
 

 

 

 

 

 

Arvika sätter upp en livsvandring med påskens budskap i 
elljusspår, vid utsiktsplatser och i stan, för att på så sätt 
erbjuda påskens budskap till Arvikas invånare. 
  



 

 

Hur firar vi påsk i 
Coronatider? 
I många kyrkor är 

gudstjänsterna nu pausade 
eftersom vi skulle samla för 

många människor om vi firade 
gudstjänst. Vi vill därför erbjuda 

en livsvandring så att du här i 
naturen har möjlighet att 
reflektera över påskens 

budskap. 
 



 

 

På Palmsöndagen rider Jesus in i 
Jerusalem på en åsna. Folket breder 
ut sina mantlar och strör ut palmer 
och ropar: ”Hosianna! Välsignad är 
han som kommer i Herrens namn!” 

Jesus hyllas som kung, men han 
rider inte in på en stridshäst utan på 
en enkel åsna. Han vill leda våra steg 

in på fredens väg. 
Hosianna betyder: Rädda oss! Vad 
skulle du önska att Jesus räddade 

oss ifrån? 
 



 

 

 

Intåget i Jerusalem inleder Jesu sista 
vecka i livet. Den kallas stilla veckan.  
Följer vi med Jesus nu kommer han 
ta oss med på resan genom lidande 

och död till uppståndelse. 
Han gör den här resan för vår skull 

för att Gud älskar oss.  
”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) 
 



 

 

Folket hyllar Jesus men ledarna vill 
döda honom. Judas är besviken. 
Kanske hade han önskat att Jesus 
hade en annan plan än att dö för 

våra synder. Kanske hade han önskat 
uppror mot romarna. Judas förråder 

Jesus för trettio silverpenningar. 
Har du någon gång känt dig förrådd 
eller förrått någon annan? Det bor 
en Judas i oss alla. Det är därför vi 

alla behöver den förlåtelse Jesus kan 
ge.  

 



 

 

Vid den sista måltiden instiftar Jesus 
ett nytt förbund med sina lärjungar. 
De ska minnas honom när de äter 

brödet och dricker vinet. Gör de fel 
ska de be om förlåtelse och vända 
om. Jesus ska låta deras synder dö 
med honom på korset för att de en 
dag ska kunna uppstå med honom. 
Han ska öppna vägen till Gud och 

det eviga livet. Nattvarden är tecken 
på att man vill vara en del av det nya 

förbundet och leva nära Jesus. 



 

 

Samma natt grips Jesus i en trädgård 
som kallas Getsemane. Lärjungarna 
som lovat att vaka, somnar.  Judas 

förråder och Petrus förnekar. I 
lärjungarnas rädsla och svek möter 
vi våra egna skuggsidor. Det finns 

inget tjusigt eller heroiskt i 
berättelserna om lärjungarnas sista 
tid med Jesus. Ändå är det med just 
dessa lärjungar och med oss Jesus 
sluter sitt förbund. Finns det något 



 

du just nu skulle vilja be Gud eller en 
människa om förlåtelse för?  

 

  



 

Under natten förhörs Jesus. Falska vittnen 
kallas in och på morgonen förs han till 
Pontius Pilatus palats. Pilatus anser att 
Jesus är oskyldig, men dömer honom 

ändå till döden. Han faller för trycket från 
de inhemska ledarna och folket som 

mutats till att ropa ”Korsfäst! Korsfäst!”. 
Kanske är han rädd för uppror och tänker 
att det är värt att offra en oskyldig för att 
bevara lugnet. Han är strategisk, även när 

det kostar en människa livet. Jesus 
utlämnas för att dö. Be för ledare i världen 

som nu måste fatta svåra beslut.  
 

 

 

  



 

Jesus korsfästs på en kulle som 
kallades Golgata. Många människor 

är samlade. Några har förnedrat 
Jesus, andra har dömt honom till 

döden. Rövarna bredvid honom har 
gjort sig skyldiga till egna brott. Inför 
korset är de alla skyldiga. Alla utom 
Jesus som dör oskyldig. Ett av hans 
sista ord på korset är: ”Herre, förlåt 

dem. För de vet inte vad de gör.” 
Ta emot orden som en hälsning 
också till dig. Jesus är beredd att 

förlåta oss alla. 
 

 



 

Kristen tro börjar vid korset. Vi 
vänder oss till Gud när vi inser våra 
behov och vår litenhet. När det är 
kris. När vi känner oss otillräckliga 

eller maktlösa. Och Jesus svarar oss: 
”redan idag kommer du att vara 

med mig i mitt rike”. Guds rike börjar 
här och varar bortom döden. Vi 

kommer till korset med vår svaghet 
och får gå därifrån befriade.  

Vill du välkomna Jesus, och ta emot 
det han gjort för dig, så att han går 

med dig i både liv och död? 

 



 

Jesus läggs i en grav men när 
kvinnorna kommer dit den tredje 
dagen är graven tom. Jesus har 
uppstått och lever! Han visar sig för 
lärjungarna vid flera tillfällen. Jesus 
har besegrat döden. Därför kan 
Paulus trotsigt skriva i Bibeln: Död, 
var är din seger? Död, var är din 
udd? Under påsken firar vi Jesu 
uppståndelse i väntan på vår egen.  

Glad påsk! 
 

 


