
1.9 Femtonde söndagen efter pingst
’Tacksamhet’

Högmässa Östersundom kyrka kl. 10
Högmässa Matteuskyrkan kl. 12

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Jesaja 38:17–20
Min bittra plåga blev mig till välsignelse.
Du skonade mitt liv
och räddade mig från förintelsens avgrund,
du kastade alla mina synder bakom dig.
Dödsriket prisar dig inte,
de döda sjunger inte ditt lov,
de som har lagts graven
hoppas inte på din trofasthet.
De levande prisar dig, de levande,
så som jag gör dag.
Fäder undervisar söner
om din trofasthet.
Herren kommer till min räddning,
låt oss slå an strängarna
och spela vid Herrens hus

alla våra livsdagar.

Epistelläsning: Efesierbrevet 5:15–20
Se noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl
vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga,
utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar
lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer



och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och
tacka alltid vår Gud och fader för allt vår herre Jesu Kristi namn.

Evangelium: Lukasevangeliet 17:11-19
Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och
Galileen. När han var på väg in en by kom tio spetälska emot honom. De
stannade på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då
sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg
dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk.
Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och
tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är
de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge
Gud ära?” Och han sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

KOLLEKT Kollekten går till Kyrkans Utlandshjälp

PSALMER 286:1-2 Nu tacka Gud, allt folk
311 Sången om Kristus
306a Tack min Gud för vad som varit
229 När vi delar det bröd
286:3 Nu tacka Gud, allt folk

MUSIK GUDSTJÄNSTERNA

Preludium (MK) Raymond Haan: När vi delar det bröd (Let Us Break Bread)
Östersundom: Charles Callahan När vi delar det bröd

Postludium Jari Jakoleff: Amen

* Psalm nr 229 När vi delar det bröd är månadens psalm september. Den sjungs bl.a.
som tillredelsepsalm gudstjänsterna varje söndag, och vid konfirmationsgudstjänsterna.

Nästa söndags psalmer: 404, 460 391, 229*, 283


