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Abstract 

The Eucharist is one of the central rites according to the beliefs of the Christian Church and one 

of two sacraments in the Lutheran tradition. The purpose of this essay is to inquire into the 

possibility of creating a eucharistic table within the Church of Sweden where no one is excluded 

becauce of personal restrictions such as allergy to the communion elements. Through this essay 

I have done a close reading of the Lutheran confessional documents in the Formula of Concord 

and also studied how the Church of Sweden has interpreted and related to them, both historically 

as well as today.  

The analysis shows that there are difficulties with creating a eucharistic table where everyone 

can be included when the directions in the confessional documents, in regared to the Eucharist, 

are followed strictly. Since the Word is what defines the sacrament and the importance of 

receiving the Eucharist is explicitly emphasized in the documents, the question arises whether 

persons who cannot receive both elements are to be given the Eucharist under one species only 

or whether other elements than bread of wheat and wine from grapes can be used. My 

conclusion is that either solution is better than to exclude people with restrictions from the 

communion table, but that if elements are substituted they should still be recognizable as bread 

and wine (and not, e.g., grape juice). 

The work with the essay also showed that the most important factors for feeling included in the 

community of the Eucharist are the experience of being socially accepted and the possibility of 

making independent decisions. This can be promoted with clearer guidelines from the church 

and more explicit information to the communicants. In conclusion I encourage further 

conversations and reflection within the Church of Sweden for an increased wonder, fascination 

and understanding of the Eucharist and what it conveys. 
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1. Inledning  

Medan de åt tog Jesus ett bröd, och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina 

lärjungar och sade: ”Tag och ät, detta är min kropp.” Och han tog en bägare, och efter 

att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade: ”Drick av den alla. Detta är mitt blod, 

förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.1 

Tag och ät. Drick av den alla. Eukaristins, eller nattvardens, ord och handling är i den kristna 

förståelsen helt väsentlig. I brödet och vinet kommer Guds nåd till mottagaren genom synliga 

tecken. Kyrkan förstår detta som att inneslutas i en gemenskap, vilken följaktligen innebär att 

bli en del av något som är större än här och nu. Mottagaren får, så att säga, bli en del av den 

större helheten; hon får bli ett i Kristus. 

Men tänk om du inte kan vara med i nattvardens gemenskap, hur gärna du än vill? Du sitter i 

kyrkbänken och precis som alla andra sjunger du med i psalmerna, lyssnar till textläsningen 

och ber bönerna. Men när alla tillsammans säger orden ”Så är vi, fastän många, en enda kropp, 

ty alla får vi del av ett och samma bröd”2 är du inte en del av det vi som sägs. För du kan inte 

ta emot brödet. De andra går fram och delar brödet och vinet medan du sitter kvar i kyrkbänken. 

Du önskar inget annat än att vara med i gemenskapen, men för dig är det inte möjligt. Inte här 

i alla fall. 

1.1 Bakgrund  

Varje söndag samlas människor på olika håll för att tillsammans fira mässa och dela nattvarden 

med varandra. I de små landsortskyrkorna och de stora katedralerna delas bröd och vin för att 

ge mottagaren del av Jesu död och uppståndelse till syndernas förlåtelse. Detta sker i Svenska 

kyrkan och i andra kristna samfund, i Sverige liksom runt om i världen. Nattvarden inbjuder 

människor till att vara delaktiga i en speciell gemenskap, både gemenskapen med Kristus själv 

och med alla andra troende i den världsvida kyrkan som också tagit del av måltidens gåvor. Det 

är en delaktighet i något som går bortom här och nu och innesluter den kristne i en gemenskap 

där Kristi kärlek binder samman alla kristna i alla tider till att bli ett i samhörigheten med 

honom.3 

Nattvarden har länge varit en av de mest centrala delarna för den kristna kyrkans identitet. Det 

är Guds nåd och förlåtelse som utges i form av bröd och vin och denna påminnelse om Jesu 

                                                 
1 Matt 26:26–28. 
2 Kyrkohandbok för Svenska kyrkan. Revisionsgruppens förslag till kyrkostyrelsen 2017, 101.   
3 Brilioth 1951, 62, 147–149. 
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gärning inspirerar mottagaren till att hålla fast vid sin tro och den kärlek som vill göra det goda 

och visa omtanke mot sin nästa. Att ta emot nattvardens gåvor är enligt Martin Luther det bästa 

sättet som den kristne kan prisa Herren för hans nåd i Kristus och att fira nattvard är något som 

man bör göra ofta, då det är Guds egen vilja att man ska göra det.4 

Att fira nattvarden, att ta emot brödet och vinet, är något ytterst centralt i den kristna praktiken. 

Men vad händer då om man av någon anledning inte har möjlighet att ta emot de gåvor som ges 

till en? Kan man då fortfarande kalla sig för kristen och vara en del av den kristna gemenskapen? 

Bland de människor som besöker kyrkan och önskar delta i nattvardsfirandet finns det både de 

som inte har möjlighet att ta emot brödet och de som inte kan dricka av kalken beroende på vad 

dessa nattvardselement består av. Glutenintoleranta kan inte ta del av brödet om det i detta finns 

spår av vete, korn eller råg och av olika anledningar kan personer vilja avstå från att ta emot 

kalken om drycken i den innehåller alkohol eller påminner om alkoholhaltig dryck. 

Ser vi till vilka nattvardsgåvor som Svenska kyrkans församlingar väljer att använda när de firar 

nattvarden kan det variera stort från församling till församling och så också motiven och 

motiveringarna till de valda nattvardselementen. Denna variation i bruk av nattvardselement 

kan av förståeliga skäl skapa en oro och osäkerhet hos de kyrkobesökare som ska fira nattvarden 

i en ny församling om de kommer att kunna delta fullt ut i gemenskapen och mottaga 

nattvardsgåvorna. 

Det finns olika omständigheter som kan ligga till grund för i hur stor utsträckning någon 

upplever sig som inkluderad i gemenskapen kring nattvarden. Många av dess har sin grund i 

personliga uppfattningar om tron eller andra psykologiska faktorer och dessa kan skifta stort 

från individ till individ. En allergi eller överkänslighet kan istället innebära ett fysiskt hinder 

för att delta i nattvarden och denna biologiska faktor är något som individen i regel inte kan 

påverka eller göra något åt. Då elementen är något som inte kan uteslutas från ett 

nattvardsfirande är det de som kommer stå i centrum för denna uppsats och det jag väljer att 

fokusera på i mitt pastorala perspektiv angående ett inkluderande nattvardsbord. 

Då det råder en stor variation i Svenska kyrkans församlingar gällande beskaffenheten hos de 

nattvardselement man väljer att använda ämnar jag i denna uppsats undersöka, utifrån ett 

studium av de lutherska bekännelseskrifterna och de tolkningar som gjorts av dem inom 

                                                 
4 Luther 1974, 36, 38, 51–52.  
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Svenska kyrkan, vilka möjligheter det finns till ett nattvardsbord inom Svenska kyrkan där 

ingen exkluderas p.g.a. att nattvardselementen innehåller något de inte tål.  

1.2 Syfte och frågeställning  

1.2.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att skapa ett nattvardsbord inom 

Svenska kyrkan där ingen exkluderas p.g.a. att nattvardselementen innehåller något som de inte 

tål. 

1.2.2 Frågeställningar  

1. Vad går att finna i de lutherska bekännelseskrifterna gällande nattvardselementens 

beskaffenhet? 

2. Vad går att finna i de lutherska bekännelseskrifterna vad gäller betydelsen för den kristne att 

ta emot nattvarden samt möjligheten att ta emot nattvarden under blott en gestalt?5 

3. Vilka diskussioner har det funnits historiskt inom Svenska kyrkan rörande 

nattvardselementens beskaffenhet? 

4. Vilka officiella uttalanden om nattvardselementens beskaffenhet har Svenska kyrkan gjort 

under perioden 1978–2016 och vad säger de? 

5. Är kommunion under blott en gestalt ett möjligt alternativ enligt de officiella uttalanden om 

nattvardselementens beskaffenhet som Svenska kyrkan gjort under perioden 1978–2016? 

1.3 Teori och metod  

Ett studium av både äldre och samtida dokument från den lutherska kyrkan och mer specifikt 

Svenska kyrkan har legat till grund för arbetet med denna uppsats. Detta i syfte att kunna göra 

en jämförande analys mellan bekännelseskrifterna och de tolkningar som gjorts av dessa av 

Svenska kyrkan för att dels se hur väl de stämmer överens med varandra alternativt skiljer sig 

åt och om tolkningarna är att anses som korrekta och då i förlängningen möjliga att ha som 

grund för sin praktik. Såväl historiska som mer nutida utläggningar från Svenska kyrkan har 

varit föremål för min studie för att ge en bild av hur olika tolkningar gjorts i olika tider. Det har 

                                                 
5 Då jag i uppsatsen använder mig av begreppet gestalt är det med ambitionen att göra det på samma sätt som de 

lutherska bekännelseskrifterna och att det då syftar på brödet och vinet. Augsburgska bekännelsens apologi 

1985, 250–253. 
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också varit intressant utifrån frågan om hur normer kring kyrkans tro och praktik utformats och 

vad av det som vi kan se idag. 

Parallellt med detta har också annan litteratur studerats för att komplettera tidigare nämnda 

källor. Då jag i min uppsats primärt inte intresserat mig för den rådande praktiken i Svenska 

kyrkan utan istället den tolkning som gjorts från kyrka centralt har intervjuer av präster 

verksamma i församling inte varit aktuellt att göra, även om också detta är ett intressant 

perspektiv för frågan. 

Innebörden och definitionen av inkludering respektive exkludering i en gemenskap är inte given 

eller oproblematisk. Inom den större gemenskapen kan det finnas olika delar och dimensioner 

av gemenskapen, som i Svenska kyrkans fall kan vi både se till en gudstjänstgemenskap och en 

delaktighet i institutionen Svenska kyrkan. Tillhörighet i den ena behöver inte betyda 

automatisk tillhörighet i den andra och tvärt om.6 

I min uppsats har jag valt att utgå från den teori om delaktighet som Caroline Gustavsson 

använder sig av i sin forskning kring delaktighet och deltagande i gudstjänsten i Svenska 

kyrkan. Enligt denna modell är utgångspunkten för delaktigheten en aktivitet, i detta fall 

firandet av nattvarden. 

Modellen innehåller olika faktorer som har betydelse för upplevelsen av att vara inkluderad. 

Det antas finnas ett engagemang för det som sker i form av intresse och motivation för att delta. 

Förutom ett engagemang förutsätts också en interaktion med övriga deltagare. Två olika former 

av delaktighet lyfts där man i formell mening kan vara delaktig i en aktivitet genom sin 

tillhörighet medan delaktighet i informell mening bygger på att man upplever sig accepterad i 

det sociala sammanhanget där aktiviteten äger rum. Möjligheten att bestämma över sin situation 

och göra självständiga val ryms inom autonomi. Det innefattar också möjligheten att kunna 

påverka aktiviteten i sin helhet. Makt rör möjligheten att få igenom sin vilja vilket då också 

medför en del ansvar.7 

Gustavssons modell har legat till grund för den praktisk-teologiska diskussion som jag för i det 

avslutande kapitlet i uppsatsen. Då jag i min uppsats ämnat göra en systematisk-teologisk studie 

av de lutherska bekännelseskrifterna och de tolkningar som gjorts av dem av Svenska kyrkan 

har teorin endast kommit att vara aktuell för den avslutande diskussionen. Där används teorin i 

syfte att se vilka möjligheter det finns till ett inkluderande nattvardsbord utifrån de slutsatser 

                                                 
6 Gustavsson 2016, 16–17.   
7 Gustavsson 2016, 37–38. 
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jag kunnat dra av min systematisk-teologiska undersökning av bekännelseskrifterna och av de 

tolkningar som gjorts av dem. Då Gustavssons teori kräver en praktisk prövning för att se hur 

en förändrad praxis kan leda till en ökad inkludering har hennes teori inte varit aktuell att 

tillämpa på något ytterligare sätt i uppsatsen.  

1.4 Material och avgränsningar  

I arbetet med denna uppsats har jag använt mig av ett flertal litterära källor och centrala 

dokument från Svenska kyrkan. 

För att besvara de två inledande frågeställningarna har jag studerat Konkordieboken där utvalda 

delar har kommit att vara användbara och innehållsmässigt intressanta för min studie. 

