
20.10 Reformationsdagen
’Trons grund’

Högmässa Degerö kyrka kl. 10
Högmässa Matteuskyrkan kl. 12

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Jes. 33:20-22
Se, här är Sion, våra högtiders stad!
Du får skåda Jerusalem, en trygg boplats,
ett tält som aldrig skall rivas,
vars pluggar aldrig rycks upp,
vars linor inte slits av.
Nej, där är Herren vår väldige Gud.
Där flyter strömmar, breda floder,
men inga roddarfartyg går där fram,
inga ståtliga krigsskepp.
Herren är vår härskare,
Herren vår hövding,
Herren vår konung,
han är den som räddar oss.

Epistelläsning: Rom. 1:16-17
Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som
tror, juden främst men också greken. evangeliet uppenbaras nämligen en
rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: Den
rättfärdige skall leva genom tron.



Evangelium: Johannesevangeliet 4:46-53
Jesus kom tillbaka till Kana Galileen, där han hade gjort vattnet till vin. En
man kunglig tjänst hade en son som låg sjuk Kafarnaum. När han fick höra
att Jesus hade lämnat Judeen och var Galileen, sökte han upp honom och
bad honom komma ner till Kafarnaum och bota hans son, som låg för döden.
Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under, så tror ni inte.”
Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå
hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sade och gick. När han
ännu var på väg hem möttes han av sina tjänare, som talade om för honom
att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid på dagen han hade blivit
bättre, och de svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade febern honom.” Då
förstod fadern att det hade hänt just när Jesus sade till honom: ”Din son
lever”, och han kom till tro liksom alla hans hus.

KOLLEKT Dagens kollekt går till Finska Bibelsällskapet rf.

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 157 Behåll oss, Herre, vid ditt ord
167 Sin enda grund har kyrkan
443 Låt nya släkten tolka Kristi bud
216 Jesus Kristus är vår hälsa*
154 Vår Gud är oss en väldig borg

Månadens psalm Matteus församling
Psalm nr 216 Jesus Kristis är vår hälsa är oktober månads psalm.
 



Församlingssång under nattvardens utdelning Matteuskyrkan:
Ät mitt bröd (Taizé)

MUSIK HÖGMÄSSAN (MATTEUSKYRKAN)
Svarsmusik Dag-Ulrik Almqvist: Ditt ord är en lykta för min fot
Offertorium Samuel Sebastian Wesley: Led mig, Gud

MEDVERKANDE Johan Hallvar liturg och predikant
Hedvig Stenman gudstjänstdiakon (Matteuskyrkan)

Matteus kyrkokör (Matteuskyrkan)

Markus Malmgren organist
Anders Forsman kantor (Matteuskyrkan)

 

 

Nästa söndags psalmer: 461, 471 191, 216*, 299


