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Inledning till den engelska utgåvan

Denna bok innehåller ett urval av böner från boken
Prästens bönbok som sammanställdes och
publicerades 1952 av Mar Philoxenos Yuhanon
Dolabani, metropolit över Mardin i Turkiet, som gick
bort 1969. De skrevs ursprungligen på syrianska men
har översatts till engelska för att användas av vår kyrkas
präster i USA och Kanada.

En stor andlig skatt av sådana böner skrevs av vår
kyrkas fäder för länge sedan, när våra troende helhjärtat
hoppades och trodde på bönens makt efter det löfte
som vår Herre Jesus Kristus gav sina efterföljare: ”Allt
vad ni ber om i era böner skall ni få, om ni tror” (Matt
21:22). Tilltro till bönen var nämligen vägen till hopp,
tröst, sinnesfrid och andlig glädje för dem som var
fattiga, sjuka, sorgsna, förföljda eller förkrossade. Vi
ber och hoppas att dessa böner också i våra dagar ska
finna öppna hjärtan och upplysta sinnen som tror på
deras andliga kraft och tar emot dem i tro.

Några av dessa böner utgör dessutom ett viktigt
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historiskt vittnesbörd om våra förfäder som under sina
glansdagar var framgångsrika jordbrukare och ägde
gårdar, mark, fruktträd, vingårdar, vinpressar och
boskap. Men genom förföljelser, stöld och övergrepp
har de drivits bort från sitt urgamla hemland och blivit
flyktingar spridda över hela världen. Den största
förlusten de lidit är tyvärr att de förlorat sin identitet,
varför de kallats ”de glömda kristna”.

Denna anspråkslösa skrift tillägnas vördnadsfullt vår
älskade ärkebiskop Mar Athanasius Yeshue Samuel
som tack för hans ständiga arbete för vår Syrisk-
ortodoxa kyrka av Antiokias tillväxt och välgång. Må
vår Herre skänka honom god hälsa och ett långt och
fridfullt liv, smyckat med apostoliska dygders och
himmelska gåvors ljuvliga frukter.

1993
ärkediakon Murad Saliba Barsom
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Bön vid prästens inträde
i troendes hem

Herre, låt din frid och stillhet bo i detta hus,
och välsigna allt som finns i det. Låt dess
grödor och förråd bringa ära åt ditt heliga
Namn och en rättfärdig frälsning. Fyll det
med allt gott och med dina välsignelser.
Skänk tro åt dem som bor här så att de kan
glädja dig i såväl inre som yttre gärningar i
alla sina livsdagar, och ge vila och god
åminnelse åt deras avlidna troendes själar –
vår Herre och Gud, i evighet. Amen.

Annan bön om välsignelse
över ett hem

Kristus vår Gud, med din värdiga och heliga
mun befallde du dina lärjungar: ”När ni
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kommer in i ett hus, så säg först: Frid över
detta hus” (Luk 10:5). Herre, låt din frid
och stillhet fylla dina troendes hem här.
Bevara dem från allt andligt och fysiskt ont.
Välsigna dem med evig himmelsk
välsignelse och skänk god åminnelse och
vila åt deras avlidna som insomnat i den
goda tron och i förtröstan på dig, så att ditt
Namn blir ärat och prisat av levande och
döda, nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Annan bön om välsignelse
över ett hem

Herre, välsigna med din högra hand detta
hus som har tagit emot oss, och skänk liv
och välgång åt dem som bor här. Låt det
bli välsignat likt Sackeus’ hus om vilket du
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sade: ”Idag har räddningen nått detta hus”
(Luk 19:9), och sätt ut dina änglar omkring
det. Beskydda dem som bor här nu, och
skänk vila bland de rättfärdiga åt dem som
gått före. Vi prisar dig – Fader, Son och
helig Ande. Amen.

Bön före måltid (bordsbön)

Ära åt Fadern och Sonen och den helige
Ande. Herre Gud, låt detta bord som du har
dukat bli till näring, njutning och rik
välsignelse för dina tjänare och tillbedjare.
Berika det med ditt goda och med dina
oförgängliga välsignelser, och förbarma dig
över hela din skapelse – Fader, Son och helig
Ande, nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
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Bön efter måltid

Pris ske Gud för hans godhet, pris ske Gud
för hans välsignelser. Pris ske Gud som har
mättat oss med sina gåvor. Pris ske Gud
som gett oss näring, pris ske Gud som gett
oss njutning. Pris ske Gud genom vilkens
vilja vi lever, pris ske Gud som är nådig.
Må hans barmhärtighet vara med oss,
genom gudaföderskan Marias och alla de
heligas böner, i evigheters evighet. Amen.

Välsignelse över bröllopsvin

Ära åt Fadern och Sonen och den helige
Ande, som i sin stora nåd och
barmhärtighet välsignar vårt vin. Må Herren
Gud välsigna vårt vin så att det ger oss
glädje och fröjd, och må han göra oss



21



22

värdiga att dricka det nytt i hans Faders
andliga rike. Må Herren låta oss dricka av
det vin som skapar gudsfruktan i våra själar
och bevarar oss från det fylleri som stänger
oss ute från riket. Må Herren Gud välsigna
denna bägare vin med rik och fullkomlig
välsignelse, och må han välsigna odlarna,
arbetarna, avnjutarna och alla dem som
arbetat och har del i det. Må Guds
barmhärtighet vila över dem i båda världar,
i evigheters evighet. I Faderns (+), Sonens
(+) och den helige Andes (+) namn. Amen.
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Välsignelse
över torkad och färsk frukt

Gud, du som i din vishet har skapat alla slags
frukter och grödor till människornas näring,
välsigna med din högra hand, full av gåvor,
dessa frukter som skapats för vår skull.
Herre, låt dem bli till fysisk hälsa och andlig
läkedom åt alla som får del av dem – Fader,
Son och helig Ande, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.

