Hej!
Visst kan man känna, att våren kanske
snart är här? Fågelsången ökar i intensitet,
snön smälter och dagarna är längre. Dagen
har sedan vintersolståndet 21 december
blivit 3,5 timmar längre.
På söndag har Maria namnsdag. Maria är ett kvinnonamn, och en grekisk
och latinsk form av det ursprungliga hebreiska ”Miryam/Miriam” och det
arameiska namnet ”Mariam” (som delvis förekommer i just den formen i den
katolska kyrkans latinska narrativ).
Den engelska formen av namnet är ”Mary” och
har burits av många drottningar. I tsarväldets
Ryssland har namnet Maria stor kunglig
proveniens liksom i många europeiska monarkier.
Detta kvinnonamn finns i alla europeiska länder,
inte sällan med flera egna variationer och främst i
hela den kristna världen.
Den mest kända Maria är såklart Jesu Moder. Men på evangeliernas tid,
liksom inom den grekisk-egyptiska kulturen, var ”Maria” inte så mycket ett
namn som en hederstitel. Detta är skälet till att det fanns ett antal ”Marior”
som förknippades med Jesus som t ex Maria Magdalena, Maria från
Betania, Maria ”som var gift med Klopas” m fl. Enligt apokryfiska texter
hade jungfru Marias mor, Anna, tre döttrar som alla fick namnet/titeln
”Maria”.
De vanligaste betydelserna för Maria sägs vara ”rebellisk” och ”önskat/
efterlängtat barn”. Fler betydelser kan vara ”uppror”, ”trotsig”, ”hav” (latin
”maris” och ”mare”, hebreiska ”yam” - Miryam), ”den vackra”, ”älskad av

Gud”, ”den perfekta”, ”den som älskar Gud”, ”den helande”, ”stark”, ”stor
sorg”, ”den yppiga” (med betydelsen ”vacker”), ”graciös”, ”den upphöjda”, ”den
behagfulla” och ”den som härskar”.
Betydelsen ”den trotsiga” kommer av att Moses syster Miriam ställde sig på
Arons sida när bröderna bråkade och därför blev bestraffad med spetälska.
Söndag 28 februari är det andra
söndagen i fastan. Tema för dagen är:
”Den kämpande tron”.
GAMMALTESTAMENTLIG Första Moseboken kapitel
32, vers 22-31. Under natten steg Jakob upp, tog
med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor
och sina elva söner och gick över Jabbok vid
vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra
över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar.
Då brottades en man med honom tills dagen grydde.
När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur
led när de brottades med varandra.
”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar
mig.”Han frågade honom: ”Vad är ditt namn?” — ”Jakob”, svarade han.
Då sade han: ”Ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och
människor och segrat.” Jakob bad honom: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du
mig om mitt namn?” Och han välsignade honom där.
Jakob kallade platsen Penuel, ”ty”, sade han, ”jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades
mitt liv”. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp. Och han haltade på grund av sin skadade
höft.
EPISTEL Andra korinthierbrevet kapitel 6, vers 1-10. Som Guds medhjälpare uppmanar jag er också
att inte kasta bort den nåd ni tar emot från Gud.
Han säger ju: 'Jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.' Nu är den
rätta stunden, nu är frälsningens dag. Jag vill inte vara till anstöt för någon, ingen skall kunna anmärka
på min tjänst. Som Guds tjänare visar jag på allt sätt vad jag duger till: med stor uthållighet under
påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält,
med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds
kraft, med rättfärdighetens vapen till anfall och försvar, i ära och vanära, med dåligt rykte och gott
rykte. Jag kallas villolärare men säger sanningen, jag är misskänd men ändå erkänd, jag är nära
döden men ändå lever jag, tuktad men inte till döds, plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör
många rika, jag har ingenting men äger allt.
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 15, vers 21-28. Därifrån drog sig Jesus undan till området
kring Tyros och Sidon. En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre,
Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”
Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg,
hon går ju bakom oss och ropar.”
Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.”
Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.”

Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” —
”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.”
Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var
hennes dotter frisk.

Vad man tror, vill och vågar betyder mycket för hur ens liv gestaltar sig. Man
måste kunna be om hjälp och göra sig tydlig för att förverkliga det man vill.
Konsten är att göra sig hörd och samtidigt höra vad andra säger. Det
konststycket klarade kvinnan, som kom till Jesus. Efter en intensiv period ute
bland folk hade Jesus dragit sig undan för att vara ostörd med lärjungarna.
När kvinnan inte hejdar sig utan bara fortsätter säger Jesus: ”det är inte rätt
att ta brödet från barnen och kasta åt hundarna”. Hon förstår Jesu ord och
tar det inte personligt. Hon hör att Jesus inte är nedlåtande utan säger något
om sin egen situation. Hon fångar upp hans liknelse och svarar: ”Nej, Herre,
men hundarna äter ju smulorna från deras herrars bord”. Hon vill inte ta
bröden från barnen utan bara få den smula som råkat falla framför henne,
när Jesus väg nu korsar hennes. Och Jesus svarar henne:”Kvinna, din tro är
stark, det ska bli som du vill”.

Coronapandemin tvingar miljoner människor till ett liv i extrem fattigdom och
hunger. Behoven är stora och kommer dessutom att fortsätta öka. Tillsammans
med Act Svenska kyrkan kan du bidra till att mätta familjer, motverka ökande

våld mot kvinnor och barn och stödja människor för att resa sig starkare efter
pandemin. Tillsammans kan vi göra skillnad!
•

200 kronor räcker till en veckas matpaket för en familj

•

100 kronor räcker till 17 kilo näringsersättning till ett barn

•

200 kronor betalar en skoltermin för ett barn på ﬂykt

•

500 kronor räcker till en latrin i ett ﬂyktingläger

•

920 kr räcker till två lastbilar med vatten för handtvätt

Det ﬁras ställföreträdande gudstjänst på söndag kl 11.00 i Svarttorps kyrka.
Kollekten går till ACT Svenska kyrkan (se texten ovan). Du kan bidra genom
swish nr 123 664 33 24 eller Bg 5463-9422. Du kan se webbgudstjänst på
hemsidan www.lekerydsforsamling.se . Önskas enskild nattvard, kan du ringa
till exp 036 858 80.
Psalm 606 vers 2: Mitt barn, du är buren i Skaparens famn. Han andas intill
dig så nära. Han håller omkring dig. Han känner ditt namn. Han gråter med
dig, han ler när du ler. Du är aldrig ensam och oönskad mer, för du hör
honom till, Herren Jesus, som vill till himmelens glädje dig bära.
Många hälsningar från Suzanne

