KAPITEL I
ORDNING FÖR ENSKILD BIKT
Mottagande av penitenten
41. Den som vill gå till bikt skall välkomnas av prästen med några vänliga ord.
42. Därefter gör penitenten och om så är lämpligt också prästen korstecknet och säger:
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
Prästen uppmanar penitenten att förtrösta på Gud med följande eller liknande ord:
Må Gud, som upplyser vårt hjärta,
låta dig se din synd och djupet av hans barmhärtighet.
Penitenten svarar:
Amen.
Andra texter: se n. 67–71.
Läsning av Guds ord (fakultativt)
43. Därefter kan prästen – eventuellt ur minnet – läsa ett stycke ur den heliga Skrift om Guds barmhärtighet och människans kallelse till omvändelse. Texterna återfinns i n. 72–84.
Syndabekännelse och accepterande av en bot
44. Så följer någon variant av den allmänna syndabekännelsen (t.ex Confiteor, ”Jag bekänner”), och
penitenten bekänner sina synder. Om det behövs hjälper prästen penitenten av avlägga en fullständig syndabekännelse, ger lämpliga råd och uppmanar till ånger över synden. Han påminner därvid
om att den kristna människan genom botens sakrament där hon dör och uppstår med Kristus förnyas
i påskens mysterium. Sedan föreslår han penitenten en botgärning som vederbörande accepterar
som gottgörelse för synden och som hjälp till bättring.
Prästen skall bemöda sig om att i allt anpassa sig efter penitentens förutsättningar, både när det
gäller sättet att uttrycka sig och att ge råd.
Penitentens bön och avlösning
45. Sedan uppmanar prästen penitenten att ge uttryck för sin ånger, vilket kan ske med följande eller
liknande ord:
Min Gud, jag ångrar av hela mitt hjärta
allt ont som jag har gjort och allt gott som jag har underlåtit.
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Genom min synd har jag förolämpat dig,
du det högsta goda och mer än något annat värd vår kärlek.
Jag föresätter mig fullt och fast
att med hjälp av din nåd göra bot,
att inte längre synda och att fly alla tillfällen till synd.
Fader, tänk på allt som vår Frälsare Jesus Kristus
genom sitt lidande har vunnit åt oss,
och förbarma dig över mig.
46. Prästen sträcker ut sina händer över penitentens huvud (eller lyfter åtminstone högra handen)
och säger:
Gud, barmhärtighetens Fader,
har genom sin Sons död och uppståndelse
försonat världen med sig själv
och utgjutit den helige Ande till syndernas förlåtelse.
Må han genom sin kyrkas tjänst
ge dig förlåtelse och frid.
Och jag löser dig från dina synder
i Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
Penitenten svarar:
Amen.
Tacksägelse och utsändning av penitenten
47. Efter avlösningen fortsätter prästen:
Tacka Herren, ty han är god.
Penitenten svarar:
Evigt varar hans nåd.
Därefter sänder prästen bort penitenten som försonats med Gud och kyrkan med orden:
Herren har förlåtit dig dina synder. Gå i frid.
Andra texter: se n. 93.
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KAPITEL II
ORDNING FÖR FÖRSONING AV FLERA PENITENTER MED GUD OCH MED
KYRKAN GENOM ENSKILD BIKT OCH AVLÖSNING
Inledning
48. Sång
När de troende församlats och prästen går in i kyrkan sjunger man om möjligt en psaltarpsalm eller
en antifon eller annan lämplig hymn, t.ex. följande:
Herre, lyssna till oss, ty stor är din barmhärtighet.
Vänd blicken till oss i din stora godhet.
eller:
Låt oss med förtröstan träda fram till nådens tron,
för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
49. Hälsning
När sången avslutats hälsar prästen de närvarande med orden:
Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Frälsare, vare med er.
R. Och med din ande.
eller:
Nåd och frid från Gud, vår Fader
och från Jesus Kristus, som har älskat oss
och tvättat oss rena från våra synder med sitt blod.
R. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.
Därefter orienterar prästen eller en medhjälpare de närvarande kortfattat om gudstjänstens innebörd
och ordning.
50. Bön
Prästen uppmanar alla till bön med dessa eller liknande ord:
Hör, o Herre, våra ödmjuka böner
och skona oss som bekänner vår synd,
så att vi vinner din förlåtelse
och kan glädjas på nytt åt friden från dig.
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Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Alla: Amen.
eller:
Ingjut, Herre, din helige Ande i ditt folk,
den Ande som tvättar oss rena i botens bad,
gör oss till en levande offergåva
och driver oss att överallt lovprisa och upphöja dig,
du härlighetens och barmhärtighetens Gud.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Alla: Amen.
Andra texter: se n. 97–100.
Ordets liturgi
51. Så följer Ordets liturgi. Om man läser flera läsningar läser (sjunger) man en psaltarpsalm eller
annan lämplig sång mellan dem eller iakttar en stunds tystnad, för att enskilda människor djupare
skall kunna förstå Guds ord och instämma i det. Läser man bara en läsning bör denna hämtas ur
evangeliet.
FÖRSTA EXEMPLET: ”Kärleken är lagen i dess fullhet”
Första läsningen: 5 Mos (Deut) 5:1–3, 6–7, 11–12, 16–21a; 6:4–6
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta
Mose kallade till sig hela Israel …
Responsoriepsalm: Bar 1:15–22
R. (3:2): Lyssna, Herre, och förbarma dig, ty vi har syndat mot dig.
Andra läsningen: Ef 5:14
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss
Halleluja/lovsång: Joh 8:12
V. Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret.
Evangelium: Matt 22:34–40
På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna
Vid den tiden, när fariseerna fick höra att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa …
eller: Joh 13:34–35; 15:10–13
Ett nytt bud ger jag er
Vid den tiden sade Jesus till sina apostlar: ”Ett nytt bud …”
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ANDRA EXEMPLET: ”Se till att ni förnyas i ande och förstånd”
Första läsningen: Jes 1:10–18
Sluta göra det onda och lär er att göra det goda.
Hör Herrens röst …
Responsoriepsalm: Ps 51 (särskilt v. 18–19)
R. (19a): Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande.
Andra läsningen: Ef 4:23–32
Se till att ni förnyas i ande och förstånd
Se till att ni förnyas i ande och förstånd …
Halleluja/lovsång: Matt 11:28
V. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.
Evangelium: Matt 5:1–12
Saliga de som är fattiga i anden
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget …
Andra texter: se n. 101–201.
52. Predikan
Nu hålls en predikan utifrån de bibeltexter som lästs. Den syftar till penitenternas samvetsrannsakan
och nyorientering.
53. Samvetsrannsakan
Lämpligtvis iakttar man en stunds tystnad för samvetsrannsakan och för att väcka sann ånger över
synderna. Prästen, diakonen eller en annan medhjälpare kan stimulera samvetsrannsakan med några
korta ord eller med en litania, allt beroende på de församlades konkreta situation.
Försoningsrit
54. Allmän syndabekännelse
På diakonens eller någon annan medhjälpares uppmaning knäböjer alla eller böjer sig ned och läser
tillsammans en form för generell syndabekännelse (t.ex. Confiteor, ”Jag bekänner”); sedan reser
man sig upp och ber en litania eller sjunger en sång som passar för tillfället. Till slut ber man
Herrens bön, som aldrig utelämnas.
