
13.10 Tjugoförsta söndagen efter pingst
’Jesu sändebud’

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

Kvällsmässa i Matteuskyrkan kl. 18

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Jeremia 1:4-10
Herrens ord kom till mig:
Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken.
Men jag svarade: ”Nej, Herre, min Gud,
jag duger inte till att tala – jag är för ung!”
Då sade Herren till mig:
Säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig
och säg det jag befaller dig!
Låt dem inte skrämma dig,
ty jag är med dig och jag skall rädda dig, säger Herren.
Och Herren sträckte ut handen, rörde
vid min mun och sade:
Jag lägger mina ord i din mun.
I dag ger jag dig makt över folk och riken.
Du skall rycka upp och vräka omkull,
förstöra och bryta ner,
bygga upp och plantera.



Epistelläsning: Andra Timotheosbrevet 4:1-5
Jag besvär dig vid Gud och Kristus Jesus,  som skall  döma levande
och  döda,  jag  besvär  dig  vid  hans  ankomst  och  vid  hans  rike:
förkunna ordet, träd upp i tid och otid, vederlägg, tillrättavisa, vädja
– tålmodigt och med ständig undervisning. Det kommer en tid då
människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffar
sig den ene läraren efter den andre, därför att det kliar i dem att få
höra sådant som de önskar. De slår dövörat till för sanningen och
vänder sig till legenderna. Men håll alltid huvudet kallt, var beredd
att slita ont, gör vad som åligger en förkunnare och fullfölj din
tjänst.

Evangelium: Matteusevangeliet 22:1-14
Än  en  gång  talade  Jesus  till  dem  i  liknelser:  ”Med  himmelriket  är
det som när en kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina
tjänare  för  att  kalla  de  inbjudna  till  bröllopet,  men  de  ville  inte
komma.  Då  skickade  han ut  andra  tjänare  och  lät  dem säga  till  de
inbjudna: ’Jag har ordnat för måltiden, mina oxar och gödkalvar är
slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet.’ Men de brydde sig
inte om det.  En gick bort  till  sina åkrar och en till  sina affärer.  De
andra tog fast tjänarna, skymfade dem och slog ihjäl dem. Då greps
kungen  av  vrede,  skickade  ut  sina  soldater  och  lät  döda  mördarna
och bränna ner deras stad. Sedan sade han till sina tjänare: ’Allt är
ordnat för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå ut och
ställ er där vägarna skiljs och bjud alla ni ser till bröllopet.’ Och då
gick tjänarna ut på vägarna och samlade ihop alla de träffade på,
onda och goda, och bröllopssalen fylldes med gäster.
När kungen kom in för att se sina gäster upptäckte han en man som
inte var klädd i bröllopskläder. Han sade: ’Min vän, hur kan du vara
här utan att ha bröllopskläder på dig?’ Mannen kunde inte svara. Då
sade kungen till tjänarna: ’Bind honom till händer och fötter och
kasta  ut  honom  i  mörkret  där  ute.  Där  skall  man  gråta  och  skära
tänder.’ Många är bjudna, men få är utvalda.”



KOLLEKT Dagens kollekt går till Kyrkans Utlandshjälp och
arbetet för att befrämja fred och stabila förhållanden i
utvecklingsländerna.

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 433 Herre, du vandrar försoningens väg
434  På denna jord, vår Herres verk
423 Räds ej bekänna Kristi namn
216 Jesus Kristus är vår hälsa*
383 Gud, ditt folk är vandringsfolket

MEDVERKANDE Lars-Olof Ahlfors, liturg och predikant
Bi Hagman, gudstjänstdiakon
Margareta Boström, gudstjänstdiakon
Markus Malmgren, kantor

* Månadens psalm i Matteus församling:
Psalm nr 216 Jesus Kristus är vår hälsa är oktober månads psalm.

Nästa söndags psalmer: 157, 167, 443, 216*, 154


