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INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Även om världens alla kyrkor och samfund (ännu) inte erkänner varandra som kyrkor tillhö-

riga den heliga, allmänneliga (katolska) och apostoliska Jesu Kristi kyrka finns det de som gör 

det – däribland Church of England (CofE) och Svenska kyrkan (SvK). Sedan 1996 ingår de 

båda i den s k Borgågemenskapen – The Porvoo Declaration (nedan Borgåöverenskommel-

sen). De anglikanska kyrkorna i Storbritannien och de nordiska och baltiska lutherska kyr-

korna förde under åren 1989–1992 samtal för att nå en synbar enhet och ett erkännande av 

varandra. Kyrkorna som 1996 skrev under 1993:års deklaration förbinder sig bl a att dela liv i 

uppdrag och tjänst, att välkomna varandras döpta medlemmar som sina egna och att välkomna  

 
personer som i någon av våra kyrkor vigts av biskop till biskops-, präst- eller diakonämbetet 

att på inbjudan och i enlighet med varje tillfälle gällande förordningar utöva sitt ämbete inom 

den mottagande kyrkan utan att ordineras på nytt.1 

 

Detta arbete hade föregåtts av Faith and Orders BEM-dokument (Dop, Nattvard, Ämbete)2: ett 

av de mest framgångsrika (ekumeniska) dokumenten i Kyrkans historia3, eftersom man där 

nådde fram till en relativ samsyn på bl a dopet. Kyrkornas världsråd slår i BEM-dokumentet 

fast att ”Jesu Kristi kyrka är en”4. De menar också att en av de viktigaste förutsättningarna för 

kyrkans synliga enhet är ”att det råder en grundläggande enighet ibland dem [kyrkorna] om 

dop, nattvard och ämbete”5.  

Svenska kyrkan och Church of England diskuterade dock tidigare, redan 1909, frågan om 

nattvardsgemenskap. En grund lades i den s k Uppsalabekännelsen från 22 september 19096 

där man erkänner varandras ämbete som giltigt. Denna tanke är emellertid inte ny. Paul Avis 

framhåller att det före 1662, när den nu gällande Book of Common Prayer (BCP1662)7 an-

togs, var möjligt för präster i lutherska och reformerta kyrkor, även om de inte var vigda av en 

biskop, att tjänstgöra i Church of England utan att ordineras på nytt.8 I och med BCP1662 var 

det inte längre möjligt, då den förutsätter biskoplig ordination för präster för att de skall kunna 

                                                
1 Borgådeklarationen 1998, s. 32. 
2 BEM = Baptism, Eucharisti & Ministry. På svenska: Dop, Nattvard och Ämbete. 1999. 
3 Brodd & Weman 2012, s. 63. De bygger bl a på Hagberg 2011. 
4 BEM 1999, s. 3. 
5 BEM 1999, s. 3. 
6 Tro, bekännelse, lära: Svenska kyrkans grundläggande dokument 1993; Lyttkens 1970, s. 208-217. 
7 Book of Common Prayer 1662. 
8 Avis 2002, s. 65. 
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tjänstgöra i CofE. Emellertid, biskopen av Derby, John Bramhall (1594–1663) pekar på att 

vissa kyrkor, däribland den svenska, har bevarat den apostoliska successionen och har ett gil-

tigt episkopat.9 Detta borde i så fall innebära att svenska präster rent teoretiskt kunde tjänst-

göra i CofE även efter 1662. Hur det förhöll sig i verkligheten är inte ämnet för denna upp-

sats, varför en sådan diskussion lämnas. 

Syftet med denna uppsats är istället att jämföra de nu gällande liturgierna för prästvigning i 

Church of England, The Book of Common Prayer 1662 och Common Worship 2000 med 

prästvigningsliturgin i Svenska kyrkan, Den Svenska kyrkohandboken del II 1987. Utifrån 

studiet av liturgierna är det min avsikt att undersöka om dessa är teologiskt utbytbara mot 

varandra, i ljuset av vad Borgådeklarationen stadgar om utövandet av ämbetet i varandras 

kyrkor. De båda bekännelseskrifterna Augsburgska bekännelsen (SvK) och Thirty-Nine Ar-

ticles (CofE) menar att liturgierna inte behöver vara lika för att vara giltiga.10 Min hypotes är 

att det går att finna ett antal kännetecken som är gemensamma för vigningarna, vilket får som 

konsekvens att de är teologiskt utbytbara mot varandra. Brodd och Weman kallar dessa kän-

netecken för Katolicitetsmarkörer11, det vill säga något som ger uttryck för vad Kristi kyrka i 

vid bemärkelse tror och lär, eller det som Brodd betecknar som ”magnum consensus, frågan 

om det överallt antagna.”12 Det är alltså fråga om sådana beståndsdelar, t ex hymnen ”Veni 

Sancte Spiritus”13, som är gemensamma i de båda undersökta kyrkorna.  

Konkretiserat blir uppsatsens frågeställningar följande: 

• Är vigningsliturgierna teologisk utbytbara mot varandra? 

• Är det möjligt att, teoretiskt och oaktat kyrkorättsliga aspekter, vigas för Church of 

England i Svenska kyrkan och vice versa givet vigningsliturgiernas teologiska in-

nehåll? 

 

AVGRÄNSNING 
Undersökningen begränsas till de nu gällande prästvigningsliturgierna i Church of England 

och i Svenska kyrkan. För Church of England undersöks dels Book of Common Prayer 1662 

(nedan BCP1662) som alltjämt är den gällande och normerande gudstjänstboken14, samt 

                                                
9 Avis 2002, s. 110. 
10 Thirty-Nine Articles, XXXIV, i BCP1662, s. 625. Se Augsburgska bekännelsen, art. VII. I: Svenska kyrkans 
bekännelseskrifter, Svenska kyrkan 1985a. 
11 Brodd & Weman 2012, s. 23. 
12 Brodd 1992, s. 29. 
13 SvPs 361 
14 The Canons of the Church of England 2012, Canon A3–A4, s. 5–6. 
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Common Worship 2000 (nedan CW) som antagits som ett komplement till BCP1662 och som 

är den nu mer vanligaste gudstjänstboken. De två upplagorna BCP192815 och Alternative Ser-

vice Book 1980 (med varianter) kommer inte att beröras då ingen av dessa längre gäller.  