”Augsburgska bekännelsens apologi”, ”Konkordieformeln”, ”Lilla katekesen”, ”Stora 

katekesen” samt ”Schmalkaldiska artiklarna” är de delar där frågor kring nattvardselementen, 

betydelsen av nattvarden för den kristne och frågan om nattvarden under två gestalter tagits upp 

och således varit av intresse för mig att fördjupa mig i. Då samtliga dessa skrifter är av stor 

betydelse för den lutherska kyrkans grundläggande teologi anser jag dem vara en självklar del 

i min studie. 

I analysen av de historiska diskussioner som varit inom Svenska kyrkan har olika böcker om 

svensk kyrkohistoria studerats. Mitt primära material i denna fråga har varit Kjöllerströms 

Striden kring kalvinismen i Sverige under Erik XIV då denna på ett djupgående sätt skildrar den 

likvoristiska striden där nattvardselementens beskaffenhet och då främst vinets var den 

brinnande frågan. 

För att besvara frågorna kring vilka officiella uttalanden som gjorts av Svenska kyrkan har 

dokument från biskopsmötet, läronämnden och centralstyrelsen legat till grund för min 

undersökning. Den tidsmässiga avgränsningen 1978–2016 är vald med hänsyn till det uttalande 

som biskopsmötet gjorde 1978 och som sedan varit det som hänvisats till i senare debatter vid 

kyrkomötet då motioner kring nattvardselementens beskaffenhet behandlats. Det är också 

främst under denna tidsperiod som frågan varit uppe för debatt inom Svenska kyrkan utifrån 

det perspektiv jag valt för min uppsats. 

I arbetet med denna uppsats har jag valt att avgränsa min studie till Svenska kyrkan och den 

lutherska förståelsen av nattvarden. En studie om nattvarden kan innehålla många olika 

dimensioner och perspektiv men det som kommer stå i centrum för denna är elementen i 

nattvarden och betydelsen av deras beskaffenhet. Därav kommer jag inte beröra frågor så som 

nattvardssyn eller vem som har tillträde till nattvardsbordet även om dessa också är högst 
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intressanta att titta närmare på. Avgränsningarna görs främst i syfte att hålla uppsatsen på en 

rimlig och relevant nivå utifrån dess förutsättningar samt i hopp om att kunna komma fram till 

en konstruktiv slutsats. 

1.5 Forskningsöversikt 

Då jag inte funnit någon forskning på högre nivå som tar upp de specifika frågor som jag lyfter 

i min uppsats har jag istället tagit del av tidigare uppsatser som skrivits utifrån frågeställningar 

om nattvardselementens beskaffenhet inom Svenska kyrkan. 

I Nattvardsdryckens beskaffenhet – En debatt inom Svenska kyrkan har Wictor Wallin studerat 

debatten inom Svenska kyrkan vid kyrkomötena mellan 1980–2010 angående 

nattvardsdryckens beskaffenhet samt sett på vilken praktik som finns kring nattvardsdrycken i 

Växjö stift vid tiden för hans uppsats. De slutsatser Wallin drar i sin kandidatuppsats är att 

kyrkomötet velat bevara biskopsmötets skrivning från 1978 gällande riktlinjer till 

församlingarna om nattvardsdryck, att bestämmanderätten ska ligga hos varje enskild 

församling och att val av nattvardsdryck inte är ett beslut för kyrkomötet. Rörande frågan om 

pastoral hänsyn redogör Wallin för de många olika praktiker som finns i stiftet och konstaterar 

att det är en fråga med en stor komplexitet men att han upplever att det hos kyrkoherdarna finns 

både kunskap och förståelse för att lösa dessa situationer i församlingarna.8 

Kristina Torin har i sin C-uppsats Nattvardens material – Svenska kyrkans inställning till 

nattvardens bröd och vin undersökt hur Svenska kyrkan ser på användningen av andra material 

vid nattvarden än bröd av vete och vanligt vin av druva, hur ett antal präster tänker kring 

nattvardsmaterialet samt hur Svenska kyrkan kan tillmötesgå personer med t.ex. tidigare 

alkoholproblem eller glutenintolerans. Torin finner att det enligt Svenska kyrkans nattvardssyn 

går att använda andra element än osyrat bröd och rött vin och att det finns en stor frihet i valet. 

Hon anser att alla de olika bruk av bröd och dryck som idag är förekommande är i 

överensstämmelse med vad Svenska kyrkan står för. I prästernas val av nattvardselement spelar 

både tradition och pastoral hänsyn in och Torins upplevelse är att det tas större hänsyn till 

glutenintolerans än alkoholproblematik.9 

Mot dessa två vill jag med min uppsats bidra med en fördjupad studie av de bekännelseskrifter 

som Svenska kyrkan har som grund och de tolkningar som gjorts av dessa. Även då syftet med 

uppsatsen är att undersöka en möjlig praktik kring nattvarden inom Svenska kyrkan är mitt 

                                                 
8 Wallin 2012.  
9 Torin 2009.  
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fokus, i jämförelse med Wallin och Torin, främst de idéer kring nattvarden som funnits och 

finns inom den lutherska kyrkan och då primärt Svenska kyrkan. 

Den teori om delaktighet som jag kommit att använda mig av har jag hämtat ur Caroline 

Gustavssons doktorsavhandling Delaktighetens kris – gudstjänstens pedagogiska utmaning. I 

sin studie har Gustavsson velat ”tolka och fördjupa förståelsen för hur 19–40-åriga körsångare 

beskriver sin delaktighet i gudstjänsten som social praktik.”10 Gustavsson kommer fram till att 

deltagande och delaktighet i en gudstjänst inte har något självklart samband. Hon finner också 

att det är av betydelse att det finns en gemensam definition av aktiviteten. Från deltagarnas sida 

krävs att de har både en formell- och informell tillhörighet, en vilja att vara delaktiga samt att 

de interagerar med varandra. Andra viktiga faktorer är känslan av trygghet, autonomi och 

acceptans från omgivningen. En avslutande faktor som Gustavsson lyfter är deltagarnas vilja 

att identifiera sig med sammanhanget.11 

Då Gustavsson främst lyfter den upplevda delaktigheten hos körsångare ämnar jag i min uppsats 

istället se vilka möjligheter eller begränsningar som ges utifrån de lutherska 

bekännelseskrifterna och tolkningarna av dem för delaktighet i nattvarden. Jag väljer också att 

fokusera på en specifik del av gudstjänsten, nattvarden, medan Gustavsson i sin studie har sett 

till alla dess delar. 

I mitt arbete har jag även använt mig av annan forskning med relevans för mina frågeställningar 

och hänvisar till denna i fotnoter löpande genom arbetet. 

1.6 Begrepp  

I denna uppsats kommer de båda nattvardselementen, bröd och vin, att stå i fokus och kring 

båda dessa kan det hos vissa människor finnas en problematik som jag här vill förtydliga. 

Glutenintolerans eller celiaki är en sjukdom som innebär att kroppen inte tål proteinet gluten 

som finns i sädesslagen vete, korn och råg. Om en person som inte tål gluten skulle få i sig detta 

innebär det att tarmluddet i tunntarmen skadas vilket medför en försämrad förmåga för kroppen 

att upptaga vissa beståndsdelar av födan. För majoriteten är det en sjukdom som varar livet ut 

och behandlingen består av en kost där alla produkter som innehåller protein från vete, korn 

och råg måste undvikas och istället ersättas av glutenfria alternativ.12 

                                                 
10 Gustavsson 2016, 44.  
11 Gustavsson 2016, 223.  
12 Celiaki. 
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Den problematik människor allmänt kan uppleva kring alkohol eller drycker som påminner om 

alkohol avser jag inte fördjupa mig i eller försöka definiera här då det är en betydligt mer 

komplex och individuell fråga. Det som däremot kan vara värt ett förtydligande är definitionen 

av de olika alternativ till dryck och dess procenthalt av alkohol som kan finnas vid 

nattvardsfirandet inom Svenska kyrkan. Alkoholfritt vin och avalkoholiserat vin får innehålla 

upp till 0,5% alkohol. För vanligt vin och starkvin finns inga bestämda alkoholgränser och 

skillnaden mellan dessa två sorter är tillverkningsmetod där starkvin definieras av att man 

tillsätter vinsprit i tillverkningen. Druvjuice innehåller 0% alkohol.13 

För Svenska kyrkan finns det ett flertal centrala organ som är av betydelse för denna uppsats 

och därmed ska få en närmare beskrivning. 

Biskopsmötet samlar alla biskopar inom Svenska kyrkan och dess två ansvarsområden är att 

uttala sig inför att kyrkostyrelsen ska besluta i viktiga teologiska och ekumeniska frågor samt 

att vara en möjlighet för biskoparna att kunna dela erfarenheter och stötta varandra i för kyrkan 

centrala och viktiga frågor. Att skriva gemensamma biskopsbrev som lyfter viktiga ämnen för 

Svenska kyrkan ingår också i biskopsmötets arbete.14 

Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. I kyrkomötet fattas beslut om 

kyrkoordningen och frågor som rör hela Svenska kyrkan. Val till kyrkomötet sker vart fjärde år 

och dess 251 ledamöter kommer från hela landet.15 

Läronämnden har till uppdrag att yttra sig i alla ärenden vid kyrkomötet som rör lärofrågor 

inom Svenska kyrkan så som Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, gudstjänster, 

sakrament, kyrkans vigningstjänster och ekumeniska frågor. I läronämnden ingår samtliga 

biskopar och åtta andra ledamöter som valts av kyrkomötet utifrån sin kompetens.16 

Svenska kyrkans centralstyrelse, SKC, var från dess inrättande 1982 fram till 1999 

kyrkomötets beredande och verkställande organ. Efter förändringarna i relationen mellan 

Svenska kyrkan och staten år 2000 ersattes denna statliga myndighet med kyrkostyrelsen som 

väljs av kyrkomötet.17 

                                                 
13 Intervju Stenson 2017.  
14 Biskopsmötet 2017. 
15 Det gör kyrkomötet 2016. 
16 Läronämnden 2016.  
17 Svenska kyrkans centralstyrelse.  
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1.7 Disposition  

Efter detta inledande kapitel kommer jag att behandla och besvara de för uppsatsen formulerade 

frågeställningarna i tur och ordning i var sitt kapitel, där också syftet med varje frågeställning 

kommer att förtydligas. Därefter ämnar jag väva samman de slutsatser jag har dragit i vart och 

ett av kapitlen till en större diskussion kring nattvardselementens beskaffenhet, såväl i en 

systematisk-teologisk som praktisk-teologisk diskussion för att avslutningsvis redogöra för de 

slutsatser jag anser mig kunna dra efter mitt genomförda arbete. 

 

2. Bekännelseskrifterna om nattvardselementens beskaffenhet 

I detta kapitel kommer de lutherska bekännelseskrifterna studeras utifrån frågan vad som går 

att finna angående nattvardselementens beskaffenhet och detta i syfte att kunna se vilka 

alternativ det finns i valet av element vid nattvardsfirandet i Svenska kyrkan. De fem 

bekännelseskrifter som jag kommit att studera i min uppsats kommer att presenteras i 

kronologisk ordning för att kunna visa på vilken idémässig förändring som eventuellt skedde 

under åren då de skrevs. 

