
24.11 Domsöndagen (Kristi konungaväldes söndag)
’ Kristus, Herre över allting’

Högmässa Matteuskyrkan kl. 12
Kvällsmässa Matteuskyrkan kl. 18

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Daniel 7:9-10, 13-14
Sedan såg jag tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans
kläder var snövita, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var
eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från
platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom, tiotusen och åter
tiotusen stod där inför honom. Så tog domare plats och böcker öppnades.
Jag såg vidare synerna om natten hur en som liknade en människa kom med
himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt
honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer
och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och
hans rike skall aldrig gå under.

Epistelläsning: Andra Thessalonikerbrevet 1:3-10
Vi måste alltid tacka Gud för er, bröder, det finns det goda skäl till, ty er tro
växer ständigt, och den kärlek ni alla hyser till varandra blir allt större hos var
och en av er. Vi kan med stolthet tala om er Guds församlingar, om er
uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får
utstå. De förebådar Guds rättvisa dom, att han skall förklara er värdiga Guds
rike, som ni får lida för. Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar
er bli plågade och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss, när
herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och lågande eld,
för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till
evangeliet om vår herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från
Herrens ansikte och från hans makt och härlighet, när han kommer på den
dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har
kommit till tro.



Evangelium: Matteusevangeliet 25:31-46
Jesus sade till lärjungarna:
”När Människosonen kommer sin härlighet tillsammans med alla sina änglar,
då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför
honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från
getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan
skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders
välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag
var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag
var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var
sjuk och ni såg till mig, jag satt fängelse och ni besökte mig.’ Då kommer de
rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig
och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken
och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller fängelse och besökte dig?’
Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa
minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’
Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni
förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var
hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att
dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav
mig inga kläder, sjuk och fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också
de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös
eller naken eller sjuk eller fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han
svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det
har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de
rättfärdiga till evigt liv.” 

KOLLEKT Dagens kollekt går till Dagens kollekt går till Finska missionssällskapet
och missionärerna Ben och Maria Westerling.

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.



FÖRSAMLINGSSÅNG UNDER NATTVARDENS UTDELNING

PSALMER 139 Vakna upp! en stämma bjuder
142 Herre, när din dag är inne
457 Guds värld är en skimrande gåva
388 liv som blev tänt (körsats av Harald Andersén)
298 Helig, helig, helig

MUSIK GUDSTJÄNSTEN
Preludium Anonymus: Mit hohem Fleiss
Svar Guds son en gång morgonglans (amerikansk folkhymn)
Postludium Michael Praetorius: Spagnoletta

MEDVERKANDE Stefan Forsén liturg och predikant

Annica Söderström gudstjänstdiakon
Hedvig Stenman gudstjänstdiakon
Soli Strömsholm gudstjänstdiakon

Anders Forsman kantor
Mauriz Brunell organist
Matteus kyrkokör

Marianne Suomalainen violin
Ulla-Stina Henricson violin
Mikael Forsblom viola
Christina Långström kontrabas

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

Nästa söndags psalmer: 4, 7, 1,