För Svenska kyrkans del begränsar jag mig till Den Svenska kyrkohandboken del II 1987 

(nedan HB1987) som gällde när Borgådeklarationen undertecknades och som alltjämt är den 

gällande gudstjänstboken i Svenska kyrkan. En ny handbok är under förberedande, men om 

denna också kommer att innehålla nya ordningar för vigningshandlingar är i nuläget (2013) 

okänt. Det material som hittills utkommit berör endast de ordinarie gudstjänsterna och kyrk-

liga handlingar, dvs. dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Trots att BCP1662 är normerade, kommer jag huvudsakligen att inrikta mig på CW2000 – 

dels för att en snabb genomgång av stiftens hemsidor visar att det, med några få undantag, är 

den ordning som används i stiften och dels för att jag därmed får två ordningar som ligger 

relativt nära varandra i tid att jämföra.   

En möjlighet hade också varit att titta på agendor från prästvigningarna för att se hur de de 

facto gestaltar sig. Emellertid har ett insamlande av ett tillräckligt antal agendor från ett repre-

sentativt antal stift i såväl Church of England som i Svenska kyrkan med hänsyn till den till-

gängliga tiden bedömts som ogörligt. Vad dessa agendor skulle kunna tillföra är till exempel 

svar på hur vigningen gestaltas, och om det finns moment som skiljer sig mellan stiften inom 

kyrkorna (utifrån givna ramar och tillåtna variationer). Eftersom studien inte inriktar sig på 

lokala variationer, utan på den teologiska helheten har jag bedömt att gudstjänstagendor i den 

meningen inte skulle tillföra någonting som på något sätt är avgörande för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. 

Church of Englands bekännelse består av The Thirty-Nine Articles16 och The Book of 

Common Prayer17, i vilka prästvigningen regleras. Även om de kyrkorättsliga aspekterna inte 

kommer att beaktas för uppsatsens slutsats kommer jag att använda The Canons of the Church 

of England18 för diskussion när så är erforderligt. Svenska kyrkan regleras dels av Kyrkoord-

ningen och dels av de vägledande bekännelseskrifterna, däribland Augsburgska bekännelsen. 

                                                
15 Förslaget till ny gudstjänstbok, BCP 1928, godkändes inte av parlamentet, men biskoparna beslöt att den fick 
användas i alla fall. Se Beaken 2012, s. 154. 
16 Book of Common Prayer 1662, Cambridge, s. 611–629. Se The Canons of the Church of England, 6th edition, 
2000, Canon A1, s. 4. Edward Bouverie Pusey, en av Oxfordrörelsens förgrundsgestalter, menade att ”The 
Augsburg Confession (1530) is ’venerable’, the first Protestant confession, and a ’monument of unshaken faith’, 
dear to Anglicans as the source of much in their own Articles of Religion.” Avis 2002, s. 226. 
17 The Canons of the Church of England 2012, Canon A3–A4, s. 5–6. 
18 The Canons of the Church of England 2012. 
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Dessa båda kommer i viss mån att diskuteras tillsammans med de engelska bekännelse- och 

lärodokumenten för att kunna göra relevanta jämförelser. 

Viktigt att påpeka är också att jag i denna uppsats inte arbetar med de (kyrko-) rättsliga 

aspekterna av prästvigningen. Här är det endast den teologiska sidan av prästvigningarna som 

jämförs och diskuteras. Vidare handlar det här inte om huruvida de olika ordningarna god-

känns eller är giltiga. Ett sådant uttalande finns redan i Borgådeklarationen och det finns ing-

en tvekan om att man erkänner varandras vigningar som giltiga.19 Giltighetsaspekten är heller 

inte en teologisk fråga, utan en kyrkorättslig d:o, vilket också gör att den inte berörs här. Jag 

har heller inte bedömt det som relevant för undersökningen att föra en diskussion om giltig-

het, av ovan nämnda skäl. 

TIDIGARE FORSKNING 
Det aktuella ämnet – en jämförande studie av prästvigningsliturgier – inom kyrkovetenskap 

är, så långt det är känt för mig, tämligen obeforskat. Inom kyrkohistoria däremot, finns en hel 

del skrivet om ämbetet och prästvigningen/ordinationen. Ett aktuellt exempel är en bok av 

Robert Reiss. Den publicerades i februari 2013 av förlaget Church House Publishing, London. 

Robert Reiss har tittat på antagningsförfarandet inom Church of England med anledning av att 

det i år 2013 är etthundra år sedan man började välja ut kandidater i organiserad form. Boken 

berör också framväxten av teologiska colleges, kvinnliga präster och non-stipendiary ministry 

(ung. obetalda präster).20  

James F. Puglisi publicerade i slutet av 1990-talet (1996–1999) ett trebandsverk där han 

undersöker ordinationsriten/prästvigningsliturgin från romerskt-katolskt-, reformert-, angli-

kanskt- och lutherskt perspektiv. Han har studerat både äldre och modernare liturgier och jäm-

för och kommenterar dem. Han gör också en komparativ studie av riterna, vilket har likheter 

med den här aktuella studien. Studien täcker en stor del av historien, från kyrkans första tid 

till våra dagar. 

Hans Raun Iversen har varit redaktör för Rites of Ordination and Commitment in the Chur-

ches of the Nordic Countries som jämför utveckling och praxis i de nordiska kyrkorna. Förfat-

tarna diskuterar såväl diakon- som präst- och biskopsvigningar i ett historiskt och nutida per-

