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Läsning i körverk/mässa
Inledning
Ser du människa? [. . .]
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
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 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.
(Hesekiel 47: 6a, 8-12)

Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm!
Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun. Du
säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är
eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.
(Uppenbarelseboken 3:15-17)
Och jag såg en annan ängel stiga upp från öster med den levande Gudens sigill, och han
ropade med hög röst till de fyra änglarna, som hade fått rätt att skada jorden och havet:
”Skada inte jorden eller havet eller träden!”
(Uppenbarelseboken 7:2-3a)
När draken såg att han hade störtats ner på jorden började han förfölja kvinnan som hade fött
sin son. Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen,
till den plats där hon blev livnärd en tid och två tider och en halv tid, långt borta från ormen.
Och ormen sprutade vatten ur sin mun efter kvinnan som en flod, för att strömmen skulle föra
bort henne. Men jorden hjälpte kvinnan, och den öppnade sin mun och svalde floden som
draken sprutade mot kvinnan.
(Uppenbarelseboken 12:13-16)

Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i
handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band
honom i tusen år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att
han inte skulle förföra folken.
(Uppenbarelseboken 20:1-3)
Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat
honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull.
(Uppenbarelseboken 1:7)
Ur Landet som inte kan köpas
(denna text finns bara i materialet som används för ett framförande)
Olov Hartman ur Landet som inte kan köpas sidorna 55-57
Offertorium. Altaret dukas.
Jesus sade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror
på mig skall aldrig någonsin törsta.” [. . .] ”Är någon törstig så kom till mig och drick.”
(Johannesevangeliet 6:35, 7:37)
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som
törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.
(Uppenbarelseboken 22:17)
Sursum corda
Prefation
Sanctus (handbokens?)
Evkaristisk bön (motiv från Uppenbarelseboken. Bönen avslutas:)
Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften
tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.
(Uppenbarelseboken 7:12)
Vår Fader
Brödsbrytelse
Fridshälsning
O Guds
Måltiden
Tackbön

Välsignelse
Sändning
Ur Himlen och hunden
(denna text finns bara i materialet som används för ett framförande)
(Arne H. Lindgren ur Himlen och hunden)

