
Herrens bön 

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. 

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 370, 373: 9 - 11, 395 

Andakten förrättades av 

tidpunkt och plats  underskrift 

Formuläret för förbönsandakten utgår från Finlands evangelisk-lutherska kyrkas 
kyrkohandbok för kyrkliga förrättningar, som antogs år 2004. 
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Förbön för sjuka hålls på patientens begäran. Förbönsandakten kan hållas i patientrummet  
eller i hemmet. Andakten leds av en präst, en annan församlingsanställd, någon som hör till  
personalen eller en närstående till patienten. 

Psalm  

Inledande välsignelse 
I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. 

Psaltarpsalm 23: 1 - 4 

Herren är min herde, 
ingenting skall fattas mig. 
Han för mig i vall på gröna ängar,  
han låter mig vila vid lugna vatten. 
Han ger mig ny kraft  
och leder mig på rätta vägar, 
sitt namn till ära. 
Inte ens i den mörkaste dal 
fruktar jag något ont,  

din käpp och din stav gör mig trygg. 

Bibelläsning Jes. 53: 3 - 4 

Han var föraktad och övergiven av alla, 
en plågad man, van vid sjukdom, 
en som man vänder sig bort ifrån. 
Han var föraktad, utan värde i våra ögon. 
Men det var våra sjukdomar han bar, 
våra plågor han led, 
när vi trodde att han blev straffad, 
slagen av Gud, förnedrad. 

Välsignelse  

Handpåläggning 
Den som förrättar andakten lägger sin hand på den sjuka och säger: 

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådesförbund. Vår 
Frälsare Jesus Kristus har lovat vara med dig alla dagar till livets slut. 

Nu säger han till dig: ”Var inte orolig, mitt barn, dina synder är 
förlåtna.” 
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes 
delaktighet vare med dig. Amen. 

ELLER

Smörjelse med olja 
Smörjelse med olja förrättas på patientens begäran. Vid smörjelsen används
matolja. 

Det står i Bibeln: ”Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste 
i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn 
och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och 
Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få 
förlåtelse.” (Jak. 5: 14 - 15) 

Den som förrättar andakten tecknar med olja ett kors på den sjukas panna och 
säger: 

I tro på detta bibelord smörjer jag dig, NN (förnamn), i Faderns och +
Sonens och den heliga Andens namn. Tro på Gud och förtrösta på 
hans nåd. Amen. 

t.ex. psalm 270: 1 - 5, 390, 400 

ty du är med mig, 




