Hej!
Hoppas, att du mår bra! Det vi kan göra i dessa ovissa tider är att fortsätta
bönen för människorna, för världen och för kyrkan.
Efter nattens regn är det som om naturens färger
skimrar….På min morgonpromenad kunde jag
njuta av det smaragdgröna landskapet,
blommornas intensiva färger och en ensam svalas
ﬂygande. Världen kändes så levande och glädjande
i det milda ljuset.
Det har väl inte undgått någon,
som läser dessa veckobrev, att jag
är mycket förtjust i blommor?
Sverige har förlorat över 90% av
sina ängar sedan jordbruket
industrialiserades på bred front.
I vår lilla trädgård har min
man och jag gjort en liten, liten
”äng” på några kvadratmeter.
Där blommar nu bl a blåklint, prästkrage, mandelblom och vallmo. En
blomma, vallmon, med sina scharlakansröda svajande blomblad är jag speciellt
förtjust i. Det är jag inte ensam om! Det ﬁnns få vilda blommor i världen som
kan mäta sig med vallmon när det gäller referenser i historien, design,
litteratur eller konst. Harry Martinsson skaldade om vallmon: ”Nu blommar
för din ﬂyktiga bräcklighets skull – vallmon, din blomma”. John McCraes
legendariska dikt – På Flanderns fält – ”På Flanderns fält gror vallmor tätt,
där kors vid kors oss ro berett..”Denna dikt bidrog till att göra vallmon till
minnesblomma över första världskrigets döda efter att det året 1918 i den 11:e

timmen, den 11:e dagen i den 11:e månaden blåsts eldupphör på västfronten.
Även i modevärlden har vallmon symboliserat hopp.
Det ﬁnska företaget Marimekkos mest framträdande
design har varit Unikko-blomman, vallmo på svenska.
På söndag, 11 juli, är det sjätte söndagen efter
trefaldighet och dagens tema är ”Efterföljelse”.
GAMMALTESTAMENTLIG Tredje Moseboken kapitel 19, vers
1-2 och 13-18: Herren talade till Mose: Säg till Israels hela
menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.
Du skall inte tilltvinga dig något av din nästa eller beröva honom
något. Du skall inte hålla inne arbetarens lön över natten.
Du skall inte förbanna en döv och inte lägga något i vägen för en blind så att han faller; du
skall frukta din Gud. Jag är Herren.
Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall varken
gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du
döma din landsman.
Du skall inte gå med förtal bland dina bröder, och du skall
inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren.
Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa
honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig.Du
skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt
folk, utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är
Herren.
EPISTEL Första Petrusbrevet kapitel 1, vers 13-16: Var
därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert
hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras.
Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var
okunniga.
Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är
helig.
Det står ju skrivet: 'Ni skall vara heliga, ty jag är helig.'
EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 5, vers
20-26:Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de
skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i
himmelriket.
Ni har hört att det blev sagt till fäderna: 'Du skall inte dräpa';
den som dräper undgår inte sin dom.
Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår
inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som
förbannar honom undgår inte helvetets eld.
Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt
med dig,

så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan
tillbaka och bär fram din gåva.
Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte
överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse.
Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Livet är en vandring i Kristi efterföljelse. Psalm 275 vers 1 i psalmboken: ”Led,
milda ljus, i dunkel, dimfylld värld. Led du mig fram. Mörk natten är, långt från mitt hem min
färd. Led du mig fram. Styr du min fot. Min fjärran framtids stig jag vill ej se, ett steg är nog
för mig.”

Det är gudstjänst kl 10.00 på söndag i Järsnäs kyrka. Torsdag 15 juli är det
Musik i sommarkväll kl 19.00 i Svarttorps kyrka, sång och piano med
Amanda Broman.
Många hälsningar från Suzanne

