
Gemensam Utomhusgudstjänst  
16 augusti kl. 11:00 

10:e söndagen efter trefaldighet 
Nådens gåvor 

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 176 
1. Din klara sol går åter opp.   
jag tackar dig, min Gud. 
Med kraC och mod och nyföG hopp  
jag höjer glädjens ljud. 

2. Din sol går opp för ond och god, 
för alla som för mig; 
o, må jag så i tålamod 
och kärlek likna dig. 
 
Växelläsning ur Psaltaren 28:6–9 
Lovad vare Herren, 
ty han har hört min bön. 
 Herren är min styrka, min sköld, 
 på honom förtröstar jag. 
Jag fick hjälp och mi= hjärta jublar, 
hela min varelse tackar honom. 
 Herren är siG folks styrka, 
 sin smordes Kllflykt och räddning. 
Rädda di= folk 
och välsigna din egendom. 
Var deras herde, bär dem för evigt. 
 

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 Fll mina tysta tankar.  

  –Tyst bön– 

3. O, hjälp mig lyda dina bud 
och ha din vilja kär, 
förnöjd och glad i dig, min Gud, 
var dag jag lever här. 

4. Då skall jag trygg, i råd och dåd, 
Kll dig, o Fader, fly 
och än förnimma aG din nåd 
är varje morgon ny.



 
Sång - Möt mig nu som den jag är  
Möt mig nu som den jag är. Håll mi= hjärta nära dig.  
Gör mig Fll 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 Fll dig allFd är öppen genom Jesus Kristus. 
Hjälp oss a= leva i din förlåtelse. 
Stärk vår tro, öka vårt hopp 
och uppliva vår kärlek. 
Amen 

*Lovsång: Psalm 350 

1. O Gud, som skapat vind och hav 
aG sjunga Kll din ära, 
vi är diG folk, åt oss du gav 
eG glädjebud aG bära. 
O Herre, giv det nya liv 
där sång och spel får välla 
ur tron, ur glädjens källa. 

2. O Jesus Krist, där du går fram 
sjungs hoppets nya sånger. 
Du frihet ger från synd och skam, 
Kll kraC du vänder ånger. 
O låt oss då få leva så 
aG världen ser och känner 
aG vi är dina vänner. 

Bön för barnen  
Någon leder i fri bön sedan stämmer vi alla in i barnbönen:  

3. O du Guds Ande, kom och sänd 
den eld som kyrkan renar. 
Oss alla med den glädje tänd 
som oss med dig förenar. 
Ja, låt oss få med lovsång gå 
och viGna om diG rike, 
din kärlek utan like. 



Gud som haver barnen kär, se Kll 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 Kll gudstjänsten för aG kunna läsa och hänga med ordentligt i 
texterna. 

Sång  
Di= ord är en lykta för min fot, e= ljus på min sFg.  
Di= ord är en lykta för min fot, e= ljus på min sFg. :// 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 be-
känna hans heliga namn, Jesus Kristus. Amen.  
 
Bibelläsning ur: 
Gamla testamentet Josua 24:16–18 
Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar… 

Episteltexten Första Korinthierbrevet 12:4–11 
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika … 

L: Så lyder Herrens ord 
A: Gud, vi tackar dig 
 
* Evangelietexten Lukasevangeliet 9:46–48 
De började undra vem som var den störste av dem 

L: Så lyder det heliga evangeliet 
A: Lovad vare du Kristus 

ReflekQon av Markus Landgren 

…Jag hade ju tänkt a= jag skulle pumpa däcken på cykeln, flera 
gånger, men inte ha` Fd, skulle ju Fll affären, badet, på ublykt. 
Visst hade jag känt fälgen i guppen i bland, när jag körde över 
både ko=ar och grenar, bump, bump. Och nu stod jag där med e= 



punkterat däck. Till slut hade det inte hållit längre, och nu kunde 
inte cykeln ta mig dit jag ville.  
Ja så var det många gånger när jag var yngre. Nu är jag fakFskt 
mycket bä=re på a= se Fll a= ha lu` i däcken, och det blir ju så 
mycket mer angenämt a= cykla - mjukt och jämnt, och däcken 
håller a= cykla på.  
 
Söndagens tema är Nådens gåvor och i dagens reflekFon skulle 
jag vilja använda mig av cykel-däcket som illustraFon och påstå 
a= Gåvor utan frukt är som e= däck utan lu`. 
 
