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Detta formulär följs helt eller till centrala delar beroende på den sjukas tillstånd. Vid
sjukkommunionen kan också övriga närvarande ta emot nattvarden.
Nattvardselementen placeras på ett bord som är täckt med en vit duk. På bordet kan man
ställa ett kors eller ett krucifix och ett tänt ljus.
Dessa böner och texter kan användas också då man firar nattvard på sjukhus eller på olika
hem för åldringar.

I Inledning

1. Psalm
T.ex. psalm 341, 359, 374, 390, 391 eller 397.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning
Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas.  Melodier s. 395.

Välsignelse
L I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.
F Amen.

Växelhälsning
L  Herren vare med er.
F  Herren välsigne dig.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan formuleras fritt.

L Vår Herre Jesus Kristus har sagt: ”Där två eller tre är samlade i mitt
namn är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20). Han är nu mitt ibland oss.
Han förbarmar sig över oss när vi bekänner våra synder. Han är trofast
och rättfärdig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orätt-
färdighet. I förtröstan på Kristi nåd bekänner vi nu vår synd.
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4. Beredelse

Syndabekännelse
Den som tar emot nattvarden kan bekänna sina synder med egna ord om han/
hon så önskar. Man kan läsa syndabekännelsen gemensamt eller på den sjukes
vägnar.

I beredelsen kan man även följa motsvarande moment i formuläret för bikt (6).

1.
Käre himmelske Far.
Jag har syndat mot dig och mina medmänniskor
med tankar, ord och gärningar.
(Inför dig bekänner jag nu allt det
som tynger mitt samvete ... )
Du ser också allt det som jag inte ens själv är medveten om.
Jag ångrar mina synder och ber:
Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

2.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm mina synder, allt jag har brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

3.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.
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4.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att min synd binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.

5.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

6.
Käre himmelske Fader.
Du ser mig och hela mitt liv.
Jag är svag och trött.
Alla mina brister kommer inför mig.
Jag har ofta gjort orätt.
Jag har glömt mina kära
och förorsakat mig själv och andra smärta.
Jag kommer inför dig sådan jag är.
För Jesu kärleks skull vågar jag tro
att du tar emot mig.
Gud, se till mig med barmhärtighet
och förlåt mig mina synder.

Avlösning

1.
L Vår Herre Jesus Kristus har sagt till sina lärjungar:

Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Som Jesu Kristi tjänare förkunnar jag för dig
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att dina synder är  förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

2.
L Jesus säger:

Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

3.
L Herren är nära de förtvivlade,

han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig,
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

4.
L Må Gud, den allsmäktige och nådige, förlåta oss alla våra synder

och föra oss till det eviga livet.

F Amen.

5. Bön
Uppmaningen till bön kan följas av en kort tyst bön.

L Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Du känner vår svag-
het. Bara du kan rädda oss. Ge NN din kraft och hjälp
honom/henne att förtrösta på dig. Tack för den trygghet
du ger oss. Gud, vi tackar dig genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.

2.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din förlåtelse. Ge NN
kraft att varje dag tro på din nåd och barmhärtighet. Hjälp
honom/henne att vandra på dina vägar i förtröstan på ditt
ord och ditt löfte. Stöd honom/henne i svårigheter och
lidande. Upplys honom/henne med din heliga Ande och
drag honom/henne allt närmare dig. Hör oss för din god-
hets skull.
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3.
Vår Herre Jesus Kristus, du Guds Son. Tack för att du vand-
rar vid min sida och stöder mig i min svaghet. Var min
trygghet och bevara mig.

F Amen.

II Ordet
6. Textläsning
Någon eller några av följande bibeltexter läses. Man kan  också
välja texter enligt kyrkoåret eller andra bibeltexter.

Ps. 73:23–26

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.

Jes. 43:1–3

Nu säger Herren,
han som har skapat dig,
han som har format dig:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud,
Israels Helige är den som räddar dig.

Hebr. 4:14–16

När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp
genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid
vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmö-
gen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har
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prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt
oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få
förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Matt. 11:28–30

Jesus säger:
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag

skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som
har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er
själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.”

     7. Tal

8. Trosbekännelsen
Trosbekännelsen läses gemensamt.

F Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Guds ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.
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9. Kyrkans förbön
Bönen kan formuleras fritt.

1.
Levande, allsmäktige Gud. Vi kommer inför dig med allt
vad vi är och har. Vi ber för din kyrka och dess tjänare, och
vi tackar dig för att ditt levande ord finns mitt ibland oss.
Inför dig kommer vi ihåg vår familj och de människor som
står oss nära. Vi ber för alla våra anhöriga, för våra vänner
och för dem vi älskar.

