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LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Jesaja 44:21-23
Minns detta, Jakob,
Israel, du som är min tjänare.
Jag har format dig, du skall tjäna mig.
Israel, jag skall aldrig glömma dig.
Jag plånar ut dina synder som ett moln,
dina brott som en sky.
Vänd tillbaka till mig,
jag har friköpt dig.
Jubla, du himmel,
över vad Herren har gjort!
Ropa av glädje, jordens djup!
Brist ut jubel, ni berg,
du skog med alla dina träd!
Ty Herren har friköpt Jakob,
genom Israel visar han sin härlighet.



Epistelläsning: Galaterbrevet 5:1-6
Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på
er slavoket igen.
Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta
alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är
skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er
rättfärdighet lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss vår ande
att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. ett liv med Kristus
Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt
uttryck kärlek.

Evangelium: Lukasevangeliet 14:1-6
En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farisé som var med rådet, och
man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten

kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sade: ”Är det
tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte?” Men de teg. Då rörde han vid
mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sade till dem:
”Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner en brunn, drar han då
inte genast upp dem, även om det är sabbat?” Det kunde de inte svara på.

KOLLEKT Kollekten går till Finska Missionssällskapets arbete för att förbättra  
  kvinnors ekonomiska rättigheter i Mekong-området.

PSALMER 404 Fri som rymdens svala
431 Inte med makt
195 Guds ord är ljuset på min stig
229 När vi delar det bröd*
383 Gud, ditt folk är vandringsfolket

MUSIK HÖGMÄSSAN
Preludium Emma Lou Diemer: The Lone Wild Bird (psalmmelodi: “Prospect”
Postludium Paul Manz: Gud, ditt folk är vandringsfolket (Cwm Rhondda

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

Nästa söndags psalmer: 222, 126 319, 229*, 96


