DEN TRADISJONELLE LATINSKE MESSEN
VÅR FRUE KIRKE, PORSGRUNN
25. NOVEMBER 2016

Lesning – Sirak 51,1-8,12
1 Jeg vil takke deg, min Herre og konge, jeg vil prise deg, min Gud
og frelser, jeg vil love ditt navn, 2 for du har vært mitt vern og min
hjelper. Du har berget meg fra døden, fra snarer lagt av baktaleres
tunge, fra lepper som farer med løgn. Du har hjulpet meg mot
mine motstandere. 3 I din store barmhjertighet og ved ditt store
navn har du berget meg fra snarene til dem som ville fortære meg,
fra hendene til dem som stod meg etter livet, fra alle mine
trengsler, 4 fra kvelende ild som omgav meg, fra flammer som ikke
jeg hadde tent, 5 fra dødsrikets dype svelg, fra en uren tunge og
falske ord, 6 fra en troløs tunges giftige piler. Jeg var nær ved å
dø, jeg stod på gravens rand. 7 De kringsatte meg fra alle sider,
og det var ingen som hjalp meg. Jeg så meg om etter en hjelper,
men det var ingen å se. 8 Da mintes jeg din barmhjertighet, Herre,
og alt du har gjort fra eldgammel tid. Du utfrir dem som venter på
deg, og berger dem fra fiendens makt. … 12 du berget meg fra
døden og gjorde slutt på min ulykkestid. Derfor vil jeg takke og
prise deg og love Herrens navn.

Evangelium - Matt 25,1-13
Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok
oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2 Fem av
dem var uforstandige, og fem var kloke. 3 De uforstandige tok
med seg lampene sine, men ikke olje. 4 Men de kloke tok med

seg kanner med olje sammen med lampene. 5 Da det trakk ut før
brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt
ham!’ 7 Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i
stand. 8 Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen
deres, for lampene våre slukner.’ 9 ‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir
ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp
selv!’
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Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som
var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble
stengt. 11 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre,
herre, lukk opp for oss!’ 12 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere:
Jeg kjenner dere ikke.’
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Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.
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