FÖRSTA EXEMPLET
Diakonen eller medhjälparen:
Bröder och systrar, bekänn era synder,
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och be för varandra att ni blir frälsta.
Alla säger tillsammans:
Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er, mina bröder och systrar,
att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse,
Man slår sig för bröstet
genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld.
Därefter fortsätter man:
Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfrun Maria,
alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar,
att be för mig till Herren, vår Gud.
Diakonen eller medhjälparen:
Låt oss be barmhärtighetens Herre
att han skänker hjärtats renhet åt de ångerfyllda,
befriar de skuldmedvetna
och ger sin förlåtelse, frid och läkedom
åt dem som sårats av sin synd.
Att du ville sända oss din nåd till sann omvändelse
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Att du ville förlåta dina tjänare och lösa dem från all skuld de ådragit sig
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Att du ville återföra dina barn till enheten med din heliga kyrka
som de skilt sig ifrån genom de synder de begått
och så ge dem din renhet och frid
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Att du ville rena alla som genom synden fläckat sitt dop
och återge dem deras första kärlek och nådens klarhet
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Att du på nytt ville föra dem fram till ditt altare
och omskapa dem i hoppet om den eviga härligheten
ber vi dig, Gud.
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R. Herre, hör vår bön.
Att du ville ge dem en uppriktig vördnad för dina sakrament
och aldrig tillåta att de skiljs från dig
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Att du ville förnya dem med din kärlek,
så att de kan vittna om den för världen
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Att de alla troget följer dina bud
och sedan når fram till det eviga livet
ber vi dig, Gud.
R. Herre, hör vår bön.
Låt oss nu alla,
med de ord som Kristus själv har lärt oss,
be Gud, vår Fader, att han förlåter oss vår skuld
och räddar oss från allt ont:
Alla fortsätter tillsammans:
Fader vår, som är i himmelen;
helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Prästen avslutar bönen:
Herre, kom till oss, dina tjänare,
så att vi, som här i din kyrka erkänner att vi är syndare,
genom hennes förmedling får befrielse från varje synd
och i henne kan tacka dig med förnyade hjärtan.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Alla:
Amen.
ANDRA EXEMPLET

7	
  

Diakonen eller medhjälparen:
Bröder och systrar, låt oss komma ihåg Guds, vår Faders, godhet och bekänna våra synder, så att vi
får möta hans barmhärtighet.
Alla ber tillsammans:
Jag bekänner inför Gud allsmäktig och er, mina bröder och systrar,
att jag har syndat i tankar och ord, gärningar och underlåtelse,
Man slår sig för bröstet
genom min skuld, min skuld, min egen stora skuld.
Därefter fortsätter man:
Därför ber jag den saliga, alltid rena jungfrun Maria,
alla änglar och helgon och er, mina bröder och systrar,
att be för mig till Herren, vår Gud.
Diakonen eller medhjälparen:
Låt oss ödmjukt be Kristus,
vår frälsare och förespråkare inför Fadern,
att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.
Du som blev sänd
att förkunna glädjens budskap för de fattiga
och bota dem som har ett ödmjukt och ångerfullt hjärta:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som har kommit
inte för att kalla rättfärdiga utan syndare:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som förlät synderskan mycket,
eftersom hon hade älskat mycket:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som inte drog dig för att umgås med syndare
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och äta med dem:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som återförde det förlorade fåret till fårahuset:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som inte dömde äktenskapsbryterskan
utan lät henne gå i frid:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som kallade publikanen Sackaios
till omvändelse och nytt liv:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som lovade paradiset
åt den ångerfulle rövaren:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Du som sitter på Faderns högra sida
och alltid lever för att vädja för oss:
R. Herre, var mig syndare nådig.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
Diakonen eller medhjälparen:
Låt oss nu tillsammans be till Fadern
så som Kristus har lärt oss.
Låt oss be att vi som förlåter dem som står i skuld till oss
även får förlåtelse av honom:
Alla fortsätter tillsammans:
Fader vår, som är i himmelen;
helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.
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Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Prästen avslutar:
Helige, starke Gud,
du ger oss människor
den hjälp vi bäst behöver.
Låt oss med glädje ta emot din gåva
genom ett liv i helgelse och kärlek.
Genom Jesus Kristus, vår Herre,
Alla: Amen.
Andra texter: se n. 202–205.
55. Enskild bikt och avlösning
Penitenterna går nu till prästerna som befinner sig på lämpliga platser och bekänner sina synder för
dem och får var och en, efter att ha fått sig ålagd en botgärning och accepterat denna, avlösning.
Sedan vederbörande präst hört bikt och även, om så är lämpligt, sagt några ord till förmaning och
uppmuntran, utelämnar han allt annat som brukar ske vid avlösning av en enda penitent, sträcker ut
händerna över penitentens huvud – eller lyfter åtminstone högra handen – och meddelar avlösning
med följande ord:
Gud, barmhärtighetens Fader,
har genom sin Sons död och uppståndelse
försonat världen med sig själv
och utgjutit den helige Ande till syndernas förlåtelse.
Må han genom sin kyrkas tjänst
ge dig förlåtelse och frid.
Och jag löser dig från dina synder
i Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
Penitenten svarar:
Amen.
Eventuell gemensam avslutning
56. Lovprisning för Guds barmhärtighet
När de enskilda penitenterna gått till bikt uppmanar den präst som leder gudstjänsten, omgiven av
övriga präster, de troende, i vilka botens nåd framträder i de enskildas och i gemenskapens liv, till
tacksägelse och till goda gärningar. Lämpligtvis sjunger därför alla en psaltarpsalm eller en hymn
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eller en litania för att prisa Guds makt och barmhärtighet. Man kan t.ex. sjunga (läsa) jungfru
Marias lovsång (Magnificat) eller Ps 135:1–9, 13–14, 16, 25–26.
Andra texter: se n. 206.
57. Avslutande tacksägelsebön
Efter lovsången eller litanian avslutar prästen den gemensamma bönen:
Allsmäktige och barmhärtige Gud,
underbart har du skapat människan
och ännu underbarare har du förnyat henne.
Du överger inte den som syndar
utan ledsagar henne med faderlig kärlek.
Du har sänt din Son till världen
för att han med sitt lidande skulle förinta synd och död
och med sin uppståndelse återge oss liv och glädje.
Du har ingjutit den helige Ande i våra hjärtan
för att vi skulle vara dina barn och arvingar.
Du förnyar oss ständigt med frälsningens sakrament
för att vi skall befrias från syndens slaveri
och dag efter dag allt fullkomligare
förvandlas till din älskade Sons avbild.
Vi tackar dig för din barmhärtighets under,
och med hela din kyrka prisar vi dig.
Vi sjunger till dig den nya sången —
med vår röst, vårt hjärta och vår gärning.
Din är äran, genom Jesus Kristus,
i den helige Ande,
nu och alltid.
Alla:
Amen.
eller:
Helige Fader,
du som har förnyat oss till din Sons avbild,
vi ber dig:
Låt oss som fått barmhärtighet som gåva
bli tecken på din kärlek i världen.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Alla:
Amen.
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Andra texter: se n. 207–211.
Välsignelse
58. Prästen välsignar alla och säger:
Må Herren leda era hjärtan
i Guds kärlek och Kristi tålamod.
