
Hej!

En underbar sommarvind rör lätt vid min kind. Den är alldeles varm och 
skön och jag tänker på 
sången ”Ute blåser 
sommarvind”.
Ute blåser sommarvind, 
göken gal i högan lind. 
Mor hon går på grönan äng,  
bäddar barnet blomstersäng, 
strör långa rader 
utav ros och blader. 
 
Ängen står så gul och grön, 
solen stänker guld i sjön, 

bäcken rinner tyst och sval 
mellan viden, asp och al. 
Bror bygger dammar 
åt sin såg och hammar. 

Promenadgruppen har träffats varje måndag 

under flera veckor. Det är fint att uppleva 
naturen tillsammans. Varje vecka har vi 
upptäckt något nytt. Många blommor och 

växter har namn, som börjar på gull. Gult är den gyllene färgen, guldets färg. 
I den gyllene färgen symboliseras ljuset och Guds makt och härlighet. Som 
bakgrundsfärg på målningar till heliga personer används ofta gult. Maria har 
fått ge namn åt många gulblommande växter, så som gullris, gullviva, 
gullregn, gulltrav, gulmåra, gulnattsljus m fl.   Måndag 21 juni blir det 
”terminsavslutning” för gruppen! Vi träffas 13.30 vid LSSK och åker till 
Flättinge gårdscafé för att dricka kaffe och ha en trevlig eftermiddag. 

På söndag, 20 juni, är det tredje söndagen efter trefaldighet, tema för dagen är 
”Förlorad och återfunnen”. 



Texter för söndagen: GAMMALTESTAMENTLIG Mika kapitel 7, vers 18-20 
Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din 
egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på 
nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup. 
Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder. 

EPISTEL Romarbrevet kapitel 5, vers 6-11. Medan vi ännu var 
svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne. 
Knappast vill någon dö för en rättfärdig — kanske går någon i döden 
för en som är god. 
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss 
medan vi ännu var syndare. 
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så 
mycket säkrare bli räddade från vreden. 
Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom 
hans sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket 

säkrare bli räddade genom hans sons liv. 
Ja inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus Kristus, genom vilken vi 
nu har vunnit försoningen. 

EVANGELIUM Lukasevangeliet kapitel 15, vers 1-7. Alla tullindrivare och syndare sökte sig 
till Jesus för att höra honom.  
Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och 
äter med dem.” Då gav han dem denna liknelse: 
Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem, 
lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det 
borttappade tills han hittar det? 
Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. 
Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar 
och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag 
hade förlorat. 
Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en 
enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som 
inte behöver omvända sig. 

Vad var fariséerna ,som nämns i evangelietexten, för 
några? Jo, fariséerna var huvudsakligen vanliga judar - alltså inte några 
präster - och de var efterföljare till de skriftlärda som undervisat folket och 

tolkat lagen under de föregående seklerna. De var 
ytterst noggranna i sin tillämpning av judendomen. 
De försökte leva efter Gamla testamentets lagar in i 
minsta detalj och de kunde alla bud och förbud 
(närmare bestämt 613 stycken) utantill. Därför hade 



de också högt anseende och de satt alltid längst fram i synagogan. 
Människorna runt omkring gav noga akt på hur de levde och handlade och 
tog dem till lärare och förebilder. Problemet var att i och med att fariséernana 
ville framstå som ett mönster för andra frestades de också lätt att göra gott och 
be sina böner när så många som möjligt såg på. De fastade två gånger i 
veckan och de var noga med att betala tionde - och göra det så att alla såg det. 
När de delade ut gåvor eller bad stod de gärna i gathörnen. När de hjälpte 
någon försökte de ofta göra det så att det verkligen skulle märkas. Under sin 
verksamhet kom Jesus ofta i konflikt med fariséerna, som angrep honom därför 
att han umgicks med skatteindrivare, prostituerade och andra som klassades 
som verkliga syndare. Fariseerna tillhörde dem som tog initiativet till att få 
Jesus undanröjd genom att anklaga honom för upproriskhet mot den romerska 
ockupationsmakten, och när Jesus slutligen greps i Getsemane fanns det 
fariseer med i pöbeln som jagat honom.

Välkommen till gudstjänst i Järsnäs kyrka kl 11.00. Präst är Ulla Zackrisson.

Hälsningar Suzanne