2.1 Referat  

I ”Lilla katekesen” skriver Luther att ”altarets sakrament är vår Herres, Jesu Kristi, sanna 

lekamen och blod, under bröd och vin, av Kristus själv instiftat, oss kristna till att äta och 

dricka.”18 Han skriver vidare att orden i förening med mottagandet av Kristi lekamen är det 

centrala i sakramentet. Utan Jesu ord är det inget sakrament.19 

I likhet med ”Lilla katekesen” betonar Luther även i ”Stora katekesen” Ordets roll för 

sakramentet. Det som utmärker och grundlägger sakramentet är Ordet och det är när det 

kommer till brödet och kalken som det blir ett sakrament. När de har blivit omslutna av Guds 

ord och bundits till dem, då är de inte längre enbart bröd och vin utan ett sakrament. Och på 

motsatt vis, om man betraktar sakramenten utan Ordet är det blott bröd och vin man har framför 

sig. Nattvarden är instiftad av Kristus och grundad på Guds ord och kan därför inte påverkas 

eller bero på någons värdighet eller bruk av det, dess helighet består oavsett.20 

                                                 
18 Luthers lilla katekes 1985, 372. 
19 Luthers lilla katekes 1985, 372–373. 
20 Luthers stora katekes 1985, 484–486. 



Veronica Pålsson TLVK10 Lunds Universitet 

10 

 

”Augsburgska bekännelsens apologi” lyfter att sakramentet består av två delar, Ordet och 

tecknet. Ordet och tecknet i form av handlingen, leder båda till samma verkan hos mottagaren 

och Melanchthon citerar Augustinus då han beskriver handlingen som en målning av Ordet och 

att man genom ögat kan uppfatta Ordet. Därmed är deras verkan en och samma och genom 

dessa två, Ordet och sakramentet, verkar den helige Ande. Sakramentet är ett löftenas tecken 

om Guds nåd och avgörande för att man ska kunna ta emot innebörden av så väl handlingen 

som löftet är att man mottager det genom tron, annars är det utan nytta och betydelse.21 

De ”Schmalkaldiska artiklarna” berör inte nattvardselementens beskaffenhet men om altarets 

sakrament kan vi läsa ”att brödet och vinet i nattvarden äro Kristi sanna lekamen och blod”.22 

Likt de tidigare bekännelseskrifterna lyfter också ”Konkordieformeln” betydelsen av Ordet vid 

firandet av nattvarden. Kristi instiftelseord får inte utelämnas utan bör uttalas för alla så som de 

står skrivna. Det är Ordet som gör att brödet och vinet inte är blott dessa element utan med rätta 

kan kallas för Kristi lekamen och blod. Kristi ord ger välsignelse och är det som grundlägger 

och utmärker sakramentet. Då man ser på sakramenten utan Ordet eller tar bort det från 

nattvarden så är det inget annat än vanligt bröd och vin som man har kvar. Men då orden och 

elementen förenas, så som är nödvändigt, har man Kristi lekamen och blod i enlighet med hans 

egna ord. Då Kristus själv sagt så kan man inte annat än tro på det då han inte kan ljuga eller 

bedraga. Genom hans ord och bön välsignas den heliga måltiden och är så också Herrens Jesu 

Kristi kött och blod.23 

Vidare kan vi i ”Konkordieformeln” läsa att ”ty där man håller fast vid hans instiftelse, uttalar 

hans ord över brödet och kalken och sedan utdelar det välsignade brödet och vinet, där är Kristus 

själv genom de uttalade orden i kraft av den första instiftelsen verksam genom sitt ord, som han 

vill skola upprepas.”24 Hans ord om att det är hans lekamen, tillsammans med Guds kraft och 

nåd välsignar de framburna elementen i nattvarden. Någons handlingar eller ord kan inte 

inverka på sakramenten, utan enbart Kristi instiftelse och ord kan göra brödet och vinet till hans 

lekamen och blod, alltsedan den fösta nattvarden med lärjungarna till dagen för tidens slut. Inte 

heller någons tro kan skapa sakramentet utan det kan enbart de sanna ord som kommer från 

                                                 
21 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 222, 224, 280–281. 
22 Schmalkaldiska artiklarna 1985, 331. 
23 Konkordieformeln 1985, 519, 612–613, 616. 
24 Konkordieformeln 1985, 623. 
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frälsaren Jesus Kristus. Dock är det genom människors tjänst och förrättning som sakramentet 

dagligen kan delas ut.25 

2.2 Sammanfattning  

I bekännelseskrifterna kan vi inte finna något om nattvardselementens specifika beskaffenhet. 

Vad som däremot uttrycks med stor tydlighet är att Ordet är helt avgörande för att vi ska kunna 

tala om altarets sakrament. Det är när Kristi ord från den sista måltiden med lärjungarna läses 

högt som brödet och vinet blir till hans lekamen och blod. Utan Ordet är de framburna gåvorna 

inget annat än vanligt bröd och vin. Det är i föreningen av dessa, Ordet och elementen, som de 

blir till Kristi kropp och blod och kan delas ut till församlingen som altarets sakrament. 

”Augsburgska bekännelsens apologi” lyfter specifikt att man måste ta emot orden och tecknet 

i tro för att kunna ta del av dess innebörd. 

Då bekännelseskrifterna talar om nattvardsgåvorna är det bröd och vin som är de element man 

samtalar om. Dock framkommer det inte någon närmare definition av vilken sorts bröd och vin 

som åsyftas eller om det finns någon sort som är undantagen och inte är accepterad att använda 

i firandet av nattvarden. 

”Stora katekesen” och ”Konkordieformeln” lyfter att människan inte kan påverka sakramentet. 

Varken någons bruk av det, handlingar eller värdighet har någon inverkan utan enbart Guds ord 

har betydelse för dess värdighet. Ser vi över den tid då bekännelseskrifterna tillkommer tycks 

det inte ske någon utveckling i synen på nattvardselementens beskaffenhet hos de olika 

lutherska reformatorerna utan den är den samma. 

2.3 Diskussion  

Utifrån de lutherska bekännelseskrifterna kan vi se att Ordet är det mest centrala i ett sant och 

trovärdigt firande av nattvarden med avseende på elementen. Om Kristi instiftelseord utesluts 

är och förblir brödet och vinet inget annat än vad de tidigare varit. Ordet är alltså avgörande 

och utan det går det inte att tala om en nattvard. 

Att det inte ges någon mer noggrann anvisning om vilken typ av bröd eller vin som är accepterad 

att bruka i nattvarden kan tolkas på olika sätt. Antingen ansågs det inte ha någon betydelse vilka 

element som användes utan Ordet var det viktiga eller så var bruket av bröd och vin en 

självklarhet och därav inte i behov av vidare motivering. Oavsett kan vi se att det i diskussionen 

är bröd och vin som anges som element för nattvardsfirande och då troligen också det som de 

                                                 
25 Konkordieformeln 1985, 623, 625. 
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lutherska reformatorerna ansåg vara rätt och riktigt. Denna otydlighet kring vilken typ av bröd 

och vin som åsyftas öppnar dock upp för en möjlig tolkning av vad som är godtagbart som 

nattvardselement. I denna fråga och tolkningen av dessa bekännelseskrifter bör man också vara 

medveten om att kännedomen om och möjligheten till olika alternativ av bröd och vin inte går 

att jämföra med utbudet idag och att frågan utifrån vår kontext därför kan vara problematisk att 

besvara enbart med bekännelseskrifterna. 

Vidare kan man fråga sig vad det innebär att människan inte kan påverka sakramentet med sina 

handlingar, bruk och värdighet utan att det bara är Guds ord som kan göra det. Skulle det kunna 

innebära att man kan välja vilka element man vill och att så länge man läser instiftelseorden är 

det ett sakrament? Att personers handlande i samband med nattvardsfirandet inte har någon 

betydelse utan att enbart Guds ord är av vikt? Även om detta troligen inte var författarnas avsikt 

med denna formulering blir frågan om det är möjligt att göra denna tolkning för den som 

förespråkar ett friare val av nattvardselement. 

Mot detta går att ställa orden i ”Augsburgska bekännelsens apologi” om att sakramentet består 

av två delar, Ordet och tecknet och att handlingen är en gestaltning av Ordet som gör att ögat 

kan uppfatta det. Det kräver en viss överensstämmelse mellan Ordet som uttalas och tecknet 

som visas vilket betyder att om instiftelseorden talar om bröd och vin bör således också bröd 

och vin vara det som det synliga tecknet gestaltas med. 

Vad dessa skrifter säger oss i frågan om Svenska kyrkans nattvardsbord idag är att det mest 

centrala är att Ordet från Kristi instiftelse läses då man utan det inte har något sakrament utan 

enbart gängse element. Vilka element som bör brukas ges det inga tydliga svar på utan det vi 

kan uttolka är att bröd och vin var det som var sed att använda men inget närmare om vilken 

sorts bröd och vin det var eller vad som är att anse som de rätta elementen. 

 

3. Bekännelseskrifterna om betydelsen för den kristne att ta emot 

nattvarden och mottagande av nattvarden under båda gestalterna  

Likt föregående kapitel kommer jag i detta att studera de lutherska bekännelseskrifterna men 

denna gång med fokus på vilken betydelse mottagandet av nattvarden har för den kristne samt 

vad som sägs om mottagande av nattvarden under en gestalt. 
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3.1 Referat 1: Om nattvardens nytta 

I ”Lilla katekesen” kan man läsa att syndernas förlåtelse, liv och salighet ges till alla de som tar 

emot nattvarden. Den som tror på orden ”för eder utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse” 

kommer också få vad orden säger.26 

Luther skriver även i ”Stora katekesen” om kraften och nyttan i altarets sakrament. I nattvarden 

får man syndernas förlåtelse och den som tror på Jesu ord och löfte som sanna, den har också 

dess innehåll. Nattvarden ger själen näring, stärker den nya människan och hennes tro, ger 

hjärtat ny kraft och är ett tecken som är satt emot synd, död och all olycka. För att inte falla för 

livets prövningar och istället kunna göra motstånd mot fienden är nattvarden given till 

människan för att stärka både hennes tro och henne själv. Denna skatt ges åt alla men bara de 

som med hjärtat tror på dess ord kan ta emot det som ges.27 

Vidare skriver Luther att Jesu ord ”gör detta till min åminnelse” är att se som både en inbjudan 

och befallning till alla som önskar vara kristna att bruka sakramentet.28 Nattvarden instiftades 

inte för att vara ett skådespel utan för att man ska göra det till Jesu åminnelse. Orden ”så ofta 

ni gör det” ska ses som en uppmaning att ofta ta emot nattvardsgåvorna. Visserligen ska ingen 

med tvång föras till nattvardsbordet men en person som under lång tid inte tar del av 

sakramentet är inte att se som kristen. Att under en lång tid, utan skäl, avstå från att ta emot 

nattvarden är att ringakta den. En sann kristen bör längta efter att få ta del av sakramentet och 

finna en lust i att lyda det som Kristus har befallt oss att göra. Om man väljer att bortse från 

hans vilja, så är det något som var och en får bära ansvaret för.29 

I ”Augsburgska bekännelsens apologi” går att läsa att nattvarden ger ett löfte om nåd, det löfte 

som tillhör det nya förbundet. Då man tar emot sakramentet med tron på att ens synder blivit 

förlåtna för Kristi skull ger det tröst och nytt mod till ängslade hjärtan och samveten. Då man 

förenas med Kristus och lär känna Guds barmhärtighet och vilja levandegör det den nya 

människan hos en, rör hjärtat till tro och tar död på den gamla människan. Kristus instiftade 

nattvarden för att man ska minnas och genom tron på hans gärningar ges nytt liv, inte passivt 

betrakta det som ett skådespel.30 

                                                 
26 Luthers lilla katekes 1985, 373.  
27 Luthers stora katekes 1985, 486–488.  
28 Luthers stora katekes 1985, 489. 
29 Luthers stora katekes 1985, 489–490.  
30 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 222, 224, 252, 281.  
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De ”Schmalkaldiska artiklarna” lyfter inte nyttan för den kristne att ta emot nattvarden vilket 

däremot ”Konkordieformeln” gör. I den kan vi läsa att Jesus Kristus har instiftat nattvarden, en 

bekräftelse på det nya förbundet, som ”ett beständigt föreningsband mellan de kristna och 

Kristus, deras huvud, samt mellan de kristna inbördes.”31 Alla de som delar brödet och vinet 

blir en del av Kristi sanna kropp och blod och förenas med honom och hans kropp som är 

kyrkan. Genom Jesu gärningar kan man i nattvarden ta emot syndernas förlåtelse, Guds nåd, 

rättfärdighet och evigt liv. Som en tröst för sorgsna hjärtan ges man detta sakrament så att man 

ska stärkas i sin tro och bli rättfärdiga genom hans blod. Den som i tro tar emot och sätter tillit 

till det kan finna tröst i att man genom honom har en nådig Gud och evig salighet. Att det är ett 

löfte om att ens synder är förlåtna och att Kristus själv bor och verkar i en.32 

3.2 Referat 2: Om nattvarden under båda gestalterna 

I Luthers stora och lilla katekes finner vi inget om frågan om nattvarden under båda gestalterna 

utan det är först i ”Augsburgska bekännelsens apologi” som ämnet berörs. Här framförs en 

skarp kritik mot seden att enbart ge lekmännen av brödet och undanhålla dem kalken vid 

firandet av Herrens måltid. Ett undanhållande av kalken från lekmännen är att upphäva Kristi 

testamente och taga sig friheter som man som kyrka inte har rätt att göra. Då Kristus instiftat 

sakramentet för hela kyrkan ska en nattvard som sker i överensstämmelse med hans ord firas 

genom ett utdelande av båda gestalterna till hela församlingen.33 

I de ”Schmalkaldiska artiklarna” uttrycks att nattvarden inte ska utdelas under blott en gestalt. 