Alla: Amen.
Så att ni kan leva i ett nytt liv
och i allt vara Gud till glädje.
Alla: Amen.
Och välsigne er Gud allsmäktig,
Fadern och Sonen + och den helige Ande.
Alla: Amen.
Andra texter: se n. 212–214.
59. Sedan sänder diakonen eller en annan medhjälpare ut församlingen och säger:
Herren har förlåtit er era synder. Gå i frid.
Alla:
Gud, vi tackar dig.
eller en annan lämplig formulering.
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KAPITEL III
ORDNING FÖR FÖRSONING AV FLERA PENITENTER MED GUD OCH KYRKAN
GENOM SYNDABEKÄNNELSE OCH GENERALABSOLUTION
60. För att försona flera penitenter med Gud och kyrkan genom syndabekännelse och generalabsolution i de fall som är förutsedda i kyrkolagen gäller samma ordning som ovan. Endast det som
nedan följer skall förändras.
Förmaning
Efter predikan (eller i denna) skall den som vill ha generalabsolution uppmanas att rätt bereda sig.
Var och en skall ångra sin synd och föresätta sig att inte upprepa den, besluta sig för att gottgöra
den eventuella anstöt och skada som vållats och föresätta sig att vid första tillfälle bikta enskilt de
allvarliga synder som här inte kan bekännas. Alla skall åläggas en bot, till vilken den enskilde kan
lägga något personligt uttryck för sin sinnesändring.
Generell syndabekännelse
61. Därefter uppmanar diakonen eller en annan medhjälpare eller prästen själv de som önskar motta
generalabsolution att ge ett tecken (t.ex. att böja huvudet eller annat tecken som biskopskonferensen
bestämt). Man läser tillsammans en variant av den vanliga syndabekännelsen. Därefter kan man
lämpligen lägga till en litania eller en passande psalm enligt ordningen ovan för botandakt med
enskild bikt (n. 54). Det hela avslutas med Herrens bön.
Generell avlösning – generalabsolution
62. Därefter meddelar prästen generalabsolution. Han sträcker ut händerna över penitenterna och
säger:
Gud önskar inte syndarens död
utan vill att han vänder om och får leva.
I kärlek har han sänt sin Son till världen
för att världen skulle räddas genom honom.
Må han visa er sin barmhärtighet
och ge er sin frid.
R. Amen.
Herren Jesus Kristus
utlämnades för våra synders skull
och uppstod för vår rättfärdighets skull.
Han utgöt den helige Ande över sina apostlar
och gav dem makt att förlåta synder.
Må han genom det ämbete han anförtrott åt mig
befria er från det onda
och uppfylla er med helig Ande.
R. Amen.
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Vi har fått den helige Ande till syndernas förlåtelse,
Anden som ger oss tillträde till Fadern.
Må han rena era hjärtan
och upplysa er med sin härlighet,
så att ni kan förkunna Guds väldiga gärningar,
han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus.
R. Amen.
Och jag löser er från era synder,
i Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
R. Amen.
eller:
Gud, barmhärtighetens Fader,
har genom sin Sons död och uppståndelse
försonat världen med sig själv
och utgjutit den helige Ande till syndernas förlåtelse.
Må han genom sin kyrkas tjänst
ge dig förlåtelse och frid.
Och jag löser er från era synder
i Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
R. Amen.
63. Till slut inbjuder prästen till tacksägelse och lovsång för Guds barmhärtighet. Efter en passande
psalm välsignar han folket (utan föregående slutbön) och uttalar utsändningen enligt ordningen för
botgudstjänst med enskild bikt (ovan n. 58–59).
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FÖRKORTAD ORDNING
64. I nödfall kan Ordning för försoning av flera penitenter genom generalabsolution förkortas. Man
kan då lämpligen ta en kort läsning ur den heliga Skrift, hålla den vanliga förmaningen (ovan n. 60)
och ålägga penitenterna en bot. Dessa inbjuds därefter att genast avlägga en allmän syndabekännelse (t.ex. Confiteor, ”Jag bekänner”). Prästen meddelar så generalabsolution enligt formeln ovan
(n. 62).
65. Vid omedelbar dödsfara räcker det om prästen uttalar avlösningsformeln som i detta fall kan
förkortas på följande sätt:
Jag löser er från era synder,
i Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
R. Amen.
66. En troende som genom generalabsolution blivit löst från allvarliga synder är förpliktad att
bekänna dessa var och en för sig vid första enskilda bikt som vederbörande har möjlighet att
avlägga.
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KAPITEL IV
ALTERNATIVA TEXTER VID BIKT ELLER BOTGUDSTJÄNST
I. VID ENSKILD BIKT
Uppmaning till förtröstan på Gud
67. Kom till Gud med förtröstan.
Han vill inte att syndaren dör
utan vänder om och får leva. (Hes 33:11)
68. Må Herren Jesus ta emot dig,
han som inte kom för att kalla rättfärdiga utan syndare.
Lita på honom. (Luk 5:32)
69. Må den helige Andes nåd
upplysa ditt hjärta,
så att du med förtröstan bekänner dina synder
och lär känna Guds barmhärtighet.
70. Må Herren vara i ditt hjärta,
så att du med sann ånger bekänner dina synder.
71. Om du har syndat, så förlora inte modet.
Vi har en som för vår talan inför Fadern,
Jesus Kristus som är rättfärdig.
Han är det offer som sonar våra synder
och inte bara våra utan hela världens. (1 Joh 2:1–2)
Korta läsningar ur den heliga Skrift
72. Jes 53:4–6
Låt oss ha blicken fäst vid Jesus,
som led för vår frälsnings skull
och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull:
Det var våra sjukdomar han bar,
våra plågor han led,
när vi trodde att han blev straffad av Gud,
slagen av Gud, förnedrad.
Han blev pinad för våra brott,
sargad för våra synder,
han tuktades för att vi skulle helas,
hans sår gav oss bot.
Vi gick alla vilse som får,
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var och en tog sin egen väg,
men Herren lät vår skuld drabba honom.
73. Hes 11:19–20
Låt oss lyssna till Herren som säger till oss:
”Jag skall ge dem ett nytt hjärta
och fylla dem med en ny ande.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem
och ge dem ett hjärta av kött,
så att de följer mina bud
och håller sig till mina stadgar och lever efter dem.
Så skall de vara mitt folk,
och jag skall vara deras Gud.”
74. Matt 6:14–15
Låt oss lyssna till Herren som säger till oss:
”Om ni förlåter människorna deras överträdelser,
skall er himmelske Fader också förlåta er.
Men om ni inte förlåter människorna deras synder
skall inte heller er Fader förlåta er era överträdelser.”
75. Mark 1:14–15
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen
och förkunnade Guds evangelium och sade:
”Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på evangeliet.”
76. Luk 6:31–38
Låt oss lyssna till Herren som säger till oss:
”Så som ni vill att människor skall göra mot er,
så skall ni göra mot dem.
Skall ni ha tack för att ni älskar dem som älskar er?
Också syndare älskar dem som visar dem kärlek.
Skall ni ha tack
för att ni gör gott mot dem som gör gott mot er?
Också syndare handlar så.
Och skall ni ha tack
för att ni lånar till dem som ni tror kan betala tillbaka?