                                                
19 ”Vi erkänner varandras ordinerade ämbeten som gåvor från Gud och som redskap för hans nåd, utrustade inte 
endast med Andens inre kallelse, utan också med Kristi uppdrag genom hans kropp, som är kyrkan”. (s. 31) och 
kyrkorna förpliktar sig ”att välkomna personer som i någon av våra kyrkor vigts av biskop till biskops-, präst- 
eller diakonämbetet att på inbjudan och i enlighet med vid varje tillfälle gällande förordningar utöva sitt ämbete 
inom den mottagande kyrkan utan att ordineras på nytt”. (s. 32) Borgådeklarationen, 1998. 
20 Reiss 2013. 
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spektiv, vilket mynnar ut i en diskussion om ekumeniska och liturgiska perspektiv på vig-

ningshandlingarna.21 

J. Robert Wright skrev om ordination i den ekumeniska rörelsen 1981. Artikeln belyser 

både historiska och nutida förhållanden. Den diskuterar apostolicitet och riten i sig i förhål-

lande till den ekumeniska rörelsen. Artikeln rör sig dock i tiden före den aktuella undersök-

ningsperioden, vilket i sig inte nödvändigtvis utgör ett problem.22  

Biskop David Stancliffe, Salisbury, har skrivit en artikel om ekumenik och liturgi, och han 

frågar sig inledningsvis hur liturgiforskare har kommit att vara ense om så mycket. Steg för 

steg analyserar han sedan de senaste årens ekumeniska utveckling, och menar att drivkraften 

har varit en strävan att förverkliga Kristi kyrkas enhet, och en strävan efter att erkänna 

varandra är ett sådant steg. Artikeln inriktar sig främst på liturgin som helhet, men tar ändå 

upp viktiga strävanden som kan vara relevanta för studier likt denna.23 

En liknande studie som den här föreliggande, men betydligt mer omfattande och i fråga om 

diakonvigningen, har Tiit Pädam gjort. Han har utgått från ett ecklesiologiskt perspektiv där 

han jämför och diskuterar diakonvigningen i de av borgågemenskapens medlemskyrkor som 

har detta. Han diskuterar bland annat vigningens struktur som ett Ordo, vilket är relevant 

också för denna studie.24 

För diskussioner kring katolicitetsmarkörer har Sven-Erik Brodd bidragit med ett flertal 

verk, däribland i Diakonatet. Från ecklesiologi till pastoral praxis med en diskussion kring 

vigningstjänst och ämbete som genom sin varaktighet och kollegialitet över tid i sig blir en 

katolicitetsmarkör.25 Tillsammans med Gunnar Weman har Sven-Erik Brodd nyligen också 

givit ett relevant bidrag och diskussionsunderlag i boken Kyrka i olika meningar26 där de ut-

går från olika texter och förser dessa med ecklesiologiska kommentarer. Ett exempel är bis-

kop Jonas Jonsons tal vid Svenska kyrkans jubelfest 1993, vars avslutande del återges och 

diskuteras hos Brodd och Weman. I talet trycker biskop Jonas särskilt på Svenska kyrkan som 

”en evangelisk kyrka oupplösligt förenad med den ena, heliga, allmänneliga och apostoliska 

kyrkan.”27 Ett sådant uttalande är en klar katolicitetsmarkör, som är aktuell för denna uppsats. 

Under rubriken Prästen som Kristi tjänare i världen lyfter de också fram Ingemar Birgerssons 

prästmötesavhandling för Göteborgs stift 1999, där Birgersson diskuterar prästens identitet 
                                                
21 Raun Iversen 2006. 
22 Wright 1981. 
23 Stancliff 2008. 
24 Pädam 2011. 
25 Brodd 1992. 
26 Brodd & Weman 2012. 
27 Jonson, Jonas. I: Brodd & Weman 2012, s. 60. 
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utifrån Kristi kallelse, likaså Luthers representationsteologi.28 Ett sådant bidrag är viktigt för 

en diskussion kring vad prästvigningen är och hur den skall förstås, såväl från ett inomkyrk-

ligt som i ett ekumeniskt perspektiv.  

I Church of England har ända sedan reformationen skrivits mycket kring katolicitet, vilket 

framgår av Avis29, och i slutet av 1800-talet gjorde The Rev. Frederick George Lee en under-

sökning av The Validity of The Holy Orders of The Church of England30 i vilken han sökte 

klarlägga huruvida Church of Englands vigningshandlingar stod i kontinuitet med den tidiga 

kyrkans i en obruten tradition. Han sökte där efter vad som kan karaktäriseras som katolici-

tetsmarkörer för att legitimera giltigheten i en vidare kontext. Lees arbete blev ett viktigt in-

slag i en tid när Church of England delvis befann sig i kris, inte minst på grund av de olika 

teologiska strömningar som fanns och där legitimiteten i vigningen i vissa fall ifrågasattes av 

Oxfordrörelsen och dess förgrundsgestalter.31 

METOD 
För att kunna besvara frågorna och uppfylla syftet kommer jag i denna uppsats att använda 

mig av en komparativ metod, där jag kvalitativt undersöker och jämför de olika prästvig-

ningsliturgierna. Från Borgåöverenskommelsen kommer jag att plocka ut ett antal katolici-

tetsmarkörer som i någon mån kan anses vara grundläggande, om än inte avgörande, för 

prästvigningen. Jag kommer därefter att undersöka huruvida prästvigningsliturgierna innehål-

ler dessa, och om de skiljer sig, diskutera vad detta får för konsekvenser eller implikationer. 

Samtidigt kommer jag också att titta på specifika moment i liturgierna och göra en jämförelse 

av gestaltningen. Som nämnts under avgränsningar kommer jag att undersöka gestaltningen 

på grundval av vad som står i liturgierna och i kommentarerna till dessa, och inte utifrån 

gudstjänstagendor.  

BEGREPP  
I uppsatsen använder jag begreppet katolicitetsmarkörer som ett huvudbegrepp. Detta måste 

preciseras för att vara användbart för analysen. Med en katolicitetsmarkör avses en läropunkt 

eller en handling som är gemensam för den katolska kyrkan i vid mening och som uttrycker 

en enhet – en igenkänning – i tron: det som brukar kallas katolsk/allmänkyrklig tro. Katolici-
                                                
28 Birgersson, Ingemar. I: Brodd & Weman 2012, s. 91. 
29 Avis 2002. 
30 Lee 1869. 
31 Avis 2002, s. 205-264. 
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tet har i sig av Vincent av Lerins (tidigt 400-tal) definierats som Quod ubique, quod semper, 

quod ab omnibus creditum est. (ung. det som är trott överallt, alltid och av alla). Charles 

Daubeny (1745-1827), Archdeacon of Salisbury, menade att den katolska kyrkan är ”that vi-

sible society of Christians assembled under that form of government established by apostolic 

authority”.32 Dvs. (det tredelade) ämbetet i sig är en katolicitetsmarkör. Ett förslag till definit-

ion har också givits av Markus Hagberg:  
 

Katolicitetsmarkörer handlar om att en nutidsmänniska, och en människa ur vilket skede av 

kyrkans historia hon än skulle hämtas fram för att dela församlingens tro och liv i dag, däri 

skulle känna igen tro, förkunnelse och lära som uttryck för och inbjudan till att allt mer lära 

känna den uppståndne och levande Gud.33 

 

Det handlar alltså om en kontinuitet i tron och om kännetecken på densamma som är de 

samma över tid. 

