
Hej!

Hoppas, att allt är väl med Dig!

I förra veckans brev skrev vi om att dagen blivit 1 timme och 5 minuter längre 
sedan vintersolståndet 21 december. Det går snabbt nu: idag är dagen 1 timme 

och 30 minuter längre sedan 
vintersolståndet. 

Häromdagen fick jag ett mail från 
södra England med ett nytaget foto: en 
gräsmatta full med snödroppar! Om ett 
par veckor kanske snödroppen blommar 
även här! Man blir rörd och glad i hela 
kroppen när denna näpna blomma 

dyker upp, och envist trotsar snö och frost för att tala om för oss att våren är 
på väg. Snödroppen har glatt människan sedan urminnes tider. En vacker 
legend berättar att när Adam och Eva förvisades från paradiset föll Evas 
tårar till marken. Där växte det upp vita små blommor, som gav henne 
livsglädjen tillbaka. Och livsglädje är precis 
vad snödroppen sprider än idag! Namnet 
snödroppe antyder att blomman klarar snö 
och frost, det latinska namnet är Galanthus 
nivalis, som betyder ungefär mjölkvit blomma 
vid snö. Det är förstås Carl von Linné som 
ligger bakom blommans botaniska namn. Den 
anrika snöklockan (klosterlilja) lär ha införts 
i Sverige från Rom av den heliga Birgittas trädgårdsmästare i Vadstena 
kloster på 1300-talet, och där växer den idag i enorma hav. Liknar 
snödroppen, men är litet större, och kanske ännu mer bedårande. 



På söndag 31 januari är söndagens namn septuagesima. Då börjar en nio 

veckor lång tid som trappstegvis låter allvaret och inlevelsen i Jesu lidande bli 
större fram till korsdöden på 
långfredagen. Sedan kommer 
påskens glädje! Tillsammans 
omfattar förfasta och fasta sjuttio 
dagar. Septuagesima betyder ”den 
sjuttionde dagen”, eftersom den 
infaller i veckan där den sjuttionde dagen före påsk ligger. Temat för denna 
söndag är ”Nåd och tjänst”.
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING: Jeremia kapitel 9, vers 23-24. Så säger Herren: 
Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över 
sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta: att han har insikt och kunskap 
om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag 
min glädje, säger Herren. 

EPISTEL LÄSNING: Första korinthierbrevet kapitel 1, vers 1-3. Från Paulus, genom Guds 
vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i 
Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans 
med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. 
Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. 

EVANGELIE LÄSNING: Matteusevangeliet kapitel 20, vers 1-16  Med himmelriket är det 
som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. 
Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till 
vingården. 
Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. 
Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’ 
Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. 
Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg 
några andra stå där sade han: ’Varför står ni här 
hela dagen utan att arbeta?’ 
De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade 
han: ’Gå bort till vingården, ni också.’ 
På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: 
’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. 
Börja med dem som kom sist och sluta med de 
första.’  
De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och 
fick en denar var. 
När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de 
också. 



Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, 
och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’ 
Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en 
denar, ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. 
Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att 
jag är god?’ 
Så skall de sista bli först och de första sist.” 

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, är en pricip där varje 
individ får det den behöver och ger vad den kan. Problemet är kanske att vi 
ofta både vill ha mer än vi behöver och inte alltid ger allt vi kan. 
Psalm 290 vers 1 och 5:                                                            Herre, din dag var också lik en 
vanlig arbetsdag. Fast himlens härlighet var din, du levde här som jag. 

Mitt i all omsorg för mitt liv mitt hjärta finns hos dig, och i min vardag glad jag vet att du 
välsignar mig.  



                    Hälsningar från Suzanne