Också syndare lånar till syndare
för att få samma belopp tillbaka.
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Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån
utan att hoppas att få igen.
Då skall er lön bli stor,
och ni skall bli den Högstes söner,
ty han själv är god mot de otacksamma och onda.
Var barmhärtiga,
så som er Fader är barmhärtig.
Döm inte,
så skall ni inte bli dömda.
Förklara ingen skyldig,
så skall ni inte dömas skyldiga.
Ett gott mått, packat, skakat och rågat
skall ni få i er mantel.
Med det mått som ni mäter med
skall det mätas upp åt er.”
77. Luk 15:1–7
Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda
förargade sig och sade: ”Den mannen umgås med syndare och äter med dem.”
Då gav han dem denna liknelse: ”Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem,
lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det?
Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar
han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag hade
förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som
omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända sig.”
78. Joh 20:19–23
På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom stängda dörrar av rädsla för
judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade
han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem
igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade:
”Ta emot den helige Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och omni binder
någon i hans synder, så är han bunden.”
79. Rom 5:8–9:
Gud bevisar sin kärlek till oss
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare.
Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod
skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden.
80. Ef 5:1–2
Ta Gud till föredöme, som hans älskade barn.
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Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss
och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva,
ett välluktande offer åt Gud.
81. Kol 1:12–14
Ni skall tacka Fadern,
som har gjort er värdiga att få del i det arv
som väntar de heliga i ljuset.
Han har räddat oss ur mörkrets välde
och fört oss in i sin älskade Sons rike,
och genom Sonen har vi friköpts
och fått förlåtelse för våra synder.
82. Kol 3:8–10, 12–17:
Nu måste också ni lägga bort allt detta:
vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet
och alla skändligheter som kommer ur er mun.
Ljug inte för varandra,
ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor
och klätt er i den nya,
som förnyas till verklig kunskap
och blir en bild av sin skapare.
Som Guds utvalda, heliga och älskade
skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla,
vänlighet, ödmjukhet och tålamod.
Ha fördrag med varandra och var överseende
om ni har något att förebrå någon.
Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.
Men över allt detta skall ni ha kärleken,
det band som ger fullkomlighet.
Låt Kristi frid råda i era hjärtan,
den som ni kallades till
som lemmar i en och samma kropp.
Visa er tacksamhet.
Låt Kristi ord rikligt bo hos er.
Lär och vägled varandra med all vishet,
med psalmer, hymner och andlig sång,
och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.
Låt allt vad ni gör i ord eller handling
ske i Herren Jesu namn,
och tacka Gud, Fadern, genom honom.
83. 1 Joh 1:6–7, 9
Om vi säger att vi har gemenskap med honom
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men vandrar i mörkret,
ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
Men om vi vandrar i ljuset,
liksom han är i ljuset,
då har vi gemenskap med varandra,
och blodet från Jesus, hans Son,
renar oss från all synd.
Om vi bekänner våra synder
är han trofast och rättfärdig,
så att han förlåter oss synderna
och renar oss från all orättfärdighet.
84. Också de läsningar (n. 101–201) som är avsedda för botgudstjänst kan användas. Prästen och
penitenten kan också fritt välja andra bibeltexter.
Penitentens bön
85. 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. (Jfr Ps 25:6–7)
86. Herre, 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. (Ps 51:4–5)
87. Fader, jag har syndat mot himlen och mot dig.
Jag är inte längre värd att kallas din son.
Gud, var nådig mot mig syndare. (Luk 15:18; 18:13)
88. Gud, milde Fader,
jag ångrar mig, jag vänder om,
jag säger till dig: Jag har syndat mot dig,
jag är inte längre värd att kallas din son.
Kristus Jesus, världens Frälsare,
som rövaren för vilken du öppnade paradisets portar ber jag dig:
Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike.
Helige Ande, kärlekens källa,
i tro och tillit åkallar jag dig:
Gör mig ren, och låt mig få vandra som ljusets barn.
89. Herre Jesus, du öppnade de blindas ögon,
du botade de sjuka och förlät synderskan ,
du upprättade Petrus som förnekade dig och stärkte honom
i kärleken till dig.
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Ta även emot min bön,
förlåt mig alla mina synder, förnya din kärlek i mig,
och hela allt som brustit mellan mig och mina medmänniskor,
så att jag kan vittna om din räddning.
90. Herre Jesus Kristus, du som var syndarnas vän,
gör mig fri från mina synder
genom din döds och din uppståndelses mysterium.
Låt din frid växa i mig, så att jag bär
frukt i kärlek, sanning och rättvisa.
91. Herre Jesus Kristus,
du Guds lamm som tar bort världens synd,
försona mig genom den helige Andes nåd med din Fader.
Rena mig i ditt blod från alla skuld
och gör mig till en levande människa,
dig till pris och ära.
92. Förbarma dig, Gud, i din nåd,
vänd bort din blick från mina synder,
stryk ut all min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
eller:
Herre Jesus Kristus, Guds Son,
förbarma dig över mig syndare.
Efter avlösningen:
93. I stället för tacksägelsen och utsändningsorden kan prästen säga:
Må vår Herre Jesu Kristi lidande,
den saliga jungfrun Marias och alla helgons förbön,
allt gott du gör, allt ont du lider
bli dig till läkedom för synden,
tillväxt i nåden
och det eviga livets lön.
R. Amen.
eller:
Herren har gjort dig fri från synden.
Må han ge dig evig läkedom i sitt rike.
Hans är äran i evighet.
R. Amen.
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eller:
Lycklig den vars brott har förlåtits
och vars synd har plånats ut.
Gläd dig i Herren
och gå i frid.
eller:
Gå i frid och vittna för världen om Guds underbara gärningar.
Han har räddat och helat dig.
II. FÖRSONING AV FLERA PENITENTER MED GUD OCH KYRKAN
Förslag till hälsning av penitenterna
94. Nåd, barmhärtighet och frid
från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus
vare med er.
R. Amen.
95. Må Gud öppna era hjärtan för sin lag
och skänka er sin frid.
Må han vända sig till er i nåd
och lyssna till era böner.
R. Amen.
96. Nåd och frid
från Gud, vår Fader,
och Herren Jesus Kristus,
som utgav sig själv för våra synder.
R. Hans är äran i evighet. Amen.
Även de hälsningar som finns i början av mässan kan användas.
Bön över det församlade folket
97. Herre, befria oss i din nåd från alla våra synder,
och låt oss när vi tagit emot förlåtelsen
få tjäna dig i frihet.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
98. Herre, du vår Gud,
vår synd kan inte rubba din trofasthet,
och du vänder dit till oss när vi vänder om till dig.
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Se i nåd till oss, dina tjänare,
som bekänner att vi har syndat.
Låt oss möta din barmhärtighet i detta mysterium,
så att vi vandrar dina vägar
och kan skatta oss lyckliga för den eviga salighetens gåva.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
99. Allsmäktige och barmhärtige Gud,
du har i din Sons namn församlat oss till ett
för att vi skall finna barmhärtighet och nåd
i den stund då vi behöver hjälp.
Öppna våra ögon,
så att vi ser det onda vi har gjort.
Rör vid våra hjärtan,
så att vi uppriktigt vänder om till dig.
Vi har blivit söndrade och splittrade av synden
– låt din kärlek åter göra oss till ett.
