
8.9 Sextonde söndagen efter pingst
’Guds omsorg’

Högmässa Marielundskapellet (Nordsjö kyrka) kl. 10
Högmässa Matteuskyrkan kl. 12

Kvällsmässa Matteuskyrkan kl. 18
On 11.9 Morgonmässa Matteuskyrkan kl. 8.30

LÄSNINGARNA

Gammaltestamentlig läsning: Psaltaren 127:1–2
Om inte Herren bygger huset
är byggarnas möda förgäves.
Om inte Herren vaktar staden
är väktarens vaka förgäves.
Förgäves stiger ni tidigt upp
och går sent till vila,
ni som sliter för ert bröd.
Men sina vänner ger Herren framgång.

Epistelläsning: Galaterbrevet 6:2-10
Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något,
fast han ingenting är, bedrar sig själv. Var och en skall pröva sina handlingar
och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en
måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd ordet skall ha samma
del som sin vägledare allt som är gott. Låt inte bedra er, Gud lurar man inte:
vad man sår får man också skörda. Den som sår sitt kött skall skörda
förgängelse ur köttet, men den som sår anden skall skörda evigt liv ur anden.
Låt oss inte tröttna på att göra det som är rätt. När tiden är inne får vi skörda,
bara vi inte ger upp. Så länge det finns tid skall vi därför göra gott mot alla
människor, framför allt mot våra trosfränder.



Evangelium: Matteusevangeliet 6:25-34
Jesus säger:
”Därför säger jag er: bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för
kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än
kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte lador,
men er himmelske fader föder dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av
er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför
bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och
spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo all sin prakt var klädd som en
av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen, som dag finns till
och morgon stoppas ugnen, skall han då inte ha kläder åt er, ni trossvaga?
Gör er därför inga bekymmer, fråga inte: Vad skall vi äta? Vad skall vi dricka?
Vad skall vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske
fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så
skall ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen.
Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

KOLLEKT Kollekten går till Finlands Sjömanskyrka, för kyrkligt arbete bland
människor på väg till lands och till sjöss

PSALMER 404 Fri som rymdens svala
460 Så kärlek
391 Blott en dag, ett ögonblick sänder
229 När vi delar det bröd*
283 Lovsjung nu, alla länder, Gud

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

Nästa söndags psalmer: 542, 556, 388, 229*, 583