Välsignelse
över frön som ska sås

Barmhärtige Gud, välsigna i din nåd dessa
frön och det hus de har kommit från. Låt
dem mångfaldigas: några trettiofalt, några
sextiofalt och några hundrafalt. Låt dem sås
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ut i glädje, skördas med lycka och samlas
med jubel. Låt tröskplatsen fyllas av säd
och förråden med grödor, så att
tacksägelsens offer bärs fram till dig som
tar emot dina troendes offer. Låt de fattiga
bli mättade av skörden och de hungriga av
dess grödor så att de prisar dig, du gode
Bevarare som hjälper hela skapelsen –
Fader, Son och helig Ande, nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Bön över vatten för tvätt

Gud, du som med vatten renade världen
från synd under Noas dagar, och som med
vatten instiftade israeliternas reningslagar;
du som med vatten från Jordanfloden renade
aramén Naaman och som med vatten



27



28

tvättade Simons och de andra lärjungarnas
fötter; Herre, låt så detta vatten genom din
stora barmhärtighet och din högheliga isop
nu bli en renande källa för min själ och ett
heligt bad till hälsa för min kropp. Gör mig
till ett heligt och utvalt redskap för att tjäna
ditt heliga Namn – vår Herre och Gud, i
evighet. Amen.

När man torkar sig ber man följande bön:
Jag har tvättat mina händer inför dig, Herre
Gud, till att sträckas ut för goda gärningar
och inte för onda; mina ögon, till att skåda
rättfärdighet och inte skändliga ting; mina
öron, till att höra dina bud och inte
oanständigheter; min näsa, till att känna
frälsningens väldoft och inte lösaktighetens
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stank; och min mun, till att fyllas med
tacksägelse och lovsånger och inte med
svek eller grälsjuk arrogans. Herre, rena nu
förutom mina yttre sinnens renhet även mina
inre sinnen genom din livgivande
bestänkelse, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen.

Välsignelse
över de troendes dricksvatten

Du vattnets Skapare och alltets Ursprung,
du som gör allt gott till gagn för dina
tillbedjare; Herre, välsigna detta vatten
genom din helige Ande. Ge det kraft att stå
emot fiendens inflytande. Låt det bringa
läkedom till själ och kropp för dem som
tar emot eller använder det, och låt dem bli
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värdiga din stora barmhärtighet. Vi prisar
dig för din godhet, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.

Välsignelse över vatten
till läkedom för de sjuka

Gud, du som genom Mose gjorde det bittra
vattnet sött och gav åt ditt törstiga folk att
dricka (2 Mos 17:6), du som genom Elias
salt helade Jerikos skadliga och
ofruktsamma vatten (2 Kung 2:20-22) så att
du förvandlade vattnet och helgade den rika
Jordanfloden; Herre, rena (+), välsigna (+)
och helga (+) nu detta vatten genom
profeternas och apostlarnas salt. Låt det för
alla som tar emot det i tro bli till hälsa, ge
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läkedom från smärta och sjukdom och driva
bort alla själens och kroppens skador.
Genom din mors och alla dina heligas böner.
Amen.

Bön för rening
av ett orent föremål

Herre Gud, du som sannerligen är källan till
liv, renhet och helighet; från dig kommer
rening för din skapelse, och där din renhet
råder kan inget orent existera inför dig.
Därför, barmhärtige Herre, låt nu detta
föremål genom din gudomliga kraft och ditt
segrande korstecken bli renat (+), helgat (+)
och fritt (+) från all orenhet och befläckelse.
Och skapa i oss, dina tjänare och tillbedjare,
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ett rent hjärta så att vi kan tacka dig och din
Fader och din helige Ande, nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Välsignelse
över källor och brunnar

Du högsta Makt, som i begynnelsen
befallde vattnet att samlas på en enda plats
som dammar för att bevattna din skapelse;
Herre, välsigna detta vatten i din nåd och
barmhärtighet. Driv bort all ondska och
orenhet från det, och låt det bli en källa till
hälsa och hjälp i nödens tid för alla som
använder det, så att ditt heliga Namn blir
ärat i evighet. Amen.
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Välsignelse över hörnsten

Herre Gud, du som grundade jorden på
vattnet och spände upp himlen som en
tältduk, välsigna (+) denna plats i din
godhet, och välsigna (+) dem som tänker
bygga ett hus här. Låt dem få fullborda det
med din hjälp och bo i det genom din
gudomliga försyn. Välsigna (+) deras
händers verk och beskydda dem med dina
heliga änglar från alla skador till själ och
kropp, så att de kan prisa dig för din
gudomliga besökelse och ära och tacka dig
i evighet.

När prästen lägger hörnstenen ber han
följande bön:
Kristus, du som är sanningens Klippa på
vilken den heliga Kyrkan är byggd och som
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ständigt bär upp henne, välsigna (+) i din
nåd denna sten över vilken vi åkallar ditt
heliga Namn. Infoga den som grund för
denna byggnad och gör den genom din
försyn stadig, så att den inte skakas av vind
eller vatten. Genom din mors och alla dina
heligas böner.

Välsignelse över nybyggd skola
Vår Herre Jesus Kristus, du ogripbara
vishet som är Faderns Ord och
utstrålningen av hans gudomliga härlighet,
välsigna (+) denna byggnad och alla de
präster, munkar, lärare och elever som ska
bo där och använda den för utbildning och
upplysning. Ge dem din helige Andes gåva
till att berika dem och upplysa deras
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förstånd, så att de kan bekänna dig och din
Fader och din helige Ande. Låt dem få hålla
dina upphöjda och livgivande bud och lära
de obildade och okunniga dina vägar, och
vända de vilsegångna till dig så att också
de får del av det saliga livet med dig.
Beskydda denna byggnad och dess boende
från den Ondes inflytande. Sätt ut dina heliga
änglar omkring det, så att de i din frid och
stillhet kan vara uthålliga i den tjänst som
behagar dig, och ära och tacka dig och din
Fader och din helige Ande, i evighet.

