Gemensam Utomhusgudstjänst
26 juli kl. 11:00

Kristi förklarings dag
Jesus förhärligad
I Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö,
och precis där du är

Samling
Inledning
Låt oss ﬁra gudstjänst i Faderns och sonens och den helige Andes namn.
Sång: Psalm 63 - Väl har naturens rika prakt
3. Väl har naturens rika prakt med tusen stämmors ljud 9ll min försagda tanke
sagt a= du är stor, o Gud.
4. Din väldighet, di= majestät, di= underfulla råd jag såg i solens höga Dät och
gräsets minsta tråd.
5. Dock låg för mig din mening skymd, di= hjärta jag ej fann, och i en mörk,
oändlig rymd jag som e= stoH försvann.
6. Men gryning blev kring Sinai, på Tabor uppgick dag, och själen såg, från töcken fri, din lag, di= välbehag.
Växelläsning ur psaltaren 89:12-18
Din är himlen och din är jorden,
du har grundlagt världen och allt den rymmer.
Du skapade norr och söder.
Tabor och Hermon jublar över dig.
Din arm är full av kraH,
din hand är segerrik och stark.
På räB och räCärdighet vilar din tron,
nåd och trofasthet ﬁnns hos dig.
Lyckligt det folk som vet a= hylla dig,
Herre, de får vandra i di= ansiktes ljus.
De gläder sig ständigt över diB namn
och jublar över din räCärdighet,
ty du är deras styrka och glans.

Överlåtelsebön
Gud, med dig kan vi dela allt.
Därför berä=ar jag nu om det som gör ont
och det som jag ångrar.
Jag har sårat andra
och andra har sårat mig.
Jag delar också det som gör mig rädd.
Lyssna 9ll mina tysta tankar.
–Tyst bön–
Sång - Möt mig nu som den jag är
Möt mig nu som den jag är. Håll mi= hjärta nära dig.
Gör mig 9ll den jag ska bli och lev i mig. :// x2
Förlåtelsens ord
L: När du gjort fel – Jesus Kristus förlåter dig.
När du blivit sårad – Jesus Kristus gör dig hel.
När du är rädd – du är inte ensam.
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andes namn.
Tackbön
Livets Gud,
tack för a= vägen 9ll dig all9d är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss a= leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: 331 - Guds härlighet oss styrka ger
1. Guds härlighet oss styrka ger och glädje och uthållighet a= lovsjunga: halleluja! Oss Herren Gud det arv här gav som helgonen i ljuset har. Prisa honom!
Sjung 9llsammans: Halleluja, halleluja, halleluja!
3. Han oss en synlig bild har ge= av gudomsmakten ingen se=, född av Fadern:
halleluja! Osynligt, synligt, allt blev 9ll a= tjäna, verka som han vill. Prisa honom! Sjung 9llsammans: Halleluja, halleluja, halleluja!

4. Han all9ngs mål och ursprung är. Allt sammanhåller han och bär. Fred ger
korset: halleluja! I honom allt försonat är och allt mot honom ilar hän. Prisa
honom! Sjung 9llsammans: Halleluja, halleluja, halleluja!
Bön för barnen
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:

Gud som haver barnen kär, se 9ll mig som liten är. Vart jag mig i världen
vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, Gud förbliver Fader vår. Amen.

Ordet
Ta med din Bibel Mll gudstjänsten för aB kunna läsa och hänga med ordentligt i
texterna.

Sång
Di= ord är en lykta för min fot, e= ljus på min s9g.
Di= ord är en lykta för min fot, e= ljus på min s9g. :// x2
Dagens bön
Evige Gud, som lät din Son bli människa och på förklaringsberget visade
hans härlighet, öppna våra ögon så a= också vi kan se vem han är och bekänna hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen.
Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Andra Moseboken 40:34–38
EB moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen…
Episteltexten Uppenbarelseboken 1:9–18
Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet…
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
Sång: 37 - Kristus är världens ljus
1. Kristus är världens ljus, han och ingen annan.
Född i vårt mörker, född a= bli vår broder.
Har vi se= honom har vi se= vår Fader.
Ära vare Gud.

