
Forbøn og 
salvning

LM Vestjylland



Forbøn og salvning
Vi tror, at Gud kan helbrede, når og hvor Han vil. 
Derfor er der også knyttet rige løfter til forbønnen.
Forbøn for syge praktiseres allerede i nogle kredse 
og frimenigheder. Lad os frimodigt fortsætte med 
det. Derigennem udtrykkes nemlig den indbyrdes 
omsorg og kærlighed.

Sygdom
Ved alvorlig eller kronisk sygdom står vi så hjælpe-
løse. Forbøn og salvning i den forbindelse er ikke 
trylleri, hvor vi kan kommandere med Gud. Det er 
en konkret måde at gå ud på Guds løfter, lægge den 
syge i Guds hånd og minde Gud om Hans løfter om 
helbredelse.

Derfor må vi vente alt godt fra Ham. Det gør vi i
fortrøstning til, at Gud vil føre sin vilje igennem,
hvad enten vi skal leve med sygdom eller blive
helbredt.



De bibelske løfter
Jakobs brev 5,13-16 taler om en konkret forbøn
for dem, der er syge i menigheden:

”Lider nogen blandt jer ondt, skal han bede; er
nogen glad, skal han synge lovsange; er nogen
blandt jer syg, skal han tilkalde menighedens
ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens
navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse
den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis han 
har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. 
Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed 
for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfær-
digs bøn formår meget, stærk som den er.”
Disse ord er en gave, som ligger helt åben og
tilgængelig for alle troende mennesker.



Helt konkret
I LM-Vestjylland er der personer, der står til rådighed 
for forbøn og salvning, se mere på LM Vestjyllands 
hjemmeside: lm-vestjylland.dk - under "kontakt".

Man kan frimodigt tage kontakt til en af dem med 
henblik på forbøn og salvning.

Normalt vil det være sådan, at man også kontakter den 
lokale formand eller andre ”ældste” (lokale forkyndere, 
eller af kredsen udpegede åndelige ledere), jf. 
vejledning i Jakobs brev 5.
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