Hej!
Veckans brev börjar vi med den vackra psalmen ”Nu är det morgon”, nr 181:
Nu är det morgon, dimmorna lyfter,
fågelsång över vaknande jord.
Tacka för sången, tacka för ljuset
och ljusets källa som är Guds ord.
Skapelsemorgon - nu genom regnet,
havsbruset, vinden, Guds röst oss når.
Tack, Gud, för marken, skogarnas grönska.
Varje ny morgon, ny är din nåd.
Jesus, du vandrar än över jorden.
Renad, försonad, i dig den blev.
Död och uppstånden är du oss nära.
Paradisdagen åt oss du ger.

Texten är skriven av den engelska barnboksförfattarinnan och poeten Eleanor Farjeon. ”Morning
has broken” som den heter i original, skrev hon 1931. Man ville ha en psalm som innehöll tack för varje
ny dag och Eleonor Farjeon fick uppdraget. Hon skrev psalmen på ett besök i den lilla vackra byn
Alfriston i östra Sussex, England. Musiken är en folkmelodi från Skottland. Anders
Frostensson skrev den svenska texten 1976. Den engelske folksångaren och popmusikern Cat Stevens
gjorde 1971 en egen version av psalmen, som blev mycket populär.
Vi fortsätter med tema ”morgon”. Just på morgonen kan man på
daggkåpans mitt se en glittrande stor droppe och på bladets kanter ett
pärlband av mindre droppar. Det är växtens egen saft som avsöndrats
under natten och som ligger på bladet, speglande det himmelska ljuset.
Växten sägs spara en liten vattendroppe åt Maria för att hon ska
kunna ge den till Jesus om han blir törstig. Denna jungfruligaste av
alla blommor förökar sig utan någon befruktning och har därför blivit symbol för den obefläckade avelsen.
På söndag 28 juni är det tredje söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är ”förlorad och återfunnen”.
Med evangeliets ord vill Kristus nå det som är förlorat. Han vill återfinna den som gått vilse för att
samla alla kring sig. Söndagens kollekt går till ACT svenska kyrkan, vill du bidra är swishnr
123 664 33 24, eller Bg 5463-9422.
Gammaltestamentlig läsning Jesaja kapitel 66, vers 12-14 Så säger Herren: Jag leder lycka
till henne som en flod, folkens skatter som en forsande ström. Hennes barn skall bli burna i
famnen och bli gungade på knäet. Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er. I
Jerusalem skall ni finna tröst. När ni ser det skall era hjärtan glädjas, era kroppar få nytt liv
som det friska gräset. Herrens tjänare skall lära känna hans makt, fienderna hans vrede.

Epistel Första Petrusbrevet kapitel 5, vers 5-11 Och ni yngre, underordna er dem som är
äldst. Men för er alla gäller: klä er i ödmjukhet mot varandra, ty 'Gud står emot de
högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd'. Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så
att han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på honom, ty han sörjer för
er. Var nyktra och vaksamma. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker
efter någon att sluka. Håll stånd mot honom, orubbliga i tron. Kom ihåg att ni får utstå
detsamma som alla era bröder här i världen. Men om ni nu får lida en kort tid skall Gud, som
skänker all nåd och har kallat er till sin eviga härlighet genom Kristus, upprätta er, stödja er
och ge er fasthet. Hans är makten i evighet, amen.
Evangelium Lukasevangeliet kapitel 15, vers 11-32 Han sade: ”En man hade två söner. Den
yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade
fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde
och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i
utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han
började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne
skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på
fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och
tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag
ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig.
Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han
gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av
medlidande och sprang emot honom och omfamnade och
kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen
och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men
fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste
dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och
skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så
skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han
var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började. Men den
äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och
dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror
har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom
välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till
rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina
bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han
kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du
gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är
alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi
hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever
igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

Bön: Gud, du som tar emot oss med öppna armar,
gör oss öppna för varandra. Amen

