
3.11 Tjugofjärde söndagen efter pingst
’Medborgare två riken’

Högmässa Östersundom kyrka kl. 10
Högmässa Matteuskyrkan kl. 12

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Jeremia 27:4-7
Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Så skall ni säga till era härskare: Jag
är den som med min stora makt och med lyftad arm har gjort jorden och
människorna och djuren på jorden, och jag ger den åt vem jag vill. Nu ger
jag alla dessa länder till min tjänare kung Nebukadnessar av Babylonien.
Också de vilda djuren ger jag honom för att de skall tjäna honom. Alla folk
skall tjäna honom och hans son och hans sonson, tills tiden är inne också
för hans land. Då skall många folk och mäktiga kungar tvinga honom till
underkastelse.

Epistelläsning: Apostlagärningarna 4:18-21
Rådets medlemmar kallade in apostlarna och sade åt dem att aldrig tala
eller undervisa Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Tänk
efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Vi kan inte
tiga med vad vi har sett och hört.” Då gav de dem en ny sträng varning
men släppte dem sedan. För folkets skull såg de ingen möjlighet att straffa
dem; alla prisade ju Gud för vad som hade skett.

Evangelium: Matteusevangeliet 22:15-22
Fariseerna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för
något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare
söka upp honom och säga: ”Mästare, vi vet att du är uppriktig och



verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till
personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till
kejsaren?” Jesus märkte deras onda avsikt och sade: ”Hycklare, varför vill
ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.” De
räckte honom en denar, och han frågade: ”Vems bild och namn är det
här?” ”Kejsarens”, svarade de. Då sade han till dem: ”Ge då kejsaren det
som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” När de hörde detta blev
de häpna. De lät honom vara och gick sin väg.

KOLLEKT Dagens kollekt går till Kyrkans central för det svenska
arbetet, projekt kring sociala medier.

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 322 Sanningens Ande
169 Guds menighet är jordens största under
324 En liten stund med Jesus
388 liv som blev tänt
31 Härlig är jorden

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

Nästa söndags psalmer: 193, 560, 101, 388, 570:1-2 