Nådens gåvor, eller andegåvorna är något som kan väcka olika 
minnen i oss. En del kanske tänker på händelser som ge= en god 
e`ersmak medan andra minns Fllfällen med en olusFg känsla. 
Uppräkningen av nådegåvorna som vi fick höra i dagens epistel-
text från 1 Kor 12:4-11 är inte u=ömmande. I nya testamentet 
finns y=erligare uppräkningar som överlappar varandra. 
(Rom.12:6-8, 1 Kor.12:28-30, Ef.4:11, 1 Pet. 4:11). Där finns för-
mågan a= förmedla sanning; evangelist-gåvan; gåvan a= undervi-
sa; andra handlar om a= bära bördor, a= uppmuntra, a= tjäna, 
hjälpa, komma Fll undsä=ning och y=erligare några är gåvan a= 
ge vägledning och a= administrera. Sammanfa=ningsvis kan man 
säga a= inte finns några mänskliga behov – andliga, fysiska, rela-
Fonella eller psykiska, som inte kan mötas av en andlig nåde-
gåva. Läser vi hela första KorinFebrevets kap. 12 blir det tydligt 
a= gåvornas sy`e är a= bygga upp helheten, och Paulus använder 
bilden av hur kroppens olika delar och funkFoner behöver sam-
verka för a= hela den organiska gemenskapen ska fungera.  
 
SamFdigt kan vi se, om det så är på nyheterna, i våra egna liv el-
ler vår omgivning hur gåvor, förtroenden och förmågor kan miss-
brukas, med destrukFva konsekvenser för människor, samman-
hang, och hela samhällen.  



 
Tillbaka Fll bilden av cykel-däcket. Liksom själva däcket inte kan 
hålla utan a= det har Fllräckligt med lu`, så kan inte de andliga 
nådegåvorna fungera om inte människorna bär andlig frukt.  
 
I Galaterbrevet 5:22–23 räknar Paulus upp det som brukar kallas 
för andens frukter - glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, tro-
fasthet, ödmjukhet, självbehärskning, i kontrast Fll allt det som 
gåvor utan frukt kan leda Fll ”otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, 
trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, 
spli=ringar, kä=erier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och 
annat av samma slag”. Precis som cykeln kan rulla på däck med 
för lite lu` - det kan Fll och med rulla på fälgen - kan vi använda 
gåvor och förmågor utan a= bära andlig frukt. Men på samma 
sä= som cykeln Fll slut inte kommer a= fungera med e= trasigt 
däck och förstörda fälgar, så riskerar det vi gör med våra gåvor a= 
inte bli hållbart när våra liv lider brist på Andens frukter. Gåvor 
utan frukt är som e= däck utan lu`. 

Det finns mycket mer a= säga om nådens gåvor men om det är 
något jag vill uppmuntra oss Fll i de=a så är det a= betona nåden, 
både i mötet med oss själva och varandra. Allt det som Jesus har 
vunnit genom sin död och uppståndelse ger han Fll oss graFs. 
Och vare sig vi känner oss trosvissa eller trossvaga så har Jesus lo-
vat a= hjälparen, den heliga anden ska vara med oss. När vi i An-
dens kra` vilar och växer i nåden och låter vår vilja samverka med 
Guds, då kan vi kulFvera mer av Andens frukter. Med mer av gläd-
je, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, själv-
behärskning i våra liv kan vi lära oss a= vist bruka och samverka 
med våra medmänniskors gåvor och förmågor. Så kan vi Fllsam-
mans förvalta Guds nåd, och bygga upp KrisF kropp, Guds rike här 
på jorden. 



Delande 
Sång: Psalm 61 
1. Lågorna är många, ljuset är e=, ljuset Jesus Kristus, 
lågorna är många, ljuset är e=, vi är e= i honom! 

2. Grenarna är många, trädet är e=, trädet Jesus Kristus, 
grenarna är många, trädet är e=, vi är e= i honom! 

3. Gåvorna är många, Anden är en, finns i Jesus Kristus, 
gåvorna är många, Anden är en, vi är e= i honom! 

4. Tjänsterna är många, Herren är en, Herren Jesus Kristus, 
tjänsterna är många, Herren är en, vi är e= i honom! 

5. Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu KrisF kyrka, 
lemmarna är många, kroppen är en, vi är e= i honom! 

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. 

Förbönsstund 
Vi får be Kllsammans högt eller tyst, för det som ligger på våra hjärtan, för vår 
församling, vårt samhälle och vår värld. Känn dig fri aG dela med dig av det 
som hänt i diG liv med Gud senaste Kden, eller eG förbönsämne. Vi avslutar se-
dan med aG 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 förlåFt dem som står i skuld Fll oss. 
Och utsä= oss inte för prövning,  
Utan rädda oss från det onda.  
Di= är riket, 



Din är makten och äran, 
I evighet.  
Amen.  
 

Sändning	

Sändningsord -  1 Pet 4:7-11 
”tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har få=, som goda för-
valtare av Guds nåd i dess många former. 
 
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 Fll oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 
Amen.  

Sång - Må din väg gå dig Kll mötes 
Må din väg gå dig Fll mötes, och må vinden vara din vän. Och må solen 
värma din kind och må regnet va=na själens jord och Flls vi möts igen må 
Gud hålla, hålla dig i sin hand. :// 

Gemensamt kyrkfika för den som vill 


