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Saksutredning
Bispemøtet har behandlet saken Gravferd flere ganger. Ved vedtak i sak BM
06/02 har Bispemøtet fattet endelig vedtak om liturgien som helhet bortsett fra
leddet Bønn ved gravstedet, som ble sendt tilbake til ny behandling. Gjennom
vedtak i sak BM 19/02 utba Bisepmøtet seg nok en gang en fornyet
behandling av og nye tekstforslag til dette leddet.

behandling av og nye tekstforslag til dette leddet.
På grunnlag av en ny prøving av saken anbefalte NFG sterkt at dette leddet
burde være med: "NFG har gjennom arbeidet med denne bønnen blitt mer og
mer sikker på at dette er et ledd som vil berike gravferdshandlingen, både
gjennom sin liturgiske funksjon, gjennom det innhold den tilfører handlingen
som helhet, og gjennom sin adekvate emosjonelle korrespondanse med
sørgeskarens behov. NFG ser det derfor som meget viktig at den blir med i
liturgien." (Sak NFG 25/02)
NFG mente at leddet burde være fakultativt, og at det burde ha én fast tekst.
Av hensyn til behandlingen foreslo NFG likevel to tekster med litt ulike
motiver.
Kirkerådet behandlet saken Gravferd som sak KR 35/02. KR gjorde seg da
ferdig med hele liturgien med unntak av leddet Bønn ved gravstedet, hvor en
avventet Bispemøtets endelige behandling og uttalelse. Som et bidrag til
Bispemøtets behandling fremmet Kirkerådet ytterligere to tekstforslag.
Kirkerådet gjorde for øvrig også vedtak om at bønnen burde være
obligatorisk, ikke fakultativ.
Bispemøtet gjorde sitt endelige vedtak på sitt septembermøte. Vedtaket går ut
på at bønnen skal være fakultativ, og at en skal kunne velge mellom to litt
ulike formuleringer (se sak BM 28/02 a). De vedtatte tekstene lyder slik:

Enten A
"Herre Jesus Kristus, du som i din grav helliget også vår grav, la NN få
hvile i fred under korstets hellige tegn @ inntil oppstandelsens
morgen."

Eller B

"Herre Jesus Kristus, la dette hvilested være et håpets sted, i troen på
deg som sto opp fra de døde."

Bispemøtet tilrår at forslag til ny gravferdsliturgi, slik det er oversendt fra

Kirkerådet, og supplert med disse bønnetekstene, vedtas av Kirkemøtet 2002.
*

Forslag til vedtak
1. Kirkerådet slutter seg til Bispemøtets vedtak om Bønn ved gravstedet.
2. Det vedtatte liturgiforslag (se sak KR 35/02) justeres i henhold til dette
vedtaket og fremmes for Kirkemøtet 2002.
*

