.Hej!
Hoppas, att hälsan står dig bi!
Vid en promenad i helgen möttes vi av en
glädjande syn! Ett underbart vårtecken:
små tussilago! Hästhov Tussilago) är
en perenn ört som sprider sig med frön och
långa
underjordiska utlöpare från jordstammar.
Blommar tidigt på våren, ibland så tidigt
som februari. Fröna kan bidra till snabb
spridning och kan under goda förhållanden även gro snabbt. Den uppträder
ofta i grupper med många plantor. Växten är ofta 10 – 30 cm hög. Den gula
blomman, som ytligt påminner om en liten maskros, börjar blomma på den
bladlösa stammen. Bladen, som till konturen påminner om spåret efter en
hästhov, därav namnet, växer fram först sedan blomningen är över. Bladen
kantas av vinklade
spetsar. Tussilagons blomning
är viktig för bin. Blommorna
och bladen har en slemlösande
eﬀekt och användes förr som
hostmedicin. Därav det
latinska namnet tussilago som
betyder ört som häver, dvs.
botar hosta.
Palmsöndagen inleder veckan före påsk, stilla veckan. På palmsöndagen
berättas om den händelse som också inleder adventstiden, när Jesus red in i
Jerusalem på en åsna för att ﬁra den judiska påsken med sina lärjungar och
togs emot som kung av folket som jublade, viftade med palmblad av glädje och

sjöng Hosianna. Jesus bad lärjungarna att hämta en åsna, för att uppfylla en
profetia i Gamla testamentet.
I Sakarja 9:9 står det: Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna,
på en ung åsnehingst.

Folket viftade med palmblad. Ett palmblad
kan bli upp till sex meter och är en symbol
för seger och hyllning. I Norden har en
sälgkvist fått ersätta palmkvisten i
palmsöndagens gudstjänst.
GAMMALTESTAMENTLIG Andra Moseboken
kapitel 13, vers 6-10. i sju dagar skall du äta osyrat
bröd, och den sjunde dagen skall det hållas en fest
till Herrens ära.
Alla de sju dagarna skall du äta osyrat bröd, ingenting syrat får finnas hos dig och ingen
surdeg någonstans i ditt land.
Den dagen skall du säga till din son: ’Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig
då jag drog ut ur Egypten.’
Som ett märke på handen och ett tecken på pannan skall detta påminna dig om att Herren
förde dig ut ur Egypten med sin starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar.
Du skall följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden.
EPISTEL Hebreerbrevet kapitel 2, vers 14-18. Då nu barnen är av kött och blod måste han
på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen,
maktlös
och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv.
Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an,
och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli
en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och
kunna sona folkets synder.
Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa
dem som prövas.
EVANGELIUM Markusevangeliet kapitel 11, vers 1-11.
När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage
och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av
sina lärjungar
och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en
ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den.
Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka
tillbaka den.”
De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den.

Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?”
Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå.
De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den.
Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden
runt om.
Och de som gick före och de som följde efter ropade: 'Hosianna! Välsignad är han som
kommer i Herrens namn.'
Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!”
Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han
tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent.

På söndag, 28 mars, ﬁras ställföreträdande gudstjänst i Järsnäs kyrka kl
11.00. Det ﬁnns möjlighet till enskild nattvard kl 12.00 – 12.30. Kollekten går
till ACT Svenska kyrkan. Vill du bidra är swish
nr 123 664 33 24 eller bg 5463-9422. Du kan
se webb-gudstjänst på hemsidan:
www.lekerydsforsamling.se
Psaltaren 121:5 ”Herren bevarar dig, i hans
skugga får du vandra, han går vid din sida.”

