VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner

SAMLING

Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats.
Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans med en ikon i
processionen runt om i hushållet under liturgins gång.

Allsmäktige Fader, himlens och jordens skapare
Bygg ditt rike mitt ibland oss
Kristus, Den levande Gudens son
Förbarma dig över oss
Helige Ande, den levande Gudens andedräkt,
förnya oss och hela världen
Amen
Frid och fred över detta hus och alla som bor här
och med dig
Följande eller liknande ord kan användas

Vi har samlats för att fira gåvan som detta (nya) hem utgör
och för att be om Guds välsignelse över hemmet och Guds
fortsätta välsignelse över dem som bor och vistas här.
Vi har samlats för att överlåta detta hem i Guds händer och
be att gästfrihet, (socialt engagemang, fred) och rättvisa (och
öppenhet) frodas och växer till genom detta hem.
Om inte Herren bygger huset
Bygger arbetarna förgäves
Om inte Herren skyddar staden
Vakar väktarna förgäves
Vi hoppas på Kristus
En hörnsten för kyrkan
och stötesten för världen.
Amen
De samlade går i procession genom hemmet, och börjar vid dörren,
om ikoner, rökelse och vatten används bärs rökelsen först, sedan ikonen och sedan
vattnet. En enkel sång kan sjungas när processionen går från rum till rum.

VID DÖRREN

Dörren och ingången bestänks eller smörjs med vatten under bönen, rökelsekaret
kan också svingas runt i rummet. Så görs också vid kommande hållplatser.

Välsignad är du Gud, som välkomnat oss in i din värld
och in i din Treenighets dans
Hör Guds ord:
Herren välsignar dig när du kommer och när du går

5 mos 28:6

För alla som passerar genom denna dörr
må Gud vara deras medvandrare
För alla gäster och främlingar som knackar på
må dem komma med fred, och finna fred
För alla som kommer med onda avsikter
må dem lämna dem vid dörren, och glömma
ta upp dem när de går.
Amen

I VARDAGSRUMMET

Välsignad är du Kristus, som är mitt ibland oss
där två eller tre är samlade i ditt namn.
Hör Guds ord:
Ps 133:1
Hur gott och ljuvligt det är när syskon lever i gemenskap
Tack Gud för att du försett oss med denna plats
må människor här finna gemenskap och glädje
För alla som söker vila i detta rum
var deras vatten i ödemarken
För fester och samlingar
må dem vara en försmak av din himmelska
fest och ett tecken på Kristi kropps gemenskap
Amen

I KÖKET

Välsignad är du Skapare, som mättar allt levande med nåd
och välsignat oss med brödet som kommer ner från himmelen
din Son, Jesus Kristus.
Hör Guds ord:
Joel 2:18
Jag skall ge er säd och vin och olja, så mycket ni behöver.
För måltider som här tillagas
må de mätta de hungriga,
och skapa hunger hos de mätta efter rättvisa
För de händer som här tjänar
ge dem förtröstan på din omsorg
För skapelsen och arbetare som bidragit till maten
låt de smaka frukterna av din återupprättade skapelse
Amen

I BADRUMMET

Välsignad är du Gud, som antog en tjänares gestalt
och tvättade dina lärjungars fötter
Hes 36:25f
Hör Guds ord:
Jag skall bestänka er med rent vatten och göra er rena,
Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande

För människor som här tvättas
bevara kropp, själ och ande från sjukdom
För människor som här speglar sig
Klä dem i rättfärdighet och låt dem aldrig frukta spegelbilden
För handfatet och dushen/badkaret
låt vattnet få bli en påminnelse om dopet
Amen

I SOVRUMMET (FÖR SINGLAR)

Välsignad är du Gud som samlar oss under dina vingar
som är vår eviga vila.
Hör Guds ord:
I frid kan du lägga dig ner och sova, för Gud låter dig Ps 4:9
bo i trygghet
För NN som här söker vila
förbarma dig och ge han/hon/hen ro
För ensamma dagar och nätter
må Anden ge glädje och tröst
För morgonens uppgång
må NN vandra med dig i alla hennes/hans/hens dagar
Amen

