Reformationsdagen
Trons grund
Den tjugoandra söndagen efter pingst ägnas
minnet av reformationen. Söndagens texter ansluter sig nära till reformationens centrala betoningar.
Gud glömmer inte sitt folk utan ger kyrkan
tider av förnyelse. Han sänder människor som
kallar oss tillbaka till grunden för vår kristna
tro, till bibeln och till förkunnelsen om den rättfärdighet som vi äger genom tron.
LITURGISK FÄRG: grön
PSALMFÖRSLAG
I

157 Behåll oss, Herre, vid ditt ord
169 Guds menighet
200 Hur skall vi rätt dig prisa

Dps 154
253
167
485

Vår Gud är oss en väldig borg
O, gläd dig, Guds församling nu
Sin enda grund har kyrkan
Gud, från ditt hus, vår tillflykt du oss
kallar

Här är en flod vars strömmar
ger glädje åt Guds stad,
som den Högste har helgat
till sin boning.
Därinne bor Gud, den skall
aldrig falla,
den får hjälp av Gud när
morgonen gryr.
Folken larmar, riken vacklar.
Då hörs hans röst och jorden bävar.
Herren Sebaot är med oss,
Jakobs Gud är vår borg.
Ps. 46:2–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
Antifonen upprepas.

Hallelujavers

Bibeltexterna

Ingen kan lägga en annan grund
än den som redan finns,
och den är Jesus Kristus.

Psaltarpsalm

1 Kor. 3:11

Antifon
Jag kungör dina lagbud för kungar
och behöver inte blygas.

Första årgången

Ps. 119:46

Psalm
Gud är vår tillflykt och vår styrka,
en hjälp i nöden, som aldrig svikit.
Därför räds vi inte om än
jorden skälver
och bergen störtar i havets djup,
om än vattnen brusar och skummar
och bergen darrar vid havets uppror.
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Första läsningen
Jes. 33:20–22

Se, här är Sion, våra högtiders stad!
Du får skåda Jerusalem, en trygg boplats,
ett tält som aldrig skall rivas,
vars pluggar aldrig rycks upp,
vars linor inte slits av.
Nej, där är Herren vår väldige Gud.

TIDEN EFTER PINGST

Där flyter strömmar, breda floder,
men inga roddarfartyg går där fram,
inga ståtliga krigsskepp.
Herren är vår härskare,
Herren vår hövding,
Herren vår konung,
han är den som räddar oss.
eller

era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld
framför er, med den skall ni få den Ondes
alla brinnande pilar att slockna, och grip
frälsningens hjälm och Andens svärd, som
är Guds ord. Gör det under åkallan och
bön och be i er ande varje stund. Därför
skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i
er bön för alla de heliga.

Jer. 3:14–15

Vänd tillbaka, ni trolösa barn, säger Herren. Ty det är jag som är er herre, och jag
skall hämta er, en från varje stad och två
från varje släkt, och föra er till Sion. Jag
skall ge er herdar efter mitt sinne, och de
skall leda er med kunskap och visdom.

Andra läsningen
Rom. 1:16–17

Jag skäms inte för evangeliet. Det är en
Guds kraft som räddar var och en som tror,
juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet
från Gud, genom tro till tro, som det står
skrivet: Den rättfärdige skall leva genom tron.
eller
Ef. 6:10–18

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att
ni kan hålla stånd mot djävulens lömska
angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött
och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över
denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er
Guds rustning, så att ni kan göra motstånd
på den onda dagen och stå upprätt efter
att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn
på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på

Evangelium
Joh. 4:46–53

Jesus kom tillbaka till Kana i Galileen, där
han hade gjort vattnet till vin. En man i
kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i
Kafarnaum. När han fick höra att Jesus
hade lämnat Judeen och var i Galileen,
sökte han upp honom och bad honom
komma ner till Kafarnaum och bota hans
son, som låg för döden. Jesus sade till honom: ”Om ni inte får se tecken och under,
så tror ni inte.” Ämbetsmannen sade: ”Herre, kom innan mitt barn dör.” Jesus svarade: ”Gå hem, din son lever. ” Mannen
trodde på vad Jesus sade och gick. När han
ännu var på väg hem möttes han av sina
tjänare, som talade om för honom att pojken levde. Han frågade då vid vilken tid
på dagen han hade blivit bättre, och de
svarade: ”I går vid sjunde timmen lämnade
febern honom.” Då förstod fadern att det
hade hänt just när Jesus sade till honom:
”Din son lever”, och han kom till tro liksom alla i hans hus.
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Andra årgången
Första läsningen
Jer. 15:19–21

Och nu säger Herren:
Om du vänder tillbaka
skall jag låta dig komma tillbaka
och bli min tjänare.
Om ditt tal är lödigt och utan slagg
skall du få bli min mun.
Människorna skall komma tillbaka till dig,
men du skall inte komma tillbaka till dem.
Mot detta folk gör jag dig
till en ointaglig mur av koppar.
De skall angripa dig,
men de skall inte besegra dig,
ty jag är med dig,
jag skall komma till din hjälp
och rädda dig, säger Herren.
Jag skall rädda dig ur de ondas hand
och befria dig ur våldsmännens grepp.