Välsignelse över affär eller verkstad
Herre vår Gud, du som är ursprunget till
allt gott, välsigna (+) denna byggnad och
allt som finns i den. Välsigna (+) alla dem
som arbetar här och bevara dem genom dina
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heliga änglar från alla skador till själ och
kropp. Bevara dem från svåra frestelser och
hemska olyckor. Låt dina rika välsignelser
föröka deras ägodelar. Låt dem blomstra
på alla sätt så att, när deras vinster ökar,
också deras goda gärningar mångdubblas.
Herre, låt dem få tillbe ditt heliga Namn,
älska varandra helhjärtat och få del av det
eviga livet tillsammans med alla dem som
gjort din vilja – Fader, Son och helig Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Välsignelse över husets grödor

Herre, din högra hand välsignade några bröd
ute i ödemarken så att fyra tusen män,
förutom kvinnor och barn, åt och blev mätta
(Matt 15:32-39). Din högra hand välsignade
också genom profeten Elia en handfull mjöl
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i krukan och lite olja i kruset i änkans hus
(1 Kung 17:14). Herre, sträck nu ut din
högra hand tillsammans med din svage
tjänares hand och välsigna (+) dessa grödor
och detta hus. Och liksom du under forna
tider välsignade de rättfärdigas boningar
och hushåll – Abraham, Isak, Jakob, Josef,
Job och David – sänd så din välsignelse
över dina tillbedjares grödor här så att våra
munnar prisar dig, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.

Välsignelse över växter,
vinträd, olivträd och fruktträd

Gud och Skapare, du som i din godhet
skapade människan och gav henne rätt att
bruka jorden, och som befallde att vi, vad
vi än gör, skulle göra det i ditt heliga Namn;
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Herre, välsigna (+) i din barmhärtighet
denna plats och dessa växter som vi
planterat i ditt heliga Namn. Gör rötterna
fasta och kvistarna gröna, beskydda dem
från sjukdom, ohyra, gräshoppor och
maskar. Låt dem bli växter som skjuter friska
skott och bär rik frukt, till glädje för odlare
och arbetare. Låt dem få ge en skörd av
lovprisning och tacksägelse hos dem som
äter deras frukt och blir mättade, så att vi
alla kan ära och prisa dig i evighet. Amen.

Välsignelse över vinpress

Du välsignade Frukt som sköt upp från den
jungfruliga vinstocken Maria och
genomborrades av spjutet på Golgata för
att släcka människosläktets törst, välsigna
(+) dina tjänares vinpress här med himmelsk
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välsignelse. Låt den flöda över av druvornas
välsignade saft till hälsa och glädje för dem
som dricker av den, efter psalmistens ord:
”vin som gläder människans hjärta” (Ps
104:15). Låt dina tillbedjare få del av allt
gott i överflöd, smycka dem med all slags
andlig dygd och hjälp dem att hålla dina
gudomliga och livgivande bud. Du som bär
upp hela skapelsen, gör dem värdiga att ära
ditt och din Faders och din helige Andes
heliga Namn, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen.

Välsignelse över ägodelar

Gud och Herre, du som är nära alla och
svarar dem som åkallar dig i tro; nådige och
barmhärtige Herre, beskydda din tjänares
ägodelar från alla vredens gissel och slag,
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från sjukdomar, smittor och allt som kan
skada. Välsigna dem i din nåd liksom du
välsignade Abrahams, Isaks, Jakobs, Josefs
och Jobs ägodelar, så att vi kan ära och
prisa dig för din godhet mot oss, nu och
alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bön för kvinna som nyss fött barn

Herre, sträck ut din högra hand, full av
välsignelser, och välsigna (+) din tjänarinna
här och hennes nyfödda barn. Beskydda
dem med din kraft, bevara dem genom ditt
Kors och sätt ut dina heliga änglar omkring
dem. Läk deras kroppar, ge dem hälsan åter
och beskydda dem från alla onda andar,
sjukdomar, olyckor, feber och alla slags
skador, så att de kan ära dig i alla sina
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livsdagar för de rika gåvor som du gett dem
– Fader, Son och helig Ande, i evighet.
Amen.

Välsignelse över nyfött barn

Vår Herre Jesus Kristus, teckna (+) ditt
ansiktes ljus över detta barn, din nyfödde
tjänare. Inpränta ditt frälsande kors i hans/
hennes hjärta och tankar, så att han/hon kan
undkomma denna världs tomheter och den
upproriske Ondes bländverk. Låt honom/
henne få hålla fast vid dina bud, tro på ditt
heliga Namn och bli värdig att stå i din heliga
Kyrka och ta emot dina gudomliga
mysterier. Låt honom/henne få vandra på
din upphöjda lags väg så att han/hon blir
värdig ditt himmelska rike – Fader, Son och
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helig Ande, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen.

Därefter välsignar prästen ett glas vatten
med orden:
Min Herre och Gud Jesus Kristus, jag ber
att du välsignar detta vatten så att dina
tjänare genom det får del av rik välsignelse
och blir bevarade från all slags ondska.

