
17.11 Uppbrottets söndag
’Vaka!’

Högmässa Degerö kyrka kl. 10
Familjemässa Matteuskyrkan kl. 12

Kort kvällsmässa Matteuskyrkan kl. 18

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Amos 4:12-13
Israel, bered dig att möta din Gud!
Ty se:
Han som formar bergen och skapar vinden,
som förkunnar sina planer för människan,
som låter mörkret bli morgonrodnad
och går fram över jordens höjder
Herren, härskarornas Gud, är hans namn.

Epistelläsning: Andra Petrusbrevet 3:8-14, 18
En sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år
och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är
sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att
någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.
Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna
försvinna med dån, himlakropparna upplösas eld och jorden och allt
som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste
ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och
påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas eld och
himlakropparna att smälta hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya



himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för
att Gud skall finna att ni lever frid, rena och oförvitliga.
Väx till nåd och kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans
är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.

Evangelium: Matteusevangeliet 25:1-13
Jesus sade:
”Då blir det med himmelriket som när tio unga flickor gick ut med sina
facklor för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem
var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon
olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När
brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll sömn. Vid midnatt hördes
ett rop: ’Brudgummen är här, kom ut och möt honom!’ Då vaknade alla
flickorna och gjorde ordning sina facklor. De oförståndiga sade till de
kloka: ’Ge oss av er olja, våra facklor slocknar.’ De kloka svarade: ’Den kan
aldrig räcka både till oss och till er. Gå stället och köp hos dem som säljer
olja.’ Men medan de var borta och köpte kom brudgummen. De som stod
färdiga följde med honom in till bröllopsfesten, och porten stängdes. Efter
en stund kom de andra flickorna och ropade: ’Herre, herre, öppna för oss!’
Men han svarade: ’Sannerligen, jag känner er inte.’ Håll er därför vakna.
Ni vet inte när dagen och timmen är inne.”

KOLLEKT Dagens kollekt går till Finska missionssällskapet och
missionärerna Tomas och Riikka-Maria Kolkka.



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 180:1-3 Sabbatsmorgon stilla
134 Väktarns rop natten skallar
487 Någon ska vaka världens natt
388 liv som blev tänt
576:1-3 O, hur saligt att få vandra

MUSIK GUDSTJÄNSTEN

Preludium Philip Glass: Koyaanisqatsi
Postludium Wayne L. Wold: Pastorale ”Sion lyss till väktarns maning”

Månadens psalm Matteus församling
Psalm nr 388 liv som blev tänt är november månads psalm.

Nästa söndags psalmer: 139, 142, 457, 388*, 298

 