I Borgådeklarationen betraktas såväl Church of England som Svenska kyrkan som kyrkor 

eller samfund tillhörande den allmänneliga, katolska (καθολικός), kyrkan och som reforme-

rade kyrkor som står i kontinuitet med sina förreformatoriska rötter. Ingen av kyrkorna ny-

grundades vid reformationen utan står i obruten kontinuitet med de första kyrkobildningarna i 

respektive land.34 När jag skriver den katolska kyrkan avses därmed den allmänneliga, världs-

vida och universella, kyrkan i obruten kontinuitet med den apostoliska tron.35 Skriver jag ro-

mersk-katolska kyrkan är det specifikt kyrkan under Påven som avses. 

När jag skriver Kyrka, med stort K, avser jag den världsvida/universella Kyrkan (dock, i 

viss mån, främst den västliga traditionen). Med begreppen Church of England och Svenska 

kyrkan avser jag de specifika kyrkorna, i direkt anslutning till dem kan jag också tala om kyr-

kan som just den kyrkan, eller samfundet som just samfundet CofE eller SvK.  

Begreppet Kyrka är i sig mångfacetterat, och måste preciseras. Jag menar i likhet med 

Borgådeklarationen i denna uppsats att Kyrkan främst är en gudstjänstfirande gemenskap och 

att kyrkan består av ämbetsbärare och lekfolk på vandring mot ett gemensamt mål – Kristi 

rike. Kyrkan är således mer än en administration eller en struktur. Kyrkan är heller inte ett 

mänskligt påfund, utan en gemenskap med Kristus och instiftad av Honom. 

                                                
32 Lyttkens 1970, s. 18. 
33 Hagberg 2011, s. 97. Se Stancliffe 2008. 
34 Borgådeklarationen 1998, s. 11. Persenius 1987, s. 65. Lyttkens 1970. Kyrkoordningen: Svenska kyrkan 2012, 
s. 3. Avis 2002, s. 192. 
35 Borgådeklarationen 1998, s. 11-31. 
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BORGÅÖVERENSKOMMELSEN 
Som ovan nämnt (se under bakgrund och syfte) är Borgådeklarationen ett resultat av många 

års diskussioner och samtal olika samfund emellan. Redan under 1800-talet började en ge-

menskap mellan Svenska kyrkan och Church of England att diskuteras. Man ville gärna ha en 

”sacramental union and clerical fellowship between England and Sweden”, och en tanke var 

att placera anglikanska präster som tjänstgjorde i Sverige direkt under svenska biskopar (istäl-

let för en särskild anglikansk) och svenska präster i Storbritannien under en anglikansk bis-

kop.36 Till Lambethkonferensen 1908 var biskopen av Kalmar, Henry William Tottie, inbju-

den och diskussioner fördes, inte minst med biskopen av Salisbury John Wordsworth. 1909 

träffades representanter i Uppsala för vidare diskussioner. Lambethkonferensen 1920 föreslog 

att präster skulle få tjänstgöra i varandras kyrkor utan inskränkningar. Svenska kyrkan gav ett 

entydigt positivt svar och en ekumenisk överenskommelse kunde träffas 1922. En av de dri-

vande krafterna efter biskop Tottie var ärkebiskop Nathan Söderblom och det var till stor del 

hans förtjänst att överenskommelsen kunde träffas37. Viktigt i diskussionerna var frågan om 

den apostoliska successionen och Church of England uppfattade att Svenska kyrkan hade be-

hållit en obruten tradition från fornkyrkan.38 För Svenska kyrkans del ansågs denna fråga inte 

lika viktig, men man konstaterade att både Svenska kyrkan och Church of England bevarat 

den obrutna successionen.39  

I början av 1900-talet medverkade svenska och engelska biskopar omväxlande vid varand-

ras biskopsvigningar, och det är i detta sammanhang som tillkomsten av Borgådeklarationen 

skall ses. Vad man ville göra var att utöka kyrkogemenskapen mellan Church of England och 

Svenska kyrkan till att gälla alla de nordiska kyrkorna samt de anglikanska kyrkorna i Storbri-

tannien. Under förhandlingarnas gång tillkom också de baltiska kyrkorna. I deklarationen ger 

man en lägesbeskrivning av var kyrkorna stod vid undertecknandet och man deklarerar sin 

gemensamma tro som kyrkor och påvisar att man har ett gemensamt uppdrag att verka som 

Kyrka i världen. En viktig utgångspunkt är att man betraktar frånvaron av enhet i Kristi kyrka 

som ”en onormal företeelse” som måste överbryggas ”så att kyrkan, genom den heliga Anden, 

                                                
36 Lyttkens 1970, s. 50-55. 
37 Brohed 2005, s. 80-81; Brodd 2005, s. 374. Samtidigt påpekar Lyttkens att frågan om interkommunion inte är 
en fråga om nattvardsgemenskap, den hade aldrig brutits, utan snarare om ett vidare samarbete kyrkorna emel-
lan. Lyttkens 1970, s. 59. 
38 Se Lyttkens 1970, s. 27. 
39 Söderblom 1916: ”Den historiska kontinuitet, som reformationen mer hos oss än annorstädes, minst i lika hög 
grad som i Englands vida äldre kristenhet, bevarat med den förreformatoriska kyrkan, kan icke från vår bekän-
nelses synpunkt innebära något företräde i och för sig. Allt kommer därpå an, huru det goda budskapet bäst når 
människorna, omskapar dem och därmed världen.” s. 134 



12 

kan framstå som en enda Kristi kropp och som ett tecken på, redskap för och försmak av Guds 

rike.”40 Samtidigt är man noga med att påpeka att enhet och uniformitet inte är samma sak, 

vilket också bekräftas av de olika bekännelseskrifterna. I Augsburgska bekännelsens artikel 

VII, om kyrkan, heter det att: 

