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I den enskilda bikten kan man bekänna sin skuld eller någon särskild synd och få avlös-
ning. Bikten kan tas emot av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmed-
lem.
Om bikt och själavård bestäms i kyrkoordningen (KO 4:1 och 5:1,1). Präst och lektor har
lagstadgad tystnadsplikt (KL 5:2, 6:12). Också andra mottagare av bikt bör respektera
tystnadsplikten (KL 6:3).
Bikten tas emot i en kyrka eller på annan lämplig plats.
Bikten behöver inte till alla delar följa nedanstående formulär utan kan också ske i friare
form. Den bör dock alltid innehålla syndabekännelse och avlösning. Ett själavårdande
samtal kan föras i anslutning till bikten.
Den biktande kan vid sin självrannsakan använda Guds tio bud och någon av Psaltarens
botpsalmer (Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130 och 143).

1. Psalm

2. Inledande välsignelse
Den som tar emot bikten:

I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

Den biktande:

Amen.

3. Inledningsord
Inledningsorden kan också formuleras fritt.

L/S Kära vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själva. När vi nu har
kommit inför Guds ansikte kan vi med psalmisten säga: ”Du omger mig
på alla sidor, jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd” (Ps. 139: 5–6). Du får därför med förtröstan
bekänna den synd som tynger ditt hjärta.

4. Bikt

Syndabekännelse
Den biktande kan bekänna sin synd även med egna ord. Den som tar emot  bikten
kan läsa syndabekännelsen tillsammans med den biktande eller på hans/hennes
vägnar. Den biktande kan knäböja.



193
BIKT

1.
Käre himmelske Far.
Jag har syndat mot dig
med tankar, ord och gärningar.
Jag bekänner nu den synd som särskilt tynger mitt samvete.
Jag har ...
Du ser också allt det som jag inte ens själv är medveten om.
Jag ångrar mina synder och ber:
Var mig nådig och förlåt mig alla mina synder
för din älskade Sons Jesu Kristi skull.

2.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm mina synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.

3.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.

4.
Barmhärtige Gud.
Jag bekänner inför dig
att min synd binder mig
och att jag inte själv kan göra mig fri.
Jag har brutit mot din heliga vilja
och avvisat välsignelsen i dina bud.
Du ser allt som är fel i mitt liv,
också det som jag själv inte ser.
Förbarma dig över mig för din Sons Jesu Kristi skull.
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5.
O, du allra mildaste, korsfäste Herre Jesus Kristus.
Förbarma dig över mig, fattiga syndare.
Se till mig med barmhärtighet,
så som du såg till Petrus
när han hade förnekat dig,
så som du såg till synderskan i fariseens hus
och till rövaren på korset.
Ge mig din heliga nåd,
så att jag med Petrus gråter över mina synder,
med synderskan älskar dig av hela mitt hjärta
och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte.

Avlösning

1.
Den som tar emot bikten:

Vår Herre Jesus Kristus har sagt till sina lärjungar:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Som Jesu Kristi tjänare förkunnar jag för dig
att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

Den biktande:

Amen.

2.
Den som tar emot bikten:

Jesus Kristus gav sin församling
nycklarna till himmelriket när han sade:
Om ni förlåter någon hans synder,
så är de förlåtna.
Tror du att den avlösning som jag nu förkunnar för dig
är Guds förlåtelse?

Den biktande:

Ja.

Den som tar emot bikten:

Ske dig som du tror.
På vår Herres Jesu Kristi befallning förkunnar jag för dig
att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.
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Den biktande:

Amen.

3.
Den som tar emot bikten:

Jesus säger:
Var inte orolig, mitt barn,
dina synder är förlåtna.
[Som hans tjänare förkunnar jag dina synders förlåtelse
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

Den biktande:

Amen.

4.
Den som tar emot bikten:

Om vi vandrar i ljuset, liksom Gud är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra,
och blodet från Jesus, hans Son,
renar oss från all synd.
Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva,
och sanningen finns inte i oss.
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.
[Som Kristi och hans församlings tjänare
försäkrar jag att dina synder är förlåtna
i Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.]

Den biktande:

Amen.

5.
Den som tar emot bikten:

Herren är nära de förtvivlade,
han hjälper de modlösa.
Som Jesu Kristi tjänare försäkrar jag dig
att Gud i sin nåd förlåter dig alla dina synder.

Den biktande:
Amen.
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5. Bön
Den som tar emot bikten:

Låt oss be.

1.
Allsmäktige Gud, käre himmelske Far. Du känner vår svaghet. Bara du kan
rädda oss. Ge NN din kraft och hjälp honom/henne att förtrösta på dig. Tack
för den trygghet du ger oss. Gud, vi tackar dig genom din Son Jesus Kristus,
vår Herre.

2.
Jesus Kristus, vår Frälsare. Tack för din förlåtelse. Ge NN kraft att varje dag
tro på din nåd och barmhärtighet. Hjälp honom/henne att vandra på dina
vägar i förtröstan på ditt ord och ditt löfte. Stöd honom/henne i svårigheter
och lidande. Upplys honom/henne med din heliga Ande och drag honom/
henne allt närmare dig. Hör oss för din godhets skull.

         3.
Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör:
han förlåter alla mina synder
och botar alla mina sjukdomar,
han räddar mig från graven
och kröner mig med nåd och barmhärtighet.

Den biktande:

Amen.

6. Välsignelse
Den som tar emot bikten:

Herren välsigne dig och bevare dig.
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
I Faderns och (c) Sonens och den heliga Andens namn.

Den biktande:

Amen.

eller
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Den som tar emot bikten:

Herren (c) välsigne dig.
Må han bevara dig för allt ont
och föra dig till det eviga livet.

Den biktande:

Amen.

7. Psalm




