Hej!
Hoppas, att hälsan står dig bi!
På fredag 30 april har konungen sin födelsedag och så är det
valborgsmässoafton.
Valborg har namnsdag 1
maj, men vi ﬁrar
valborgsmässoafton
dagen före och inviger
våren. Eftersom man i
valborgsmässotid släppte
ut djuren på bete efter
vintern ﬁck dagen betydelse som märkesdag i naturens kretslopp. Men vem var
Valborg? Sancta Walburgh, som hon kallas i svenska medeltidsböcker, var en
engelsk kungadotter som levde i det tyska klostret Heidenheim på 700-talet. I
klostret ﬁck hon en medicinutbildning. Valborg blev med tiden abbedissa i
klostret. Detta kloster var ett ”dubbelkloster” med en kvinnlig och en manlig del
och Valborg blev alltså föreståndare för den kvinnliga delen. Man hade en
mycket stor respekt för hennes person och förmåga. När hennes bror
Winnibald, som var abbot för den manliga delen, dog, så blev hon föreståndare
även för den. Valborg var känd som undergörerska. Kort efter hennes död
sades det började rinna en helande olja från klippskrevan där hennes reliker
var begravda. Det drog pilgrimer till hennes gravplats och 870
helgonförklarades hon av påve Hadrianus II.
På söndag 2 maj, är det femte söndagen i påsktiden.”Att växa i tro” är dagens
tema. Trädet är denna söndags bild för att växa i tro. Trädets rötter är sällan
synliga. De hämtar sin näring under markytan så att trädet kan växa och
bära frukt. Jesus talar i liknelser om himmelriket inom oss (Lukasevangeliet

17:21). Han liknar himmelriket vid ett litet frö som kan växa till ett träd som
når himmelen (Matteusevangeliet 13:32).
GAMMALTESTAMENTLIG Hosea kapitel 11, vers 1-4. När Israel var ung fick jag honom kär,
och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort
från mig. De offrar åt baalsgudarna och tänder offereld åt belätena. Ändå var det jag som
lärde Efraim gå och jag som tog dem i mina armar, men de förstod inte att jag botade
dem.Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter
upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta.

EPISTEL Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 10-16. Detta är kärleken: inte att vi
har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för
våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra.
Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi
älskar varandra är Gud alltid i oss, och
hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han
har gett oss sin ande, och därför vet vi att
vi förblir i honom och han i oss. Vi har
sett och kan vittna om att Fadern har
sänt sin son att rädda världen. Om någon
bekänner att Jesus är Guds son förblir
Gud i honom och han i Gud. Och vi har
lärt känna den kärlek som Gud har till oss
och tror på den.
EVANGELIUM Johannesevangeliet
kapitel 16, vers 5-11 Men nu går jag till
honom som har sänt mig, och ingen av er
frågar mig: Vart går du?
utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg.
Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte
lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er,
och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.
Synd: de tror inte på mig.
Rättfärdighet: jag går till Fadern, och
ni ser mig inte längre.
Dom: denna världens härskare är
dömd.

På söndag ﬁras ställföreträdande
gudstjänst kl 11.00 i Svarttorps
kyrka. Kollekt till Sveriges kristna
råd. Vill du bidra är kan du

använda swish nr 123 664 33 24 eller Bg 5463-9422. Du kan se webbgudstjänst på hemsidan: www.lekerydsforsamling.se
Det börjar bli kväll….silvermolnen och kvällsskuggorna rör sig sakta mot oss,
vi tar ett djupt andetag och ber en bön: Gode Gud, vi ber för dem som drabbas
av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att stödja
varandra bortom egna intressen. Ge oss förmåga att visa på den kärlek som
Jesus Kristus visar. Amen
Många hälsningar från Suzanne