 
Vidare lära de [de kyrkor som undertecknat bekännelsen] att en helig kyrka skall äga bestånd 

till evärdelig tid. Men kyrkan är de heligas samfund, i vilket evangelium rent förkunnas och 

sakramenten rätt förvaltas. Och för kyrkans sanna enhet är det nog att vara överens i fråga om 

evangelii lära och förvaltningen av sakramenten. Och det är icke nödvändigt, att nedärvda 

människobud eller religiösa bruk eller yttre, av människor föreskrivna former för gudsdyrkan 

överallt äro lika. Paulus säger ju: En tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader etc.41 

 

I The thirty-nine articles, art. XIX, heter det på motsvarande sätt: 
 

The visible Church of Christ is a congregation of faithful men, in which the pure Word of 

God is preached, and the Sacraments be duly ministered according to Christ’s ordinance in 

all those things that of necessity are requisite to the same.42  

 

och i artikel XXXIV: 
 

It is not necessary that Traditions and Ceremonies be in all places one, but utterly like; for at 

all times they have been divers, and may be changed according to the diversities of countries, 

times, and men’s manners, so that nothing be ordained against God’s word. Whosoever 

thought his private judgement, willingly and purposely, doth openly break the traditions and 

ceremonies of the Church, which be not repugnant to the Word of God, and be ordained and 

approved by common authority, ought to be rebuked openly, (that others may fear to do the 

like,) as he that offendeth against the common order of the Church, and hurteth the authority 

of the Magistrate, and woundeth the consciensces of the weak bretheren.  

Every particular or national Church hath authority to ordain, change, and abolish, cere-

monies or rites of the Church ordained only by man’s authority, so that all things be done to 

edifying.43 

 

  

                                                
40 Borgådeklarationen 1998, s. 17. 
41 Svenska kyrkans bekännelseskrifter 1985a, s. 59. 
42 Book of Common Prayer 1662, s. 619. 
43 Book of Common prayer 1662, s. 625-626. 
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Som nämnts ovan var en av de avgörande frågorna den om kyrkans apostoliska succession, 

men detta är något som har växlat under åren. Paul Avis skriver: 
 

Before 1662 it was possible for those canonically (but not episcopally) ordained in the Luthe-

ran or reformed churches on the continent to be licensed to minister, with or without the cure 

of souls (beneficed or unbeneficed), in the Church of England, without further (episcopal) 

ordination, provided that they could subscribe to the Thirty-Nine Articles.44 […] By the Act 

of Uniformity of 1662, the Church of England had tightened its own house rules: no one 

could now be licensed to the ministry who had not received episcopal ordination, but in itself 

that implied no judgement on the validity of the ministries of non-episcopal churches.45 

 

Church of England har genom tiderna erkänt andra kyrkors ämbete som giltigt, men möjlig-

heten att utöva sitt ämbete i CofE har över tid varierat för präster vigda i andra kyrkor. För 

Svenska kyrkans del torde förändringen 1662 inte ha inneburit några förändringar, eftersom 

man i Sverige före, under och efter reformationen har bevarat den apostoliska successionen 

genom biskoparna vilket också påpekas av den anglikanske 1600-talsteologen och biskopen 

John Bramhall, som hävdade att Svenska kyrkan (m fl) hade bevarat ”an ordinary, unin-

terrupted succession of pastors, some by the name och bishops, others under the name of se-

niors, to this day”.46  

I Borgådeklarationen diskuteras handpåläggningssuccessionen och man rekommenderar de 

kyrkor som inte har bevarat denna form att inbjuda biskopar från kyrkor med apostolisk suc-

cession att delta i handpåläggningen vid vigning av nya biskopar, och på så sätt ”ta det [hand-

påläggningens tecken] i bruk utan att förneka sin egen apostoliska kontinuitet.”47 De kyrkor 

som skrivit under deklarationen förpliktar sig också att ”normalt inbjuda varandras biskopar 

att delta i handpåläggningen vid biskopsvigning som tecken på kyrkans enhet och kontinui-

tet”. Kyrkorna förbinder sig också att ”åstadkomma lämpliga former för kollegialt och konci-

liärt rådslag vad gäller avgörande frågor om tro och kyrkoordning, liv och tjänst”.48 Det heter 

också, under rubriken Vidgat ekumeniskt engagemang, att det finns en strävan mot en vidare 

enhet, och att denna strävan måste innefatta ett ”stärkande av de band som var och en av våra 

kyrkor har med andra kyrkor på lokal, nationell och internationell nivå”.49 Det betyder inte på 

något sätt en upplösning av eller en uniformitet mellan de olika kyrkorna, men jag menar att 

                                                
44 Avis 2002, s. 65. 
45 Avis 2002, s. 126. 
46 Avis 2002, s. 110. 
47 Borgådeklarationen 1998, s. 30. 
48 Borgådeklarationen 1998, s. 32. 
49 Borgådeklarationen 1998, s. 33. 
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ett fullt utbyte av ämbetsbärare skulle vara ett led i en sådan strävan.50 Som det är idag kan 

ämbetsbärare, som vi tidigare sett, arbeta i de olika kyrkorna under vissa villkor men jag vill 

hävda att det skulle kunna gå att gå längre. I en sådan strävan finns det två pelare, den ena är 

den kyrkorättsliga och den berörs inte här. Den andra, som torde vara grunden, är den teolo-

giska och i det följande skall jag söka bringa klarhet i om två (tre) av prästvigningsliturgierna 

skulle vara utbytbara mot varandra. 

KATOLICITETSMARKÖRER 
Utifrån läsningen av Borgåöverenskommelsen lyfter jag fram följande katolicitetsmarkörer i 

prästvigningen: Bön för ämbetet, nedkallande av den heliga Anden och handpåläggning.51 

Dessa katolicitetsmarkörer är direkta handlingar som är konstituerande för ämbetet. Jag vill 

också lyfta fram katolicitetsmarkörer av bekännelsekaraktär, nämligen: bekännandet av Kyr-

kans tro52, betoning av Kyrkans enhet och gemenskap53, kollegialitet54, hymnen Veni Creator 

Spiritus eller Veni Sancte Spiritus55 och en betoning av prästämbetet som en livshållning56. 

Till katolicitetsmarkörer kan också läggas mission, evangelisation57, och undervisning, samt 

betoningen av prästen som en herde för Guds hjord58: uppdrag som följer med prästämbetet. 

