Gemensam Utomhusgudstjänst
2 augusti kl. 11:00

8:e söndagen efter Trefaldighet
Andlig klarsyn
I Kallhäll, Jakobsberg, Viksjö,
och precis där du är

Samling
Inledning
Låt oss ﬁra gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Sång: Psalm 200 - I denna ljuva sommar@d
1. I denna ljuva sommar1d gå ut, min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i kryddning jorden står, se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.
3. Nu växer säd för skördens 1d, och ung och gammal gläds därvid
och bör Guds godhet prisa,
som vill i överdådigt måE oss människor så mycket goE
var dag och stund bevisa.
7. Liksom eE träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn
få växa alla dagar,
den sommar som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i år,
den frukt som dig behagar.
8. Behåll mig 1ll diE paradis, och låt mig på de trognas vis
i dina gårdar grönska.
Låt mig få tjäna dig allen, i trohet sann, i kärlek ren,
så vill jag mer ej önska.

Växelläsning ur Psaltaren 119:30–35
Sanningens väg har jag valt,
dina lagar har jag för ögonen.
Jag håller mig @ll dina lagbud,
svik mig inte, o Herre.
Jag löper den väg dina bud visar,
ty du har vidgat min insikt.
Visa mig, Herre, dina stadgars väg,
och jag skall följa den @ll slutet.
Ge mig förstånd aE lyda din lag,
aE hålla den helt och fullt.
Led min vandring eIer dina bud,
den s@gen går jag med glädje.

Överlåtelsebön
Gud, med dig kan vi dela allt.
Därför beräEar 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 1ll mina tysta tankar.
–Tyst bön–
Sång - Möt mig nu som den jag är
Möt mig nu som den jag är. Håll miE hjärta nära dig.
Gör mig 1ll 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 aE vägen 1ll dig all1d är öppen genom Jesus Kristus.
Hjälp oss aE leva i din förlåtelse.
Stärk vår tro, öka vårt hopp
och uppliva vår kärlek.
Amen
*Lovsång: 334 - Hur skall jag prisa dig, min Gud
1. Hur skall jag prisa dig, min Gud, för kärleken du ger?
Dess längd och bredd och höjd och djup ej någon mänska ser.
2. Din nåd är fri, din kärlek stor, långt mer än någon väns.
Den famnar över rum och 1d och har ej någon gräns.
3. Du lämnar ingen utanför. Du hela världen bär.
Och jag får också slutas in bland dem du söker här.

4. Din kärlek väntar på miE svar. Jag kommer som jag är.
Jag är diE barn, du är min far. För evigt din jag är.
5. BloE du har räEen 1ll miE liv. Så tag miE kluvna jag
och gör mig hel och gör mig sann, av kärlek fylld var dag.
Bön för barnen
Någon leder i fri bön för barnen sedan stämmer vi alla in i barnbönen:

Gud som haver barnen kär, se 1ll 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 @ll gudstjänsten för aU kunna läsa och hänga med ordentligt i
texterna.

Sång
DiE ord är en lykta för min fot, eE ljus på min s1g.
DiE ord är en lykta för min fot, eE ljus på min s1g. :// x2
Dagens bön
O Gud, du som genom din Ande upplyser våra hjärtan, led oss på vår väg
genom livet, så aE vi all1d tänker och handlar räE och lever e^er din vilja.
Genom din Son Jesus Kristus , vår Herre. Amen.
Bibelläsning ur:
Gamla testamentet Jeremia 7:1–7
DeUa ord kom @ll Jeremia från Herren: Ställ dig i porten @ll Herrens hus…
Episteltexten Romarbrevet 8:14–17
Alla som leds av ande från Gud är Guds söner…
L: Så lyder Herrens ord
A: Gud, vi tackar dig
* Evangelietexten MaEeusevangeliet 7:13–14
Gå in genom den trånga porten…
L: Så lyder det heliga evangeliet
A: Lovad vare du Kristus