Vi har sargats av vår själviskhet och svaghet
– låt din allmakt ge oss läkedom och skydd.
Vi har genom synden fallit offer för döden
– låt din Ande gjuta liv i oss på nytt.
Låt din kärlek så förnya oss
att bilden av Kristus lyser fram i det vi gör.
Låt din kyrka stråla av din klarhets ljus
och alla människor se att han är den du sänt,
din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
100. Barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,
du vill inte att syndaren går under
utan vänder om och får leva.
Kom ditt folk till hjälp,
så att vi vänder åter till dig och får leva.
Låt oss i kärlek göra sanningen
och växa till den mognad
som svarar mot Kristi Jesu fullhet,
han som lever och råder från evighet till evighet.
R. Amen.
Bibelläsningar
Här föreslagna läsningar ställs till själasörjares och enskildas förfogande. Man kan också välja
andra läsningar, alltefter situationen i den miljö där de skall användas.
LÄSNINGAR UR GAMLA TESTAMENTET
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101. 1 Mos (Gen) 3:1–19
Hon tog av frukten och åt
Ormen var listigast av alla vilda djur …
102. 1 Mos (Gen) 4:1–15
Kain överföll sin bror Abel och dödade honom
Adam låg med sin hustru Eva …
103. 1 Mos (Gen) 18:17–33
Herren sade: Jag skall inte förstöra städerna, om jag finner tio rättfärdiga
Herren sade: Varför skulle jag dölja …
104. 2 Mos (Ex) 17:1–7
Israeliterna satte Herren på prov och sade: ”Finns Herren bland oss eller inte?”
I de dagarna bröt hela Israels menighet upp …
105. 2 Mos (Ex) 20:1–21
Jag är Herren, din Gud … Du skall inte ha andra gudar …
Detta är vad Gud sade …
106. 5 Mos (Deut) 6:4–9
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta
Mose tog till orda och sade till folket: ”Hör, Israel …”
107. 5 Mos (Deut) 9:7–19
Ditt folk har redan lämnat den väg som jag har befallt dem att gå
Mose tog till orda och sade till folket: ”Glöm aldrig...”.
108. 5 Mos (Deut) 30:15–20
Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och olycka
Mose tog till orda och sade till folket: ”Se jag ställer dig i dag …”
109. 2 Sam 12:1–9, 13
David sade: jag har syndat mot Herren. Natan svarade: Herren förlåter dig sin synd
Herren sände Natan till David …
110. Neh 9:1–20
Israeliterna samlades. De höll fasta, de trädde fram och bekände sina synder
Den tjugofjärde dagen i den sjunde månaden …
111. Vish 1:1–16
Älska rättfärdigheten. Visheten vill inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden
Älska rättfärdigheten …
112. Vish 5:1–16
Den gudlöses hopp liknar fjun som flyger bort i blåsten. Men de rättfärdiga lever för evigt.
Den rättfärdige skall stå där oförskräckt …
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113. Syr 28:1–7
Förlåt din nästa den orätt han har gjort, så utplånas dina egna synder när du ber
Den som hämnas …
114. Jes 1:2–6, 15–18
Barn har jag fostrat och vårdat, men nu har de brutit med mig
Hör, himmel, och lyssna, du jord …
115. Jes 5:1–7
Jag väntade söta druvor, men den gav mig sura
Jag vill sjunga en sång om min älskade vän …
116. Jes 43:22–28
Jag, jag är den som utplånar dina brott, för min egen skull
Så säger Herren: Du åkallade inte mig …
117. Jes 53:1–12
Herren lät vår skuld drabba honom
Vem av oss trodde på det vi hörde …
118. Jes 55:1–11
Må den gudlöse överge sin väg. Må han vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta
Kom, alla ni som törstar …
119. Jes 58:1–11
Om du mättar den som lider nöd, då skall ljus bryta fram för dig i mörkret
Så säger Herren: Ropa ut det så högt du kan …
120. Jes 59:1–4, 9–15
Det är era synder som skiljer er från er Gud
Herrens arm är inte för svag …
121. Jer 2:1–13
De har övergett mig, källan med det friska vattnet
Herrens ord kom till mig...
122. Jer 7:21–26
Lyssna till mig, så skall jag vara er Gud, och ni skall vara mitt folk
Så säger Herren Sebaot …
123. Hes 11:14–21
Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på dem och ge dem ett hjärta av kött, så att de följer mina
bud och lever efter dem
Herrens ord kom till mig: Människa! …
124. Hes 18:20–32
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När den gudlöse upphör att handla gudlöst, skall han leva. Han skall inte dö
Herrens ord kom till mig. Han sade: Det är den som syndar …
125. Hes 36:23–28
Jag skall bestänka er med rent vatten och göra er rena
Så säger Herren Gud: Jag skall visa hur heligt mitt namn är …
126. Hos 2:16–25
För mitt folk skall jag den dagen sluta ett förbund
Den dagen, säger Herren, skall du kalla mig …
127. Hos 11:1–11
Jag tog dem upp i mina armar, men de förstod inte att jag botade dem
Så säger Herren: När Israel var ung …
128. Hos 14:2–10
Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud
Vänd tillbaka, Israel …
129. Joel 2:12–19
Nu skall ni vända er till mig med uppriktigt hjärta
Nu, säger Herren …
130. Mika 6:1-15
Det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta och lever i kärlek
Hör vad Herren säger …
131. Mika 7:2–7, 18–20
Han kastar alla våra synder i havets djup
De trofasta är borta ur landet …
132. Sak 1:1–6
Vänd om till mig, då skall jag vända om till er
I åttonde månaden …
RESPONSORIEPSALMER
133. Ps 13
R. (jfr 6a): Jag hoppas på din barmhärtighet.
134. Ps 25
R. (16a): Vänd dig till mig, var barmhärtig.
135. Ps 31:1–6
R. (6b): Du befriar mig, Herre, du sanne Gud.
136. Ps 32
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R. (jfr 5c): Jag vill bekänna min synd för Herren.
137. Ps 36
R. (8): Din nåd, o Gud, är dyrbar.
138. Ps 50:7–8, 14–23
R. (jfr 23b): Den som följer Guds väg skall erfara hans hjälp.
139. Ps 51
R. (jfr 14a): Låt mig åter glädjas över att du räddar.
140. Ps 73
R. (28a): Jag har min lycka i att nalkas Gud.
141. Ps 90
R. (14): Mätta oss var morgon med din nåd, så får vi jubla av glädje i alla våra dagar.
142. Ps 95
R. (jfr 8a): Om ni ändå ville lyssna till Herrens röst!
143. Ps 119:1, 10–13, 15–16
R. (jfr 1): Lycklig är den som följer Herrens lag.
144. Ps 123
R. (jfr 2c): Vi lyfter blicken mot Herren, vår Gud.
145. Ps 130
R. (jfr 7bc): Hos Herren finns nåd, och rikligt flödar frälsningen från honom.
146. Ps 139:1–18, 23–24
R. (23a): Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar.
147. Ps 143:1–11
R. (10): Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud.
LÄSNINGAR UR NYA TESTAMENTET
148. Rom 3:22–26
Utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd
Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet från Gud genom tron …
149. Rom 5:6–11
Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen
Medan vi ännu var svaga, dog Kristus …
150. Rom 6:2b–13
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I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud
Vi som har dött bort från synden …
151. Rom 6:16–23
Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre
Ni var slavar under synden …
152. Rom 7:14–25
Jag arma människa! Vem skall befria mig? Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre!
