
Hej!

Veckans brev börjar vi med en vacker psalm, nr 751 i psalmboken; O vad 
världen nu är skön

1. O, vad världen nu är skön, klädd i 
sommardräkten.

      Känn i skog, på äng, på sjön milda, ljuva dofter, 

fågelsång

      Mänska, höj ock du din sång!

2. Jorden smyckad som en brud, högt lovsjunger 
Herren.

Jubla, lund i vårlig skrud, ängder när och fjärran.

Allt hans Ande skapat nytt, vinterns tunga välde flytt.

3.Skulle ej min själ, min mun honom offer 
bringa,

Helig sång av hjärtats grund till Guds 
ära klinga?

Är vår jord så rik på fröjd, o, hur blir då 
himlens höjd!

Denna psalm skrev Jakob Axel Josephson 1861, 
musiken är av Wolfgang Amadeus Mozart.

Varje år blir jag lika förundrad, när allt 
börjar slå ut i vår vackra natur! Dessutom 



verkar det som om jag uppskattar naturen mer ju äldre jag blir. Björken med 
sina vackra ljusgröna blad, de graciösa fjärilarna och alla blommor i all sin 
prakt. Tänk, att jag får vara en del av hela denna vackra jord. När jag var i 
tjugoårsåldern bodde jag ett år i England för att studera engelsk litteratur. 
Engelsmännen är ju kända för sina fina trädgårdar och är man bjuden hem 
till någon måste man åskåda trädgården. En sommardag var jag på besök hos 
en äldre dam i Porthsmouth i södra England. Besöket började med en guidad 
tur i hennes vackra trädgård. 
Utanför trädgården växte 
hundkäx och jag sa till henne, 
att även vilda blommor kan vara 
vackra. Jag översatte hundkäx , 
så det blev alltså  ”dog biscuit”. 
Damen, som var typiskt engelskt 
klädd i tweed, ylle och 
gummistövlar, rynkade på näsan och sa att växten heter ”cow parsley” ( på 
svenska blir det ko persilja). Så fortsatte hon raskt med att säga namnen på 
alla 40 olika rosorna. Ett citat av William Shakespeare for genom mitt huvud: 
”Vad gör väl namnet? Det, som ros vi kalla, med annat namn dock lika 
ljuvligt doftar”. 

På söndag, 13 juni, är det Andra söndagen efter trefaldighet och dagens tema 
är ”Kallelsen till Guds rike”. Kl 11.00 är du välkommen till Svarttorps kyrka 
för att fira högmässa!

Söndagens texter:  GAMMALTESTAMENTLIG Sakarja kapitel 3, vers 1-7. Herren lät mig se 

Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd 
att anklaga honom. 
Herrens ängel sade till Anklagaren: ”Herren skall tillrättavisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt 
Jerusalem skall tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?” 
Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln, 
och ängeln befallde sina tjänare: ”Ta av honom de smutsiga kläderna!” Och han sade till Josua: ”Jag 
befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt.” 



Sedan befallde han: ”Sätt på honom en ren turban!” Och de satte på honom en ren turban och klädde 
honom, medan Herrens ängel stod bredvid. Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua: 
 
Så säger Herren Sebaot: 
Om du vandrar mina vägar 
och håller mina bud 
skall du råda över mitt hus 
och vaka över mina 
tempelgårdar. 
Jag skall ge dig tillträde 
till den krets som tjänar mig här. 

EPISTEL Uppenbarelseboken 
kapitel 19, vers 5-9 Och det kom 
en röst från tronen som sade: 
”Prisa vår Gud, alla hans tjänare, 
ni som fruktar honom, höga och 
låga.” 
Och jag hörde liksom rösten från 
en stor skara och liksom rösten 
av stora vatten och rösten av 
stark åska: ”Halleluja! Herren, vår 
Gud, allhärskaren, är nu konung. 
Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Ty tiden har kommit för Lammets bröllop, och 
hans brud har gjort sig redo. 
Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar.” 
Och ängeln sade till mig: ”Skriv: Saliga de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han sade 
till mig: ”Detta är Guds sanna ord.”  

EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 14, vers 15-24. En av gästerna, som hörde detta, sade till 
honom: ”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.” 
Jesus svarade: ”En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. 
När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ 
Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att 
gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ 
En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan 
komma.’  
En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ 

När tjänaren kom tillbaka och berättade 
detta greps hans herre av vrede och 
sade: ’Gå genast ut på gator och 
gränder i staden och hämta hit alla 
fattiga och krymplingar och blinda och 
lytta.’  
Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort 
som du befallde, men ännu finns det 
plats.’  
Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut 
på vägarna och stigarna och se till att 
folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. 
Jag säger er att ingen av alla dem som 



först blev bjudna skall få vara med på min fest.’” 

Promenad-gruppen träffas på måndagar. Du är välkommen på promenad och 
kaffe, du behöver inte anmäla dig. Vi träffas vid LSSK kl 14.00 för promenad. 
Om du inte vill promenera kan du komma och dricka kaffe, prata och sjunga 
en psalm kl 14.30. Jag har med mig kaffe, men ta gärna med dig något 
tilltugg. Obs! Vi är utomhus hela tiden. 

Med detta brev får du ett schema för ”Musik i sommarkväll.”. I nuläget får vi 
vara 50 personer i kyrkan. Men det kan ändras till fler från 1 juli.

En irländsk välsignelsebön avslutar vårt brev.

Må din väg gå dig till mötes,

och må vinden vara din vän,

och må solen värma din kind,

och må regnet vattna själens jord,

och tills vi möts igen,

må Gud hålla dig i sin hand. Amen

Hälsningar från Suzanne 