ReﬂekRon av Curt Ahnlund
Som inbiten MC-entusiast så har jag lärt mig aE söka de smalaste vägarna, med
de ﬂesta kurvorna och i regel de ﬁnaste vyerna och naturupplevelser som lisa
för själen.
På dessa vägar, främst i grannlandet Norge, som tyvärr verkar vara stängt för
oss svenskar denna sommar, ﬁnns det oupptäckta skaEer i form av eordar, eäll
och vaEendrag parat med den ﬁna syremäEade lu^en.
Dessa vägar ger frid och ro för själen och skapar en känsla av litenhet i den
mäk1ga skapelse som Gud har skänkt oss.
Den nyss lästa evangelietexten pekar på några vik1ga saker; valet av fel väg
leder 1ll fördärvet. Nu kan man tänka sig aE de smala MC-vägarna är dom
farliga vägarna, samt aE den breda motorvägen är säkrare. Där haltar givetvis
min liknelse och krockar lite med skri^ens egna ord…men poängen som jag vill
förmedla är aE den andliga klarsynen, överfört 1ll MC-åkandet bygger på en
noggrann analys av vägbanans karaktär, ﬁnns där oljespill, grus eller annat som
skulle kunna orsaka en olycka? Hur ser kringliggande miljö ut? Finns det risk för
utspringande djur av olika slag då det o^ast saknas viltstängsel på dessa vägar?
I övrigt så kan man läE hamna bakom en bonde i sin traktor med eE hölass
som blockerar vägbanan och gör en omkörning riskfylld. En MC-färd blir 1ll eE
medita1vt 1llstånd med eE starkt fokus.
Denna vaksamhet kräver klarsyn gentemot de olika hinder som möter oss på
vår väg. De gör aE vi får be om nåd aE skärpa vår blick så vi kan se Guds väg för
våra liv. Min upplevelse är aE Guds ande inom oss leder oss via magkänslan
och eE sunt förnu^ 1ll aE ta det räEa besluten när det gäller vägval i livet. AE
sedan bolla sina tankar med någon som du har förtroende för gör aE det kan
vara läEare aE se 1llsammans.
Den danske ﬁlosofen Sören Kirkegaard formulerade det såhär: ”Livet levs
framlänges, men upplevs baklänges”. Det betyder aE vi också behöver ha en
blick i backspegeln för aE kunna färdas säkert framåt med den klara blick som
krävs för vår fortsaEa färd. Det kan ju vara lite ansträngande aE kränga sig fram
på två hjul ibland, då är det goE och åka in på en rastplats och bara vara. Lägga
sig i gräset på rygg och bara njuta av livet!
Överfört 1ll dagens text blir gudstjänsten den alldeles utmärkta rastplatsen för
rekrea1on och nya kra^er. Där blir det stora vi bär på litet och det lilla frö av

hopp och tro stort! Själva kartan för vår färd är ju egentligen inte Bibelorden i
sig, utan det alldeles övergripande och genomsyrande budskapet; ”Gud är
kärlek, Jesus lever och den Heliga Anden verkar idag”. Det enkla och det djupa i
bibelns kärnbudskap ger riktning åt vår tro aE träﬀa räE i den trånga porten
som sedan leder ut på den smala vägen…
Med dessa tankar önskar jag dig en fortsaE ﬁn sommar, även om den är 1ll stor
del överskuggad av viruspandemin, får vi ändå be om nåd för oss själva och
andra medtraﬁkanter på de olika vägavsniE som vi färdas på aE se hoppfullt på
den fram1d som börjar nu.
Vi ber med ord ur S:t Patrics bön, (även kallad Lärjungebönen, som läses
långsamt varje litet stycke. Be den tre gånger och låt orden tränga in i dig och
verka, känn orden träﬀa din kropp och fundera sedan på om det är något som
träﬀar dig särskilt?)
”Herre Jesus Kristus, du står här framför mig, du är också bakom mig, du är på
min högra sida, du är på min vänstra sida, du är över mig, du är under mig, du
omger mig på alla sidor, du bor i miU hjärta, du genomtränger mig helt, och du
älskar mig, Herre Jesus!”

Delande
Sång: Psalm 396 - Grip du mig, helige Ande
1. Grip du mig, helige Ande, drabba mig, låga klar.
Visa vägens riktning, ge mina frågor svar.
2. Rör vid mig, helige Ande, rör vid miE dolda jag.
Lär mig tro aE Jesus leder mig varje dag.
3. Sporra mig, helige Ande, gör du mig trygg och fri.
Ge mig tjänst och ansvar, låt mig 1ll glädje bli.
4. Upplys mig, helige Ande, så aE jag kan förstå:
också nu gör Herren det som han gjorde då.
5. Jag har en uppgi^ aE fylla, Kristus har bruk för mig!
Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig.

Kollekt och bön för kollekten: Swish 123 123 71 55
Allt har vi fåE av dig, Gud!
Hjälp oss aE inte glömma, aE liv och egendom är lån.
Ta emot våra gåvor och vår tacksamhet.
Låt din värld fyllas av räEvisans ande och låt diE evangelium glädja många.
Amen.
Sång: Ge oss o Herre
Ge oss o Herre, öppnade ögon. Vi vill se Jesus, vidröra honom.
Lär oss aE lyssna, höra Hans stämma. Ge oss o Herre, öppnade ögon.
Förbönsstund
Vi får be @llsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aU dela med dig av det
som hänt i diU liv med Gud senaste @den, eller eU förbönsämne. Vi avslutar
sedan med aU be den bön som Herren själv har lärt oss:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt diE namn bli helgat.
Låt diE 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 förlå1t dem som står i skuld 1ll oss.
Och utsäE oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
DiE är riket,
Din är makten och äran,
I evighet.
Amen.

Sä ndning
Sändningsord - 1 Korinthierbrevet 13:12
Ännu ser vi en gåpull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är
min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om
mig.

Välsignelsens ord
Vi ber välsignelsen över oss själva och de som inte kan vara här idag:
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte siE ansikte lysa över oss och vare oss nådig
Herren vände siE ansikte 1ll oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Sång - Må din väg gå dig @ll mötes
Må din väg gå dig 1ll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen
värma din kind och må regnet vaEna själens jord och 1lls vi möts igen må
Gud hålla, hålla dig i sin hand. ://
Gemensamt kyrkﬁka för den som vill