Även om det vore fallet att en gestalt innehöll lika mycket som båda, vore ett utdelande av 

enbart en gestalt att gå emot den instiftelse och ordning som Kristus har förordnat och befallt 

oss att göra.34 

Även ”Konkordieformeln” avvisar att lekmännen i nattvarden enbart tillåts ta emot sakramentet 

under en gestalt. Detta då det strider mot Kristi ord om att både brödet och kalken är utgivet 

och utgjutet åt alla. Då utdelandet av båda gestalterna till hela församlingen har stöd av både 

Guds ord och vittnesbörd från den tidiga kyrkan förkastas detta påvliga missbruk att undanhålla 

lekmännen kalken.35 

                                                 
31 Konkordieformeln 1985, 617.  
32 Konkordieformeln 1985, 520, 612, 616, 619–621.  
33 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 250–253.  
34 Schmalkaldiska artiklarna 1985, 331–332.   
35 Konkordieformeln 1985, 521, 613, 628.  
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3.3 Sammanfattning  

I frågan om betydelsen för den kristne att ta emot nattvarden är bekännelseskrifterna eniga: det 

är av stor vikt för den kristne att ta emot nattvarden. I mottagandet av brödet och vinet får man 

syndernas förlåtelse, hjärtat och tron stärks och det ger liv. Tron på Kristi ord om att detta är 

givet åt alla är dock avgörande för att man ska kunna ta del av denna skatt. ”Augsburgska 

bekännelsens apologi” och ”Konkordieformeln” lyfter också att man i nattvarden förenas med 

Kristus och kommer närmare honom. I den sistnämnda kan vi även läsa att nattvarden förenar 

de kristna inbördes. Det går således att se en utveckling i synen på vikten av att ta emot 

nattvarden då ”Konkordieformeln” lyfter fler motiv än vad de andra gjort tidigare. 

Flera av skrifterna poängterar att nattvarden inte är ett passivt skådespel utan något som man 

ska vara en del av. Det som tydligast uttrycker vilka konsekvenser det medför att inte ta emot 

nattvarden är Luthers ord i ”Stora katekesen” där han skriver att den som under en lång tid inte 

tar del av sakramentet inte är att se som kristen.  

De tre bekännelseskrifter som tar upp om nattvarden ska delas ut under en eller två gestalter till 

församlingen är mycket samstämmiga. Nattvarden ska delas ut under två gestalter då något 

annat bruk skulle vara att gå emot Kristi instiftelse. Ett sant firande av Herrens måltid är då alla 

får del av brödet och kalken, i enlighet med Kristi ord om att de är utgivna åt alla till syndernas 

förlåtelse. I annat fall tar kyrkan sig friheten att ändra Kristi testamente, en frihet som hon inte 

har. 

3.4 Diskussion  

Att det enligt bekännelseskrifterna är av stor betydelse för den kristne att ta emot nattvarden 

råder det ingen större tveksamhet om. Det är i mottagandet av brödet och vinet som man ges 

syndernas förlåtelse, rättfärdighet, Guds nåd, nytt liv och hjärtat och tron stärks. I delandet av 

sakramentet förenas man med Kristus och blir ett med honom, hans kropp och kyrkan. Måltiden 

binder också samman den nattvardsfirande församlingen med andra kristna nära och långt borta 

som på samma sätt tagit emot brödet och vinet. Följaktligen kan man konstatera att det enbart 

finns positiva aspekter med att ta emot nattvarden då det stärker personens Gudsrelation, 

relationen till andra kristna och individen som människa. 

Det kan också vara relevant att fråga sig om ett mottagande av nattvarden är avgörande för att 

kunna se sig som kristen. Enligt Luther bör den kristne längta efter att ta emot nattvarden och 

ta Jesu inbjudan om att göra det till hans åminnelse på största allvar, att man bör se det som en 

befallning att bruka sakramenten. I denna inbjudan förväntas också ett aktivt deltagande och 
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inte att man beskådar det utifrån. Det tycks alltså vara av största vikt att vara en del av 

nattvardsgemenskapen och ta del av sakramentet. Luther menar att den som under en längre tid 

håller sig borta från nattvarden utan skäl inte är att betrakta som kristen. Följdfrågan blir då vad 

som går att anse som giltig anledning till att hålla sig borta från nattvarden och likväl kunna se 

sig som kristen? Är fysiska och psykiska komplikationer p.g.a. mottagande av elementen en 

sådan? 

På samma sätt som det råder en samsyn om vikten av att ta emot nattvarden för den kristne 

finns det en enighet i bekännelseskrifterna om att utdelandet av nattvarden ska ske under två 

gestalter. Argumentationen förs utifrån att Jesus instiftade nattvarden under två gestalter och att 

hans kropp och blod är utgiven och utgjutet till alla. Ett undanhållande av någon av gestalterna 

vore därmed att upphäva Jesu testamente. 

Det är viktigt att vara medveten om i vilken kontext bekännelseskrifterna skrevs och att det i 

detta fall var en kritik mot seden i katolska kyrkan att lekmännen endast fick mottaga 

sakramentet under brödets gestalt. Det var ett fördömande av det som ansågs vara ett 

maktmissbruk av kyrkans ledare och att det på ett oförtjänt sätt drabbade människorna i 

församlingen då de inte fullt ut fick del av sakramentet. Om man ser till de situationer som finns 

i församlingar runt om i Svenska kyrkan idag med gudstjänstbesökare som inte kan ta emot 

vissa element beroende på vad de består av, går det då att säga att kyrkans ledare idag 

missbrukar sin makt om de i praktiken utesluter människor från nattvardsbordet genom sitt val 

av element?36 

Författarna till de lutherska bekännelseskrifterna var tydliga med att alla skulle få del av 

sakramentet under två gestalter. I då rådande kontext var det en situation där lekmännen enbart 

erbjöds den ena medan församlingarna idag i Svenska kyrkan alltid erbjuder båda men att det 

kan vara så att visa individer känner sig tvungna att avstå från att ta emot den ena eller båda. 

Går det därmed att fråga om det väsentliga är att båda elementen erbjuds eller bör det också 

vara att alla ska kunna ta emot dem? I ”Stora katekesen” skriver Luther att den som utan skäl 

håller sig borta från nattvarden inte är att anses som kristen. Vad som skulle kunna vara en 

anledning till att göra detta anges inte. Frågan blir om man anser sig ha goda skäl och p.g.a. 

dessa väljer att avstå från ett eller båda elementen, kan man då, enligt Luther, fortfarande ses 

som kristen? Det finns en önskan om att ta del av nattvarden men man kan motivera varför man 

ej gör det. Om svaret är ja, är då erbjudandet att och önskan om att ta emot det, lika viktigt som 

                                                 
36 Augsburgska bekännelsens apologi 1985, 250–253. 
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själva mottagandet i sig av sakramentet? Innebär det då också att viljan att ta emot sakramentet 

gör att man kan få del av dess gåvor utan att faktiskt ta emot det om man för övrigt är en del i 

nattvardsgemenskapen? 

Utifrån bekännelseskrifterna borde utgångspunkten för Svenska kyrkan vara att alla ska kunna 

ta del av nattvarden då det är av största vikt och betydelse för den kristne att vara en del av 

nattvardsgemenskapen och få ta emot det som ges i sakramentet. Med avseende på den betoning 

som läggs på att hela församlingen ska ta emot både brödet och vinet bör också det finnas med 

som en viktig aspekt då beslut om nattvardselement tas. I det föregående kapitlet kunde vi se 

att det inte ges någon närmare redogörelse för vilka element som bör användas mer än att 

författarna när de skriver väljer att ange elementen som bröd och vin. Frågan blir därmed vad 

som är av störst betydelse, en viss sorts element eller att alla i församlingen kan ta emot 

nattvarden under två gestalter? 

 

4. Historiska diskussioner inom Svenska kyrkan rörande 

nattvardselementens beskaffenhet 

I följande kapitel kommer det ges en redogörelse för de diskussioner som funnits historiskt 

inom Svenska kyrkan rörande nattvardselementens beskaffenhet. I mina eftersökningar är det 

främst en händelse som kommit att vara intressant och kommer därmed att redovisas mer 

ingående. Syftet med detta kapitel är att se vilka tolkningar Svenska kyrkan gjort historiskt av 

bekännelseskrifterna med fokus på nattvardselementens beskaffenhet samt hur väl de stämmer 

överens med dem. 

4.1 Referat 

Den händelse i svensk kyrkohistoria som har kommit att kallas för den likvoristiska striden 

utspelade sig under mitten av 1500-talet och frågan om det vid brist på vin gick att bruka någon 

annan dryck vid nattvardsfirandet var det som låg till grund för stridigheterna. Av de två sidor 

som förekom i konflikten var ärkebiskop Laurentius Petri den främste företrädaren för de som 

menade att vin eller vin utspätt med vatten var den enda accepterade drycken vid 

nattvardsfirandet. Mot detta stod Västeråsbiskopen Johannes Ofeegh som hade blivit influerad 

av de kalvinister som kommit till Sverige samt hans svåger, kalvinisten Dionysius Beurraeus. 
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Även kyrkoherden i Västerås, Henricus Andreae Montanus tillhörde de som menade att man 

vid Herrens måltid lika väl kunde använda vatten, körsbärssaft eller mjöd om vinbrist förelåg.37 

Då det nordiska sjuårskriget med Danmark bröt ut 1563 försvårades anskaffandet av vin p.g.a. 

försämrade förbindelser med de vinproducerande länderna. Även om frågan om 

nattvardsdryckens beskaffenhet nu aktualiserades var detta inte starten på den likvoristiska 

striden. Redan vid riksdagen året innan hade frågan varit föremål för debatt, efter önskemål från 

kungen om ett förtydligande kring den. Det beslut som riksdagen då fattade sade att om det inte 

finns vin att tillgå för nattvardsfirandet ska prästen låta bli att fira mässa.38 

Under krigets första år hände det att så väl Ofeegh som kyrkoherden i Västerås valde att ersätta 

vinet med vatten vid nattvardsfirandet, något som kom att få stor betydelse för Laurentius Petri 

under de fortsatta striderna mot likvoristerna. Ett tilltagande problem kring vinbristen och en 

önskan från landets präster om rekommendationer för hur man skulle hantera den rådande 

situationen gjorde att Laurentius Petri den 8 februari 1564 kom med sitt herdabrev om vinbrist. 

Här gav han både förhållningsregler för vinbristen och tillbakavisade de påståenden som 

framförts mot honom. Likt Luther skrev Laurentius Petri att den första nattvarden ska vara den 

som alla följande mässor ska sträva efter att likna. Under inga omständigheter får man ändra 

Kristi instiftande och således är inte heller vinbrist något som skulle kunna ligga till grund för 

att frångå Kristi egen ordning. Hans egna ord vid instiftandet om att dricka av vinträdets dryck 

visar på att det var vin och inget annat som användes vid den första nattvarden. Laurentius 

Petris råd blir att vid brist på vin ställa in nattvardsgången alternativt blanda vinet med vatten. 

Prästerna uppmanas också att klargöra för sina församlingsbor att människans salighet inte 

faller på mottagandet av sakramentet, det enda omistliga nådemedlet är Guds ord.39 

Då påsken var en tid då folket brukade ta emot nattvarden såg kungen ett behov i att få frågan 

löst. Ärkebiskop Petri och biskoparna Ofeegh och Helsingus kallades därmed till Stockholm i 

mars 1564. Ärkebiskopen stod fast vid det han skrivit i sitt herdabrev medan Ofeegh menade 

att ett inställande av nattvardsfirandet är fel. Kristus stiftade aldrig något bud om att använda 

vin och Paulus nämner inget om det. Förhandlingarna mynnade ut i ett beslut om att vid vinbrist 

får vinet blandas med vatten eller mjöd.40 

                                                 
37 Andrén 2005, 149–150. 
38 Kjöllerström 1935, 89, 102, 200–201. 
39 Kjöllerström 1935, 198–199, 203–204. 

Andrén 2005, 150. 
40 Kjöllerström 1935, 206–208. 
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Två veckor efter överenskommelsen författar Ofeegh ett eget herdabrev där han redogör för 

denna samtidigt som han tillägger att då man ej har tillgång till vin bör man hellre fira mässa 

med vatten än att ställa in den. Detta med anledning av att det varken går emot Gud eller Kristi 

instiftelse. Följden av Ofeeghs herdabrev blev ett antal vedergällningsskrifter som båda sidor 

riktar mot varandra där man både försvarar sin egen ståndpunkt och visar på den andres brister 

och felaktigheter. I sin skrift mot Ofeegh i juli 1564 vidhåller Laurentius Petri sin hållning om 

att enbart vin eller vin blandat med vatten är accepterat som dryck vid nattvarden och att den 

som bryter mot Kristi instiftelse är att se som kättare.41 

Vinbristen blev än värre under hösten 1564 och författandet av vedergällningsskrifter fortsatte. 

