
!Hej

,    !Hoppas att Du mår bra

       ,      På grund av det ändrade läget angående corona så ställer vi in alla
.       grupper Gudstjänster kommer i fortsättningen att fras

  ,   ställföreträdande med präst kantor och
.      vaktmästare Vi planerar också att sända
 . gudstjänster digitalt

 , 22 ,   . På söndag november är det Domssöndagen
   ”  ”.   Dagens tema är Kristi återkomst Detta är

  . kyrkoårets sista söndag     Dagen kallas i många
 ” ,  ”.  kyrkosamfund Kristus konungens dag Jesus

          som gav sitt liv för alla människor skall till sist
       .    göra slut på ondskan och upprätta de förtryckta En dag för

  .rannsakan och hopp  

GAMMALTESTAMENTLIG Hesekiel kapitel 47, vers 6-12 Han sade till
mig: ”Ser du, människa?” Han förde mig tillbaka till strandkanten. 
Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens
båda stränder. Han sade till mig: ”Detta vatten flyter genom landet
österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att
det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut skall det vimla av liv i
vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden 
rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall 
deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i 
Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. Längs 
floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna 
och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från 
helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.”

EPISTEL Första korinthierbrevet kapitel 15, vers 22-28  Liksom alla dör genom Adam, så 

skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid 

hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud,

fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han 

har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty 'allt har han

lagt under sina fötter.' När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den 

undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen 

själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.

EVANGELIUM Matteusevangeliet kapitel 13, vers 47-50 Med himmelriket är det också som 

när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.

När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i 

korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och 

skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta 

och skära tänder.



  : Bön på Domssöndagen Käre
,     Jesus inte kom Du till världen

   .    för att döma oss Du kom för att
 .  :  rädda oss Du sade den som

     .tror på mig blir inte dömd
       Hjälp oss att tro på Dig och inte

  ,     fy från dig för när vi vänder dig
     .ryggen så dömer vi oss själva

Amen

 490  3:          Psalm vers Guds Son en gång i morgonglans skall komma hit
.   ,        .  igen Hans stora dag låt oss med bön och tro påskynda den Guds

  .       .  , Son skall komma Allt som dolts skall då bli uppenbart Vi väntar
   : ,  , !ropar med hans folk Kom Herre Jesus snart  

    .   På söndag har Cecilia namnsdag Namnet har latinskt  ursprung
(Caecilia).           Från början bars namnet av de kvinnliga medlemmarna i

den romerska släkten Caecilius,  vars namn
  tagits från ordet caecus, ' 'blind  .  Sankta

Cecilia  är inom -  Romersk katolska
kyrkan ett romerskt helgon  som
led martyrdöden   i början av 200-talet.  Hon
är kyrkomusikens skyddshelgon   och fras

  22 .    alltså den november Hon är också
de blindas . skyddshelgon
Enligt legenden     skulle Cecilia ha tillhört en
kristen senatorsfamilj i Rom,   ha blivit

  bortgift med
en hednisk ,adelsman  Valerianus,  och

      övertalat honom att de skulle leva
ett kyskt äktenskap,     genom att berätta att
en svartsjuk ängel    vakade över hennes

.     kropp Sedan maken kristnats av
påve  Urban I     skall paret ha krönts med rosor och liljor  . av ängeln

          Paret skall enligt samma legend ha lidit martyrdöden senare under
  .       förföljelsen av kristna Cecilia ordnade så att hennes hem inrättades

   till en plats för gudstjänst,       . medveten om att hon gick mot döden
     Hon dömdes till döden för sin kristna tro. 

Sedan bödlarna  misslyckats med
     att dränka henne i hennes

,  .  badhus halshöggs hon Inom
   bildkonsten framställs Cecilia

    .ofta spelande på en orgel
       Med detta brev får du ett recept

 ”  ”. på nyttigt godis
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        !    VAR RÄDD OM DIG OCH VAR RÄDD OM VARANDRA VI BER ATT
    .DENNA PANDEMI SNART ÄR ÖVER

   MÅNGA HÄLSNINGAR FRÅN SUZANNE
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