Som en konsekvens av det senare vill jag slutlige lyfta fram församlingens erkännande59. Var 

och en av dessa markörer behöver en förklaring och en motivering. 

De första tre katolicitetsmarkörerna har sin givna plats dels genom kyrkornas arv och ut-

veckling före, under och efter reformationen. De har också sin plats genom Borgådeklaration-

ens betoning av att kyrkornas enhet kommer ”till uttryck i den gemensamma bekännelsen av 

den apostoliska tron [min kurs.], i det gemensamma firandet av nattvarden, som uppbygger 

Kristi ena kropp, samt i ett och samma ämbete, avskild genom bön och handpåläggning [min 

kurs.]”.60 The Rev. Frederick George Lee diskuterar i The Validity of The Holy Orders of The 

Church of England vad som är konstituerande för prästvigningen och vad som varit kontinu-

erligt i bruk ända sedan kyrkans första tid i England. Han menar, med referenser till ett flertal 

                                                
50 Jfr Pädam 2011, s. 368-376. 
51 Borgådeklarationen 1998, s. 24-27. 
52 Borgådeklarationen 1998, s. 16-17. 
53 Borgådeklarationen 1998, s. 17; 26. 
54 BEM 1999, s. 41; Borgådeklarationen 1998, s. 32; Brodd 1992, s. 130-131.  
55 Borgådeklarationen 1998, s. 27. Se Svenska kyrkan 1985b, s. 167-168. 
56 Brodd & Weman 2012, s. 96 
57 Borgådeklarationen 1998, s. 12. 
58 Borgådeklarationen 1998, s. 16. 
59 BEM 1999, s. 47. 
60 Borgådeklarationen 1998, s. 17. 
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samtida och tidigare författare, att det som är nödvändigt för prästvigningens giltighet är 1) 

handpåläggningen och 2) mottagandet av Kristi kropp och blod (nattvarden) i samband med 

vigningen, med viss reservation för det senare då bruket inte praktiserats oavbrutet överallt.61 

Handpåläggningen är utan tvekan den viktigaste katolicitetsmarkören i prästvigningen, och 

också det som i Borgådeklarationen anses som ämbetes främsta validitetshandling62, vilket i 

princip gör den nödvändig för prästvigningens giltighet. 

I prästvigningen skall också finnas en bekännelse till Kyrkans tro. Detta sker genom ett in-

stämmande i Kyrkans trosbekännelse, den apostoliska eller den nicaenokonstantinopolitanska 

trosbekännelsen. Dessa är uttryck för den katolska kyrkans tro överallt och genom alla tider 

(jfr ovan). 

Betoningen av Kyrkans enhet och gemenskap intar en viktig plats i Borgådeklarationen. 

Man menar att 
 

frånvaron av enhet [måste] betraktas som en onormal företeelse. Trots vår synd och splittring 

har den enhet vi är kallade till redan börjat komma till uttryck i kyrkan. Enheten kräver att bli 

förkroppsligad i en mer synlig, strukturerad form, så att kyrkan, genom den heliga Anden, 

kan framstå som en enda Kristi kropp och som tecken på, redskap för och försmak av Guds 

rike. Enligt detta sätt att se är alla nuvarande samfundstraditioner provisoriska. […] Synlig 

enhet skall emellertid inte förväxlas med uniformitet. ”Enheten i Kristus skänkes oss inte 

trots mångfalden och i motsättningen till denna utan med och i mångfalden.” Eftersom denna 

mångfald svarar mot den heliga Andes många gåvor till kyrkan, är mångfalden av grundläg-

gande kyrklig betydelse, med konsekvenser för alla delar av kyrkans liv. […].63 

    

Också Daubeny pekade på enheten som en viktig katolicitetsmarkör. ”If it be true that Christ 

formed only one Church, there can be but one communion in it.”64 Brodd och Weman fram-

håller också, att i Augsburgska bekännelsen var ”katolsk” ett honnörsord och målsättningen 

var att bevara enheten i Kyrkan. Något sådant som en ”luthersk kyrka” eller ”protestantisk 

kyrka” fanns inte och kom inte att finnas förrän långt senare.65 

                                                
61 Lee 1869, s. 77–80. Lee nämner sex punkter som hörde den medeltida prästvigningen till: 1) Handpåläggning 
och bön, 2) Överlämnande av kalk och patén, 3) Kandidatens iklädande av korsad stola och mässhake, 4) 
Chrismasmörjning på händerna eller pannan eller båda, 5) Lydnadslöfte till biskopen och 6) Mottagandet av 
nattvarden i samband med vigningen. Se äv. Brilioth som skriver: ”En viss osäkerhet råda, om en person, som 
döpt i ett annat kristet samfund och icke inom den svenska kyrkans ordning konfirmerats, kan prästvigas. Det 
riktiga synes i detta fall vara, att ordinanden bör ha begått nattvarden efter svenska kyrkans ordning – detta förut-
sätter icke med nödvändighet konfirmation.” Brilioth 1946, s. 155. 
62 Borgådeklarationen 1998, s. 17. Se t ex Apg. 6:6, 8:17, 13:3, 19:6, 1 Tim 4:14 och 2 Tim 1:6. 
63 Borgådeklarationen 1998, s. 17. 
64 Lyttkens 1970, s. 18. 
65 Brodd & Weman 2012, s. 299-301. 
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Kollegialiteten hör samman med kyrkans enhet. Brodd föreslår kollegialiteten som ett ömse-

sidigt beroende ”mellan de olika lemmarna i Kristi kropp”66 och såväl BEM-dokumentet som 

Borgådeklarationen är tydliga med att kollegialiteten är grundläggande. Om Kyrkan endast är 

en måste alla hennes ämbetsbärare stå i gemenskap med varandra, och sträva efter att disku-

tera hela Kyrkans angelägenheter genom kollegiala samråd. Kollegialiteten får konsekvenser 

för hur man ser på det gemensamma uppdraget och också för ett utbyte av ämbetsbärare olika 

samfund emellan. Samtidigt påpekar man, att ämbetet finns i en spänning mellan personliga, 

kollegiala och gemenskapliga dimensioner, där ingen av dessa aspekter bör överbetonas på 

bekostnad av de andra.67 Biskopsrollen måste alltså vila på dessa grundpelare och utövas så, 

att samtliga aspekter finns med men utan att någon av dem tar överhand. Samma spänning 

torde finnas mellan att verka i det egna samfundet som att verka över samfunds eller kyrko-

gränser. Redan från första början har kollegialiteten biskopar, präster och diakoner emellan 

varit grundläggande. Biskoparna har sedan tidigt handlat efter gemensamt samtycke, om detta 

vittnar bl a Kanones från kyrkomötet i Antiochia (341) där det i tionde punkten står, att bisko-

pen inte får företa sig något utöver sina stiftsbefogenheter (t ex att viga präster och diakoner) 

