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Förbön och handpåläggning 
 
Inledning. I samband med personlig förbön talar Bibeln om att vi kan lägga händerna på de 
vi skall be för. Detta sker främst i samband med förbön för sjuka, men även vid avskiljning 
för tjänst eller vid bön om helig Ande. Nedan studerar vi de olika situationer i Bibeln då 
handpåläggning praktiseras, även sådana där det inte bara handlar om direkt förbön. 
 
Handpåläggning i Gamla testamentet. På några ställen i Gamla testamentet talas det om 
handpåläggning i olika sammanhang, t.ex.: 

• Vid frambärande av syndoffer: 3 Mos 4:15, 8:14-18 
• Vid verkställande av domslut: 3 Mos 24:14 
• Vid insättande av människor i uppgifter: 4 Mos 8:10, 27:23 
• Vid förmedlandet av eller bekräftelse på vishetens andes närvaro: 5 Mos 34:9 
• Vid uppväckande av döda människor: 2 Kung 4:34 
• Vid förmedlande av profetiska budskap: 2 Kung 13:16 

 
Handpåläggning i Nya testamentet. På samma sätt talas om handpåläggning1 i Nya 
testamentet, men här är betoningen en annan, t.ex.: 

• När Jesus välsignar barnen: Matt 19:13-15 
• Vid helande och förbön för sjuka: Mark 6:5, 8:23-25, 16:18, Luk 4:40, 13:13, Apg 28:8 
• Vid Paulus omvändelse, helande och andedop2: Apg 9:12-17 
• Vid förbön för människor som behöver Andens dop: Apg 8:17, 19:6 
• I samband med dop: Hebr 6:23 
• Vid förmedlandet av andliga gåvor: 1 Tim 4:14, 2 Tim 1:6 
• Vid avskiljandet till andliga tjänster: Apg 13:3, 1 Tim 5:22 

 
Förbön och handpåläggning. Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att förbön och 
handpåläggning är intimt förknippat, särskilt när det handlar om 1) förbön för sjuka, 2) vid 
förmedlandet av Andens dop, 3) vid avskiljandet till olika tjänster i Guds rike och bön om 
motsvarande andliga gåvor. I det första och tredje fallet verkar det varit ett regelmässigt 
användande av handpåläggning, medan i det andra fallet endast verkar ha tillämpats då 
Anden av någon anledning inte kommit över människor som förväntats. 
 
Problem vid handpåläggning. Bibeln ger oss åtminstone ett exempel på hur en del falska 
lärare vill använda handpåläggning för att skaffa sig andligt inflytande, nämligen trollkarlen 
Simon i Samarien (Apg 8:18). Historien och erfarenheten visar också att försiktighet skall 
iakttas när det gäller olämplig handpåläggning mellan män och kvinnor, samt att det är 
klokast att undvika att få handpåläggning av pastor eller predikant som man inte känner fullt 
förtroende för. 

                                                        
1 Här har vi endast tagit med bibeltexter där det uttryckligen talas om händer i någon form. Det finns många 
andra relaterade exempel, t.ex. där det sägs att Jesus rörde vid människor (Matt 8:3, Mar 7:33, Luk 5:13, m. fl.) 
2 En biblisk-historisk aspekt av handpåläggning som inte är så observerad är att det ansågs vara ett tecken på 
acceptans och samhörighet. Ananias visar detta när han lägger händerna på Saulus, församlingen värsta fiende. 
3 Ordet dop står i grundtexten i pluralis, ibland översatt döpelser, varför en del översättningar valt att skriva 
reningar istället. Förmodligen åsyftas här dopet i vatten och dopet i Anden i kombination, och handpåläggning. 


