Hej!
Hoppas, att allt är väl med dig!
En psalm, som vi ofta sjunger i fastetider är nr 45, ”Jesus för världen”. Texten
till denna välkända psalm är skriven av Lina Sandell. Hon har skrivit i
bönens form. Det är jag, som ber inte vi. Detta personliga jag- perspektiv är
vanligt i många psalmer och sånger från 1800-talets väckelsetid. Texten är full
av positiva ord, trots att
den handlar om det
svåraste av allt. Vi sjunger
om det yttersta lidandet,
om Jesu oﬀer på korset,
men med vilka ord! Linas
tydliggör enkelt
ytterligheterna oﬀer och
liv, lidande och frihet. Gud har försonat sig
med sin värld och med varje människa genom
att oﬀra sin egen son.
1. Jesus för världen givit sitt liv,
öppnade ögon, Herre, mig giv!
Mig att förlossa offrar han sig,
då han på korset dör ock för mig.
2. O vilken kärlek, underbar, sann!
Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri,
vill jag hans egen evigt nu bli.
3. Tag mig då, Herre, upp till ditt barn.
Lös mig från alla frestarens garn.
Lär mig att leva, leva för dig,
glad i din kärlek, offrande mig.

På söndag, 21 februari, är det Första söndagen i fastan. Rubrik för dagen är
”Prövningens stund”.

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING: Första Moseboken kapitel 16, vers 1-13. Abrams
hustru Saraj hade inte fött honom några barn. Hon hade en egyptisk slavflicka som hette
Hagar, och en dag sade Saraj till Abram: ”Herren har gjort mig ofruktsam. Gå till min
slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne.” Abram samtyckte, och så tog Saraj,
Abrams hustru, sin egyptiska slavflicka Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott
tio år i Kanaan. Abram låg med Hagar, och hon blev havande. Men när hon märkte att hon
väntade barn började hon se ner på sin matmor. Då sade Saraj till Abram: ”Denna skymf är
ditt fel! Jag lade själv min slavflicka i din famn, men när hon märkte att hon väntade barn
började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig!” Abram svarade Saraj: ”Du
bestämmer själv över din slavflicka — gör vad du vill med henne!” Saraj bestraffade henne,
men då rymde hon. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på vägen till Shur.
”Hagar”, sade han, ”Sarajs slavflicka, varifrån kommer du och vart är du på väg?” Hon
svarade: ”Jag har rymt från min matmor Saraj.”
Då sade han till henne: ”Vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne.”
Och Herrens ängel sade: ”Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan
räkna dem.” Herrens ängel sade till henne: ”Du är havande och skall föda en son,
och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan.
Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom.
Öster om alla sina bröder skall han bo.” Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett
namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv?”
EPISTEL Hebreerbrevet kapitel 4, vers 14-16. När vi nu har en mäktig överstepräst som har
stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse.
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en
som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda
fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 4, vers 1-11. Sedan fördes Jesus av Anden ut i
öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter
blev han till slut hungrig. Då kom frestaren och sade till honom: ”Om du är Guds son, så
befall att de här stenarna blir bröd.” Jesus svarade: Det står skrivet: 'Människan skall inte
leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.'
Sedan tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på
tempelmuren och sade: Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: 'Han skall
befalla sina änglar och de skall
bära dig på sina händer så att
du inte stöter foten mot någon
sten.' Jesus sade till honom: Det
står också skrivet: 'Du skall inte
sätta Herren, din Gud, på prov.'
Nu tog djävulen honom med sig
upp på ett mycket högt berg och
visade honom alla riken i
världen och deras härlighet och
sade: ”Allt detta skall jag ge dig
om du faller ner och tillber mig.”
Då sade Jesus till honom: Gå
din väg, Satan. Det står ju
skrivet: 'Herren, din Gud, skall
du tillbe, och endast honom

skall du dyrka.'
Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.

På söndag ﬁras ställföreträdande gudstjänst i Svarttorps kyrka kl 11.00.
Kollekt till Wettershus och Stiftelsen Kyrkans SOS. Swish 123 664 33 24, Bg
5463-9422. Du kan se webb-gudstjänst på hemsidan:
www.lekerydsforsamling.se Önskas enskild nattvard ring exp 036 958 80.
Med detta brev får du ett bibelkryss! Skicka gärna in det när du löst det, så
kan du vinna ett pris. Lekeryds församling, Kyrkvägen 8, 56195 Lekeryd.
Vid årsskiftet började renoveringen av Lekeryd kyrka. Så här ser det ut nu i
kyrkan!
Många hälsningar från Annelie och Suzanne