Likvoristernas främsta argument i debatten var att kravet på vin inte går att belägga i Bibeln. 

Kristus ger uppmaningen om att äta och dricka till minne av honom men ger inga föreskrifter 

om vad elementen ska bestå av. Nattvarden är inte instiftad för elementens skull utan för 

människans salighet så ett undanhållande av sakramentet är ett djävulens påfund. Det är också 

att behandla de troende som om de vore syndare.42 

Mot detta hävdade Laurentius Petri att Jesus använde vin och att det är av största betydelse. 

Kristi instiftelse bör ses som ett bud och en befallning om hur nattvarden ska firas och att 

användandet av vin har varit en väl bevarad sed inom kyrkan ända sedan apostlarnas tid. Att 

använda någon annan dryck vore att förneka Kristus och hans ord. För precis som dopet måste 

förrättas med vatten måste också vin användas i nattvarden. Ärkebiskopen belyste också 

skillnaden mellan substans och accidens.43 Sakramentets substans är bröd och vin och kan ej 

förändras. Accidensen är däremot föränderlig och kan variera. Om brödet är syrat eller osyrat 

och vilken sorts vin det är hör till elementens accidenser och där ges människa friheten att välja 

medan substansen inte kan förändras eller ersättas.44 

Efter den sista av Laurentius Petris vedergällningsskrifter i januari 1565 ingrep kung Erik åter 

i striden. Då han själv inte ville fatta något beslut vände han sig till några utländska teologer, 

däribland Melanchthons lärjunge Paul Eber. Samtidigt som kungen inväntade svar från de tyska 

teologerna minskade svårigheterna att införskaffa vin vilket gjorde att den akuta krisen var över 

och det påskyndade en lösning av frågan. I april samma år var många av kyrkans ledande präster 

samlande i Stockholm och ärkebiskopen tog då tillfället i akt att samla de närvarande för att 

                                                 
41 Kjöllerström 1935, 208–210. 
42 Kjöllerström 1935, 211, 213. 
43 Lauretius Petri använder begreppen substans och accidens i ett sammanhang och på ett sätt som skiljer sig från 

hur begreppen användes i skolastisk teologi. Catholic Encyclopedia, art. ”Accident”. 
44 Kjöllerström 1935, 104, 215, 217. 
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författa ett gemensamt uttalande om den likvoristiska frågan. Resultatet blev Fundamenta som 

innehållande både argument utifrån Kristi instiftelse, den kyrkliga traditionen och citat från 

Luther fastslog att enbart vin får användas vid firandet av Herrens måltid. Då både Ofeegh och 

kyrkoherden i Västerås undertecknade detta var den likvoristiska striden över och ärkebiskop 

Laurentius Petri kom att stå som dess segrare.45 

4.2 Sammanfattning 

Under den likvoristiska striden mot kalvinisterna kom ärkebiskop Laurentius Petri att bli den 

främsta företrädaren för den lutherska kyrkan i Sverige och hans argument och ståndpunkter är 

att anse som i hög grad överensstämmande med de lutherska bekännelseskrifterna. Betoningen 

på att man ej får ändra Kristi instiftelse tycks ha varit lika stark hos Laurentius Petri som den 

var hos de lutherska reformatorerna. 

4.3 Diskussion  

Med argument som grundade sig i att den första nattvarden ska utgöra idealet för alla 

efterkommande firanden av Herrens måltid och att Kristi instiftelse inte får ändras eller 

förvanskas menade ärkebiskop Laurentius Petri att vin eller vin blandat med en måttlig mängd 

vatten är de enda alternativ som får användas vid nattvardsfirandet. En liknande retorik som 

ärkebiskopen för kan vi känna igen från de lutherska bekännelseskrifterna där man i frågan om 

nattvardens utdelande under två gestalter grundar sin argumentation på Kristi instiftelseord och 

att de under inga omständigheter får frångås. Bibelordet och att bevara den kyrkliga traditionen 

med användandet av bröd och vin tycks därmed vara de tyngsta skälen för Svenska kyrkans 

främste företrädare under den likvoristiska striden. 

Då inte någon av dessa två alternativ gick att tillhandahålla i församlingen var ärkebiskopens 

budskap att prästen skulle låta bli att fira mässa. Alternativet att fira mässa med ett utdelande 

av enbart brödet, då under förutsättning att det fanns en liten mängd vin som kunde finnas med 

vid läsandet av instiftelseorden, tycks inte ha varit ett alternativ. Att det hade inneburit en 

tillbakagång till den katolska seden att lekfolket enbart tog emot sakramentet under en gestalt 

var säkerligen grunden till att det aldrig sågs som ett alternativ och att det då var bättre att avstå 

helt från nattvardsfirandet. Detta gick att motivera med att Guds ord är den viktigaste 

förmedlaren av nåden. 

                                                 
45 Kjöllerström 1935, 214, 224–230. 

Andrén 2005, 151. 
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Laurentius Petri redogör också för skillnaden mellan nattvardens substans och accidens där den 

första är konstant och oersättlig medan den andra kan variera. Om då bröd och vin är de 

substanser man har att förhålla sig till och sedan är fri att välja dess accidenser, finns det då 

några hinder för att använda t.ex. glutenfritt bröd och alkoholfritt vin? Här är Laurentius Petri 

lika vag i sin definition som de lutherska bekännelseskrifterna som inte heller de ger någon 

närmare beskrivning av vilken typ av bröd eller vin som ska användas utan det som omnämns 

i texterna är enbart bröd och vin. Här kan det dock vara viktigt att åter vara medveten om att 

vad man uppfattar som bröd och vin kan se olika ut från tid till tid och att de alternativ vi har 

idag är annorlunda mot de som fanns när bekännelseskrifterna skrevs och Laurentius Petri 

tolkade dem.  

I resonemanget om Svenska kyrkans nattvardsbord idag kan vi se att Laurentius Petri vidhåller 

bekännelseskrifternas budskap om betydelse av Kristi instiftelseord och att ta emot sakramentet 

under en gestalt tycks inte vara ett alternativ. Då bekännelseskrifterna inte förmedlar något klart 

budskap om elementens beskaffenhet ger Laurentius Petris argumentation oss en möjlig 

tolkning av detta. Så länge elementens substans är bröd och vin är människan fri att välja dess 

accidenser och den vidare frågan blir då hur fritt man kan gå i tolkningen av vad som är bröd 

och vin? 

 

5. Svenska Kyrkans officiella uttalanden om nattvardselementens 

beskaffenhet 

Efter att ha studerat bekännelseskrifterna och de diskussioner som varit kring dem historiskt 

med avseende på nattvardselementens beskaffenhet ska jag nu se på vilka tolkningar och 

uttalanden som gjorts av Svenska kyrkan mellan 1978–2016 rörande samma fråga. Detta i syftet 

att se hur Svenska kyrkan valt att tolka bekännelseskrifterna, vilken idémässig förändring som 

kan ha skett och om denna tolkning går att anse som överensstämmande med 

bekännelseskrifterna. 

Uttalanden från biskopsmötet, centralstyrelsen och läronämnden har legat till grund för detta 

kapitel. Valet av dessa tre bygger på att de har en betydande roll i att yttra sig i för Svenska 

kyrkan viktiga teologiska och läromässiga frågor samt haft i uppdrag av kyrkomötet att utreda 

frågan om nattvardselementens beskaffenhet. 



Veronica Pålsson TLVK10 Lunds Universitet 

22 

 

5.1 Referat 1: Biskopsmötet 

Två skrivelser från Vita Bandets Riksförening och IOGT-NTO-rörelsen angående möjligheten 

till ett alkoholfritt alternativ till nattvardsvin ledde till att biskopsmötet i januari 1978, efter att 

ha undersökt hur andra kyrkor handlat i frågan samt träffat representanter för 

nykterhetsrörelsen, kom med följande rekommendationer om alternativ till nattvardsvin:  

1. Alkoholhaltigt vin varvid bör uppmärksammas möjligheten till vin med låg alkoholhalt 

2. Vin blandat med vatten 

3. Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, ”dryck som kommer från vinträd”.46  

Vidare beslöt biskopsmötet att rekommendera att beslutet om vilket vin som ska användas fattas 

av kyrkoherden, efter att denna lyft frågan med församlingens präster och kyrkoråd.47 

Vid biskopsmötet i oktober 1980 behandlades frågan om pastorala anvisningar för barns 

tillträde till Herrens Heliga Nattvard. I de riktlinjer som antogs uttrycker biskopsmötet att då 

det råder en tveksamhet kring att ge alkoholhaltigt vin till barn kan man istället använda 

alkoholfritt vin eller alkoholhaltigt vin som kraftigt utspädes med vatten.48 

Kyrkans nattvardssed var åter på dagordningen vid biskopsmötet i januari 1987 och beslut 

fattades om råd för utdelandet av nattvarden och då med speciellt fokus på frågan om intinktion. 

I biskoparnas råd kan vi läsa att ”vinet kan blandas mer eller mindre med vatten. Alkoholfritt 

vin (”det som kommer från vinträd”) kan brukas med hänsyn till alkoholskadade.”49 

Till biskopsmötet i mars 2008 förelåg en ny skrivelse med avseende på nattvardselementen och 

denna gång med en önskan om att använda druvjuice vid nattvardsfirandet. Efter samtal kring 

olika ordningar i stiften samt tidigare rekommendationer från biskopsmötet var man överens 

om att stå fast vid de rekommendationer som biskopsmötet 1978 beslutade om.50 

5.2 Referat 2: Centralstyrelsen  

Brödet och vinet i Herrens måltid – utredning om nattvardselementens beskaffenhet gjordes av 

Svenska kyrkans centralstyrelse på uppdrag av kyrkomötet efter en motion av biskop Per-Olov 

Ahrén och Sven Lenhoff 1983 om införande av anvisningar om nattvardsdryck i 

kyrkohandboken.51 Kyrkomötet valde att avslå motionen men gav centralstyrelsen i uppdrag att 

                                                 
46 Biskopsmötet 1978-01-23, 8§. 
47 Biskopsmötet 1978-01-23, 8§. 
48 Biskopsmötet 1980-10-06, 116§. 
49 Biskopsmötet 1987-01-26, 15§. 
50 Biskopsmötet 2008-03-11, 37§. 
51 Motion 1983:43. 
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utreda frågan om nattvardselementens beskaffenhet och därtill sammanhörande frågor. Den 

färdiga utredningen rekommenderades 1978 av kyrkomötet som underlag för församlingarna i 

vidare samtal om och pastoral handläggning kring dessa frågor.52 

Inledningsvis gör utredningen en redogörelse för brödet och vinet i så väl Jesu sista måltid som 

i dåtida judisk tradition. Brödet och vinet hade en specifik roll i den judiska påskmåltiden och 

över vinet skulle man läsa en tackbön, vilken endast fick läsas över verkligt vin. Vinet kunde 

utspädas med vatten men om smaken av vin försvann p.g.a. mängden vatten dög det inte längre 

till påskvin. Utifrån en läsning av Nya testamentet kan man inte säga vilken sorts bröd eller 

dryck som Jesus använde vid den sista måltiden och sammansättningen ”bröd och vin” går inte 

att finna i Nya testamentet. Med utgångspunkt i vad man idag vet om den judiska påskmåltiden 

och de tolkningar som gjorts av bibeltexterna är det mest troliga att det var osyrat bröd och rött 

vin som Jesus använde vid instiftandet av nattvarden.53 

Utifrån detta skriver författarna att firandet av nattvarden inte blir mer trovärdigt för att det sker 

på precis samma sätt som då Jesus instiftade den. Från uppmaning om att dela bröd och bägare 

till åminnelse av honom är det svårt att avgöra vilket bröd och vilken dryck som bör användas. 

