
Hej!

Våren är den tid då vårt halvklot alltmer vänds mot solen, som stiger allt 
högre upp på himlen och smälter 
snön och isen. Jorden värms upp och 
både växter och djur lockas fram. 
Men att definiera meteorologisk vår 
är ingen lätt uppgift. När är det vår? 
Den meteorologiska definitionen av vår 
är att dygnsmedeltemperaturen ska 
vara stigande och över 0,0° men under 

10,0 plusgrader. Om dygnsmedeltemperaturen är över 0,0°C men under 10,0°C 
kallar vi detta för ett dygn med vårtemperatur. Om detta inträffar sju dygn i 
följd, säger vi att våren anlände det första av dessa dygn. Även om det blir en 
återgång till lägre temperaturer därefter så räknas det fortfarande som vår. 
Framför församlingshemmet har vi planterat penséer i urnan. Penséer är inte 
bara härliga glädjespridare, de är också mycket köldtåliga. Har penséerna 
blivit utsatta för frost, ser de lite ledsna ut och slokar, men de sträcker på sig 
igen så fort det blir plusgrader. De är ursprungligen hybrider mellan olika 
arter ur Viola-släktet. Penséer har sedan 1800-talet använts som 
en symbol för den fria tanken. Detta eftersom den tycks ha utseendet av ett 
människoansikte. Blommans namn härstammar från det franska 
språkets pensée,’tanke’.  

På söndag, 7 mars, är det tredje söndagen i fastan. Temat för söndagen är 
”Kampen mot ondskan”. Fastan är en kampens tid med strid mot det onda, det 
som fördärvar gemenskapen mellan människa och människa och mellan 
människa och Gud. Eftersom fastan kommer  då naturen börjar visa tecken på 
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att vakna till liv igen (åtminstone i de södra delarna av vårt land) , så kan 
man se fastan som en andlig vårstädning. 
Gammaltestamentlig läsning: Första Samuelsboken 

kapitel 17, vers 40-50. Han tog sin käpp, valde ut fem 

släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, 

sin ränsel. 
Filistén kom allt närmare med sköldbäraren framför 

sig.När filistén fick syn på David fnös han föraktfullt åt 

honom — det var ju bara en ung pojke, ljushyllt och 

vacker. ”Tror du jag är en hund, eftersom du kommer emot mig med käppar?” frågade han. Så 

nedkallade filistén sina gudars förbannelse över David. ”Kom hit”, ropade han, ”så skall jag ge din 

kropp åt himlens fåglar och markens djur.” David svarade: ”Du kommer emot mig med svärd och spjut 

och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har 

smädat. 
I dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. I dag 

skall jag ge ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och markens vilda djur. Så skall 

hela världen förstå att Israel har en Gud, och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som 

Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har gett er i vårt våld.” 
När nu filistén fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg fram mot hären 

för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt i väg den med slungan och 

träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. Så besegrade 

David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan svärd. 

Epistel läsning: Efesierbrevet kapitel 5, vers 1-9. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn. 

Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett 

välluktande offer åt Gud. Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland 

er, det anstår inte de heliga. Inte heller oanständigt och tanklöst eller lättsinnigt tal — sådant passar 

sig inte — utan bara tacksägelse till Gud. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike 

om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. 
Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha 

därför ingenting med dem att göra. En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. 
Lev som ljusets barn — ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. 

Evangelieläsning: Lukasevangeliet kapitel 11, vers 14-26. En gång drev han ut en demon som var 

stum. När demonen for ut började den stumme tala, och folket häpnade. Men några sade: ”Det är med 

demonernas furste Beelsebul som han driver ut demonerna.” Andra ville sätta honom på prov och 

krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sade: ”Varje rike 

som råkar i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med 

sig själv, hur skall hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelsebul som jag driver ut 

demonerna.Men om jag driver ut demonerna med Beelsebul, med vems hjälp driver då era anhängare 



ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då 

har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i 

fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom tar den mannen ifrån honom 

alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte 

samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom 

vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den: Jag vänder tillbaka till 

mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och 

hämtar sju andar till som är värre än den själv, och de följer med in och slår sig ner där. För den 

människan blir slutet värre än början.” 

På söndag firas ställföreträdande gudstjänst kl 11.00 i Svarttorps kyrka. 
Kollekt till ACT- Svenska kyrkan. Du kan se webbgudstjänst på hemsidan: 
www.lekerydsforsamling.se Önskas enskild nattvard, ring exp 036 858 80. 
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