Lekeryd onsdag 19 augusti.

Hej!
Hoppas, att allt är väl med Dig!
Efter ett par veckor med sol och höga temperaturer, kom några välbehövliga regnskurar i går eftermiddag.
På kvällen när vi gick ut var luften svalare och den blå kvällshimmelen rodnade med en svag nyans av
rosa. Doften av lavendel blandades med luktärternas doft och allt i trädgården hade ett gyllene skimmer.
På tal om ”gyllene skimmer” kommer bilden av ett speciellt helgon upp! Ett
helgon som avbildas med långt gyllene hår; Sankta Barbara. I ett
tidigare brev skrev vi lite om det medeltida altarskåpet i Lekeryds kyrka. Ett
av de fyra helgonen som är avbildade är Sankta Barbara. Historien
beskriver Barbara som en vacker Jungfru som sattes av sin far i ett högt
fästningstorn för att hon inte rättade sig efter sin faders önskemål. Under
tiden i tornet undervisades hon av filosofer, tänkare och poeter. Från dem
lärde hon att tänka, och beslutade att tron på många gudar (polytheism) var
felaktigt och hon övergick till kristendomen. Hennes fader överlämnade
henne till de lokala myndigheterna för hennes kristna tro, och de dömde henne
till döden. Hon lyckades fly men fångades in och drogs hem i sitt långa hår, torterades och dödades.
Fadern dödades i samma ögonblick av ett blixtnedslag och enligt dåtida källor, av ”Eld från
Himmelen”.
Hennes förvaring i tornet ledde till associationer med konstruktion och underhåll av byggnader för
militära ändamål. Blixten som hämnades hennes död, ledde till att man bad till henne för att skydda sig
mot eld och blixtar från skyn.
På söndag, 23 augusti, är det elfte söndagen efter trefaldighet. Temat för denna söndag är ”Tro och
liv.” Vi ska inte endast se Guds vilja, utan också ta steget att göra den.
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jesaja
kapitel 1, vers 10-17
Lyssna till Herrens ord, sodomfurstar! Hör vad vår
Gud har att säga, gomorrafolk! Vad skall jag med
alla era slaktoffer? säger Herren. Jag är mätt på
brännofferbaggar och gödkalvars fett, jag vill inte
ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har
begärt detta av er när ni träder fram inför mig, ni
som trängs på mina förgårdar? Kom inte med era
meningslösa gåvor, jag avskyr offerröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling — jag

tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester, de har blivit en
börda för mig, som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort
blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna. Tvätta er,
rena er! Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda.
Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte. För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.
EPISTEL Jakobsbrevet kapitel 1, vers 22-25
Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men
inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte:
han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som
har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och håller sig till den och inte
glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 23, vers 1-12
Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sade: ”De skriftlärda och
fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det,
men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga
bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva rör de inte ett finger för att
rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna skall lägga märke till
dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha
hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan, och de vill bli hälsade på
torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni skall inte låta er kallas rabbi, ty en
är er läromästare och ni är alla bröder. Ni skall inte kalla någon här på jorden för er
fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller skall ni låta er kallas lärare, ty
en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er skall vara de andras tjänare. Den
som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.
Vi avslutar detta brev med en bön:
När dagen åter sänder
sitt ljus till hav och jord,
Jag knäpper mina händer,
till Gud går bönens ord.
Gud, lär oss nu att leva
med hjärtat vänt mot dig,
till glädje för varandra
på vägen hem till dig.
Amen

Många hälsningar från Annelie och Suzanne

