Hej!
Det är en varm dag och vi öppnar flera fönster i
församlingshemmet. Runt kyrktornet ser vi flera svalor
flygandes och vi känner en stor tacksamhet för allt det vackra,
som vi dagligen omges av.
Kvällspromenaden igår tog oss till Uddebosjön. Där hade flera svanar samlats för ett
kvällsmöte på vattnet….vinden blåste och deras fjädrar blev lite rufsiga, men de verkade lika
fridfulla som alltid. Efter en stund fortsätter vi
promenaden och finner liljekonvaljer! Blommans
latinska namn är Convallaria majalis och den
kallas även för Vår Frus tårar. Genom sin
renhet och sin
underbara doft har
liljekonvaljen blivit en symbol för Marias jungfrulighet. De små
klockorna liknar trillande tårar och får därför även symbolisera
Marias sju sorger.
På söndag, 31 maj, är det Pingstdagen. Dagens tema är Den
heliga Anden. Episteltexten berättar om tungor av eld som stannade på var och en av de
tolv apostlarna som då fylldes av helig Ande. Med Andens utgjutande börjar Kristi
kyrkas utbredande på jorden. Anden fyller människan med sådan tro och kärlek att hon vill
ge detta vidare till andra.
Texter för Pingstdagen: Gamla testamentet: Jesaja 12 Den dagen skall du säga: Jag
tackar dig, Herre. Du var vred på mig, men din vrede lade sig och du gav mig tröst. Ja, Gud är
min räddning, jag är trygg och utan fruktan. Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade
mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor. Den dagen skall ni säga: Tacka
Herren, åkalla honom, berätta för folken om hans verk, förkunna hans upphöjda namn!
Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden! Höj jubelrop, ni
som bor på Sion, ty stor är han mitt ibland er, Israels Helige.
Epistel: Apostlagärningarna 2:1-11 När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes
plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg
hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig
ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem. I Jerusalem bodde
fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och
förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de:

”Men är de inte galileer allesammans, dessa som
talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget
modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi
kommer från Mesopotamien, Judeen och
Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien
och Pamfylien, från Egypten och trakten kring
Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både
judar och proselyter, vi är kretensare och araber —
ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds
stora gärningar.”
Evangelium Johannesevangeliet kapitel 7, 37-39
På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till
mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som
skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu
hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Måndag 1 juni är det Annandag Pingst, dagens tema är
Andens vind över världen. Gammaltestamentlig läsning Jesaja kapitel 44,
vers 1-8
Men lyssna nu, Jakob, min tjänare, Israel, som jag har utvalt. Så
säger Herren, din skapare, han som formade dig i moderlivet, han
som hjälper dig: Var inte rädd, min tjänare Jakob, Jeshurun, som jag
har utvalt. Jag skall gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten
över torrt land, och jag skall utgjuta min ande över dina barn, min
välsignelse över dina ättlingar. De skall skjuta upp som grönskande
popplar, som pilträd vid vattenströmmar. En skall säga att han tillhör Herren, en skall bära
Jakobs namn, en skall skriva att han är Herrens och hedras med namnet Israel. Så säger
Herren, Israels konung, han som
friköper dem, Herren Sebaot: Jag är
den förste, jag är den siste. Det finns
ingen annan Gud än jag. Vem är
som jag? Må han ge sig till känna,
förklara och bevisa det för mig.
Vem har i förväg kungjort det som
händer? Låt dem berätta för oss vad
som skall ske. Var inte förfärade,
hys ingen fruktan! Kungjorde och
berättade jag det inte i förväg? Ni är
mina vittnen. Finns det någon annan Gud än jag, någon klippa som jag inte vet om?
Epistel Apostlagärningarna kapitel 2, vers 36-41 Hela Israels folk skall alltså vara fast förvissat om
att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, denne Jesus som ni har korsfäst.” Orden

träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi
göra?” Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får
förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era
barn och alla dem långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla.” Petrus vädjade till dem med
många andra ord också, och han uppmanade dem: ”Se till att ni blir räddade undan detta onda
släkte.” De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade de troendes antal med
inemot tre tusen.
Evangelium Johannesevangeliet kapitel 12, vers 44-50 Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han
tror inte på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som
har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig skall bli
kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem, så dömer inte jag honom, ty
jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och
inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på
den sista dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig har befallt
mig vad jag skall säga och vad jag skall tala. Och jag vet att hans befallning ger evigt liv. När
jag talar talar jag så som Fadern lärt mig.

Kollekter: söndag 31 maj är det stiftskollekt till Tallnäs och 1 juni är det församlingskollekt
till SKUT. Vill du bidra kan du swisha till nr 123 664 33 24 eller bg 54639422.

Bön: Gud, låt Andens vind uppfylla oss och frihetens vindar förvandla vår
värld. Amen
Var rädd om Dig och njut av vår vackra natur!
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