”utan de övriga biskoparnas samtycke.”68 

Eckerdal et al diskuterar i utredningen inför kyrkohandboken 1986/87 vigningshymnerna 

Veni Creator Spiritus eller Veni Sancte Spiritus. De framhåller att den förra ”nog inte [har] 

brukats vid vigningar i Sverige efter reformationen” men att den internationellt sett har ”en 

bred och stark förankring som vigningssång”69. Övergången skedde i samband med reformat-

ionen, och Martin Luther ersatte den dittills använda Veni Creator Spiritus med antifonen 

Veni Sancte Spiritus70, och Puglisi lyfter fram den senare, på svenska, som avslutning på vig-

ningsbönen i Laurentius Petrii kyrkoordning 157171. Märkligt nog nämner Lee den inte alls, 

men Veni Creator Spiritus finns däremot med i BCP166272 och Puglisi lyfter fram kontinuite-

ten när han diskuterar prästvigningen i del olika utgåvorna av Book of Common Prayer.73 

Betoningen av prästämbetet som livshållning visar på prästämbetet som någonting mer än 

ett yrke. När någon vigs till präst är det för livet och vigningen är helt oupplöslig oavsett om 

                                                
66 Brodd 1992, s. 131. 
67 BEM 1999, s. 41. 
68 SPB I 1998, s. 183. 
69 Svenska kyrkan 1985b, s. 167-168. 
70 Puglisi 1997, s. 7. 
71 Puglisi 1997, s. 57-60. 
72 Book of Common Prayer 1662, s. 578; 2007, s. 97. 
73 Puglisi 1996, s. 114. Variationer av Book of Common Prayer utgavs 1549, 1552, 1559 och 1662. 
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ämbetet utövas eller inte.74 Ett erkännande av ämbetet som livslångt och oupplösligt får också 

konsekvenser för hur man ser på ämbetet, och frågan om nyordinering. Det torde också, vilket 

vi skall se längre fram, få konsekvenser för de löften som avläggs i prästvigningen. 

Kyrkans uppdrag har sedan den allra första tiden varit att missionera, evangelisera och un-

dervisa och detta uppdrag är givet i Jesu missionsbefallning, Matteus 28:19-20: ”Gå därför ut 

och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 

och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.” Jämför Svenska kyrkans kyrkoordning, 

som fastställer att ”Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva under-

visning samt utöva diakoni och mission.”75 Såsom församlingens tjänare är det således präs-

tens uppdrag att verka för detta. 

 BEM-dokumentet och Borgådeklarationen lyfter båda fram prästens uppdrag att vara 

herde för Guds hjord och det heter i BEM-dokumentet att ”Presbyterer [präster] har särskilt 

ansvar för att göra medlemmarna [i den världsvida Kyrkan] beredda för deras kristna liv och 

tjänst”76 och i Borgådeklarationen säger man att ”vi [undertecknarna] tror, att det ordinerade 

ämbetet finns inom kyrkans gemenskap för att tjäna hela Guds folk i dess uppdrag.”77 Puglisi 

pekar på, när han diskuterar den apostoliska traditionen från 300-talets Rom, att herdeuppdra-

get specifikt ges till prästen i och med chrismasmörjelsen av händerna78 medan herdeuppdra-

get i Laurentius Petrii kyrkoordning åkallas genom vigningsbönen79 och samma sak gäller i 

Book of Common Prayer 1549 och 1552, samt 1662 (i olika lydelser)80. 

I och med herdeuppdraget är det också väsentligt att den som vigs till präst får församling-

ens erkännande och redan från första tid är detta ett kriterium. När lärjungarna skulle utse 

medhjälpare kallades alla samman och sju personer med gott anseende valdes.81 Andra Vati-

kankonciliet uttryckte ett samspel mellan församling och präst i den gemensamma pil-

grimsvandringen som Guds folk.82 När kyrkan i ecklesiologiska termer beskrivs som ”Guds 

folk” (’pupulus Dei’) får detta konsekvenser också för prästvigningen och dess teologi. Detta 

har fått genomslag i BEM-dokumentet, som menar att ”[i] egentlig mening betecknar därför 

ordinationen en handling från Guds och församlingens sida, varigenom de ordinerade mottar 
                                                
74 Brodd & Weman 2012, s. 97; BEM 1999, s. 50. Se äv. Katolska kyrkans katekes 2010, s. 442. 
75 Svenska kyrkan 2012, 2 kap., 1§, s. 5., Se äv. BEM 1999, s. 42. 
76 BEM 1999, s. 43. Se Katolska kyrkans katekes 2010, s. 429. 
77 Borgådeklarationen 1998, s. 22. Jfr Hes. 34; Joh. 21:16, Apg. 20:28, 1 Pet. 5.2-4.  
78 Puglisi 1996, s. 66. 
79 Puglisi 1996, s. 55. 
80 Puglisi 1996, s. 114-119; 136-139. 
81 Apg. 6:3-6. I Kanones från kyrkomötet i Laodikea (341-381) sägs dock i pkt 13 att ”Man skall inte låta folket 
välja den som skall insättas i det kyrkliga ämbetet.” SPB I, s. 190. Vid kyrkomötet i Chalcedon betonas däremot 
församlingstjänsten och sändningen till församlingen. SPB I, s. 201. 
82 Sigurbjörnsson 2006a, s. 48. 
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Andens kraft till sin uppgift och bäres av församlingens erkännande och böner.”83 För prästen 

är det också väsentligt att bäras av församlingens böner om prästen i sitt ämbete skall kunna 

vara en herde.84  

SVENSKA KYRKAN 
Svenska kyrkan tillkom inte vid reformationen utan är, som biskop Aulén betonade, samma 

kyrka som på den odelade kyrkans tid.85 Det betyder att det finns en kontinuitet med den 

kyrka som grundades av Kristus själv. Svenska kyrkan skiljer sig från många andra lutherska 

eller protestantiska kyrkor genom att ha bevarat mycket av den gamla organisationen och 