Vi vet att lagen …
153. Rom 12:1–2, 9–19
Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar
Jag ber er, bröder …
154. Rom 13:8–14
Låt oss lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning
Stå inte i skuld till någon …
155. 2 Kor 5:17–21
Gud var i Kristus när han försonade hela världen med sig själv
Den som är i Kristus …
156. Gal 5:16–24
De som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär
Låt Anden leda er …
157. Ef 2:1–10
Fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus
Ni var döda …
158. Ef 4:1–3, 17–32
Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan
Jag uppmanar er, jag som är fånge …
159. Ef 5:1–14
En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn
Ta Gud till föredöme …
160. Ef 6:10–18
Ta på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen
Hämta styrka hos Herren …
161. Kol 3:1–10, 12–17
Om ni har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns däruppe. Döda därför det jordiska
hos er
Om ni har uppstått med Kristus …
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162. Heb 12:1–5
Ännu har ni inte behövt sätta ert liv på spel i er kamp mot synden
När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen …
163. Jak 1:22–27
Bli ordets görare, inte bara dess hörare
Bli ordets görare ...
164. Jak 2:14–26
Vad hjälper det om någon säger sig ha tro men inte har gärningar?
Vad hjälper det …
165. Jak 3:1–12
Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig
Bli inte lärare allesammans …
166. 1 Pet 1:13–23
Ni friköptes … med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod
Det var med blodet …
167. 2 Pet 1:3–11
Gör allt ni kan för att befästa er ställning som kallade och utvalda
Allt som leder till liv …
168. 1 Joh 1:5–10; 2:1–2
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att förlåter oss synderna och renar oss
från all orättfärdighet
Detta är det budskap …
169. 1 Joh 2:3–11
Den som hatar sin broder är ännu kvar i mörkret
Att vi har lärt känna Jesus Kristus …
170. 1 Joh 3:1–24
Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss …
171. 1 Joh 4:16–21
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom
Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss …
172. Upp 2:1–5
Omvänd dig och gör samma gärningar som förr
Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand …
173. Upp 3:14–22
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Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför skall jag spy ut dig ur min mun
Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sann vittnet …
174. Upp 20:11–15
Var och en dömdes efter sina gärningar
Jag, Johannes, såg en stor vit tron …
175. Upp 21:1–8
Den som segrar skall vinna allt detta, och jag skall vara hans Gud och han skall vara min son
Jag, Johannes, såg en ny himmel och en ny jord …
LÄSNINGAR UR EVANGELIET
176. Matt 3:1–12
Omvänd er. Himmelriket är nära
Vid den tiden uppträdde Johannes Döparen …
177. Matt 4:12–17
Omvänd er. Himmelriket är nära
Vid den tiden, när Jesus hörde att Johannes hade blivit fängslad …
178. Matt 5:1–12
När han såg folkskarorna gick han upp på berget och började undervisa sina lärjungar
Vid den tiden, när Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget …
179. Matt 5:13–16
På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Ni är jordens salt …
180. Matt 5:17–47
Men jag säger er ...
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Tro inte att jag har kommit …
181. Matt 9:1–8
Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna
Vid den tiden steg Jesus i en båt och for över sjön …
182. Matt 9:9–13
Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare
Vid den tiden såg Jesus en man …
183. Matt 18:15–20
Då har du vunnit tillbaka din broder
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Om din broder …
184. Matt 18:21–35
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Så skall min himmelske Fader göra med var och en av er, som inte av hjärtat förlåter sin broder
Vid den tiden kom Petrus fram till Jesus och sade: ”Herre …
185. Matt 25:31–46
Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för
mig
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”När Människosonen kommer …
186. Matt 26:69–75
Petrus gick ut och grät bittert
Vid den tiden satt Petrus ute på gården …
187. Mark 12:28–34
Det viktigaste budet av alla
Vid den tiden kom en av de skriftlärda fram … och frågade Jesus: ”Vilket är …
188. Luk 7:36–50
Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek
Vid den tiden bjöd en av fariseerna hem Jesus ...
189. Luk 13:1–5
Om ni inte omvänder, skall ni alla mista livet, precis som de
Vid samma tillfälle kom några och berättade för Jesus …
190. Luk 15:1–10
Det blir glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig
Vid den tiden sökte sig alla tullindrivare till Jesus …
191. Luk 15:11–32
Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom
och omfamnade och kysste honom
Vid den tiden framställde Jesus denna liknelse. Han sade: ”En man …
192. Luk 17:1–4
Även om din broder gör orätt mot dig sju gånger om dagen … så skall du förlåta honom
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Det är oundvikligt …
193. Luk 18:9–14
Gud, var nådig mot mig syndare
Vid den tiden sade Jesus till några som litade på att de själva var rättfärdiga …
194. Luk 19:1–10
Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det
Vid den tiden kom Jesus in i Jeriko och gick genom staden …
195. Luk 23:39–43
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I dag skall du vara med mig i paradiset
Vid den tiden smädades Jesus av den ene av förbrytarna som hängde där. Förbrytaren sade …
196. Joh 8:1–11
Gå nu och synda inte mer
Vid den tiden gick Jesus till Olivberget …
197. Joh 8:31–36
Var och en som syndar är slav under synden
Vid den tiden sade Jesus till dem som trodde på honom …
198. Joh 15:1–8
Varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Jag är den sanna vinstocken …
199. Joh 15:9–14
Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: ”Liksom Fadern har älskat mig …
200. Joh 19:13–37
De skall se på honom som de har genomborrat
Vid den tiden lät Pilatus föra ut Jesus …
201. Joh 20:19–23
Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna
På kvällen den första veckodagen …
Prästens, diakonens eller assistentens maning till generell syndabekännelse
202. Om bönen riktas till Fadern:
1
1. Kära bröder och systrar, vår Gud är allsmäktig och barmhärtig. Han vill inte att syndaren dör utan
vänder om och får leva. Låt oss ödmjukt be att de synder vi begråter inte gör sig påminda i framtiden, och att vi inte längre gör sådant vi senare måste ångra.
R. Skona, Herre, skona ditt folk.
2
Gud är rik på kärlek. I sin stora barmhärtighet utplånar han de synder vi ångrar. Han förlåter oss och
lyfter av vår skuldbörda. Låt oss i tro och tillit be att han i sin godhet lyssnar till vår uppriktiga
bekännelse och vår helhjärtade bön om förlåtelse.
R. Herre, hör vår bön.
3
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3. Gud har utlämnat sin Son för våra överträdelsers skull och uppväckt honom för vår rättfärdiggörelses skull. Vi ber ödmjukt till honom:
R. Förbarma dig över ditt folk.
4
4. Låt oss be till Gud, vår Fader, som väntar på de barn som kommit långt bort från honom och som
omfamnar dem när de återvänder.