Prästen stänker vattendroppar över det
nyfödda barnets mor, över övriga
närvarande och över husets fyra hörn,
medan han ber följande bön:
Du levande vatten som kom till världen,
släckte dess törst och renade alla befläckade
genom din heliga isop, låt detta vatten som
vi stänker bli till frälsning och beskydd för
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dem som blir bestänkta med det. Låt ditt
levande tecken, genom vilket de blivit
helgade, leda dem och göra härliga
gärningar för dem som bor i detta hus.
Herre, håll allt vad ondska och skador heter
borta från detta hus där hörnen blivit
bestänkta med detta vatten. Du Guds Son,
du är tröst för alla som lider nöd och
läkedom för alla som har ont. Avhjälp vår
nöd i din barmhärtighet, så att vi får tröst
och beskydd från all ondska och skada.

Sedan välsignar prästen övriga
närvarande:
Vår Herre och Gud Jesus Kristus, du som
i din nåd låter mig, en syndig och ovärdig
tjänare, välsigna dina tillbedjare; jag ber att
du ska sända dina rika himmelska
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välsignelser över dem. Välsigna deras hem
och ägodelar, så att de kan ära och tacka
dig, Fader, Son och helig Ande, nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Bön för barn som föräldrarna ber
 prästen att välsigna

Vår härlige Frälsare, du visade din kärlek
till barnen när du sade till dina lärjungar:
”Låt barnen komma hit till mig och hindra
dem inte: Guds rike tillhör sådana som de”
(Luk 18:16). Sedan lade du din hand på
dem och välsignade dem. Herre, jag ber att
du sträcker ut din högra hand, full av
välsignelser, tillsammans med din tjänares
högra hand och välsignar (+) detta (dessa)
barn. Beskydda honom/henne/dem med ditt
gudomliga beskydd. Låt honom/henne/dem
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grönska likt palmträd och växa likt Libanons
cedrar. Räkna honom/henne/dem bland de
barn och dibarn ur vilkas mun du har skapat
lovsång. Låt honom/henne/dem bli en
välsignad gren på dygdens, vishetens och
helighetens grönskande träd. Stöd honom/
henne/dem med din högra hand och låt din
godhet och nåd följa honom/henne/dem i
alla hans/hennes/deras livsdagar, så att hans/
hennes/deras föräldrar får glädja sig över
de ljuvliga frukter som du har gett dem och
ära och tacka dig och din Fader och din
helige Ande, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen.
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Bön vid klippning av barn
vars föräldrar avlagt en ed

Herre, ta emot den ed som detta barns
föräldrar har svurit. Välsigna dem (+), och
välsigna deras barn som har kommit för att
få håret klippt. Låt honom bli en god
förebild likt dina utvalda. Hjälp honom att
tänka på dina lagar både dag och natt. Kläd
honom med kraft och mäktiga gärningar så
att han kan uppfylla dina bud. Låt honom
uppnå hög ålder och ta emot dina
himmelska välsignelser alla sina livsdagar.
Gör honom värdig att behaga dig likt alla
nasirerna (Dom 13:5) som var dig
välbehagliga, så att han med dem kan ära
dig alla sina livsdagar, i evighet. Amen.
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Prästen klipper några lockar av barnets
hår i korsets tecken medan han säger:
I Faderns, Sonens och den helige Andes
namn, en sann Gud. Amen.

Bön vid adoption

Himmelske Fader, du som genom din
älskade Son och genom din helige Andes
nåd har kallat oss dina barn, liksom du i
ditt majestät sade: ”Jag ska ta emot er, och
jag skall vara en Fader för er, och ni skall
vara mina söner och döttrar” (2 Kor 6:17-
18). Gode Gud, se från din heliga boning
till dina tjänare här, både han som adopterar
och han som blir adopterad. Förena far och
son och gör dem till ett genom din helige
Ande. Gör dem trygga i din kärlek. Knyt
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samman dem med dina välsignelser. Styrk
dem med din sanning. Bevara dem så att
de alltid är ärliga i allt som kommer över
deras läppar. Var ett vittne till löftet som de
gett, så att de trofast håller det intill sitt sista
andetag. Gör dem värdiga att få del av ditt
rike så att de evigt kan ära dig tillsammans
med alla dina älskade föräldrar och barn –
Fader, Son och helig Ande, en sann Gud.
Amen.

Välsignelse över en troende

Herre, sträck ut din osynliga högra hand
tillsammans med din tjänares högra hand
och välsigna (+) din tjänare här med dina
gudomliga välsignelser. Rädda honom/
henne från alla slags frestelser och driv bort
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all slags smärta och sjukdom från honom/
henne. Ge honom/henne hälsa och styrka.
Beskydda honom/henne genom din Sons
segrande och livgivande Kors, och sätt ut
dina välsignade änglar omkring honom/
henne. Led honom/henne efter din vilja.
Skänk honom/henne ett lugnt liv som
behagar dig. Låt honom/henne få hålla dina
gudomliga bud och bo i ditt hus för evigt,
för du är en god och barmhärtig Gud. Pris
ske dig, från nu och till evig tid. Amen.

Annan välsignelsebön

Store och mäktige Gud, jag ber för din
tjänare här som böjer sitt huvud inför dig
och väntar på din barmhärtighet. Styrk
honom/henne med din gudomliga kraft och
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stöd honom/henne med din mäktiga arm.
Utgjut din eviga godhet och dina himmelska
gåvor över honom/henne. Låt din frid och
stillhet följa honom/henne alla hans/hennes
livsdagar. Välsigna hans/hennes år och
ägodelar. Gläd honom/henne med
välsignade stunder och mätta honom/henne
med långt liv, så att han/hon kan ära och
tacka dig och din Fader och din helige
Ande, i evighet. Amen.
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Annan välsignelsebön

Må vår Herre Jesu Kristi högra hand, som i
Kana välsignade vattnet så att det blev gott
vin, välsigna och bevara dig från alla
hemskheter och stötestenar, och göra dig
till en välsignad och barmhärtig välgörare.

