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Bikten

Förslag till kyrkomötesbeslut
1. Kyrkomötet beslutar att förbön för den som biktat lyfts in som moment efter
avlösning (tillsägande av förlåtelse) och tackbön.
2. Kyrkomötet beslutar att i biktordningen justera föreslagen ordning för syndabekännelse (bön om förlåtelse) till ”syndat med tankar, ord, gärningar och
underlåtelser”.
3. Kyrkomötet beslutar att som alternativ formel för avlösningen i bikten införa
orden ”löser jag dig från dina synder i Faderns och Sonens och den Helige
Andes namn”.
4. Kyrkomötet beslutar att som fakultativ avslutning på bikten infoga momentet där
prästen säger: ”Gå i frid och bed för mig som också är en syndare.”

Motivering
I 1986 års handbok infördes förslag till ordning för bikt. I föreliggande förslag till ny
kyrkohandbok har denna ordning bearbetats. I stort sett samtliga punkter i nu föreslagen biktordning är fakultativa eller utbytbara mot andra formuleringar. Detta ger
välbehövligt utrymme för ett fortsatt användande av de skilda biktordningar som är i
bruk. Emellertid torde föreslagen ordning på några punkter behöva kompletteras.
I förslaget står att ”förbön kan infogas”. Förbön för den som biktat bör dock vara
ett självklart inslag i handbokens ordning för bikt.
I förslaget till syndabekännelse (bön om förlåtelse) används formuleringen om
att den biktande ”syndat med tankar, ord och gärningar”. En djup erfarenhet från
biktsammanhanget är att även underlåtelserna tillhör det som plågar. Det vore därför
bättre att som förslag ha formuleringen ”syndat med tankar, ord, gärningar och
underlåtelser”.
I förslaget till avlösning används ord som motsvarar dem som används efter den
gemensamma bekännelsen i kyrkans allmänna gudstjänster. Det vore av värde att
som alternativ också tillfoga den kraftfullare formeln: ”löser jag dig från dina
synder i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn”.
En spridd och ofta använd avslutning på bikten är att prästen säger: ”Gå i frid
och bed för mig som också är en syndare.” Orden ger uttryck för att prästen står i
samma belägenhet och i behov av Guds nåd som den som biktat. De är trösterika
och ger samtidigt en enkel uppgift till den som biktat. Orden bör infogas i förslaget
till biktordning, åtminstone som ett fakultativt moment.
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