R. Fader, vi har syndat mot dig.
5
5. Vår Gud söker de förlorade, han letar efter de vilsegångna, han förbinder de skadade och stärker
de svaga. Vi ber:
R. Hela oss, Herre, i vår svaghet.
203. Om bönen riktas till Kristus:
1
Vi har kränkt Gud och också sårat kyrkan med vår synd. Därför åkallar vi Jesus Kristus, segraren
över synd och död, och ber om Guds barmhärtighet, förlåtelse för synd och försoning med kyrkan:
R. Fräls oss, Herre Jesus.
2
2. På grund av våra och alla människors synder gick Kristus sitt lidande och sin död till mötes. I sin
oändliga kärlek ville han frälsa alla. Låt oss i tro och tillit vända oss till honom:
R. Kristus, hör vår bön.
3
Låt oss med tillförsikt be till Kristus, den gode herden, som letar efter det förlorade fåret och tar det
i sin famn när han funnit det:
R. Ta emot oss, Herre, du som söker de förlorade.
4
Kristus bar våra synder upp på korset för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår blir vi helade. Låt oss i ödmjukhet och med förtröstan be till honom:
R. Förbarma dig över oss och hjälp oss.
5
Herren Kristus utlämnades för våra synders skull och uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Låt
oss med förtröstan ropa till honom:
R. Kristus, den levande Gudens Son, förbarma dig över oss.
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Botinvokationer
Man väljer åtminstone en av nedanstående böner om hjärtats omvändelse.
204. Om bönen riktas till Fadern:
1
Att du genom fullkomlig förlåtelse återför oss till din kyrkas gemenskap, vi som i vår svaghet har
skadat hennes enhet och fläckat hennes renhet.
R. Hör oss, milde Herre Gud.
Eller: R. Herre, förbarma dig.
(Man kan välja ett annat bönerop.)
Att botens sakrament lär oss att inte förtrösta på något annat än din barmhärtighet. R.
Att vårt egen sinnesändring blir en uppmuntran för andra att vända om till dig. R.
Att du räddar oss undan syndens makt och skänker dina barn den sanna friheten. R.
Att vi, försonade med dig och med varandra, blir levande tecken på din kärlek. R.
Att vi genom detta sakrament blir fyllda av din frid och ger den vidare till världen. R.
Att vi genom detta tecken på din kärlek blir villiga att förlåta andra så som du förlåter oss. R.
Att du i barmhärtighet klär oss i bröllopskläderna och låter oss gå in till din måltid. R.
Att du förlåter vår synd och leder oss på rättfärdighetens och kärlekens väg fram till den eviga
fridens lön. R.
Att du skingrar vårt mörker med ditt ljus och leder oss på sanningens väg. R.
Att vi som med rätta tuktas för vår synd blir befriade genom din barmhärtighet. R.
Att du löser oss från syndens band och värnar oss mot allt som skadar oss. R.
Att du med tanke på vår svaghet inte går till rätta med oss utan i mildhet renar, fostrar och frälser
oss. R.
Att du i din barmhärtighet klär av oss den gamla människan och låter oss leva ett nytt och helgat liv.
R.
Att vi, när vi går vilse, kan återvända till rättfärdighetens, kärlekens och fridens väg. R.
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Att du förintar det som vållar skada och fördärv och låter din frälsande barmhärtighet segra. R.
Att du utplånar våra synder och bereder oss för det liv som väntar oss. R.
2
Följande invokationer kan läsas med föränderligt eller oföränderligt bönerop som i tidegärden.
Förlåt oss i nåd vad vi brutit mot din kyrkas enhet
– och låt oss bli ett hjärta och en själ.
Vi har syndat, Herre, vi har syndat
– utplåna våra överträdelser i din stora nåd.
Lär oss syndare att i bikten finna förlåtelse hos dig
– och försoning med din kyrka.
Lär oss inse hur vi syndat mot din vishet och godhet
– och omvänd oss till dig och till din vänskap.
Visa dig för dem som genom egna eller andras synder lämnat dig
– så att de vänder tillbaka till dig och förblir i din kärlek.
Låt oss i vår dödliga kropp bära med oss den död som Jesus fick lida
– han som ger oss liv genom sin kropp och sitt blod.
Herre, hör vår uppriktiga bön och utplåna vår skuld
– så att vi lever i din vänskap och frid.
Vår synd är stor, men vi sätter vårt hopp till din barmhärtighet utan gräns
– omvänd oss till dig, så vill vi vända om.
Med förkrossat hjärta och en ödmjuk ande kommer vi till dig
– ta emot oss, ty de som litar på dig kommer inte på skam.
I synd och laglöshet avföll vi från dig
– vi syndade i allt vi gjorde.
Herre, vänd dig till oss, förbarma dig och bortse från vår orättfärdighet
– och kasta alla våra synder i havets djup.
Fader, ge oss Kristi rättfärdighet och glädjen som dina barn
– så att vi har vår stolthet i ett uppriktigt och svekfritt sinnelag.
205. Om bönen riktas till Kristus:
1
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Du som genom din död har försonat oss med Fadern och räddat oss (Rom 5:10)
R. Herre, förbarma dig. Eller: R. Kristus, hör vår bön.
Man kan även använda andra formuleringar av församlingssvaret som anses lämpligare.
Du som har dött och uppstått och sitter på Faderns högra sida för att vädja för oss. R. (Rom 8:34)
Du som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. R. (1 Kor 1:30)
Du som har tvättat alla människor rena, helgat dem och gjort dem rättfärdiga i vår Guds Ande. R.
(1 Kor 6:11)
Du som har sagt att vi syndar mot dig när vi försyndar oss mot varandra. R. (1 Kor 8:12)
Du som var rik blev fattig för vår skull för att vi skulle bli rika genom din fattigdom. R. (2 Kor 8:9)
Du som offrade dig för våra synder för att rädda oss undan den nuvarande onda tidsåldern. R. (Gal
1:4)
Du som har uppstått från de döda och räddat oss undan den stundande vreden. R. (1 Thess 1:10)
Du som har kommit till världen för att rädda syndare. R. (1 Tim 1:15)
Du som gav dig själv till lösen för alla. R. (1 Tim 2:6)
Du som har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset. R. (2 Tim 1:10)
Du som skall komma för att döma levande och döda. R. (2 Tim 4:1)
Du som har offrat dig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder så att vi blir ditt eget folk,
uppfyllt av iver att göra vad som är gott. R. (2 Tim 2:14)
Du som blev en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud för att kunna sona folkets synder. R.
(Heb 2:17)
Du som för alla som lyder dig bringar evig frälsning. R. (Heb 5:9)
Du som genom evig ande har framburit dig själv som ett felfritt offer åt Gud för att rena våra
samveten från döda gärningar. (Heb 9:14)
Du som en gång offrades för att lyfta bort mångas synder. R. (Heb 9:28)
Du som en gång för alla dog för våra synder, rättfärdig för de orättfärdiga. R. (1 Pet 3:18)
Du som är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. R. (1 Joh 2:2)
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Du som dog för att de som tror på dig inte skall gå under utan ha evigt liv. R. (Joh 3:16, 35)
Du som kom till denna värld för att uppsöka och rädda det som gått förlorat. R. (Matt 18:11)
Du som sändes från Fadern inte för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom dig.
R. (Joh 3:17)
Du som har makt att förlåta synder här på jorden. R. (Mark 2:10)
Du som kallar till dig alla som är tyngda av bördor för att skänka dem vila. R. (Matt 11:28)
Du som gav dina apostlar himmelrikets nycklar för att de skulle binda och lösa. R. (Matt 16:19;
18:18)
Du som låter hela lagen vila på kärleken till Gud och till nästan. R. (Matt 22:38–40)
Jesus, du allas liv, som har kommit till världen för att människorna skall ha liv, liv i överflöd. R.
