Hej!
Hoppas, att allt är väl med dig!
I trädgården har vi haft besök av sidensvansen.
Den är stor som en stare men upplevs större då
den har en kompakt kropp med tjock hals och
stort huvud. Den har ett mycket karaktäristiskt läte som ofta hörs från
överﬂygande ﬂockar. Lätet beskrivs som ett plingande av silverklockor.
Sidensvansen häckar i barrskogsbältets nordligare delar i
nordvästra Nordamerika, Europa och Asien. Vintertid är den en så kallad
strykfågel, det vill säga en partiell ﬂyttfågel, och drar då omkring i stora
nomadiska ﬂockar. Mängden fåglar varierar beroende på tillgången på föda,
exempelvis rönnbär. Om bärtillgången är låg i häckningsområdet, drar den
söderut.
Söndag 14 februari är det Fastlagssöndagen, söndagen före fastan. Tema för
söndagen är ”Kärlekens väg”. Fastan är en tid av eftertanke inför påsken. På
Fastlagssöndagen började Jesus och lärjungarna vandringen mot Jerusalem.
Under fastan öppnar vi våra medvetanden för andra människors lidande.
Fastlagssöndagen och fettisdagen två dagar senare kallas med ett gemensamt
namn för fastlagen. Det är festdagar och i gammal tid ﬁrades karneval dessa
dagar. Med rejält festande tog man adjö av vardagen och gick in i fastans
måttfullhet med mat och dryck. Ordet karneval kommer av
latinets ”carne vale” som betyder ”farväl kött”. Fastlagen är
alltså fastans raka motsats.
Fettisdagen (i år 16 februari), även kallad vita tisdagen är
dagen före askonsdagen då fastan börjar. Enligt traditionen
ska vi äta semlor denna dag, som ett sätt att äta upp sig inför den långa
fastan. Fastan bryts sedan på påsknatten. Ordet semla kommer från latinets
”simila” som betyder vetemjöl. Fastlagsbrödet bakades ursprungligen utan
några kryddor men blev smakrikare med tiden. På 1500-talet började man

gröpa ur det och blandade innehållet med grädde eller kokade det med grädde
och smör varefter brödet fylldes med röran. När mandeln blev en ingrediens i
Nordeuropas kök började man istället att blanda brödets innehåll med grädde
och mandel.
Askonsdagen (i år 17 februari) är dagen då fastan börjar. Från katolsk
kristen tradition ﬁras i många kyrkor askonsdagsmässa. Vid den får man
ibland ett kors av aska tecknat i pannan, som ett uttryck för fastans innehåll
om Jesu vandring mot korset, och korsets betydelse av rörelsen genom död till
nytt liv.
GAMMALTESTAMENTLIG Jesaja kapitel 52, vers 13-15 Min
tjänare skall ha framgång,
han skall bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över
honom, så vanställt var hans yttre,
så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att
häpna, och kungar förstummas inför honom, ty de ser något de
aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat.
EPISTEL Första korinthierbrevet kapitel 13, vers 1-13 Om jag
talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är
jag bara ekande brons, en skrällande cymbal.
Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har
all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.
Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag
ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte
uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen
något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den,
allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den
profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall
förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men
när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag
som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev
vuxen har jag lagt bort det barnsliga.Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot
ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 18, vers 31-43 Han samlade de tolv omkring sig och sade till
dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i
uppfyllelse.
Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de
skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.”
Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå
vad han sade .När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en
folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från

Nasaret gick förbi, och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” De som gick
främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.”
Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus:
”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.” Jesus sade:
”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade
Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.

På söndag är det även Alla hjärtans dag, som är en ny kalendarisk högtid i
Norden, trots att den har medeltida ursprung. Dagens namn är Valentin efter
ett romerskt helgon. De första mångfaldigade Valentinkorten dök upp i
England på 1400-talet, och under 1700-talet såldes kommersiellt framställda
kort. Valentinbrevens ursprung beror antagligen på att den fängslade Valentin
lärde känna fångvaktarens dotter, och innan han dog skrev han ett
avskedsbrev och undertecknade med ”din Valentin”. Det skulle vara det första
valentinbrevet. Men högtiden har även koppling till en romersk vårhögtid, som
hölls i mitten av februari.
Söndag 14 februari kl 11.00 ﬁras ställföreträdande gudstjänst i Svarttorps
kyrka. Möjlighet till enskild nattvard kl 12 -12.30. Kollekt till ACT Svenska
kyrkan. Vill du bidra, så är swish nr 123 664 33 24 eller Bg 5463-9422. Du
kan se webb-gudstjänst på hemsidan: www.lekerydsforsamling.se.
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