
GAMMALTESTAMENTLIG 
Jesaja kapitel 54, vers 7-10 
Ett kort ögonblick övergav jag dig, 
men i stor kärlek tar jag dig åter. 
 
Jag dolde mitt ansikte för dig 
i häftig vrede ett ögonblick, 
men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek, 
säger din befriare, Herren. 
 
Det är som på Noas tid, 
då jag svor att Noas flod 
aldrig mer skulle dränka jorden. 
Så svär jag nu att inte mer vredgas 
och inte mer rasa mot dig. 
 
Om än bergen rubbas 
och höjderna vacklar, 
skall min trohet mot dig inte rubbas 
och mitt fredsförbund inte vackla, 
säger han som älskar dig, Herren. 
EPISTEL 
Hebreerbrevet kapitel 13, vers 12-16 
Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena 
folket. 
Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. 
Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den 
stad som skall komma. 
Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till 
Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 
Men glöm inte att göra gott och att dela med er; sådana offer 
behagar Gud. 

EVANGELIUM 
Johannesevangeliet kapitel 16, vers 16-22 



En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni skall se 
mig igen.” 
Då sade några av lärjungarna till varandra: ”Vad menar han när han 
säger: ’En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni 
skall se mig igen’, och när han säger: ’Jag går till Fadern’?” 
De sade: ”Vad menar han med ’en kort tid’? Vi förstår inte vad han 
säger.” 
Jesus märkte att de 
ville fråga honom och 
sade till dem: ”Ni 
undrar varför jag sade: 
’En kort tid och ni ser 
mig inte längre, ännu 
en kort tid och ni skall 
se mig igen’? 
Sannerligen, jag säger 
er: ni kommer att gråta 
och klaga, men 
världen skall glädja 
sig. Ni kommer att 
sörja, men er sorg skall vändas i glädje. 
När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har 
kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina 
plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. 
Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni 
glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er. 



Hej!

Vi har plockat små buketter med vårblommor: vitsippa, vårlök och 
scilla. De små blommorna är en glädjande syn! Hur tänkte Gud som 
världens första trädgårdsmästare när träden, buskarna och alla 
blommorna skapades? Var det för att vi genom naturens eviga 
kretslopp skulle förstå något om oss själva och livets innersta kärna? 
Jesus valde trädgårdstermer och jordbruksspråk för att nå 
människorna. Det var ett klokt val. Han talade om vikten av att 
anlägga, vårda och ge näring. Om att vara rotad för att kunna 
utvecklas och växa. Han talade om frukter och sa: ”Jag är 
vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom 
bär han rik frukt.” Jesus använde vinrankan som symbol för fred 
och överflöd. Och han talade om vikten av att ge varandra nya 
möjligheter när han berättade om fikonträdet som inte bar frukt och 
som skulle tas bort. Trädgårdsmästaren tog hand om det och det fick 
en ny chans. 

Nästa vecka startar vi två promenadgrupper! Fastän många av oss 
fått vaccin mot covid 19, gäller fortfarande att träffas i en mindre 
krets, även utomhus. Därför måste du anmäla dig!  På måndagar 
träffas vi för en lite längre promenad, 2,5 km och på tisdagar en lite 
kortare promenad, 1,5 km. Vid båda tillfällen träffas vi kl 14.00 vid 



LSSK och dricker kaffe efter promenaden            ( Annelie och 
Suzanne har kaffe till oss). 
Vill du anmäla dig ,ll måndagspromenaden ringer du ,ll Suzanne 
036 858 89 och ,ll ,sdagspromenaden ringer du ,ll Annelie 
0730 777 526.  Vi prövar deCa upplägg och hoppas, aC vi snart kan 
träffas i större grupper!  

Med detta brev får du en påse med fröer, som vi hoppas att du får 
glädje av. 

Många hälsningar från Annelie och Suzanne


