset har segrat. Våren vackra väder med
soliga dagar är bara en spegelbild av detta påskens under!

To 10:00 – 14:00

Glad påsk m.fl. dagar

Fr 10:00 – 14:.00

Peder Jonson

Tel. 0954 10001

Tf kh
Tärna församling

Välkommen till kyrkan
7/4 5 i fastan

14/4 Palmsöndag
18/4 Skärtorsdagen

19/4 Långfredagen
21/4 Påskdagen

11.00

Gudstjänst i Tärna Kyrka E Svedberg

12.00

Skoter Gudstjänst i Bjellojaure

12.30

Mässa på Vikbacka P. Jonson

18.00

Mässa i Tärna kyrka. P. Jonson

19.00

Sam lyst med Hemavan kapell

8.00

22/4 Annandag påsk 18.00

P .Jonson

Påskotta i Tärna kyrka. P. Jonson
Mässa i Vila kapell. a P. Jonson
Tag med fika korg.

30/5

Kommande :

11.00

Kristi himmelfärds dag
2/6 Sön. före pingst 11.00

Gudstjänst, Frälsningsarmén i
Voijtjajaure, Åke o Edit Löfgren
Konfirmation i Tärna kyrka

P. Jonson och E. Svedberg

Med reservation för ändringar så håll koll på annonsering i ”Bladet”
eller på vår hemsida www.tarnaforsamling.se

Ekumenisk bön i Tärna kyrka
17/4, 8/5 och 22/5 onsdagar

Klockan 18.00
VÄLKOMNA!

Palmsöndagen 14 april
Skoter gudstjänst i Bjellojaure
klockan

12.00

Tag med egen matsäck

Så älskade Gud världen att han
gav den sin ende son, för att de
som tror på honom inte skall gå
under utan ha evigt liv.
Joh 3:16
Jag älskar påsken.
Jag älskar vårvintern och möjligheten att vara ute i
förhoppningsvis soldränkta snödrivor.
Jag älskar också att höra de
dramatiska berättelserna om Jesus
död och uppståndelse. Trots att
jag läst och hört dessa berättelser
så många gånger så griper de
ändå tag i mig. Framförallt för att
de är sanna. Framförallt för att de
gör stor skillnad i mitt liv.
Jesus bröt dödens förbannelse på
korset, han gjorde de omöjliga
möjligt, han uppstod och han
gjorde det för mig. Han gjorde
det för dig. För: Så älskade Gud
världen att han gav den sin ende
son, för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt
liv. Joh 3:16
Men önskan om en välsignad
påsk med mycket sol och
gemenskap.
Elisabet Svedberg

Präst i EFS tjänst i Tärnafjällen.

”Mässa i dragspelston”
i Tärna kyrka
Söndagen 12/5 kl. 11.00
medverkar gör Pi Erlandsson,
Tärnakören, Dragpelsklubben med Damkören
från Lycksele.

Välkommna!

STORT TACK
Till ER ALLA
som ställde upp med fettisdags arrangemanget i
Föramlingshemmet.