Tänk på alla sjuka och lidande och alla som är i behov av
hjälp. Vi ber om kraft för dem som i sitt arbete vårdar sjuka
och lidande.

Vi tackar dig för att du i din Son Jesus Kristus har skänkt
oss hoppet om det eviga livet. I tro på honom överlämnar
vi oss själva, varandra och hela vårt liv i dina händer.

2.
Låt oss be till Herren
att han låter oss alla nås av tröstens och fridens budskap.
[Herre, förbarma dig över oss.]

Låt oss be till Herren
att han lyssnar till varje lidande människas suckan.
[Kristus, förbarma dig över oss.]

Låt oss be till Herren
att han sänder sin hjälp till dem
som i sin nöd inte ser någon ljusning.
[Herre, förbarma dig över oss.]

F Amen.

III Nattvarden
10.Tillredelsepsalm
Som tillredelsepsalm kan man använda t.ex. psalm 218, 219,
224 eller 522.
Under psalmen dukas nattvardsbordet. Psalmen kan ersät-
tas av tystnad.
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11.Nattvardsbön

Bönen och instiftelseorden
Bönen kan inledas med uppmaningen: Låt oss tacka Gud, vår Herre.

L Helige Gud, du älskar alla människor.
Därför sände du din Son till oss.
Han botade sjuka, sökte upp de förlorade
och tog hand om alla som kom till honom.
Han älskade oss ända till slutet och han gav sitt liv för oss.

Den natten då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd,
tackade Gud (c), bröt det och gav åt sina lärjungar och sade:
”Tag och ät, detta är min kropp som offras för er.
Gör detta till minne av mig.”

Likaså tog han bägaren, tackade Gud (c) och sade:
”Drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod,
som blir utgjutet för många, till syndernas förlåtelse.
Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.”

Käre himmelske Fader.
Vi gläder oss över allt
som din Son har gjort för vår frälsning.
Vi tackar dig för att vi får
möta Jesus Kristus i denna måltid.
Välsigna oss med din heliga Ande.
Låt oss alla en gång få lovsjunga dig
i ditt himmelska rike.

Genom honom, med honom och i honom
tillhör dig, allsmäktige Fader,
i den heliga Andens enhet,
ära och härlighet
alltid och i evighet.

F Amen.
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12.Herrens bön
Herrens bön läses gemensamt.

Den ekumeniska formen av Herrens bön s. 392.

F Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

13.Herrens frid
Herrens frid kan läsas eller sjungas. Melodier, se Gudstjänst-
boken s. 44, 74, 97 eller 117 enligt den serie som används.

L Herrens frid vare med er/dig.
F Hans frid vare med dig.

14.O Guds Lamm
Under hymnen kan liturgen bryta brödet.

F O Guds Lamm, som bär [all] världens  synd[er],
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
förbarma dig över oss.
O Guds Lamm, som bär [all] världens synd[er],
giv oss din frid.

15.Måltiden

Kommunionen
Brödet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi kropp, för dig utgiven.
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Vinet utdelas med orden:

[Vår Herres Jesu] Kristi blod, för dig utgjutet.

Slutord

L Vi har nu mottagit Herren Jesus Kristus.
Han bevarar oss till det eviga livet.

F Amen.

eller

L Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod
bevarar vår ande, själ och kropp till det eviga livet.

F Amen.

16.Tacksägelsebön

L Låt oss be.

1.
[Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.]

Vår Gud och Fader.
Vi tackar dig
för den heliga nattvarden.
Stärk vår tro, vårt hopp och vårt tålamod.
Tack för att vi i vår svaghet får vara nära dig.
Hjälp oss att i liv och död förbli dina barn.
Vi prisar dig genom din Son Jesus Kristus.

2.
Himmelske Far,
vi tackar dig för nattvardens gåva,
som stärker vår tro på dig.
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Förena oss i kärlek till varandra
och bevara hoppet om det eviga livet hos oss.
Hör vår bön för din Sons Jesu Kristi skull.

F Amen.

IV Avslutning

17.Välsignelse
Alternativ text till välsignelsen s. 393.

L Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och c Sonens och den heliga Andens namn.

eller

Må Gud, den allsmäktige och nådige,
Fadern och (c) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara dig.

F Amen.

18.Psalm
T.ex. psalm 221:6–7, 260:5, 266:6–7, 276 eller 395.