I SOVRUMMET (FÖR PAR)

Välsignad är du Kärlekens Gud
som gjort de två till ett!
Hör Guds ord:
Kyssar vill jag dricka ur din mun!
Din kärlek är ljuvare än vin
För de (NN/NN) som här söker vila
förbarma dig och ge dem ro
För dagar och nätter av passion och glädje
välsigna deras samliv
För dagar och nätter av konflikt och kamp
må försoning och förlåtelse råda
För morgonens uppgång
må de vandra med dig i alla deras dagar
Amen

H. vis 1:2

I SOVRUMMET (FÖR BARN)

Välsignad är du Kristus, vår gode herde
som gjort tar barnen i din famn och välsignar dem
Hör Guds ord:
Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem Mark 10:14
inte. Guds rike tilhör sådana som de.
För de (NN/NN) som här söker vila
förbarma dig och ge dem ro
För sömnlösa nätter
var nära och ge trygghet
För dagar av lek och skola
må glädje, barmhärtighet och ork vara följeslagare
För morgonens uppgång
må de/hen/han/hon vandra med dig alla dagar
Amen

I GÄSTRUMMET

Välsignad är du gästfrihetens Ande
som lärt oss att välkomna varandra som du välkomnat oss
Hör Guds ord:
Kom ihåg att visa gästfrihet, för det har hänt att de som Heb 13:2
gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det
För de som här söker ett tillfälligt hem
förbarma dig och ge dem ro
För de som söker vila
må detta hem ge skydd, helande, fred och kärlek
För när det är dags att dra vidare
må de resa säkert och alltid ha sitt hem i dig
Amen

I ETT ARBETSRUM

Välsignad är du Skapare
som arbetade i sex dagar och vilade den sjunde.
Hör Guds ord:
Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för
människor. Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet
som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar.
Kol 3:23
För de som här arbetar
gör dem till medarbetare i ditt rike
För dagar då det går hårt
ge styrka, rekreation och vila
För allt arbete som läggs ner
må din Andes frukter vara belöning nog
Amen

SÄNDING (VID DÖRREN ELLER ETT KORS/IKON)

Fader, vi överlämnar detta hem i dina händer
för att bidra i ditt arbete för fred och läkedom för folken
Driv ut alla onda krafter i din sons Jesus namn
gör detta till en plats för hopp, glädje och förlåtelse
och låt din helige Ande alltid beskydda detta hem
nu och för alltid
Amen
Herrens bön
Herren välsigna och bevara oss från allt ont
och föra oss till det eviga livet.
Amen

VÄLSIGNELSE AV VATTNET

Om det inte finns vatten som invigts vid påsk eller dop, kan en kort välsignelse av
vattnet antingen ingå i samlingen eller beredas innan av liturg och något mer.

(Låt oss be att Herren välsignar detta vatten. Att det får bli
en påminnelse om vårt eget dop, att Gud förnyar oss, så att vi
förblir trogna mot den Ande som vi tagit emot.
Vi prisar dig, Herre vår Gud,
som har skapat vattnet för att göra åkrarna bördiga
och våra kroppar rena.
Du gjorde det till ett medel för din barmhärtighet
när du genom vattnet befriade ditt folk ur slaveriet
och med vattnet släckte dess törst i öknen.
Dina profeter förkunnade att du i vatten skulle
ingå ett nytt förbund.
Och då Kristus helgade det i Jordan, lät du det tjäna
vår förstörda natur till förnyelsen i pånyttfödelsens bad.)
Vi ber dig + välsigna detta vatten,
låt det påminna oss om vårt eget dop,
om vår och hela skapelsens återupprättelse.
Låt det bli till befrielse, läkedom och ett hoppets tecken
för många.
I Faderns, och Sonens, och den heliga Andens namn
Amen