Må vår Frälsares högra hand, som
välsignade de fem bröden och de två
fiskarna så att tusentals blev mättade (Mark
6:38), välsigna dig och din föda, dina
ägodelar och ditt hem, dina släktingar och
vänner.

Må vår Herres och Frälsares högra hand,
som välsignade de renhjärtade lärjungarna
så att de fick framgång och rikedom, komma
över dig och göra dig trygg och förmögen
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och rik på dygd och godhet och rika
välsignelser, så att du i det kommande livet
får del av det himmelska riket och den eviga
glädjen, i evighet. Amen.

Bön för den
som ber om prästens förbön

Herre, du som sträckte ut din hand och
välsignade barnen som man förde till dig,
du som lyfte din högra hand och välsignade
lärjungarna i den övre salen och på
Olivberget, du som sände ut dem att
förkunna Guds rike och bota de sjuka (Luk
9:2) och genom dem gav prästerna auktoritet
att i sin tur be för de troende och bota de
sjuka; Herre, sträck nu ut din barmhärtiga
högra hand och välsigna din tjänare här, som
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ber om min svaga själs förbön.

Var både natt och dag hans/hennes borg
och försvarare mot den Onde, mot hans
krafter, snaror och nät. Förlåt hans/hennes
synder och överträdelser. Driv bort alla
svåra frestelser och själsliga och kroppsliga
smärtor från honom/henne, så att han/hon
med hälsa till själ och kropp kan ära och
tacka dig och din Fader och din helige
Ande, nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.
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Bön vid sjukbesök

Du all läkedoms Herre och all godhets
Givare, som bryr dig om människors liv
och inte förvägrar oss ditt helande; Herre,
vi ber att du på din tjänare här lägger din
högra hand, full av ömhet, barmhärtighet,
läkedom, vederkvickelse, tröst och
uppmuntran. Håll all smärta och sjukdom
borta från honom/henne, och driv bort alla
svårigheter och skador. Bryt alla hans/
hennes lidanden och frestelser, och kläd
honom/henne med kraft och hälsa. Stöd
honom/henne med din högra hand och gör
honom/henne stark och frisk. Förlåt hans/
hennes synder och överträdelser. Möt
honom/henne med din stora godhet och rika
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barmhärtighet, så att han/hon kan tacka dig
och din Fader och din helige Ande, nu och
alltid och i evigheters evighet. Amen.

Annan bön för de sjuka

Du som ger läkedom och stöd, du som ger
kraft åt de svaga och förbinder förkrossade
hjärtan, du som är en Läkare för de sjuka;
sträck ut din hjälpande hand över dina
tjänare som tar sin tillflykt till dig genom
prästernas förböner. Bevara dem från allt
vad svåra smärtor, skadliga sjukdomar och
hemska lidanden heter, från syndens plågor
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och överträdelsernas gissel, för bara du är
den som älskar människosläktet och gläder
sig över sina tjänares välgång – Fader, Son
och helig Ande, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.

Annan bön för en sjuk

Herre Gud, du som har skapat allt genom
ditt Ord och som styr världen genom din
vishet; du tillrättavisar men straffar inte, du
lyfter handen men slår inte. Du är den som
skänker allt till hjälp för dina älskade. Jag
ber att du sänder din hjälp från himlen och
besöker din tjänare med din försyn. Befria
honom/henne från alla smärtor och
sjukdomar och låt hans/hennes lidande ta
slut. Driv bort all plåga och nöd från
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honom/henne och skänk honom/henne full
hälsa, för du är den som bär våra plågor
och helar våra sjukdomar (Jes 53:4-5).
Beskydda honom/henne från själsligt och
kroppsligt lidande och låt honom/henne få
del av den fulla hälsa som kommer från dig,
så att han/hon kan ära och tacka dig, i
evighet. Amen.

Bön för
en själsligt plågad människa

Herre, du som styrker de svaga och är
nära alla dem som åkallar dig i tro, som
beskyddar dem från allt vad rädsla och
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begär heter; barmhärtige Herre, jag ber att
du ger styrka och uppmuntran åt din
tjänare som böjer sig inför dig. Driv bort
alla de onda andarnas tomma bländverk
och snaror och knep. Var dag och natt en
befäst borg för honom/henne, och sätt ut
dina heliga änglar omkring honom/henne.
Beskydda honom/henne från all skada
och smärta och ge ljus åt hans/hennes
hjärta och tankar, så att han/hon inte
behöver frukta nattens fasor eller pilen
som flyger om dagen (Ps 91:5). Ge
honom/henne glädje, fröjd, uppmuntran
och seger över den Onde och hans
makter/krafter. Förlåt alla hans/hennes
synder och befäst ditt hopp och din insikt
i honom/henne, för du är god och
barmhärtig och älskar människosläktet. Vi
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ärar dig, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen.

Bön för präst eller biskop

Må Gud, som välsignade sina heliga
lärjungar, välsigna dig och bevara dig från
alla otillåtna handlingar och smycka dig med
alla goda gärningar. Må du kunna hålla hans
bud, uppfylla hans lagar och göra hans vilja.
Må vår Herre Jesus Kristus, som rikligen
belönade de flitiga arbetarna som kämpade
från morgon till kväll i hans vingård, klä dig
i frälsningens klädnad, kröna dig med
rättfärdighetens krona och smycka dig med
gudsfruktan och heliga gärningar som
behagar honom. Må du bli förlåten, renad
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och helgad i Faderns (+), amen, och Sonens
(+), amen, och den levande Andens namn
(+), till evigt liv. Amen.