(Joh 10:10)
Jesus, gode Herde, som har gett ditt liv för fåren. R. (Joh 10:11)
Jesus, den orubbliga sanningen, som gör oss fria. R. (Joh 14:6; 8:32, 36)
Jesus, den enda vägen, på vilken alla skall gå för att komma till Fadern. R. (Joh 14:6)
Jesus, uppståndelsen och livet, genom vilken de som tror skall leva om de än dör. R. (Joh 11:25)
Jesus, den sanna vinstocken, vars grenar som bär frukt Fadern ansar för att de skall bära mer frukt.
R. (Joh 15:1–2)
2
Följande invokationer kan läsas med föränderligt eller oföränderligt bönerop som i tidegärden.
Du kroppens och själens läkare, hela vårt hjärtas sår
– så att vi växer i det liv som aldrig dör.
Lär oss att klä av oss den gamla människan och hennes gärningar
– och iklä oss Kristus, den nya människan.
Du vår Återlösare, låt oss genom boten förenas med ditt lidande
– så att vi också får del av din uppståndelse.
Må Maria, syndarnas tillflykt, träda upp till vårt försvar
– så att du i nåd förlåter vad vi brutit.
Du förlät synderskan med tanke på hennes tårar
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– vänd inte bort din barmhärtighet från oss.
Du lade det vilsegångna fåret på dina axlar
– ta emot oss och förbarma dig över oss.
Du öppnade paradisets port för den ångerfulle förbrytaren
– ta emot oss i ditt rike.
Du har dött och uppstått för oss alla
– låt då alla också dela din död och uppståndelse.
206. Lovsång
Ps 33:1–7
R. Ni rättfärdiga, gläd er över Herren och jubla!
Ps 98:1–9
R. Med godhet och trofasthet har du tänkt på ditt folk.
Ps 100:2-5
R. Herren är god, evigt varar hans nåd.
Ps 119:1, 10–13, 15–16, 18, 33, 105, 169, 170, 174–175
R. Herre, lovad vare du. Lär mig dina stadgar.
Ps 103:1–4, 8–18.
R. Evigt varar Herrens nåd.
Ps 145:1–21
R. Dag efter dag vill jag prisa dig, nu och för evigt sjunga ditt lov.
Ps 146:2–10
R. Jag skall lovsjunga min Gud så länge jag är till.
Jes 12:1b–6
R. Tacka Herren, åkalla hans namn.
Jes 61:10–11
R. Min glädje har jag i Herren , jag jublar över min Gud.
Jer 31:10–14
R. Herren har friköpt sitt folk.
Dan 3:52–57
R. Alla Herrens verk, prisa Herren, lovsjung och upphöj honom i evighet.
Luk 1:46–55
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R. Herren tar sig an sina tjänare, han förbarmar sig över oss.
Ef 1:3-10
R. Välsignad är Gud, som har utvalt oss i Kristus.
Upp 15:3–4
R. Stora och förunderliga är dina gärningar.
Avslutande bön
207. Det är värdigt och rätt
att alltid tacka och lova dig,
allsmäktige, evige Gud,
du som är barmhärtig när du tuktar oss
och visar oss din mildhet när du förlåter.
Ty du styr och leder oss på vägen med din försyn,
så att vi inte går under när du för oss tillrätta,
och i din skonsamhet ger du tillfälle till bättring.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
208. Gud, det rike du har skapat och styr
är klarhet och ljus.
Så högt älskade du vår värld
att du utgav din ende Son för vår frälsning.
Genom hans kors är vi återlösta,
genom hans uppståndelse är vi förhärligade.
Genom honom ber vi dig ödmjukt:
var oss, dina tjänare, nära.
Må vårt hjärta vara fyllt av fruktan för ditt namn.
Må tro och kärlek bo i våra sinnen.
Må rättfärdighet prägla vår gärning,
fromhet vår handling,
sanning våra ord,
självbehärskning våra seder,
så att vi lever värdigt och rätt
och vinner odödlighetens lön.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
209. Herre Jesus Kristus, du är rik på barmhärtighet
och förlåter vad vi brutit.
Du ville bli dödlig människa som vi
för att ge oss en förebild i ödmjukhet
och göra oss ståndaktiga i allt som kan drabba oss.
Låt oss alltid hålla fast vid det goda vi får av dig,
och om vi faller i synd,
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res oss då upp genom omvändelsens gåva.
Du som lever och råder från evighet till evighet.
R. Amen.
210. Gud, genom din nåd gör du oss orättfärdiga rättfärdiga
och oss eländiga lyckliga och saliga, var du själv nära ditt verk,
var med din kraft i dina gåvor,
så att vi som blivit rättfärdiggjorda av tro
inte kommer till korta i prövningen.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
211. Gud, vår Fader,
du har förlåtit oss våra synder och givit oss din frid.
Ge oss kraft att alltid förlåta varandra vad vi brutit
och tillsammans verka för fred i världen.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
R. Amen.
Välsignelseformuleringar
212. Må Guds den Allsmäktiges välsignelse,
Faderns + och Sonens och den helige Andes,
komma över er och alltid bli kvar hos er.
R. Amen.
213. Må Fadern välsigna oss,
han som har fött oss till evigt liv.
R. Amen.
Må Sonen ge oss frälsning,
han som dog och uppstod för oss.
R. Amen.
Må den helige Ande helga oss,
han som är ingjuten i våra hjärtan
och har fört oss in på den rätta vägen.
R. Amen.
214. Må Fadern välsigna oss,
han som har kallat oss och gjort oss till sina barn.
R. Amen.
Må Sonen bistå oss,
han som har tagit emot oss och gjort oss till sina bröder och systrar.
R. Amen.
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Må den helige Ande vara hos oss,
han som har gjort oss till sitt tempel.
R. Amen.
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APPENDIX I
ABSOLUTION FRÅN KYRKLIGA STRAFF
1. Absolutionsformeln ändras inte i fråga om reserverade synder vare sig med avseende på själva
synden eller straffet. Biktfadern behöver endast ha intentionen att avlösa penitenten, om denne är
rätt beredd. Man måste alltid iaktta kyrkolagens aktuella bestämmelser när det gäller föreskriven
hänvändelse till kompetent myndighet. Biktfadern kan likväl meddela absolution från kyrkostraff
innan han ger avlösning från synden med nedanstående formel, avsedd att användas utanför botens
sakrament.
2. När prästen i enlighet med gällande rätt avlöser en penitent från kyrkostraff utanför botsakramentets ram, använder han följande formel:
I kraft av den fullmakt jag har fått
löser jag dig från exkommunikationens (eller suspensionens eller interdiktets) band.
I Faderns + och Sonens den helige Andes namn.
Penitenten svarar:
Amen.
3. Om penitenten ådragit sig en irregularitet, använder prästen i enlighet med gällande rätt följande
formel när han meddelar absolution från denna irregularitet, vare sig det sker i själva bikten efter
absolutionen eller utanför botsakramentets ram:
I kraft av den fullmakt jag har fått
befriar jag dig från den irregularitet du har ådragit dig.
I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn.
Penitenten svarar:
Amen.
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