(Martin Luthers aftonbön i Lilla katekesen):

A

Herren välsignar oss och beskyddar oss.
Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd.
Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

A

Till sist: fri samvaro, gärna med en enkel servering, och med hemfärd
i egen takt.

Låt oss gå in under Guds välsignelse:

L

Jag tackar dig Gud, min himmelske Fader,
genom Jesus Kristus, din älskade Son,
för att du denna dag har bevarat mig
genom din nåd.
Jag ber dig, att du förlåter mig alla mina synder
och att du denna natt
bevarar mig genom din nåd.
Ty jag överlämnar mig
med kropp och själ och allt
i dina händer.
Låt din heliga ängel vara med mig,
så att den onda fienden
inte får någon makt över mig. Amen

avslutande bön med kort sammanfattning av bönesamtalet
(behöver inte räkna upp alla böneämnen på nytt).

L

Förbönssamtal (dvs. vi nämner inför varandra och Herren
aktuella tacksägelse- och böneämnen)

Agendan är sammanställd av biskop em. Erik Vikström

Stugmötets idé bygger på Jesu löfte i Matt 18:20 ”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” och på apostelns uppmaning i Kol
3:16 ”Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet …”.
Dess målsättning är att förtärka vardagskristendomen samt att skapa ett
fördjupat och utökat deltagande i församlingarnas högmässor och gudstjänster.
Denna agenda bygger på kyrkohandbokens formulär för vesper, ljusbön och
completorium utökade med Martin Luthers aftonbön i Lilla katekesen.

Stugmötets agenda

(I)
(II)
(I)

Gud, kom till min räddning

Herre, skynda till min hjälp

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

L

A

A

		

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

A

Bibelutläggning och/eller bibelsamtal

Käre Jesus, vi tackar dig för ditt löfte att vara mitt
ibland dem som är samlade i ditt namn. Öppna nu våra
hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Amen

L

Bibelläsning av mötets text: högläsning enligt följande
modell (varvid gruppindelningen kan vara Bibel 2000 –
Folkbibeln, män – kvinnor eller annan indelning):
Grupp I (t.ex.) vers 10
Grupp II vers 11
Grupp 1 vers 12, etc

Bönepsalm eller -sång sjungen eller läst eller något från CD
(olika moment kan också varvas med sånger)

(Grupp II) och mörkret har inte övervunnit det.

så att min mun kan förkunna ditt lov.

A

i ditt ljus ser vi ljus.

Hos dig är livets källa,

Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.

Herre, min härskare, mot dig vänder jag blicken,
hos dig söker jag min tillflykt.

(I)

Vi prisar och ärar dig i evighet. Amen

Låt mig inte få lust till onda ord
och utföra gudlösa handlingar
tillsammans med ogärningsmän.

(II)

(II)

Herre, sätt en vakt för min mun
en dörrvakt för mina läppar.

(I)

Låt inte mitt liv gå till spillo!
Herre, jag ropar till dig.

lyssna på mig när jag ropar.

(II)

(II)

Herre, jag ropar till dig, skynda till min hjälp,

(I)

Alla: Vi prisar dig genom Jesus Kristus,
som med dig och den helige Ande
lever och härskar i evighet. Amen

En av deltagarna: Låt oss be:
Herre, vår Gud, alla goda gåvors givare,
du har räddat oss ur mörkrets välde
och fört oss in i din älskade Sons rike.
Ditt ljus lyser för oss i Jesus.
På korset gav han oss frid.
Han är förlåtelsen för våra synder.
Han är en viloplats för de trötta,
hoppet för de döende
och ljuset för dem som vandrar i mörkret.

(II)

(Grupp I) Jesus Kristus är världens ljus

Herre, öppna mina läppar

L
Herre, stanna hos oss.

Mötets avslutning

Mötets inledning