Dock kan det finnas andra anledningar till att gåvorna bör likna de som Jesus hade vid 

instiftelsen. Både brödet och vinet var starka symboler för liv, glädje och tacksamhet och brödet 

var en påminnelse om hur Gud befriade sitt folk ur Egypten. Det är också viktigt att se brödet 

och vinets funktion i sammanhanget och att ett nattvardfirande utan dessa skulle innebära att 

handlingen urholkas då de i den specifika kontexten har funktionen som förmedlare av en stark 

och djup symbolik.54 

Vidare lyfter utredningen brödet och vinet i kyrkans historia och konstaterar att det funnits en 

viss variation gällande de nattvardselement som har använts. Det har förekommit osyrat och 

syrat bröd, bröd som man brutit och oblater, rött och vitt vin och vinet har varierat mellan starkt 

vin, lätt vin och vin utspätt med vatten. Trots denna variation har man alltid bevarat tanken om 

bröd och vin som de naturliga nattvardsgåvorna. Dock upplyser man om att på platser där bröd 

och vin kan vara svåra att tillhandahålla har lokala råvaror ersatt dessa som element i nattvarden 

och att de på ett bättre sätt, i dessa kontexter, förankrar nattvarden i vardagen. Tyvärr ger 

                                                 
52 Brödet och vinet i Herrens måltid, 2–3. 
53 Brödet och vinet i Herrens måltid, 6–8. 
54 Brödet och vinet i Herrens måltid, 9–10. 
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utredningen inget närmare exempel på platser där detta förekommer eller vilka råvaror som då 

används istället.55 

Avslutningsvis behandlar man frågan om brödet och vinet ur ett pastoralt perspektiv. Brödets 

beskaffenhet anges kunna vara ett problem för dem med glutenintolerans eller allergier där 

mottagande av bröd inte är möjligt. Här rekommenderas att församlingarna kan ha extra 

glutenfria oblater för de gudstjänstbesökare som önskar detta samt att prästen bör uttrycka att 

det räcker med att ta emot vinet för att få del av Kristi nåd.56 

Kring alkoholhaltigt vin lyfter man tre kritiska punkter som ses som motiv till att välja en 

alkoholfri nattvardsdryck. Dels vetskapen om att personer med en alkoholproblematik kan få 

återfall av små mängder alkohol och att det riskerar att stänga ute en grupp människor från 

nattvardsbordet. Här poängteras att det är viktigt att tydligt informera om vilken sorts dryck 

som används vid nattvardsfirandet. Den andra faktorn är frågan om lämpligheten att ge barn 

och unga alkoholhaltigt vin vid nattvarden och vilken påverkan det har på dem i framtiden och 

deras känsla kring Herrens måltid. Det sista motivet till en övergång till alkoholfritt vin vid 

nattvarden anges vara att kyrkan genom det kan visa på en medvetenhet om vilka problem 

alkohol bidrar till i samhället och att man önskar vara en motkraft till det.57 

Rörande vinet förs ett resonemang om vilka alkoholfria viner som går att klassa som vin. Av 

de två tillverkningsmetoder som finns för alkoholfritt vin går den typ av vin som 

avalkoholiserats genom upphettning under vacuum att klassa som vin medan det alkoholfria 

vin som tillverkas genom att druvsaft steriliserats och inte genomgår någon jäsning snarare är 

att betrakta som en druvsaft. Det innebär att det första alkoholfria alternativet ligger närmare 

den kyrkliga traditionen om vin vid nattvardsfirandet.58 

Avslutningsvis konstaterar man att Jesu instiftelse inte talar om något specifikt bröd eller vin 

utan att han uppmanar till att dela bröd och bägare till minne av honom. Jesu instiftelse är alltså 

inget hinder för att använda andra element i nattvarden men att kyrkans tradition, symboliken i 

dessa specifika element och vetskapen om att det sannolikt var bröd och vin som Jesus använde 

ändå är starka argument för att använda bröd och vin i firandet av Herrens måltid. Man säger 

också att praxis måste få se olika ut i olika församlingar då detta är en betydelsefull fråga för 

många. Förberedelse och förankring i den lokala församlingen är viktigare än ett enhetligt 

                                                 
55 Brödet och vinet i Herrens måltid, 15–16. 
56 Brödet och vinet i Herrens måltid, 17–18. 
57 Brödet och vinet i Herrens måltid, 18–20. 
58 Brödet och vinet i Herrens måltid, 20–21. 
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firande i hela kyrkan och därav är en dialog mellan kyrkoherden och olika representanter för 

församlingen av stor vikt.59 

5.3 Referat 3: Läronämnden  

Mellan 1978–2016 har läronämnden vid fyra tillfällen yttrat sig om nattvardeselementens 

beskaffenhet med anledning av till kyrkomötet inkomna motioner som lyft frågan om brödet 

och vinet i nattvardsfirandet. Första gången var 1983 efter en motion om alternativ till 

nattvardsvin. I sitt svar hänvisade läronämnden till biskopsmötets rekommendationer från 1978 

och att de ska ses som en för Svenska kyrkan gällande ordning.60  

Till kyrkomötet 1985 förelåg två motioner om alkoholfritt nattvardsvin. Då den ena motionen 

yrkade på en allsidig utredning om alkoholfritt nattvardsvin påminde läronämnden om det 

utredningsuppdrag som centralstyrelsen fått av 1983 års kyrkomöte. I sitt svar till motionen 

vars yrkande innehöll en uppmaning till införande av alkoholfritt nattvardsvin i kyrkan 

hänvisade läronämnden till sitt yttrande vid kyrkomötet 1983 med rekommendationerna från 

biskopsmötet 1978 som en för Svenska kyrkan gällande ordning.61 

Frågan om nattvardsdryckens beskaffenhet var aktuell även på kyrkomötena 1986 och 1987.62 

I sitt uttalande 1987 hänvisade läronämnden till sina tidigare yttranden från 1983 och 1985 med 

rekommendationerna från biskopsmötet 1978 som en för Svenska kyrkan gällande ordning. 

Förutom rekommendationerna från 1978 framhöll man att biskopsmötet även yttrat sig i frågan 

vid sitt sammanträde i januari 1987. Man välkomnade också utredningen Brödet och vinet i 

Herrens måltid och underströk betydelsen av att föra samtal utifrån den i församlingarna.63 

Senaste tillfället då läronämnden yttrade sig om nattvardselementens beskaffenhet var i 

samband med kyrkomötet 2010 där det inkom två motioner som lyfte både brödet och vinets 

beskaffenhet. Här skrev då läronämnden att ”enligt vår kyrkas tradition är Kristi närvaro i 

nattvarden inte beroende av vilken sorts bröd och vin som kommer till användning.”64 Vidare 

hänvisade man till tidigare uttalanden från läronämnden om alkoholfritt vin och de tre alternativ 

                                                 
59 Brödet och vinet i Herrens måltid, 20–22. 
60 Ln 1983:11. 
61 Ln 1985:14. 
62 1986 kom läronämnden inte med något yttrande angående motion 1986:12 om alkoholfritt nattvardsvin. 
63 Ln 1987:12. 
64 Ln 2010:10y. 
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som gavs av biskopsmötet 1978. Dock formulerar man här det tredje alternativet som ”ej 

alkoholhaltig dryck från vinstock”65 vilket är något annorlunda mot formuleringen från 1978.66 

5.4 Sammanfattning   

Ser vi till de uttalanden som Svenska kyrkan gjort om nattvardselementens beskaffenhet så 

finns det både en samstämmighet över tid och mellan de olika instanser som legat till grund för 

detta kapitel. Sedan 1978 har biskopsmötet hållit fast vid sina rekommendationer innehållande 

tre olika alternativ till nattvardsdryck. Dessa har också läronämnden hänvisat till i sina 

yttranden som en för Svenska kyrkan gällande ordning. Den enda skillnaden som går att se i 

läronämndens yttranden är den omformulering som gjordes 2010 av det tredje alternativet i 

biskopsmötets rekommendationer från ”Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, «dryck som 

kommer från vinträd»”67 till ”ej alkoholhaltig dryck från vinstock.”68 Också förtydligandet om 

att valet av bröd och vin inte är avgörande för Kristi närvaro i nattvarden hade inte uttryckts 

tidigare. 

Utredningen från centralstyrelsen förmedlar att man utifrån Bibeln inte får några tydliga 

angivelser om vilken sorts bröd och dryck som Jesus använde vid den första nattvarden men att 

såväl tradition som symbolik motiverar att använda bröd och vin vid nattvardsfirandet. Olika 

problematiker som kan uppstå beroende på val av nattvardselement tas upp men förutom att 

erbjuda glutenfria oblater och informera om vilken typ av vin som används ges inga närmare 

rekommendationer. Likt biskopsmötet 1978 skriver utredarna att beslutet om nattvardselement 

bör fattas av kyrkoherden efter dialog med anställda och församlingsrepresentanter. 

5.5 Diskussion  

Rekommendationerna från biskoparna 1978 har varit ständigt återkommande då frågan om 

nattvardselementens beskaffenhet behandlats av biskopsmötet och läronämnden. Enligt dessa 

framgår det tydligt av det första och andra alternativet att vin och vin blandat med vatten är 

möjligt att använda vid nattvardsfirandet. Hur det tredje alternativet ska tolkas kan däremot 

uppfattas som svårare: ”Nattvardsvin, ej alkoholhaltig dryck, «dryck som kommer från 

vinträd.»”69 Är det en eller tre olika beskrivningar som ges, ska alla tre uppfyllas eller bara en 

av dem? Mot denna otydlighet i formuleringen kan läronämndens yttrande från 2010 med 

                                                 
65 Ln 2010:10y. 
66 Ln 2010:10y. 
67 Biskopsmötet 1978-01-23, 8§. 
68 Ln 2010:10y. 
69 Biskopsmötet 1978-01-23, 8§. 
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formuleringen ”ej alkoholhaltig dryck från vinstock”70 ses som ett värdefullt förtydligande av 

det tredje alternativet. Enligt den kan alltså all dryck från vinstocken användas vid firandet av 

Herrens måltid och vara ett alternativ till redan nämnda vin och vin blandat med vatten. Vidare 

kan man också fråga om det finns någon inbördes ordning mellan de tre alternativen. Är alla att 

se som jämbördiga eller anges de i en ordning som man bör eftersträva då man väljer 

nattvardsdryck?  

I centralstyrelsens utredning kan vi konstatera att man inte med säkerhet kan veta vilka element 

Jesus använde vid instiftandet av nattvarden men att det troliga är att det var osyrat bröd och 

rött vin. Trots denna osäkerhet lyfts flera skäl till varför det finns ett värde i att bevara 

traditionen med bröd och vin och att försöka efterlikna den första nattvarden så långt det går. 

Frågan blir då hur långt man vill gå i sin strävan att göra detta eller vilka delar som kan ses som 

accepterade att frångå? 

Antagandet att bröd och vin var elementen vid den första nattvarden bygger inte enbart på 

bibeltexten utan snarare på andra källor så som historisk forskning om denna tid och judiska 

traditioner. Om vi i vår kunskap kring nattvarden har tillgång till flera källor, vilken av dessa 

väger då tyngst och vad händer om de motsäger varandra? Skulle en arkeologisk upptäckt som 

omkullkastar alla dagens föreställningar kring den judiska påskmåltiden även kunna påverka 

nattvardsfirandets utformning eller kommer bibeltexten alltid att väga tyngst? Om det är 

bibeltexten som är auktoriteten i sammanhanget så är tolkningen av nattvardselementen 

tämligen öppen då den inte ger någon tydlig utsaga om vilka exakta element som Jesus använde.  

Då bekännelseskrifterna inte ger någon närmare redogörelse för vilka element som ska 

användas i nattvarden mer än bröd och vin kan man med klarhet säga att biskopsmötets första 

och andra rekommendation är att se som i överensstämmelse med dem. Frågan som vi kommer 

tillbaka till är tolkningen av det tredje alternativet. Utredningen lyfter två olika sätt att framställa 

alkoholfritt vin på där den ena anses kunna klassas som vin och borde därmed också kunna ses 

som förenlig med bekännelseskrifterna. Gällande den andra sortens alkoholfria vin och 

druvjuice är det mer tveksamt hur de står i förhållande till bekännelseskrifterna. 

I frågan om nattvardselementens beskaffenhet är det främst betydelsen av Ordet som lyfts i 

bekännelseskrifterna, utan det är det inget sakrament. Det är Kristi instiftelseord som är det 

väsentliga och samma resonemang kan vi se i läronämndens yttrande från 2010 om att Kristi 

närvaro i nattvarden inte är ”beroende av vilken sorts bröd och vin som kommer till 

                                                 
70 Ln 2010:10y. 
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användning.”71 Det är likt bekännelseskrifterna bröd och vin som anges som element i 

formuleringen men vilken sort av dessa har alltså ingen betydelse, så länge det går att definiera 

som bröd respektive vin. Samma resonemang framförde Laurentius Petri på 1500-talet då han 

argumenterade för att det är elementens substans som är det viktiga och inte dess specifika 

accidenser. Därmed tycks det, utifrån bekännelseskrifterna och de tolkningar som gjorts av 

dessa från Svenska kyrkan, vara möjligt att använda så väl bröd med eller utan gluten som vin 

med eller utan alkohol. Det viktiga är Ordet och elementens substans i form av bröd och vin. 

