
10.11 Tjugofemte söndagen efter pingst 
’Från död till liv’ 

 
 

Högmässa i Nordsjö kyrka, Marielundskapellet, kl. 10 
Högmässa i Matteuskyrkan kl. 12 

Kvällsmässa i Matteuskyrkan kl. 18 
 

 
 
LÄSNINGARNA
 

Gammaltestamentlig läsning: Predikaren 3:1-11 
Allt har sin tid, 
det finns en tid för allt som sker  
under himlen: 
en tid för födelse, en tid för död, 
en tid att plantera, en tid att rycka upp, 
en tid att dräpa, en tid att läka, 
en tid att riva ner, en tid att bygga upp, 
en tid att gråta, en tid att le, 
en tid att sörja, en tid att dansa, 
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, 
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, 
en tid att skaffa, en tid att mista, 
en tid att spara, en tid att kasta, 
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, 
en tid att tiga, en tid att tala, 
en tid att älska, en tid att hata, 
en tid för krig, en tid för fred. 
Vad får då den strävsamme ut av all sin möda? Jag har sett vilket 
arbete Gud har lagt på människan. Allt vad Gud har gjort är skönt i 
rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men 
aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. 



Epistelläsning: Första Korinthierbrevet 15:35-44 
Nu undrar någon: ”Hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de 
kommer?” Vilken enfaldig fråga! Det du sår får inte liv om det inte dör. 
Och  när  du  sår  är  det  inte  den  blivande  växten  du  sår  utan  ett  naket  
sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har 
bestämt, och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana, 
människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. 
Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska, men de himmelska 
har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen 
sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnor har olika glans. 
Så  är  det  också  med  de  dödas  uppståndelse.  Det  som  blir  sått  
förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i 
härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått 
som en  kropp med fysiskt  liv  uppstår  som en  kropp med ande.  Finns  
det en kropp med fysiskt liv, så finns det också en med ande. 
 
 
Evangelium: Matteusevangeliet 9:18-26 
Medan Jesus talade kom en synagogföreståndare och föll ner för 
honom och sade: ”Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand 
på henne, så får hon liv igen.” Då reste sig Jesus och gick med honom, 
och  lärjungarna  följde  efter.  Men  en  kvinna  som  hade  lidit  av  
blödningar i tolv år kom bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel 
eftersom  hon  tänkte:  ”Får  jag  bara  röra  vid  hans  kläder,  så  blir  jag  
hjälpt.” Jesus vände sig om och fick se henne och sade: ”Var inte orolig, 
min dotter. Din tro har hjälpt dig.” Och från det ögonblicket var hon 
frisk. När Jesus kom hem till föreståndaren och mötte flöjtblåsarna och 
den klagande hopen sade han: ”Gå härifrån. Flickan är inte död, hon 
sover.” Då skrattade de åt honom. Men när folket hade motats bort gick 
han in och tog flickans hand, och hon steg upp. Ryktet om vad som 
hade hänt spred sig i hela den trakten. 
 
 

 



KOLLEKT Dagens kollekt går till Finska missionssällskapets 
arbete för att förbättra barns ställning och rättigheter.  
 
NATTVARD Alla är välkomna fram till nattvardsbordet! Om du vill
bli välsignad istället för att emot nattvarden så visa det genom att sätta
ena handen på motsatt axel. Om du önskar glutenfritt bröd eller
alkoholfritt vin, säg till om det framme vid nattvardsutdelningen.
 
 
 
PSALMER 193 För ditt ansikte, o Gud  
  560  Det finns ett hem långt bortom 
  101 Kornet har sin vila    
   388 O liv som blev tänt* 
   570:1-2 Eja, mitt hjärta 
 
 
 
MUSIK I GUDSTJÄNSTERNA 
 

Preludium Robert J. Powell: Deep River 
Postludium Lars Karlsson: Variationer över Eja, mitt hjärta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Månadens psalm i Matteus församling 
Psalm nr 388 O liv som blev tänt är november månads psalm. 
  
 
Nästa söndags psalmer: 180:1-3, 134, 487, 388*,  576:1-3


