A. Förbön för sjuka
Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem.
Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för
sjuka finns i Kyrkliga förrättningar, del 1, s. 210.
Vid smörjelsen används t.ex. olivolja.
Då nattvard firas vid sjukbesöket följs formuläret för sjukkommunion, se Kyrkliga
förrättningar, del 1, s. 197.

Psalmer
Följande psalmer kan användas:
– ingångspsalm: 270:1–5, 390 eller 400
– svar: 267, 278, 304, 306, 314 eller 391
– avslutande musik: 370, 373: 9–11 eller 395

Inledningsord
Moment 2.

Kära vänner. Jesus har kommit för att dela våra sjukdomar och plågor. I bibeln
står det: ”Det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led.” (Jes. 53: 4)

Psaltarpsalm
Moment 3.

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,
ty du är med mig, *
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig *
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja *
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig *
varje dag i mitt liv,
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och Herrens hus skall vara mitt hem *
så länge jag lever.
Ps. 23
eller
Hur länge skall du glömma mig, Herre? *
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala, †
mitt hjärta ängslas dag efter dag? *
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon, *
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga att han besegrat mig, *
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet, *
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära, *
ty han är god mot mig.
Ps. 13:2–6
eller
Jag sökte mig till Herren och han svarade mig, *
han befriade mig från all fruktan.
Se mot honom och stråla av glädje, *
sänk inte blicken i skam.
Jag eländige ropade, Herren hörde, *
han räddade mig ur all min nöd.
Herrens ängel håller vakt *
kring hans trogna och räddar dem.
Se och smaka Herrens godhet, *
lycklig den som flyr till honom!
Frukta Herren, ni hans heliga, *
de som fruktar honom lider ingen brist.
Ps. 34:5–10
eller
Som hjorten längtar till bäckens vatten, *
så längtar jag till dig, o Gud.
Jag törstar efter Gud, *
efter den levande Guden.
När får jag komma, *
när får jag träda fram inför Gud?
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Varför är du tyngd av sorg, min själ,
och full av oro? *
Sätt ditt hopp till Gud!
Jag skall åter få tacka honom, *
min räddare och min Gud.
Ps. 42:2–3, 6

Gloria Patri
Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden, *
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bibelläsning
Moment 4.

Job 19:25
Jag vet att min befriare lever.
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.
Ef. 3:14–21
Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen
och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och
styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo
i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni
tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden
och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills
hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan
och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.
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Fil. 4:6–7
Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt
honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än
allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.
1 Joh. 4:9–10
Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för
att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud
utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Matt. 7:7–8
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den
som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall
dörren öppnas.
Mark. 1:30–34
Simons svärmor låg i feber, och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till
henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne,
och hon passade upp dem. På kvällen, efter solnedgången, kom man till
honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren.
Och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många
demoner.

Böneavsnitt
Moment 8.
Böneavsnittet kan inledas med syndabekännelse och avlösning.

Välsignelse

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

I det heliga dopet blev du upptagen i Guds eviga nådeförbund, och 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.” (Matt. 9:2)
Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige Andes delaktighet
vare med dig. Amen.
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Alternativ B: Smörjelse med olja
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.

Bön
Allsmäktige Gud. Du är livets källa och du hjälper var och en som förtröstar
på dig. Vi tackar dig för din välsignelse och ber: Var med NN. Stöd och styrk
honom/henne med din kraft. Låt din vilja ske och gör honom/henne frisk.
Ge vishet och kraft åt hans/hennes närmaste och åt alla dem som vårdar
honom/henne. Hjälp oss alla att hoppas på dig och att bäras av din närhet i
livets alla skiften. Detta ber vi om i din Sons Jesu Kristi namn.
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