Bön om syndaförlåtelse

Prästen lägger sin högra hand på den
botfärdiges huvud och ber följande bön:

Må Gud förbarma sig över dig och leda
dig till det eviga livet genom prästvigningens
auktoritet, som vår Herre Jesus Kristus
anförtrodde sina heliga lärjungar, vilka i sin
tur anförtrodde den till sina efterträdare tills
den gavs åt mig, som är svag och syndig.



93



94

Jag löser dig, min broder/syster, från alla
de synder du har bekänt och ångrat, och
även från de överträdelser du inte kommit
ihåg, i Faderns (+), amen, och Sonens (+),
amen, och den helige Andes namn (+), till
evigt liv. Amen.
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Bön för församlingen

”Var herdar för den hjord som Gud har
anförtrott er och vaka över den, inte av
tvång utan självmant” (1 Pet 5:2). Min Herre
och Gud Jesus Kristus, jag ber inför ditt
Majestät för den andliga hjord som du har
köpt med ditt dyrbara blod. Låt dem bli ett
utvalt och troget folk som lyder och håller
dina gudomliga bud. Beskydda dem från
svåra frestelser. Utplåna deras synder i din
stora barmhärtighet, och förlåt deras
överträdelser i din godhet. Rena deras själar
och kroppar med din isop. Låt ditt ansiktes
ljus lysa i deras tankar, och skingra syndens
mörker från deras hjärtan genom din
gudomliga försyn. Låt dem räknas bland
dina tillbedjare och hamna hos de oskyldiga
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lammen som står vid din högra sida. Styrk
de svaga, läk de sjuka, mätta de hungriga,
rena de unga, stöd de gamla, trösta de
lidande, fyll deras behov ur din himmelska
skattkammare, försona de trätande, gör dem
till ett, samla de skingrade och beskydda
dem under ditt segrande Kors vingar alla
deras livsdagar, så att vi kan ära och tacka
dig och din Fader och din helige Ande, nu
och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bön för en sjuk
och döende människa

Herre, sänd en fridens budbärare, en
stillhetens ängel och en god vägledare till
den sjukes själ, som lider och plågas svårt
inför avskedet från hennes följeslagare
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kroppen. Besök henne med din
barmhärtighet, förlåt hennes synder i din
godhet och gör henne värdig att komma in
i den himmelska vilan tillsammans med de
fem kloka jungfrurna, så att hon på nödens
dag kan ropa med den gudomlige
psalmisten: ”För min själ ut ur fängelset, så
att jag får prisa ditt namn. Omkring mig skall
de rättfärdiga församlas, när du gör väl mot
mig” (Ps 142:8). Herre, visa nåd och
barmhärtighet mot din tjänare, för du är de
levandes och de dödas hopp: Fader, Son
och helig Ande, nu och alltid och i
evigheters evighet. Amen.

Annan bön för en döende

Herre, förbarma dig över den svaga kroppen
och den sjuka själen, som plågas svårt inför
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avskedet från hennes följeslagare kroppen
och är bedrövad ända till döds. Se, hon
blickar åt höger och åt vänster, men har
ingen annan hjälpare än dig, du Barmhärtige,
som längtar efter människornas frälsning.
Kom snabbt och hjälp henne mot hennes
fiende, den Onde. Rädda henne från de
fientliga makter och förföljare som törstar
efter att få förgöra henne. Led henne till
ljusets och jublets land, till glädjens och
sällhetens boningar där de rättfärdiga ärar
din Gudom och gläder sig i ditt ansiktes
ljus, för du är hoppet och andelen för alla
dem som väntar och hoppas på dig och
Frälsaren för dem som förtröstar på din
barmhärtighet – Fader, Son och helig Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bön för avliden biskop

Herre, låt din härliga nåd, din strålande
barmhärtighet och ditt ansiktes ljus få lysa
över denna biskops själ som idag har lämnat
oss på din Gudoms befallning. Döden är ju
allt levandes lott och slut, och till dig
kommer allt kött (Ps 65:2). Låt honom bli
som den välbärgade man som ur sitt förråd
kan ta fram både nytt och gammalt (Matt
13:52). Plantera honom likt ett träd som bär
sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar
(Ps 1:3). Räkna honom bland arbetarna
som arbetade en enda timme i din vingård
(Matt 20:12). Belöna honom tillsammans
med den flitige tjänaren som gjorde affärer
och vinst med de fem talenter som du gav
honom (Matt 25:16). Låt honom få höra
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din röst som säger till dem som står på din
högra sida: ”Kom, ni som har fått min
Faders välsignelse, och överta det rike som
har väntat er sedan världens skapelse” (Matt
25:34). Rena honom från hans synder,
utplåna hans överträdelser och förlåt hans
felsteg i din stora godhet. För hans
vaksamhet, fasta, bön och tjänst både dag
och natt, skänk honom inte enfalt utan
trettio-, sextio- och hundrafalt efter dina
sanna löften, så att han kan ära och tacka
dig och din Fader och din helige Ande, nu
och alltid och i evigheters evighet. Amen.
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Bön för avliden präst

Herre, ta emot din tjänares själ, denna
gudfruktiga präst som har lämnat oss och
kommit till dig. Kom ihåg de rena offer som
han bar fram på ditt altare och de
välbehagliga offergåvor som han välsignade
i din helgedom. Låt honom tillsammans
med de oskyldiga lammen få gå in i ditt rikes
fålla. Räkna honom bland de lärjungar,
förkunnare och lärare som har predikat
evangeliet om din gudomlighet. Låt hans
lampa få lysa av din rättfärdighets härliga
ljus. Utplåna hans skulder med din isop och
förlåt hans synder i din barmhärtighet, ty
inför dig är ingen levande rättfärdig (Ps
143:2). Låt honom få höra din ljuva röst:
”Bra, du är en god och trogen tjänare. Du



