
Hej!

Vid mina dagliga promenader kan jag följa naturens skiftningar. Bland 
grönskan hittar jag kraft och inspiration.  
Årstidsväxlingarna med främst vårens spirande liv 
ger uttryck för hopp och framtidstro. När man 
läser Bibeln upptäcker man många texter om 
blommor och växter. Här finns också Edens 
trädgård, Getsemane, Sarons ängar och Kung 
Salomos trädgård. För några dagar sedan 

upptäckte jag att den lilla gullvivan blommar. Denna legendomspunna 
blomma är knuten till det himmelska och Sankte Per. En dag råkade han 
tappa sin nyckelknippa, som föll ner på jorden. Några änglar kom för att 
hämta nycklarna och då såg de att gullvivor hade börjat växa, där Sankte Per 
tappat dem. Du kan se på gullvivan att varje enskild blomma påminner om 
gammaldags nycklar. Vår Herre, Sankte Per och Maria är alla förvaltare av 
nycklarna till himmelriket. Jungfruns nycklar är även kärlekens nycklar och 
öppnar vägen till våra hjärtan. På målningar från medeltiden kan Maria ses 
med en nyckelknippa hängande från midjan. Maj 
månad, när gullvivorna blommar, är Marias månad 
framför andra. Då låser hon upp för sommaren, 
sinnebilden för paradiset. 

På söndag, 9 maj, är det Bönsöndagen. Bönen är trons 
språk, hjärtats samtal med Gud. Bönen kan ske i den 
enskilda människans hjärta som en känsla av lättnad 
och tacksamhet, en suck av trötthet och sorg, eller ett 
hjärtats rop i förtvivlan. Det kan vara i form av en tanke av omsorg, kärlek 



eller oro för en annan människa. Samtal med Gud sker mitt i vardagen, 
mellan hem, jobb och skola eller i naturen. 
GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING: Första Moseboken kapitel 18, vers 26-32         Herren 
sade: ”Om jag finner femtio rättfärdiga i Sodom, skall jag för deras skull skona hela staden.” 
Abraham fortsatte: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre, jag som är jord och stoft. 
Kanske fattas det fem för att det skall bli femtio rättfärdiga? Skall du då förgöra hela staden 
för dessa fem människors skull?” Herren svarade: ”Om jag finner fyrtiofem, skall jag inte 
förgöra den.” 
Ännu en gång tog Abraham till orda: ”Kanske finns där fyrtio?” Herren sade: ”Då skall jag inte 
göra det, för de fyrtios skull.”  
Abraham sade: ”Bli inte vred, Herre, om jag talar, men 
kanske finns där trettio?” Herren svarade: ”Om jag finner 
trettio, skall jag inte göra det.” 
Då sade Abraham: ”Jag dristar mig att tala till dig, Herre. 
Kanske finns där tjugo?” Herren svarade: ”Då skall jag 
inte förgöra staden, för de tjugos skull.” 
Abraham fortsatte: ”Bli inte vred, Herre, om jag talar en 
sista gång, men kanske finns där tio?” Herren svarade: 
”Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull.” 

EPISTEL Efesierbrevet kapitel 3, vers 14-21Därför vill jag 
falla på knä för Fadern, 
efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. 
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, 
så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i 
honom, tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och 
djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet 
uppfyller er. 

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi 
kan begära eller tänka, 
hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla 
släktled i evigheters evighet, amen. 

EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 18, vers 1-8. Han gav dem 
en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp: 
”I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller 
brydde sig om människor. 
I samma stad fanns en änka, och hon kom gång på gång till honom 
och sade: ’Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till.’ 
Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: ’Inte för att jag 
fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den 
där änkan är skall jag låta henne få ut vad hon har rätt till, annars 
pinar hon livet ur mig med sitt springande.’” 

Och Herren sade: ”Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. 
Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag och natt? Skulle 
han låta dem vänta? 
Jag säger er: han skall snart nog låta dem få sin rätt. Men Människosonen, skall han finna 
någon tro här på jorden när han kommer?”  



Med detta brev får du ett korsord, som Mats Åberg konstruerat speciellt för 
Lekeryds församling. Mats Åberg har varit organist i Falun, men tillbringar 
somrarna i våra hemtrakter. Det finns några somriga vinster, så skicka gärna 
in ditt lösta korsord till Suzanne, Lekeryds församling, Kyrkvägen 8, 561 95 
Lekeryd.

Ställföreträdande gudstjänst firas i Svarttorps kyrka kl 11.00 på söndag. Du 
kan se webb-gudstjänst på hemsidan www.lekerydsforsamling.se. 

Tack Gud för en ny dag. Håll oss denna dag i dina händer. Välsigna 
våra möten med människor. Var hos alla som möter dagen med oro 
och ängslan. Var hos oss alla. Amen. 

Många hälsningar från Suzanne

http://www.lekerydsforsamling.se

