
Skärtorsdagsvandring  
från Dalby heligkorskyrka  

till Sankt Knuts Kyrka på Linero 



Första stoppet - Dalby Heligkorskyrka 
 
Gud,  
du ger och vi får ta emot för att ge vidare.  
Hjälp oss att leva så –  
med öppna händer: mottagande och utgivande! 
Hjälp oss att leva som pilgrimer –  
ett steg i taget.  
Hjälp oss att lita på att din omsorg skall bära oss.  
I maktlösheten kan vi finna styrka,  
i styrkan kan vi ana sårbarheten –  
som för oss in i din nåd.  
Ensamma orkar vi inte fram till målet,  
men du går vid vår sida.  
Du vår käpp och stav, våra fötters lykta.  
Amen 

Psalm 23 
 
Herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig. 
Han för mig i vall på gröna ängar, 
han låter mig vila vid lugna vatten. 
Han ger mig ny kraft 
och leder mig på rätta vägar, 
sitt namn till ära. 
Inte ens i den mörkaste dal 
fruktar jag något ont, 
ty du är med mig, 
din käpp och din stav gör mig trygg. 
Du dukar ett bord för mig 
i mina fienders åsyn, 
du smörjer mitt huvud med olja 
och fyller min bägare till brädden. 
Din godhet och nåd skall följa mig 
varje dag i mitt liv, 
och Herrens hus skall vara mitt hem 
så länge jag lever. 



Den väg jag vandrar – Kristus, vandra den med mig! 
Må jag föra välsignelse med mig dit jag går.  
Må himmel och jord inneslutas i mina böner.  
 
Herre, visa mig din väg, 
Och gör mig villig att vandra den.  
 
Amen.  

Andra stoppet – På berget 
 
Välsigna denna plats där jag får söka 
återhämtning.  
Du förde mig hit, du ledde mina steg. 
Välsigna mig och mina följeslagare, 
de som vandrar samma väg som jag.  
Välsigna mina vila. 
Låt mig få känna din frid.  
Amen  

Läsning ur Matteusevangeliet kapitel 26 
 
Första dagen av det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och 
frågade: »Var vill du att vi skall ordna för påskmåltiden åt dig?« Han svarade: 
»Gå in till staden och hälsa den och den att er mästare säger: Min stund är 
nära. Jag vill hålla påskmåltid hos dig med mina lärjungar.« Lärjungarna gjorde 
som Jesus hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. 
 



Den väg jag vandrar – Kristus, vandra den med mig! 
Må jag föra välsignelse med mig dit jag går.  
Må himmel och jord inneslutas i mina böner.  
 
Herre, visa mig din väg, 
Och gör mig villig att vandra den.  

Tredje stoppet 
 
När vi kommer till dig, Gud,  
med de böner som inga ord räcker till 
för,  
med den smärta som vi inte orkar bära,  
med de frågor som inte ger oss ro,  
möt oss då…  
Gråt med oss…  
Dela vår sorg…  
Bär oss…  
Amen.  

Läsning ur Matteusevangeliet kapitel 26 
 
På kvällen lade han sig till bords med de tolv. Medan de åt sade han: 
»Sannerligen, en av er skall förråda mig.« De blev mycket bedrövade och bör-
jade fråga honom, en efter en: »Det är väl inte jag, herre?« Han svarade: »Den 
som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han skall förråda 
mig. Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den 
människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för 
den människan om hon aldrig hade blivit född.« Judas, som skulle förråda ho-
nom, sade: »Det är väl inte jag, rabbi?« Jesus svarade: »Du har själv sagt det.«  



Den väg jag vandrar – Kristus, vandra den med mig! 
Må jag föra välsignelse med mig dit jag går.  
Må himmel och jord inneslutas i mina böner.  
 
Herre, visa mig din väg, 
Och gör mig villig att vandra den.  

Fjärde stoppet – Sankt Knuts kyrka  
 
Vilar i tystnaden.  
Jag är i dig.  
Du i mig.  
I förvandlingens strömfåra.  
I min väntan hör jag dig.  
I mitt mörker är du nära,  
längst in i min ensamhet.  
I mitt nederlag är jag öppen för din seger.  
I min nakenhet är jag smyckad,  
famnad och buren av din kärleks blick.  
Jag ser på mina tomma händer  
och ser  
att de är fulla av din nåd.  



Läsning ur Matteusevangeliet kapitel 26 
 
Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han 
det, gav åt sina lärjungar och sade: »Tag och ät, detta är min kropp.« Och 
han tog en bägare, och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och 
sade: »Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgju-
tet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er: nu kommer jag inte att 
dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vi-
net med er i min faders rike.« När de hade sjungit lovsången gick de ut till 
Olivberget. 
 

Välsignelseord 

Må Gud, Fadern, som skapade oss, välsigna oss.  

Må Gud, Sonen, som återlöste oss, sända oss läkedom.  

Må Gud, den heliga Ande, som ger oss liv, vara inom oss.  

Må Gud ge oss ögon att se Gud,  

öron att höra Gud,  

händer som kan utföra Guds verk.  

Må vi vandra med Gud och vittna om Guds nåd.  

Må fredens ängel vaka över oss  

och till slut leda oss in i det eviga livet. 



Nattvarden—en bild för den himmelska måltiden och för 

den nya Skapelsen 

 

Nattvardsfirandet är en bild för den himmelska måltiden. Himmelen besk-

rivs som ett gästabud där maten räcker åt alla och där ingen längre lämnas 

hungrig och övergiven. 

I berättelserna om hur Jesus mättar tusentals människor med några bröd 

och fiskar blir detta särskilt tydligt. Mitt i ödemarken, kan Jesus göra så att 

det mycket lite räcker och blir över. Vi kan se nattvarden som ett delandets 

mirakel, en påminnelse om att Gud är med i all gemenskap där vi ser till 

varandras behov—och att Gud kan göra mycket av våra begränsade resur-

ser.  

Har nattvarden något viktigt att förmedla också i den ekologiska kris som vi 

befinner oss i? Finns det något hopp i nattvarden som kan tillämpas för 

den situationen? Kan Judas förräderi hjälpa oss att få syn på vårt eget an-

svar, vår egen skuld? Kanske kan förräderiet också bli ett tecken till hopp, 

när vi ser hur det som varit brustet åter kan bli helt.   



Likt vårdagssol i morgonglöd  

gick Jesus fram ur natt och död  

till liv förutan lika.  

Därför så länge världen står,  

det efter vinter kommer vår  

också i andens rike.  

Som fåglars kör i lund och mark  

besjunger våren blid och stark  

och livets alla under,  

vi må besjunga med varann,  

hans liv, som döden övervann  

i jordens morgonstunder.  

Snart alla ängar står i skrud,  

och skogen kläder sig som brud,  

när livets krafter blomma.  

Så komme vår i Jesu namn  

i folkens liv, i kyrkans famn,  

till alla själars fromma.  

 

Svps 198 









Hitta till den digitala kartan på  

http://www.pilgrimsvagen.se/aktivitet/skartorsdagsvandring/ 

 


