
Kära vänner, 
här kommer ett litet påskbrev från EFS-kyrkan!

Ja vi närmar oss påsk nu, vilket känns jättehärligt! Våren ligger i luften och det blir ljusare dag för 
dag. Samtidigt kastar Covid-19 en skugga över i princip hela vår värld just nu, och påverkar även 
oss här i Luleå. Vi vill ta vårt ansvar gentemot varandra och samhället, och gör därför ett uppehåll i 
de vanliga söndagsgudstjänsterna för en tid framöver. Vår plan och intention är att ändå hålla 
kyrkan öppen för t.ex. bön och stillhet en stund under söndagarna, med undantag för påskhelgen. 
Vi håller er uppdaterade!

Påsken är kyrkans största högtid och det är förstås tråkigt att vi och många andra kristna runtom i 
världen inte kan fira tillsammans detta år. Samtidigt behöver vi inte misströsta då det finns gott om 
möjligheter att fira gudstjänst på andra sätt! Vi påminner om webbgudstjänsterna på efsplay.nu men 
också om tv-gudstjänsterna, som denna påsk har en väldigt lokal prägel - Nederluleå församling. 
På vår hemsida efslulea.se har vi samlat ihop fler tips, både sådant att se på och lyssna till. 
Vi har alltså alla möjligheter att ta del av påskfirandet även om vi inte träffar varandra. 

Webbgudstjänsterna erbjuder förvisso inget webbfika, men det behöver inte hindra oss från att 
fika hemma. Och varför då inte passa på att ringa till någon som vi inte hört av på länge och ta en 
”distansfika”? Vill man så kan man även betala en slant för fikat via Swish eller bankgiro. Luleå 
hockeys supportrar köpte fiktiva hockeybiljetter, och då tänker vi att vi kanske kan köpa fiktiva 
fikabiljetter! Glöm heller inte bort möjligheten att ge kollekt. Swish fika: 123 674 30 17, kollekt:  
123 013 37 44 och bankgiro: 5404-5141.

Veckan före påsk kallas också för stilla veckan. Ett tips för den som vill är att denna vecka och helg 
följa händelserna i Jesu liv, död och uppståndelse genom de bibliska texterna. I kyrkorna läser man i
år ur Matteusevangeliet kapitel 26-28. Texterna som läses under veckan finns i många psalmböcker 
under rubriken ”Passionsgudstjänster” (titta i innehållsförteckningen). Den som inte har en 
psalmbok men vill följa med i kyrkoårets texter under påskhelgen kan gå in på evangelieboken.se 
för bibelhänvisningar. Ett annat alternativ är att ladda ned mobilappen ”Kyrkoåret” (kostar en liten 
slant). De här källorna kan förstås vara bra att ha annars också! Men läs gärna på något sätt, för det 
är väldigt fint att få leva med i påskdramat.

Och på många sätt har påskens drama en hel del gemensamt med det drama som just nu utspelar sig
i vår värld: det handlar om döden och livet. Runtom i världen arbetar man för fullt med att ta fram 
ett vaccin mot Covid-19, ytterst sett för att rädda människors liv. Det är förstås något fantastiskt, 
och samtidigt så gömmer sig i hjärtat av påskens händelser något ännu större: löftet om ett liv 
bortom döden. ”Jag är uppståndelsen och livet”, säger Jesus, ”Den som tror på mig skall leva om 
han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö”. Vilket ofattbart hopp vi 
har i vår tro, både jordiskt och himmelskt, och kanske kan den påsk vi nu går emot få ge oss både 
styrka och värdefulla perspektiv mitt i allt som sker runtomkring!

Med de orden önskar vi er en riktigt glad och fridfull påsk, med förhoppningen om att vi snart 
ska kunna träffas som vanligt igen. Titta gärna in på vår hemsida då och då, om ni har möjlighet.

Sköt om er och håll kontakt med varandra!

Joel och Ulrica