109



110

har varit trogen i det lilla, jag ska anförtro
dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre”
(Matt 25:21), så att han kan ära och tacka
dig och din Fader och din helige Ande, nu
och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Bön för avliden diakon

Nådige och barmhärtige Herre, visa nåd och
barmhärtighet mot denna diakons själ som
har lämnat denna jordiska kyrka och kommit
till dig. Låt ditt ansikte lysa över honom
och bestänk honom med din nåds ljuvliga
dagg. Skriv hans namn i livets bok,
tillsammans med de diakoner som höll dina
gudomliga och livgivande bud. Befall inte
att han ska bli bunden till händer och fötter
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och kastad ut i mörkret likt mannen som
saknade bröllopskläder (Matt 22:11), för han
hade din boning kär, den plats där din
härlighet bor (Ps 26:8), och han vandrade i
din helgedom med renhet och oskuld. Säg
inte i vrede till honom: ”Gå bort, jag känner
dig inte”, för han åt din kropp och drack
ditt blod och bär en del av dig inom sig.
Sänd ut dina fromma och heliga änglar för
att rädda honom från de fientliga makter
som ligger på lur för att fördärva
människorna, så att han i jubel och glädje
kan ära och tacka dig och din Fader och
din helige Ande, nu och alltid och i evigheters
evighet. Amen.



113



114

Bön för avliden troende

Herre, du är hoppet och uppståndelsen
för alla dem som bekänt sig till ditt heliga
Namn och trott på din gudomliga försyn
för människosläktets frälsning. Du har
lovat: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den
som tror på mig skall leva om han än dör”
(Joh 11:25). Därför ber vi och vädjar till
dig, barmhärtige Herre, för din tjänare här
som har blivit löst från detta förgängliga
liv och lämnat denna nödens värld i hopp
om dig. Förlåt i din stora nåd de skulder
och synder som han/hon har begått,
frivilligt eller ofrivilligt. Skänk honom/
henne det nya livet i ditt himmelska rike
tillsammans med de fromma och
rättfärdiga som gjort din vilja och hållit
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dina gudomliga bud, så att han/hon
tillsammans med dem kan ära och tacka
dig och din Fader och din helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Ordning för välsignelse av hus

Man ber Trisagion och Herrens bön.

Bön
Herre, låt din frid och stillhet bo i detta hus
och välsigna allt som finns i det. Låt dess
grödor och förråd bringa ära åt ditt heliga
Namn och en rättfärdig frälsning, och låt
det flöda över av allt gott som kommer från
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dig. Skänk tro åt dess invånare så att de
kan glädja dig såväl i fördolda som
uppenbara gärningar alla sina livsdagar, och
ge vila och god åminnelse åt deras avlidna
troende – vår Herre och Gud, i evighet.
Amen.

Psalm 25:1-5
Till dig, Herre, upplyfter jag min själ.
Min Gud, på dig förtröstar jag.
Låt mig inte komma på skam,
låt inte mina fiender fröjda sig över mig.
Nej, ingen kommer på skam
som hoppas på dig.
På skam kommer de som utan sak
handlar trolöst.
Herre, kungör mig dina vägar,
lär mig dina stigar.
Led mig i din sanning, och lär mig.
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Eqbo
Du som räddade Jona från fördärvets grop,
du som älskar människosläktet: dra i din nåd
upp mig ur mina många synders djup.

Proemion
Nådens port som alltid står öppen för
syndare, livets hamn som gav liv åt de
dödliga, reningens isop som renar de
befläckade, helgelsens bestänkelse som gör
de orena vita – honom tillhör pris, ära och
tillbedjan, nu när detta hus välsignas och
vid alla tider och högtider, i evigheters
evighet. Amen.
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Sedro
Herre Gud, du som tar emot dina trogna
tjänares åkallan och besvarar deras böner,
ta emot vår rökelse liksom du tog emot den
förstfödde Abels offer. Herre, låt vår
gudstjänst behaga dig liksom du fann behag
i Henoks gudstjänst. Försona oss med dig
liksom du försonades genom den rättfärdige
Noas offer. Låt våra böner behaga dig
liksom du fann behag i din vän vår fader
Abrahams tro. Låt den Onde, som är en
fiende till detta hus, komma på skam liksom
han kom på skam genom den rättfärdige
Job. Bevara oss från vredens gissel och
dess hårda slag, liksom israeliterna
skyddades från hemsökelsen genom den
värdige prästen Arons rökelsekar. Låt oss
få ta emot livets och frälsningens hopp i vår
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gudstjänst liksom Sakarias under sin
gudstjänst fick glädjebudet om din
förelöpare Johannes’ födelse. Herre, förlåt
våra synder genom ordet från din mun
liksom du förlät tullindrivaren Sackeus.
Herre, ta emot våra böner för våra många
synders skull liksom du tog emot
apostlarnas ledare Simons bön. Förlåt våra
många synder liksom du förlät synderskans
skulder. Bestänk oss med din eviga
barmhärtighets dagg och hela vår sjukdom
liksom du helade den sjuka kvinnan från
hennes efterhängsna sjukdomar. Driv ut
ondskans makt från oss liksom du drev ut
den Onde från den kananeiska kvinnans
dotter. Ge oss segern liksom du gjorde för
den underbare Daniel. Lös oss från de onda
demonernas band liksom ynglingarna från
Bet Hananja fick sina band lossade i den
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brinnande ugnen. Låt dina präster och
tjänare få göra och utföra din vilja, så att de
blir pålitliga förvaltare av dina himmelska
skatter. Låt dem få föda och leda din hjord
i fruktan, så som du befallt. Led dem att
vandra på dina heliga vägar och hålla ditt
Majestäts livgivande befallningar. Herre, visa
nåd och barmhärtighet mot detta hus och
dess invånare. Jag, din tjänare, ber nu i denna
stund att detta hus ska bli välsignat och dess
invånare frälsta genom ditt segrande Kors.
Låt dina lamm få beta på dina ängar och
dina tackor mättas av din godhet. Herre, du
som förlåter syndarna och gläder dig över
de botfärdiga, vi ber att du visar nåd och
barmhärtighet mot oss efter din
överflödande godhet. Ta emot vår rökelse
och våra böner, helga våra själar och
kroppar och skänk förlossning åt våra
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avlidna troende. Vi prisar, ärar och tillber
dig och din Fader och din helige Ande, nu
och alltid och i evigheters evighet.

