
Hej!

”Den blomstertid nu kommer…”! Denna vackra sommarpsalm, 199 i psalmboken, brukar 
sjungas på skolavslutningarna i våra kyrkor, dock inte i år pga pandemin. Texten trycktes i 

Den svenska psalmboken 1695 med tillägget "Een Sommarwisa", och tillskrivs Israel 
Kolmodin, som var superintendent i Visby.
Det berättas att han skall ha inspirerats efter att

ha promenerat vid Hångers källa utanför 
Lärbro på norra Gotland (se bild). Somliga 
hymnologer menar dock att det är en myt, och att
texten har sitt ursprung i äldre, profan poesi. Den
har skrivits om flera gånger, Johan Olof
Wallin gjorde en bearbetning 1819, och den har
i den svenska psalmboken 1986 fem strofer, varav man på skolavslutningar oftast bara sjunger 
antingen en, två eller tre. Den senaste bearbetningen är gjord av Britt G. Hallqvist 
1979 och berörde de två sista verserna. Johan Olof Wallins omarbetning betonar 
naturen, medan Britt G Hallqvists version betonar omtanke med världens fattiga och 
svältande.  

1.Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor: du nalkas ljuva sommar, då gräs och 
gröda gror. Med blid och livlig värma till allt, som varit dött, sig solens strålar närma, och allt 
blir återfött.                                                                                                                                
2.De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örtesängar och lundens gröna träd, de 
skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om.       
3.Man hörer fåglar sjunga med mångahanda ljud, skall icke då vår tunga lovsäga Herren Gud?
Min själ, upphöj Guds ära stäm upp din glädjesång till den som vill oss nära och fröjda på en 
gång.                                                                                                                                              
4.O Jesus, du oss frälsar, du är de svagas sköld. Dig, glädjesol, vi hälsar. Värm upp vårt 
sinnes köld. Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får. Vänd bort all sorg och smärta, du 
vän som allt förmår.                                                                                                            
5.Välsigna årets gröda och vattna du vårt land. Giv alla mänskor föda, välsigna sjö och strand.
Välsigna dagens möda och kvällens vilostund. Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund.
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På söndag, 14 juni, är det Första söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är ”vårt dop”.
Det kristna dopet är ett dop i vatten och 
Ande där människan förs in i gemenskapen 
med Kristus.
Det är församlingskollekt till 
SKUT. Vill du bidra, så kan du 
swisha nr 123 664 33 24 eller Bg 5463-

9422. 

Gammaltestamentlig läsning Första Moseboken kapitel 7, vers 11-23
Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt 
alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades, och regnet 
strömmade ner över jorden i fyrtio dagar och fyrtio nätter. Just den dagen gick Noa 
och hans söner Sem, Ham och Jafet in i arken, och med dem Noas hustru och hans 
tre sonhustrur, vidare alla de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna
av det som krälar på jorden och av det som flyger, både fåglar och alla andra djur 
med vingar. Alla kom de in till Noa i arken, ett par av alla levande varelser. De 
kom, hanar och honor av alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren 
stängde igen om honom. Då kom floden över jorden. Den varade i fyrtio dagar, och
det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden. Vattnet steg högt 
över jorden, och arken drev på vattnet. Allt högre steg vattnet över jorden, tills det 

täckte även de högsta bergen under 
himlen. Vattnet steg mer än sju meter 
över bergen. Hela myllret av varelser på
jorden gick under: fåglar, boskap och 
vilda djur, allt liv som jorden vimlade 
av, och alla människor. Allt som levde 
och andades dog, alla varelser som 
levde på land. Herren utplånade allt som
fanns till på jorden, människor och 
fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar: 

allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de som
var med honom i arken. 
Epistel  Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-39
En ängel från Herren sade till Filippos: ”Gå nu vid 
middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till 
Gaza. Den ligger öde.” Han gick genast. Då kom där en 

etiopier som var mäktig hoveunuck hos kandake, den etiopiska drottningen, och 
hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att 
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tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. 
Anden sade till Filippos: ”Gå fram till vagnen och håll dig intill den.” Filippos 
skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: 
”Förstår du vad du läser?” — ”Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder 
mig?” svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid 
honom. Skriftstället som han läste var detta: 'Liksom ett får som leds till slakt,' 
'liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det' 'öppnade han inte sin mun.' 
'Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd.' 'Vem kan räkna hans 
efterkommande,' 'när hans liv nu upphöjs från jorden?' Hovmannen frågade 

Filippos: ”Säg mig, vem talar 
profeten om — sig själv eller någon 
annan?” Filippos tog då till orda, och 
med skriftstället som utgångspunkt 
förkunnade han budskapet om Jesus 
för honom. När de färdades vägen 
fram kom de till ett ställe med vatten, 
och hovmannen sade: ”Här finns 
vatten. Är det något som hindrar att 

jag blir döpt?” Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg 
ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte 
Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer; han fortsatte sin 
resa, fylld av glädje. 
Evangelium 
Matteusevangeliet kapitel 3,
vers 11-12
Jag döper er med vatten för
omvändelsens skull. Men
han som kommer efter mig
är starkare än jag, och jag är
inte värdig att ta av honom
hans sandaler. Han skall
döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen och skall rensa den 
tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld 
som aldrig slocknar.

Nu blommar smultronplantan, Fragaria vesca. Till midsommar finns det kanske mogna 
bär att trä på ett grässtrå. De tredelade bladen är symbol för treenigheten: Fadern, 
Sonen och den helige Anden. Den vita blomman står som symbol för Marias 
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jungfrulighet. Samtidigt som plantan blommar kan den ha mogen frukt och den röda 
frukten är då symbol för Marias moderliga kärlek. Renhet och fruktbarhet i kombination. 

Många hälsningar från Annelie och Suzanne
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