Hej!
Detta brev måste jag inleda med en ursäkt! I förra
veckans brev råkade det bli lite fel med antalet
församlingar i Växjö stift, det rätta antalet är 171
församlingar. Svenska kyrkan är indelad i 1 316
församlingar i Sverige och 31 utomlands. Det ﬁnns ca
3 700 kyrkobyggnader i Sverige tillhörande Svenska
kyrkan och av dessa ﬁnns ju tre i vår församling.
På söndag, 30 maj är det Heliga trefaldighets dag.
Denna dag kallas också Missionsdagen. Så som
lärjungarna sändes ut att leva så har vi också ett
uppdrag att leva i världen och delta i Guds arbete för
en helad värld. Den inleder i kyrkan
trefaldighetstidens långa rad av söndagar.
I det gamla bondesamhället skulle man på
trefaldighetsafton, det vill säga dagen innan trefaldighetsdagen, gärna uppsöka
en så kallad trefaldighets-källa för att dricka och tvätta sig i vattnet. En
trefaldighetskälla var i folktron en vattenkälla med läkande kraft och bäst
eﬀekt hade vattnet om det dracks just på trefaldighetsaftonen.
Bilden föreställer en kvinna som besöker trefaldighetskällan vid Lövmarken,
Söderbärke socken, Dalarna på trefaldighetsafton den 13 juni 1908. Bilden
kommer från Nordiska museets samlingar.
BIBELTEXTER FÖR SÖNDAGEN: GAMMALTESTAMENTLIG Femte Moseboken kapitel 6,
vers 4-9; Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.
Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat.
Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute
och går, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din

panna.
Du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.
EPISTEL Apostlagärningarna kapitel 2, vers 24-35; Men Gud löste honom ur dödens vånda
och lät honom uppstå, eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt
grepp. Ty David säger om honom: 'Jag har alltid haft Herren för mina ögon,'
'han står vid min sida för att jag inte skall vackla.' 'Därför fröjdar sig mitt hjärta och jublar min
tunga,' 'ja, än mer: min kropp skall få vila med förtröstan.' 'Ty du skall inte lämna min själ i
dödsriket' 'eller låta din helige möta förgängelsen.' 'Du har visat mig livets vägar.'
'Du skall uppfylla mig med glädje' 'när jag får se ditt ansikte.'
Mina bröder, jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David är död och begraven, hans grav
finns här än i dag.
Nu var han ju profet och visste att Gud med ed hade lovat honom att sätta en ättling till
honom på hans tron.
Därför var det Messias uppståndelse han förutsade med orden: 'Han lämnades inte i
dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen.'
Denne, nämligen Jesus, har Gud låtit uppstå, och vi kan alla
vittna om det.
Gud har upphöjt honom med sin högra hand, och sedan han
enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu
utgjutit den, så som ni här ser och hör.
David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger:
'Herren sade till min herre: Sätt dig på min högra sida',
'så skall jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter.'
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 11, vers 25-27; Vid
den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och
jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka
och uppenbarat det för dem som är som barn.
Ja, fader, så har du bestämt.
Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen,
utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara
honom för.

Renoveringen av Lekeryds kyrka fortsätter. Bla a har dopfunten ﬂyttats från
den norra sidan till kyrkans södra sida. Dopfunten är mycket gammal, 1 000
år! Den är tillverkad i sandsten av Bestiariusgruppen. Dopfunten är huggen i
två delar. Den övre delen, cuppan, bärs upp av 14 huvuden och är dekorerad
runtom med åtta pärlsirade arkadbågar med djurbilder, bl a ett lamm med
korsfanan.
Altaret har naturligtvis inte ﬂyttats, däremot har själva altarbordet blivit
smalare. Altaruppsatsen, som är från mitten av 1700-talet är tillverkad av

Johan Ullberg och visar hur Jesus sträcker fram kalken vid den första
nattvarden.
Min favoritblomma, liljekonvaljen, blommar nu! Genom sin renhet och sin
underbara doft har liljekonvaljen blivit en symbol för Marias jungfrulighet.
De små klockorna liknar trillande tårar och får därför också representera
Marias sju sorger. Blomman kallas även för Vår frus tårar. Marias sju sorger
är:
1. Symeons profetia – Lukasevangeliet 2:34-35
2. Den heliga familjens flykt till Egypten – Matteusevangeliet 2:13
3. Jesusbarnet försvinner från Maria och Josef i tre dagar – Lukasevangeliet 2:43
4. Jungfru Maria möter sin Son på vägen till Golgata – Lukasevangeliet 23:27-31
5. Korsfästelsen, Jungfru Maria vid korset – Johannesevangeliet 19:25-27
6. Korsnedtagandet, Jungfru Maria håller sin döde Son i famnen – Matteusevangeliet 27:57-61
7. Gravläggningen – Johannesevangeliet 19:40-42

Väderprognosen för helgen visar soligt och varmt väder!
Med önskan om en ﬁn helg
Suzanne