Hymn över omvändelsen
(Melodi: Trayhoon ’Olme)

Du Barmhärtige, ljudet av vår bön
knackar på din dörr.
Neka ej dina tillbedjare
när de ber om det de behöver.
Herre, tukta oss med barmhärtighet,
men rädda oss från vredens gissel.
Öppna din dörr för vår bön
och besvara den i din nåd.
(Ära åt Fadern och Sonen
och den helige Ande)
Gud, vi åkallar dig till hjälp för vår svaghet.
Du Gode, lyssna till ljudet av vår bön,
och ge oss svar i din nåd.
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(Från evighet till evighet)
Förbarma dig, Herre,
förbarma dig över mig efter din stora nåd,
och se inte till det onda som jag har gjort.
(Halleluja, halleluja, halleluja)
Herre, sänd mig ditt ljus och din sanning,
att trösta mig och leda mig
till ditt heliga berg, din helgedom.

Diakon: Låt oss lugnt, vördnadsfullt och
ödmjukt…

Lukas 19:1-10
Han kom in i Jeriko och gick genom staden.
Där fanns en man som hette Sackeus, och
han hade hand om tullen och han var rik.
Han ville gärna se vem denne Jesus var men
kunde inte för folkmassan, för han var liten
till växten. Han sprang i förväg och klättrade
upp i en sykomor för att kunna se honom,
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eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus
kom dit, såg han upp mot honom och sade:
”Skynda dig ner, Sackeus, idag skall jag
gästa ditt hem.” Sackeus skyndade sig ner
och tog emot honom med glädje. Alla som
såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in
hos en syndare.” Men Sackeus ställde sig
upp och sade till Herren: ”Hälften av vad
jag äger, Herre, skall jag ge åt de fattiga.
Och har jag pressat ut pengar av någon,
skall jag betala igen det fyrdubbelt.” Jesus
sade till honom: ”I dag har räddningen nått
detta hus – han är också en son till Abraham,
och Människosonen har kommit för att söka
efter det som var förlorat och rädda det.”

St. Jakobs bön
Herre, öppna för oss din stora dörr som är
full av nåd. Hör vår bön och förbarma dig
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över våra själar. Herren har behag till bön
som sker i det fördolda, i kammaren, ty de
rättfärdiga har inte vunnit sina segrar genom
ropande. Moses bön och ödmjukhet delade
havet så att folket kunde gå över, men Farao
drunknade eftersom han gjort det onda. Gud
hörde Davids bön och förbarmade sig över
honom, utplånade hans syndaskuld och gav
honom profetians gåva åter. Ynglingarna
från Bet Hananja ropade i ugnen till Gud,
och han räddade dem från den brinnande
elden. Tre ting fyller mig med skräck och
bävan: dödens stund, den fruktansvärda
domstolen, och Gehenna.

Annan bön
Gudarnas Gud och herrarnas Herre, du som
svarar alla som i sanning åkallar dig; jag,
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din svage och ovärdige tjänare, vädjar till
dig att ta emot min bön: liksom du
beskyddade Noa och hans barn i arken från
syndafloden tillsammans med djuren och
reptilerna som var med dem, liksom du
räddade din vän Abraham från kungarnas
krig och välsignade honom och hans
ägodelar, liksom du räddade Lot från
Sodoms eld, liksom du vakade över Jakob
i Labans hus, gjorde honom mäktig och
förökade hans ägodelar, liksom du räddade
Josef i Egypten, gjorde honom till kung och
herre, förökade hans ägodelar och grödor
och beskyddade honom från faror, liksom
du fördubblade den rättfärdige Jobs ägodelar
efter hans plåga, liksom du räddade Mose
och Israels folk från havet och Farao, liksom
du höll vreden och döden borta från Israels
folk genom Moses bön, Arons rökelsekar
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och Pinehas’ spjut – Herre, du som är full
av nåd och gläder dig över din skapelse,
håll nu i din nåd alla vredens gissel och onda
slag samt olika sjukdomar och plågor borta
från alla som bor i din tjänares hus, och
förbarma dig över oss alla genom
gudaföderskan Marias, St. …s och alla de
heligas böner. Amen.

Prästen drar korstecknet över husets dörr
och säger:
Må detta hus bli välsignat och renat genom
det levande och livgivande Korsets tecken,
i Faderns, amen, och Sonens, amen, och
den levande Andens namn, till evigt liv.
Amen.
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Quqalyoon
Konungens dotter står i härlighet…
Be för oss…
Till gudaföderskan Maria…
Pris ske honom, Guds Son…

De rättfärdiga ska grönska likt palmträd…
Din åminnelse, St. …
En doft steg upp från benen…
Må de välsignade martyrernas ben…

Allmän Eqbo efter St. Efraim
Herre, förbarma dig över oss.  Välsigna
genom din mors och dina heligas böner
detta hus, detta hem och dess invånare…

Till sist ber han en avslutande bön.

SLUT
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med många böner för livets olika tillfällen
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