2. Kristus är världens fred, han och ingen annan.
Tillhör vi honom älskar vi vår broder.
Han oss förenar nu i Gud, vår Fader.
Ära vare Gud.
3. Kristus är världens liv, han och ingen annan.
Sviken för pengar, dödad här, vår broder.
Han som oss frälsar lever nu hos Fadern.
Ära vare Gud.
* Evangelietexten Lukasevangeliet 9:28–36
Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob…
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus
ReﬂekPon av Per-Magnus Selinder
AQ komma nära – så kallade jag en bok om Markusevangeliet som jag skrev för
många år sedan. Det ﬁnns en längtan rakt genom livet – a= komma rik9gt nära.
När vi var små barn, eHer en dags oavbruten rörelse, var det så skönt a= krypa
in9ll, få si=a rik9gt nära, kunna höra rösten av någon som viskade förtroendefyllda ord.
Drömmen följer oss – längtan eHer a= få vara innesluten i någons tankar och
omsorger. Kanske behöver vi de=a extra nu när vi ska hålla avstånd: A= bli omslutna av något som är större än vi själva.
Det är de=a som Kris9 Förklaringsdag berä=ar om. Ordet förklaring kanske
först får oss a= tänka på en lek9on: Så här ligger det 9ll, sådant är livet, sådan
är kristen tro. Men det har mer med klarhet a= göra än förklaring. Och det
händer på e= berg – tradi9onen berä=ar a= det skulle ha hänt på berget Tabor,
som höjer sig som en sockertopp över Galiléens slä=land. Berg i bibeln står för
både gudsnärhet och utsikt över horisonten, långt över vårt eget perspek9v.
Det första ordet i denna beräQelse är närhet. Mi= i all ak9vitet kring Jesus och
lärjungarna tog han med sig tre lärjungar upp på berget för a= be – där de var
ensamma säger Ma=eus. Vi behöver ibland dra oss 9llbaka, kanske i bön.
Där möter upplevelsen. Det går stråk av längtan eHer upplevelser rakt in i vår
9d, då syner tycktes ha försvunnit. I vår utsvultenhet på andliga upplevelser

griper många tag i allt som berä=as om övernaturliga 9ng och känns som en
tröst för den tanketrö=e. Jesus varnar för a= formulera den andliga upplevelsen eller använda den som e= slags medel 9ll tro.
På berget skingras alla moln, allt kommer så nära i den klara luHen. Solens ljus,
historiens gestalter och 9llvarons mening, allt är samlat i några ögonblick av
klarhet.
Det andra ordet är helhet. Här står hela Gamla testamentet och omger Jesus.
På ena sidan Mose, lagen, på andra Elia, profeternas profet. Lagen gavs som
vägvisare och riktningsgivare för vandringen, men hade blivit e= staket, kontroll och bördor för många människor.
Profeterna är en utmaning 9ll vår livss9l, mot orä= och svek av de fajga. Helhet har med helighet a= göra – där livet sammanfa=as och ställs på sin spets.
Det tredje ordet är frihet – bara Lukas berä=ar om samtalsämnet mellan det
gamla och det nya: Det u=åg ur världen som Jesus skulle fullborda i Jerusalem
genom sin död och uppståndelse. De=a är mer än den tunga lagen, mer är utmaningen 9ll rä= och räkärdighet. UBåg är Bibelns kodord för befrielse, vandring vidare 9ll livets land. Det är de=a som Kris9 förklaring erbjuder oss.
Petrus ville bygga sig fast i upplevelsen, ständigt leva i saligheten och glömma
vardagen. Men nu kallas vi a= gå nerför berget, möta vardagen och där bära
med oss upplevelsen av det heliga - närhet, helhet och frihet för a= bäras av
Jesus Kristus.

Delande
Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55
Allt har vi få= av dig, Gud!
Hjälp oss a= inte glömma, a= liv och egendom är lån.
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.
Låt din värld fyllas av rä=visans ande och låt di= evangelium glädja många.
Amen.

Sång: Psalm 288 - Gud, från diB hus
1. Gud, från di= hus, vår 9llﬂykt du oss kallar
ut i en värld där stora risker väntar.
E= med din värld, så vill du vi ska leva.
Gud, gör oss djärva!
2. LyH oss, o Gud, ur våra tröga vanor.
Krossa vårt skal av värdighet och blyghet.
Lös oss från jaget, ge oss kraH a= älska.
Gud, gör oss fria!
3. Ge oss din blick för dolda möjligheter.
Ge fantasi a= ﬁnna nya medel,
Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla.
Gud, gör oss kloka!
4. Människors krav skall pressa oss, och tvivel,
oro och jäkt skall tynga våra sinnen.
Låt oss då känna a= din kärlek bär oss.
Gud, gör oss glada!
Förbönsstund
Vi får be Mllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aB dela med dig av det
som hänt i diB liv med Gud senaste Mden, eller eB förbönsämne. Vi avslutar sedan med aB be den bön som Herren själv har lärt oss:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt di= namn bli helgat.
Låt di= rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
Liksom vi har förlå9t dem som står i skuld 9ll oss.
Och utsä= oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
Di= är riket,
Din är makten och äran,
I evighet.
Amen.

Sä ndning
Sändningsord - Johannesevangeliet 1:16ﬀ
Av Kris9 fullhet har vi alla få= del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.
Ingen har någonsin se= Gud. Den ende sonen, själv gud och all9d nära Fadern, han har förklarat honom för oss
Välsignelsens ord
Vi läser välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte si= ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände si= ansikte 9ll oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Sång - Må din väg gå dig Mll mötes
Må din väg gå dig 9ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet va=na själens jord och 9lls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://
Gemensamt kyrkﬁka för den som vill