Utifrån bekännelseskrifterna kan vi se att Svenska kyrkans uttalanden om nattvardselementens 

beskaffenhet i hög grad överensstämmer med dessa. Det som är osäkert är de vindrycker som 

kan finnas inom det tredje alternativet från biskopsmötet som inte går att klassa som vin. 

 

6. Svenska kyrkans officiella uttalanden om mottagande av nattvarden 

under en gestalt 

Likt föregående kapitel kommer jag i detta studera uttalanden som gjorts från Svenska kyrkans 

biskopsmöte, centralstyrelse och läronämnd under åren 1978–2016 rörande nattvardselementen 

men nu med fokus på möjligheten till att ta emot nattvarden under en gestalt. Detta för att se 

hur Svenska kyrkan ställt sig till mottagande av nattvarden under endast en gestalt och om det 

är en möjlig lösning då det råder någon form av problematik kring att ta emot ett av 

nattvardselementen. 

6.1 Referat 1: Biskopsmötet 

Vid biskopsmötet i oktober 1980 fattades beslut om antagande av pastorala riktlinjer: Om 

tillträde till nattvarden före konfirmationen. I dessa gavs både en historisk bakgrund om barns 

deltagande i nattvardsfirandet, redogörelse för 1979 års kyrkomöte, biskopsmötets åtgärder 

samt råd och anvisningar. I de sistnämnda skriver biskoparna att det i ett evangeliskt 

nattvardsfirande är en självklarhet att nattvardselementen delas ut under två gestalter, bröd och 

vin. Dock skriver de att det i barns fall kan ske ett undantag om man anser det olämpligt för 

barn att ta emot alkoholhaltigt vin eller om föräldrarna har önskemål om att barnet ska ta emot 

                                                 
71 Ln 2010:10y. 
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nattvarden enbart i form av brödet. Samtidigt görs det tydligt att det endast är att ses som ett 

undantag och att målet som bör eftersträvas är ett nattvardsfirande under båda gestalterna.72 

I januari 1987 kom biskopsmötet med nya uttalanden kring kyrkans nattvardssed. I Biskoparnas 

råd angående intinktion vid utdelandet av brödet och vinet tas frågan om en gestalt och en 

fullvärdig nattvard upp. I rekommendationerna skriver de att ”små barn kan från början nöja 

sig med brödet, utan att vår kyrka förnekar att de får del av eukaristins fulla välsignelse”.73 

6.2 Referat 2: Centralstyrelsen 

I utredningen Brödet och vinet i Herrens måltid tas frågan om mottagande av nattvarden under 

en gestalt upp på två ställen. Den första är i samband med redogörelsen för brödet och vinet i 

kyrkans historia och då mer specifikt uttalandet från biskopsmötet 1980 om barnkommunion. 

Här sägs att om föräldrarna önskar bör barnet kunna ta emot nattvarden under enbart brödets 

gestalt men att detta är att se som ett undantag då målet ska vara ett mottagande av dem båda. 

Att enbart ta emot brödet kan i barnens fall ses som en introduktion till ett senare 

nattvardsfirande under både brödet och vinets gestalt.74 

Det andra tillfället är då brödet och vinet diskuteras som en pastoral fråga och utifrån det faktum 

att det finns personer som med anledning av allergier eller andra sjukdomar inte kan ta emot 

brödet. Här säger utredarna att prästen bör informera om att man kan delta i måltiden utan att 

ta emot brödet. ”Kristi nåd och förlåtelse blir inte mindre av vår svaghet”75 utan genom att 

lyssna till tydningsorden och ta emot nattvarden under vinets gestalt får man likväl del av Kristi 

närvaro.76 

6.3 Referat 3: Läronämnden  

I de åtta motioner till kyrkomötet som lyft frågan om nattvardselementens beskaffenhet har 

frågan om ett mottagande av nattvarden under en gestalt inte varit föremål för någon av dessa. 

Inte heller de yttranden som gjorts från läronämnden i samband med dessa innehåller några 

uttalanden om möjligheten till eller avrådande från att ta emot nattvarden under en gestalt.  

6.4 Sammanfattning  

De uttalanden som gjorts av Svenska kyrkan om mottagande av nattvarden under en gestalt 

talar alla om att då det föreligger speciella omständigheter är det möjligt att ta emot nattvarden 

                                                 
72 Biskopsmötet 1980-10-06, 116§. 
73 Biskopsmötet 1987-01-26, 15§. 
74 Brödet och vinet i Herres måltid, 15. 
75 Brödet och vinet i Herres måltid, 18. 
76 Brödet och vinet i Herres måltid, 18. 
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under enbart en gestalt. Det gäller både brödet och vinet och även då man endast tar emot en av 

gåvorna får man del av den fulla välsignelsen som ges i sakramentet. Dock framhålls det att 

nattvardsfirandet i en evangelisk kyrka ska innehålla ett utdelande av båda elementen och att 

ett mottagande av enbart ett av elementen är att se som ett undantag p.g.a. specifika 

förhållanden. 

6.5 Diskussion 

Utgångspunkten för ett lutherskt nattvardsfirande ska vara ett mottagande av sakramentet under 

dess båda gestalter. Det säger Svenska kyrkan utifrån de uttalanden som man gjort och det är 

vad de lutherska bekännelseskrifterna förmedlar med om än större tydlighet. De undantag som 

dock tycks finnas i Svenska kyrkans fall är då det föreligger speciella omständigheter och då i 

regel kopplat till hälsa eller ålder. Detta gäller både mottagande av bröd och vin där man då 

inbjuder till att ta emot endast den ena av gestalterna.  

Då mottagandet sker genom enbart en gestalt lovas man likväl sakramentets fulla gåva. De 

lutherska bekännelseskrifterna medger också att man genom endast den ena gestalten kan få del 

av hela sakramentets innehåll men menar att det ändå är i motsättning mot Kristi instiftelse. 

Även då det skulle vara tillräckligt med endast det ena elementet bör man ta emot båda. Det 

som kan vara viktigt att belysa här är i vilka kontexter de olika texterna och uttalandena görs. 

För de lutherska reformatorerna var det en situation där man inte fick ta emot båda och man 

skulle motivera varför det var av största vikt att få göra det. I Svenska kyrkans fall rör det sig 

om de som inte kan ta emot och hur de ska kunna ta del av sakramentet trots detta. Det finns 

alltså en skillnad i att inte tillåtas och att inte kunna ta emot båda gestalterna men en likhet i 

strävan efter att människan ska få del av Kristi nåd.77  

I de fall då pastoral hänsyn tas och ett utdelande under en gestalt görs till specifikt berörda 

individer innebär det en avvikelse från de lutherska bekännelseskrifterna. Dock kan det ställas 

mot frågan om vikten för den kristne att få ta del av sakramentet och frågan som tidigare lyfts, 

om ett mottagande under två gestalter väger tyngre än att alls få mottaga sakramentet, blir åter 

aktuell. 

 

                                                 
77 Schmalkaldiska artiklarna 1985, 331. 
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7. Diskussion och slutsatser om möjligheten till ett inkluderande 

nattvardsbord inom Svenska kyrkan 

I detta kapitel ämnar jag föra en avslutande diskussion där de olika frågor och slutsatser som 

formulerats genom arbetets gång sammanförs och diskuteras för att slutligen se vilka 

möjligheter som finns till ett inkluderande nattvardsbord inom Svenska kyrkan. Teorin om 

delaktighet som presenterades i det inledande kapitlet kommer utgöra grunden för den 

avslutande delen. 

7.1 Systematisk-teologisk diskussion utifrån bekännelseskrifterna 

I de lutherska bekännelseskrifterna finner vi flera tydliga budskap om nattvarden och det är utan 

tvivel av största vikt och betydelse för den kristne att regelbundet ta emot nattvarden. Lika 

bestämt betonas Ordets roll för ett sant firande av Herrens måltid och att man under inga 

omständigheter får ändra Jesu instiftelse. Detta blir som tydligast då man redogör för att 

nattvarden ska utdelas under två gestalter och till hela församlingen. Det som däremot inte tas 

upp något närmare är frågan om nattvardselementens specifika beskaffenhet. Bröd och vin 

används genomgående i resonemanget kring nattvardselementen men valet av dessa element 

motiveras inte. 

Med utgångspunkt i detta är det viktigt att vara medveten om den kontext som 

bekännelseskrifterna skrevs i och hur den skiljer sig från idag. Likt vi tolkar Bibeln i ljuset av 

sin tid bör vi också tolka bekännelseskrifterna för att se hur de kan tala till kyrkan idag. Alla 

författare är präglade av sin kontext och så även de lutherska reformatorerna. För dem var bröd 

och vin som nattvardselement förmodligen en självklarhet och därför inget som behövde 

diskuteras eller motiveras. Det är heller inte troligt att det fanns någon större medvetenhet kring 

födoämnesallergier eller problem kring alkohol. Om så varit fallet hade det säkerligen funnits 

ett resonemang kring detta då man tydligt framhåller vikten för den kristne att ta emot 

nattvarden. 

Utifrån betoningen på att ta emot nattvarden och allt det goda som ett mottagande av den medför 

landar vi i frågan om vad som är minst illa enligt bekännelseskrifterna om det föreligger en 

problematik med att ta emot något av elementen: att frångå definitionen bröd och vin eller att 

frångå mottagandet under två gestalter? Båda kan tolkas som ett avsteg från Jesu instiftelse men 

borde ses som ett bättre alternativ än att avstå helt. 
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Betydelsen av nattvarden i form av relationsbyggande och delaktighet i en gemenskap nämns i 

delar av bekännelseskrifterna då nyttan med sakramentet beskrivs. Just denna parameter, att 

man i mottagandet av nattvarden innesluts i en närmare gemenskap med Gud och alla kristna 

syskon, både de nära och långt borta, de som levt innan oss och kommer att komma efter, är 

något som borde betänkas och ställas mot vikten av att strängt följa övriga principer från 

bekännelseskrifterna. Speciellt då gemenskapsaspekten är något som betonas i Nya testamentet 

och borde ses som av lika stor betydelse att följa som andra delar av Jesu instiftelse och 

budskap. 

Att bekännelseskrifterna inte i lika hög grad lyfter fram den förenande kraften i nattvarden visar 

på att man i sina ställningstaganden till utformandet av nattvarden kan behöva väga in även 

andra källor och argument. Så väl de bibliska texterna som kyrkans tradition bör ses som viktiga 

delar i detta både utifrån perspektivet att den lutherska kyrkan är en del av en större kristen 

gemenskap och det faktum att det kristna nattvardsfirandet pågått i närmare 1500 år innan den 

lutherska nattvardsseden utformades. 

Om vi utifrån bekännelseskrifterna ska fastställa vilka nattvardselement som är i enlighet med 

dem och definitionen ”bröd och vin” är det som vi har att förhålla oss till är min uppfattning att 

bröd både med och utan gluten är att anse som bröd och därmed möjliga att använda. Förutom 

vin och vin blandat med vatten bör också alkoholfritt vin som avalkoholiserats kunna användas 

som nattvardsdryck. Till skillnad från druvjuice och den andra sorten av alkoholfritt vin, som 

är att se som druvsaft, är det alkoholfria vinet som avalkoholiserats tillverkat av jäst druvsaft 

och har egenskaper som gör att det uppfattas som vin. Dess substans är därmed att se som vin 

samtidigt som dess accidens skiljer sig något från vin med alkohol eller vin blandat med vatten. 

Men då dryckens substans och ej dess accidens är det som är av betydelse bör avalkoholiserat 

vin kunna användas som nattvardsdryck. 