Andra läsningen

från vreden. Ty om vi var Guds fiender och
blev försonade med honom genom hans
sons död, då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom
hans sons liv. Ja inte bara det, vi har vår
stolthet i Gud tack vare vår herre Jesus
Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen.

Evangelium
Matt. 16:1–4

Fariseerna och saddukeerna kom fram till
Jesus, och för att sätta honom på prov bad
de att han skulle låta dem se ett tecken
från himlen. Han svarade dem: ”På kvällen säger ni: Det blir vackert väder, himlen är röd, och på morgonen: I dag blir det
oväder, himlen är röd och dyster. Himlens
utseende kan ni tyda men inte tecknen för
tiderna. Detta onda och trolösa släkte begär ett tecken, men det skall inte få något
annat tecken än Jona-tecknet.” Sedan lämnade han dem och gick sin väg.

Rom. 5:1–11

Tredje årgången

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro
har vi frid med Gud genom vår herre Jesus
Kristus. Han har gett oss tillträde till den
nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över
hoppet att få del av Guds härlighet. Mer
än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet,
uthålligheten fasthet och fastheten hopp.
Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek
har ingjutits i våra hjärtan genom att han
har gett oss den heliga anden. Medan vi
ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa,
när tiden var inne. Knappast vill någon dö
för en rättfärdig – kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar
sin kärlek till oss genom att Kristus dog för
oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu
har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall
vi av honom så mycket säkrare bli räddade
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Första läsningen
Jer. 17:5–8

Så säger Herren:
Förbannad den man
som sätter sin lit till människor,
som stöder sig på mänsklig kraft
och vänder sig bort från Herren.
Han blir som en buske i ödemarken
och får aldrig se det goda komma.
Han skall leva i förbrända trakter,
på saltjord där ingen kan bo.
Välsignad den man
som sätter sin lit till Herren,
som litar helt till Herren.
Han blir som ett träd
planterat nära vatten.

TIDEN EFTER PINGST

Det sträcker sina rötter mot bäcken.
Det har inget att frukta av hettan,
bladen är alltid gröna.
Det ängslas inte under torra år,
upphör inte att bära frukt.

Andra läsningen
Rom. 10:12–18

Det är ingen skillnad på jude och grek; alla
har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och
en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Men hur skall de kunna åkalla den som
de inte har kommit till tro på? Hur skall de
kunna tro på den som de inte har hört? Hur
skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara
utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen
av dem som bär bud om goda ting. Men alla
lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och
förkunnelsen på Kristi ord. Men då frågar
jag: kanske har de aldrig hört den? Visst
har de! Över hela jorden nådde deras röst, till
världens ändar deras ord.

Evangelium
Matt. 5:13–16

Jesus sade:
”Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen?
Det duger inte till annat än att kastas bort
och trampas av människorna.
Ni är världens ljus. En stad uppe på ett
berg kan inte döljas, och när man tänder
en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utan på hållaren, så att den lyser
för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus
lysa för människorna, så att de ser era goda
gärningar och prisar er fader i himlen.”

Dagens bön
1.
Allsmäktige Gud.
Du har lovat kristenheten
förnyelsens Ande.
Förnya din kyrka också i vår tid.
Håll oss fast vid ditt ord.
Ge oss tro så att vi förstår
vad du vill säga oss.
Låt evangeliet befria oss
så att vi med kärlekens gärningar
tillsammans vittnar om kraften i ditt ord.
Hör oss för vår Frälsares Jesu Kristi skull.

2.
Evige Gud.
Röj väg för evangeliet
så att det kan förkunnas
överallt i världen.
Bevara ditt folk i tro och kärlek
så att det alltid vågar lita på din nåd.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3.
Evige Gud.
Du vill att alla människor skall räddas
och komma till insikt om sanningen.
Bered väg för budskapet om
Kristus överallt,
också där det väcker motstånd.
Förnya din kyrka.
Led den till bättring och tro.
Det ber vi om genom din Son,
Jesus Kristus, vår Herre,
som lever och regerar med dig
och den heliga Anden
nu och i evighet.

REFORMATIONSDAGEN

361

