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I Fokus

Systrarna från MellanÖstern
”Systrarna från Mellan-
Östern” är en ekumenisk 
grupp som samlar arabisk-
talande kristna kvinnor 
från olika länder i Mel-
lanÖstern.

Varje fredag kl 18:00 samlas vi i 
Missionskyrkan, Upplands Väs-

by, för att tillsammans studera bibeln, 
sjunga psalmer, studera och diskutera 
liturgi.
Två gånger i månaden kommer pastor 
Viktor Luka för att undervisa och 
predika för gruppen på arabiska. Pas-
tor Viktor kommer från Egypten. 
Under våren kommer vi också  att få 
besök av andra gästtalare. 
Vi har även andra träffar i den 
arbisktalande gruppen. Vi försöker 
knyta kontakter med de som har 
liknande språk och traditioner. För 
många är det också viktigt att hitta 
vägar in i det svenska samhället.   

Fokus på barnen
Barnens plats är viktig för vår grupp 
och därför har även våra barn verk-
samhet ”söndagskola” på fredagar i 
samband med vuxenträffarna.
Barnens ålder är mellan 4-13 år och 

delas ibland in i olika grupper beroende 
på ålder och närvaro. Genom 
Bibelberättelser, undervisning, sång 
och pyssel får barnen undervisning om 
Bibeln, den kristna tron och dess värde-
ringar. Detta ger en fast grund som 
varar hela livet. Vi vill hjälpa barnen 
att reflektera och bearbeta denna kun-
skap på olika sätt och vår förhoppning 
är att var och en ska känna sig trygg, 
sedd och tagen på allvar. Vi vill även 
att ”söndagsskolan” ska vara en del av 
HELA församlingen och vi gör allt för 
att alla ska ha en jätterolig stund till-
sammans.

Påskfirandet 
Påsktiden firas på samma sätt i de olika 
kyrkorna i Mellanöstern, med lite 
variationer beroende på traditionerna 
från land till land.
Vårt påskfirande börjar redan vid fas-
tan, 50 dagar före påskdagen. Under 
denna period får man ej äta något från 
djurriket.
På skärtorsdagen går vi till kyrkan, där 
prästen tvättar 12 barns fötter, en sym-
bol för när Jesus tvättade lärjungarnas 
fötter.
På långfredagen kläs en bår med blom-
mor, som församlingsmedlemmar tar 
med sig. En Jesusstaty tas ner från kor-
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set och lägges på båren som symbol för 
Jesu korsfästelse. Vissa brukar besöka 
sju kyrkor under denna dag som en 
gammal tradition vilket är symbol på 
de sju kyrkor som är nämnda i Johan-
nes uppenbarelse.
På påskafton går alla som har fastat i 
50 dagar till kyrkan och biktar sig för 
att få nattvarden under påskmässan. 
Man går också  på midnattsmässa och 

efter kl 12 firar man att Jesus har 
återuppstått, de som har fastat får natt-
varden och därmed avslutas fastetiden.
Församlingsmedlemmarna samlas och 
önskar varandra glad påsk och knäcker 
ägg och barnen får även godis. Påsk-
middagen består av lammstek, kyck-
ling, kalkon, ägg mm.

Yvonne Dal

Vad innebär påsken för er:
- Påskägg, påsklov och påskvandring i kyrkan. På 
påskvandringen lär man sig vad påsken handlar om.
- Man brukar få presenter också säger Emelie och Maria. 
Vi brukar få leta påskägg och presenter i vår trädgård, 
eller inomhus om det är dåligt väder.
Vem är det som lägger ut äggen och presenterna: 
- det är våra föräldrar, men vi låtsas att vi tror det är 
påskharen så föräldrarna blir glada.

Simon Jernberg säger:
"Det är en klurig fråga tycker jag, men påsken är den 
största högtiden inom kristendomen anser jag, för det är då 
Jesus verkligen visar hur han är både människa och Gud 
på samma gång. I döden lider han lika mycket som en 
vanlig människa, för att sedan som en gud uppstå från de 
döda på tredje dagen. 
Påsken annars för mig är en trevlig högtid med släkt och 
familj och en härlig tid på året då man börjar ana att 
sommaren snart kommer."

Göran Neider säger:
"För mig har Påsken förändrat karaktär från barn-
domens trista 'gör ingenting', över den stora förändring 
som biskop Ingemar Ströms påskläsning på påskveckans 
morgonandakter i radio för 20 år sedan innebar för mig, 
till nuvarande upplevelse via församlingens Påsk-
vandringsspel.
Ur religiös synpunkt blir Getsemanestunden alltmer den 
viktigaste mötesplatsen under påsken.
Sedan brukar påskaftonen innebära en fest med många 
släktingar som man inte träffar så ofta. Tyvärr påminns 
jag på långfredagen om mitt första och helt oväntade 
ryggskott (har inget med Jesu lidande att göra) "
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