Herrens bön

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

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.

Sjukhussjälavården

Välsignelse
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.
Psalm
t.ex. psalm 60: 4 - 6, 255: 3, 515, 524, 579, 584
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FÖRBÖN FÖR DÖENDE

Förbön för döende hålls på begäran av patient eller anhöriga. Förbönen kan hållas i
patientrummet eller i hemmet. Förbönen leds av en präst, en annan församlingsanställd,
någon som hör till personalen eller en närstående till patienten.

Psalm
t.ex. psalm 319, 325, 522
Inledande välsignelse
I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn.
Psaltarpsalm 16: 1, 6 - 11
Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.
En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Nådeförsäkran

Den som förrättar förbönen lägger sin hand på den döendes huvud och säger:

Så säger Herren:
“Om än bergen rubbas
och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas
och mitt fredsförbund inte vackla.”
När ditt uppbrott nalkas får du i trygghet lämna ditt liv
i Frälsarens händer. Må Gud låta sina heliga änglar föra dig
till det himmelska hemmet och ge dig sin eviga frid.
Den som förrättar förbönen lyfter handen från den döendes huvud och fortsätter:

Kära anhöriga och vänner.
Må Gud ge er sin kraft
och hjälpa er att förtrösta på Jesus Kristus.
Hans frid, som är mera värd än allt vi tänker,
skall ge era hjärtan och era tankar skydd
i Kristus Jesus.

Förbön

Bibelläsning Joh.11: 25 - 26

Vår Herre och Gud, käre himmelske Fader.
Din nåd och kärlek är utan gräns.
Tag emot din tjänare

Jesus säger: “Jag är uppståndelsen och livet.
Den som tror på mig skall leva om han än dör,
och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.”

Var hans/hennes trygghet i dödens stund
och för honom/henne hem till det eviga livet.
Detta ber vi om genom din Son Jesus Kristus.
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