Hej!
Vi närmar oss kyrkans födelsedag! Ja, ibland kallas pingsten för just kyrkans
födelsedag. Den heliga Anden kommer och är närvarande i kyrkan och verkar
i de gåvor kyrkan fått i uppdrag att ge människorna.
Det grekiska ordet pentekosté, som i svenskan förändrats
till pingst, var från början ett namn på hela den femtio
dagar långa perioden mellan
påsk och
pingst. Ordet
betyder ”den
femtionde”.
Med pingsten avslutas påsktiden.
I Svenska kyrkan Växjö stift ﬁnns
13 församlingar med sammanlagt
38 kyrkor och 4 kapell. I Lekeryds församling ﬁnns 3 av dessa 38 kyrkor.
Sedan årsskiftet pågår en renovering av Lekeryds kyrka. Nu målas bänkarna
i en vacker ljusgrå färg. Mitt i
kyrkan har man tagit bort bänkrader
och kommer att använda utrymmet
till ljusbäraren (bilden till höger). På
bilderna till
vänster, kan du
se läktaren som
den såg ut förut
och som den ser ut nu under pågående renovering. I nästa
brev får du ﬂer bilder från renoveringen!

Den mest originella kyrka jag besökt är utan tvekan La Sagrada Familia i
Barcelona. En kyrka, som började byggas för 139 år sedan och ännu inte är
klar! Det är konstnären Antoni Gaudís stora livsverk. Kyrkan, som hade
byggstart den 19 mars 1882, är en av Spaniens mest kända sevärdheter. Det
var från början arkitekten Fransisco de Paula del Villar som var ansvarig för
projektet, men efter en dispyt med ﬁnansiären sade del Villar upp sig och
Gaudí tog över, efter att ha gjort om en stor del av projektet. Gaudí dog 1926
och sedan dess har man fortsatt bygga efter hans planer. Trots att kyrkan inte
är färdig ännu, kan byggandet av Sagrada Familia ﬁnansieras nästan helt
och hållet av intäkter från turister. I november 2010 invigdes kyrkan av påven
Benedictus XVI, som konsekrerade den. När
kyrkan är klar, när det kommer bli är ännu
oklart, kommer den ha 18 kyrkspiror, som
representerar jungfru Maria, Jesus, de fyra
evangelisterna och de tolv apostlarna. Sagrada
Familia har tre fasader, vars syfte är att visa Jesus liv, från födsel till döden.
Gaudí började med födelsefasaden redan 1892. Den mest iögonfallande tros bli
den fasaden som ska representera döden.
På söndag 23 maj är det Pingstdagen. Ställföreträdande gudstjänst ﬁras i
Svarttorps kyrka kl 11.00.
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Första Moseboken
kapitel 11, vers 1-9 Hela jorden hade samma språk och
samma ord.
När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där
de bosatte sig.
”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra.
De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde
de beck.
De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända
upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.”
Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde.
Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är
ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig.
Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre

säger.”
Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på
staden. Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och
därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.
EPISTEL LÄSNING Apostlagärningarna kapitel 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.”
EVANGELIE LÄSNING Johannesevangeliet kapitel 14, vers 25-29
Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men Hjälparen, den
heliga anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt
och påminna er om allt som jag har sagt er.
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som
världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. Ni hörde att jag
sade till er: Jag går bort och kommer till er igen. Om ni älskade mig
skulle ni vara glada över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än
jag. Detta säger jag er innan det sker, för att ni skall tro det när det har
skett.

Måndag 24 maj är det Annandag Pingst.
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Andra Moseboken kapitel 17, vers 1-7 Hela Israels
menighet bröt upp från Sinöknen och drog från lägerplats till lägerplats enligt de befallningar
Herren gav. De slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för folket.
Då anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa dem vatten. ”Varför anklagar ni
mig?” frågade Mose. ”Varför sätter ni Herren på prov?”
Men eftersom de var törstiga knotade de mot Mose och sade: ”Varför har du fört oss ut ur
Egypten? Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap skall dö av törst?”
Då ropade Mose till Herren: ”Vad skall jag göra med detta folk? Snart stenar de mig.”
Herren sade till honom: ”Gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med dig den
stav som du hade då du slog på Nilen.
Jag kommer att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på klippan, och då
kommer det vatten ur den, så att folket får dricka.” Mose gjorde så inför de äldste i Israel.
Platsen fick namnet Massa och Meriva, eftersom israeliterna hade anklagat Mose där och
hade satt Herren på prov och sagt: ”Finns Herren ibland oss eller inte?”
EPISTEL LÄSNING Apostlagärningarna kapitel 10, vers 42-48 Han gav oss uppdraget att
förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande
och döda.
Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse
genom hans namn.”

Medan Petrus ännu talade föll den heliga anden över alla som hörde hans ord.
De omvända judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andens gåva blev
utgjuten också över hedningarna; de hörde hur dessa talade med tungor och prisade Gud.
Då frågade Petrus: ”Vem kan hindra att de blir döpta med vatten, när de har tagit emot den
heliga anden alldeles som vi?” Och han sade till att de skulle döpas i Jesu Kristi namn.
Sedan bad de honom stanna några dagar.
EVANGELIE LÄSNING Johannesevangeliet kapitel 6, vers 44-47. Ingen kan komma till mig
utan att Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den sista
dagen. Det står skrivet hos profeterna: 'Alla skall bli Guds lärjungar.' Var och en som har
lyssnat till Fadern och lärt av honom kommer till mig.
Men ingen har sett Fadern, utom den som har kommit från Gud; han har sett Fadern.
Sannerligen, jag säger er: den som tror har evigt liv.

Du kan se webb-gudstjänst på hemsidan: www.lekerydsforsamling.se
Många hälsningar från Suzanne

