Hej!
I morse var det så ovanligt lugnt och stilla
ute, som om våren tog en paus och hämtade
andan. Men så på eftermiddagen kunde vi
höra sånglärkans klara röst. Det var som om
dess sång summerade all skönhet i naturen som
maj månad bjuder på! Nu, när silvermolnen
och kvällsskuggorna rör sig sakta mot oss, tar
vi ett djupt andetag och ber en bön: Vi ber
för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss
kraft att stödja varandra bortom egna intressen. Ge oss förmåga att visa på den kärlek
som Jesus Kristus visar. Amen

På söndag, 10 maj, är det femte söndagen i påsktiden och dagens tema är ”Att växa i tro”.
Trädet är denna söndags bild för att växa i tro.
Trädets rötter är sällan synliga. De hämtar sin
näring under markytan så att trädet kan växa och
bära frukt. Jesus talar i liknelser om himmelriket
inom oss. Han liknar himmelriket vid ett litet frö
som kan växa till ett träd som når himmelen.
Gammaltestamentlig läsning Jesaja kapitel 57, vers 15-16
Så säger han som är hög och upphöjd, han som tronar i evighet och vars namn är
heligt: Jag tronar upphöjd och helig men finns hos den modlöse och försagde. Jag
ger de försagda mod, ger de modlösa kraft. Jag skall inte ständigt hålla räfst, inte
vredgas för evigt — då skulle livsanden förgås, de levande väsen jag skapat.
Epistel Galaterbrevet kapitel 5, vers 13-18
Ni är ju kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle,
utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen sammanfattas i detta enda bud: 'Du skall
älska din nästa som dig själv.' Men om ni biter och sliter i varandra är det fara värt
att ni gör slut på varandra. Nej, säger jag, låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter
för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i
strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre
under lagen.

Evangelium Johannesevangeliet kapitel 17, vers 9-17
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem
som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är
ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom
dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i
världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara
dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir
ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade
jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag
skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften
skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i
världen, för att de skall få min glädje helt och fullt. Jag har gett dem ditt ord, och
världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör
världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem
för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga
dem genom sanningen; ditt ord är sanning.

Psalm 162:1
Som sol om våren stiger
i makt mot himlens höjd
och all naturen viger
till livets nya fröjd,
i själens riken Anden
går fram med vårens bud:
nu brister alla banden,
nu skapar livets Gud.

Många hälsningar från Annelie
Fornander och Suzanne Rosenqvist
PS. Vi har många ”nya” skönlitterära böcker i
det lilla biblioteket i Lekeryds församlingshem.
Ring oss gärna om du vill ha en eller flera böcker!
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