Vilka element som användes vid instiftandet av nattvarden kan man inte veta säkert och genom 

kyrkans historia har en viss variation kring elementen förekommit även om traditionen med 

bröd av vete och vin av vindruvor bevarats. Det tycks inte heller vara någon fråga av större vikt 

för de lutherska reformatorerna utan de betonar istället något annat, Ordet. Det är helt avgörande 

för att man ska kunna tala om ett sakrament och utan Ordet är elementen blott vanligt bröd och 

vin. Ordet tycks stå över elementen och uttalandet från läronämnden om att ”enligt vår kyrkas 

tradition är Kristi närvaro i nattvarden inte beroende av vilken sorts bröd och vin som kommer 
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till användning”78 ett förtydligande av detta. Dock hade man kunnat önska att det i samma 

uttalande också klargjorts vad som är det grundläggande för denna gudomliga närvaro i 

nattvardsgåvorna. Då man inte med säkerhet kan veta vilken sorts bröd och dryck som Jesus 

använde vid instiftandet av nattvarden och Ordet är det som är av störst betydelse, är då 

elementens specifika beskaffenhet en fråga som ska kunna stå i vägen för människors möjlighet 

att ta emot nattvarden? 

Att Jesus vid instiftande av nattvarden använde två element och uppmanade till att dela dessa 

till minne av honom är desto tydligare. I fråga om antalet gestalter vid utdelandet av nattvarden 

måste vi förstå bekännelseskrifterna i sin kontext där man betonade vikten av att följa Jesu 

instiftelse utifrån en situation där man bara fick del av brödet. Idag erbjuds alla att dela både 

brödet och kalken men istället kan man se den omvända situationen, möjligheten finns men 

vissa kan inte ta emot dem beroende på elementens beskaffenhet. Om vi återvänder till vikten 

av att ta emot nattvarden, är ett mottagande av båda gestalterna viktigare än att kunna ta emot 

något alls? Att Jesus instiftade nattvarden under två gestalter är ett faktum om vi läser Nya 

testamentet men i samma texter kan vi också läsa om hans bemötande mot de svaga och utsatta. 

Utan att säga att personer som inte kan ta emot båda elementen är svaga eller utsatta bör det 

kanske också vara en fråga som kyrkan reflekterar kring i synen på mottagandet av enbart en 

gestalt. Då Jesus säger att alla ska dela måltiden, är det då främst en uppmaning om att alla ska 

få del av sakramentets gåva eller att alla ska ta emot måltiden på samma sätt? 

7.2 Praktisk-teologisk diskussion utifrån Caroline Gustavssons modell 

Utifrån modellen om delaktighet finner jag att det främst är delarna om autonomi och 

tillhörighet som är viktiga att lyfta i frågan kring ett inkluderande nattvardsbord. Att det finns 

en vilja till att delta och att interagera med övriga i församlingen ses som en förutsättning i 

sammanhanget. 

Möjligheten att göra ett självständigt val och bestämma över situationen blir enligt min tolkning 

att man ges förutsättningar att själv välja om man vill ta emot nattvarden och därmed vara en 

del av den gemenskapen. För att kunna göra det valet krävs att man dels vet vilka element som 

används och att man utifrån den vetskapen kan avgöra om det är möjligt att ta emot dem. Om 

så är fallet finns därmed förutsättningarna att kunna göra ett eget val om huruvida man önskar 

vara en del av sammanhanget eller ej. Om informationen uteblir eller att de element som 

                                                 
78 Ln 2010:10y. 
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används inte kan tas emot av individen försvinner däremot möjligheten att kunna göra ett eget 

självständigt val då man istället blir beroende av beslut som tagits av någon annan. 

I modellen görs en åtskillnad mellan formell och informell tillhörighet där den första bygger på 

en delaktighet i aktiviteten genom en tillhörighet i gruppen medan den andra poängterar 

betydelsen av att uppleva sig som socialt accepterad i sammanhanget där aktiviteten sker. Om 

man upplever sig som socialt accepterad är något individuellt och det är därmed svårt att säga 

vad som skapar den största känslan av detta. Känner en person som bara kan ta emot en av 

gestalterna sig mindre accepterad än de övriga i församlingen som delar både brödet och kalken 

eller innebär möjligheten att få ta emot en gestalt, och då uttalat att man likväl får del av hela 

sakramentets gåva, att man upplever ett speciellt hänsynstagande utifrån sina förutsättningar? 

Ett mottagande av en gestalt gör att man kan vara en del av aktiviteten och därmed ha en formell 

tillhörighet. Om man dessutom känner en informell tillhörighet kan däremot säkerligen variera 

från person till person beroende på hur man ser på nattvarden. Till detta kan också andra 

individers önskemål om nattvardens utformande och innehåll tilläggas. Vilken tillhörighet 

kommer de som förespråkar de traditionella nattvardsgåvorna känna vid en övergång till 

glutenfritt bröd eller avalkoholiserat vin? 

Faktorn om makt och att kunna få igenom sin vilja är i sammanhanget ytterst komplex då 

nattvarden för många är mycket viktig och därmed också något som man vill ska utformas 

utifrån ens egen uppfattning om vad som är rätt. Att det samtidigt som det finns personer som 

inte tål alkohol också finns de som inte tål druvjuice gör situationen svår om man önskar 

inkludera alla i nattvardsgemenskapen.79 Vems vilja ska få företräde och vilka motiv väger 

tyngst? 

7.3 Slutsatser 

Ser vi till de tolkningar som gjorts av Svenska kyrkan, både historiskt och de senaste åren, kan 

vi se att Laurentius Petri under mitten på 1500-talet betonade vikten av att hålla sig till Jesu 

instiftelse och att det är elementens substans, bröd och vin, som är det centrala och inte deras 

accidenser. Detta överensstämmer i hög grad med bekännelseskrifterna. De senaste årens 

tolkningar där ej alkoholhaltig dryck från vinstock ansetts som godkänd nattvardsdryck samt 

att det vid speciella omständigheter är möjligt att enbart ta emot ett av nattvardselementen 

innebär en viss avvikelse från bekännelseskrifterna, men en avvikelse som är försvarbar. 

                                                 
79 Tillsatser 2016. 
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När vi sammanför modellen för delaktighet med de slutsatser som dragits kring de lutherska 

bekännelseskrifterna kan vi konstatera att det finns en svårighet i att skapa ett fullt ut 

inkluderande nattvardsbord om man både vill följa bekännelseskrifterna och vill att personer 

som inte tål bröd eller vin ska kunna känna sig inkluderade. Sedan tidigare har vi sett att det 

inte bör vara något hinder att använda glutenfritt bröd utan att det som är mer tveksamt är 

nattvardsdrycken för de som inte tål alkohol. Alkoholfritt vin som avalkoholiserats är att klassa 

som vin men får fortfarande innehålla upp till 0,5% alkohol vilket kan vara problematiskt för 

vissa. Så det är här problemet gentemot bekännelseskrifterna uppstår, de som inte kan ta emot 

en nattvardsdryck som innehåller alkohol, ska de avstå helt, ta emot enbart brödet eller ska 

annan dryck än vin användas? 

Utifrån det som kommit fram i denna studie kan vi inte ge något konkret svar på den sist ställda 

frågan utan bara konstatera att Svenska kyrkan idag öppnat upp för olika möjligheter, både att 

kunna använda annan dryck och att ta emot nattvarden under enbart en gestalt, dock med 

betoning på att det är att se som ett undantag då båda elementen ska utdelas vid ett evangeliskt 

nattvardsfirande. Analysen av bekännelseskrifterna har visat att det som är allra viktigast är att 

den kristne kan få del av sakramentets gåva samt att Ordet är det som främst definierar 

sakramentet, inte de specifika element som brukas. Därmed är Svenska kyrkans sätt att hantera 

frågan att anse som försvarbart. 

Klara riktlinjer och tydlig information kan också bidra till att skapa ett mer inkluderande 

nattvardsbord. Idag ligger beslutet om elementens beskaffenhet hos kyrkoherden vilket gör att 

det kan se olika ut mellan olika församlingar. Med tydligare centrala riktlinjer om vilka element 

som ska användas skulle osäkerheten för nya församlingsmedlemmar om de kommer att kunna 

delta i nattvarden eller ej minska. Det skulle också kunna bidra till en mer enhetlig och tydlig 

kyrka och att det blir ett beslut som styrs av kyrkans identitet och inte av enskilda kyrkoherdars 

uppfattning i frågan. Från församlingarnas sida skulle man också kunna bli bättre på att 

informera om vilka element som används i nattvarden. Vissa gör redan detta på ett föredömligt 

sätt men ser vi till Svenska kyrkan i sin helhet finns det goda möjligheter till förbättring.  Ett 

kort förtydligande i agendan eller då församlingen hälsas välkommen skulle säkerligen 

uppskattas av många. 

Även då de lutherska bekännelseskrifterna varit i fokus för denna uppsats finns det anledning 

att konstatera att de inte kan stå som ensam källa då Svenska kyrkan ska reflektera över sin 

nattvardssed. Bekännelseskrifterna utgör en del av den lutherska kyrkans tradition men den 

världsvida kristna kyrkan, som Svenska kyrkan och övriga lutherska kyrkor likväl är en del av, 
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har en tradition som sträcker sig betydligt längre tillbaka än till 1500-talets reformation. Vad 

kyrkans tvåtusenåriga tradition bär med sig och vad Bibeln har att förtälja bör ses som minst 

lika viktigt i detta avseende.  

Avslutningsvis kan vi utifrån denna studie se att ett samtal om och en ökad kunskap om 

nattvarden skulle vara positivt för Svenska kyrkan och att det kommande biskopsbrevet om 

nattvarden kommer vara värdefullt i det avseendet.80 En ökad förståelse av nattvardens alla 

dimensioner och den djupa innebörd den bär på är av största vikt då man som kyrka ska 

reflektera kring vad Jesu instiftande av nattvarden betyder idag och hur man kan vara en 

nattvardsgemenskap där alla som vill vara delaktiga kan inkluderas. För Jesus sa ju om kalken, 

”Drick av den alla”.81 

 

8. Avslutning  

8.1 Sammanfattning  

Analysen i denna uppsats visar att det finns svårigheter i att skapa ett fullt ut inkluderande 

nattvardsbord och samtidigt följa allt som står skrivet om nattvarden i de lutherska 

bekännelseskrifterna. Då Ordet är det som definierar sakramentet och betydelsen av att ta emot 

det betonas starkt i bekännelseskrifterna blir den efterföljande frågan om personer som inte kan 

ta emot båda elementen ska erbjudas nattvarden under enbart en gestalt eller om andra 

nattvardselement än bröd av vete och vin av vindruvor ska användas. Båda dessa alternativ bör 

vara att föredra framför att personer ska behöva avstå från att ta emot nattvarden p.g.a. 

elementens beskaffenhet. Dock är det viktigt att de element som man väljer att använda 

fortfarande är att se som bröd och vin och t.ex. inte druvjuice. 

Utifrån denna uppsats kan det framhållas att det är av stor vikt för Svenska kyrkan att även se 

till andra källor då man reflekterar kring sin nattvardssed. Som kyrka tillhör man en tradition 

som går längre tillbaka än tiden då de lutherska bekännelseskrifterna skrevs och Bibeln samt 

kyrkans tvåtusenåriga tradition bör beaktas som lika viktiga källor i det här fallet.  

För en känsla av inkludering i nattvadsfirandet kan vi konstatera att de viktigaste aspekterna är 

att man upplever sig som socialt accepterad och att man kan göra självständiga val. Detta kan 

främjas med klarare riktlinjer och tydligare information. Slutligen kan vi se att ett vidare samtal 

                                                 
80 Biskopsmötet 2017-03-08, 31§. 
81 Matt 26:27. 
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om och reflektion kring nattvarden inom Svenska kyrkan är viktigt och kan medföra en ökad 

förundran, förståelse och fascination för nattvarden och det den är en bärare av. 

8.2. Vidare forskning  

Då nattvardens alla dimensioner inte kan rymmas i en uppsats som denna finns det många 

ytterligare perspektiv som kan och bör studeras i frågan om ett inkluderande nattvardsbord inom 

Svenska kyrkan. Vilka praktiska möjligheter eller hinder finns ute i församlingarna för detta? 

Hur upplever människor firandet av nattvarden och sin inkludering i det? Hur långt kan kyrkan 

gå i sitt pastorala hänsynstagande och finns det tillfällen då man inte kan kompromissa i sin 

vilja att inkludera alla? Förutom det bibelvetenskapliga och kyrkohistoriska perspektivet vill 

jag avslutningsvis också lyfta det ekumeniska perspektivet som något viktigt att ta med i 

beaktande. Svenska kyrkan är bara en av många kyrkor i en världsvid kristen gemenskap och 

hur påverkar valet av nattvardselement kontakten med andra kyrkor och möjligheten att en dag 

förhoppningsvis kunna dela Herrens måltid med dem?  
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