(ämbets-) strukturen och liturgin.86 Till skillnad från Church of England försvann dock diako-

natet efter reformationen87, men det diakonat som fanns var snarare en förberedelse för 

prästämbetet – en hjälppräst med liturgisk funktion – och inte det enskilda ämbete som vi 

känner i SvK idag.88 I prästeden från 1878 och i prästlöftena i 1942 års handbok betonas att 

prästens uppgift innefattar ”kristlig omvårdnad om de fattiga, sjuka och värnlösa”89 Med 

andra ord, diakonatet fanns i prästämbetet. I och med 1987 års handbok försvann denna del av 

löftena och diakonatet är en egen del av kyrkans (tredelade) ämbete.90 Uppdelningen av äm-

betet i biskop, präst och diakon är inte konstitutivt för Kyrkan eller Kyrkans enhet – det är 

inte en gudomlig ordning – menade Nils Karlström i en debatt med Gunnar Rosendal. Ruben 

Josefson menade att uppdelningen av ”nådemedelsämbetet” kan göras på olika sätt.91  

I BEM-dokumentet skriver man att ”[s]killnader i ordningen för diakonämbetet bör inte be-

traktas som ett hinder för ett ömsesidigt erkännande av de ordinerade ämbetena.”92 Detta är, 

eftersom Church of England och Svenska kyrkan sedan länge erkänt varandras ämbeten, en 

fråga som således inte har någon direkt påverkan på denna studie. Om prästämbetet utan före-

gående diakonvigning i den ena kyrkan erkänns som giltigt av den andra, måste också det 

omvända gälla och det kan inte vara en omistlig struktur. Slutsatsen som följer måste bli att 

detta därför inte har någon effekt på prästvigningsliturgiernas utbytbarhet mot varandra. 

                                                
83 BEM 1999, s. 47. 
84 BEM 1999, s. 41. 
85 Edinburgh Report, s. 104-108. Se äv. Persenius 1987, s. 65; Brodd & Weman 2012, s. 302. 
86 Persenius 1987, s. 65-67. 
87 Brilioth 1946, s. 157. 
88 Brodd 1992, s. 47-48. 
89 Brodd 1992, s. 49. 
90 Brodd 192, s. 47-57. 
91 Persenius 1987, s. 171. 
92 BEM 1999, s. 43. 
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DEN SVENSKA KYRKOHANDBOKEN II 1987 
Arbetet med den svenska kyrkohandboken 1986/1987 började 1968 då kyrkomötet hos rege-

ringen begärde att en handbokskommitté skulle tillsättas för att göra en revidering av 1942:års 

kyrkohandbok och övriga böcker som berördes av denna. Detta gjordes i form av en statlig 

utredning och resulterade i ett antal betänkanden. Arbetet som gjordes var omfattande och 

djupgående, och man utarbetade strukturer som knöt an till allmänkyrklig tro – vilket inte 

minst märks i högmässans Ordo. Ett förslag lades fram 1985, vilket godkändes av kyrkomö-

tet. Förslaget resulterade i Den svenska kyrkohandboken I 1986 och Den svenska kyrkohand-

boken II 1987, där den första innehåller ordningar för bl a huvudgudstjänster och kyrkliga 

handlingar och den andra delen innehåller ordningar för vignings- och mottagningshandling-

ar. Den nya handboken var, som biskop Martin Lönnebo framhöll i ett föredrag, den mest 

ekumeniska sedan 1500-talet [sic!]. Den hade influerats mycket av såväl Andra vatikankonci-

liet som av BEM-dokumentet. Det för denna undersökning viktigaste att säga, är kanske att 

prästvigningen genom 1987-års handbok föreslogs integreras i högmässan, istället för att vara 

en särskild gudstjänst vid sidan av den ordinarie högmässan.93 Mer om detta nedan. 

ANALYS 
I analysen utgår jag från de lydelser som står i kyrkohandboken vad gäller böner etc. I vissa 

fall finns det möjlighet att byta ut dessa mot egenformulerade alternativ, men med utgångs-

punkten att sådana moments föreslagna lydelse inte har en avgörande relevans finns det inte 

anledning att analysera eller söka gissa hur eventuella varianter kan se ut. De formuleringar 

som används i analysen nedan är ordagrant hämtade från kyrkohandboken. 

Gudstjänsten, som kan firas som prästvigningsmässa, högmässa med prästvigning eller 

högmässogudstjänst med prästvigning, inleds med en procession med korsbärare, kör, präst-

kandidaterna och deras assistenter, notarien och biskopen. Under processionen kan en psalm 

sjungas, alternativt sjungs denna sedan processionen anlänt till koret. 

En av de assisterande prästerna håller beredelsen som leder fram till syndabekännelse och 

förlåtelse. I det föreslagna beredelseordet lyfts enheten fram på flera sätt: ”[a]v alla språk och 

länder samlar Gud sitt folk och förenar oss genom dopet med Jesus Kristus, vår Herre. […] 

Med hela kristenheten på jorden är vi kallade av den helige Ande att helgas och bevaras i en 

rätt tro.”94 En rätt tro skulle kunna förstås den apostoliska tron som är given och nedärvd ge-

nom kyrkans hela historia, och pekar i så fall på något väsentligt. Det är Kyrkans tro som är 
                                                
93 Edgardh 2010, s. 137-147; 176-182. 
94 Den svenska kyrkohandboken 1987, s. 20. 
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det viktiga och inte den enskildes tro. I och med att beredelseordet leder fram till syndabekän-

nelsen och förlåtelsen får var och en, men kanske särskilt prästkandidaterna, en möjlighet att 

innan vigningen rannsaka sig själva och minnas hela den världsvida Kyrkan. Liksom alltid när 

biskopen medverkar är det biskopen som tillsäger församlingen förlåtelsen. 

Under ett introitus, som sjungs av kören, går biskopen och två assisterande präster (eller en 

präst och en diakon) till altaret. Biskopen tillkännager vigningen och notarien läser upp nam-

nen på dem som skall vigas, vilka träder fram till altarringen. Sedan kandidaterna anlänt läser 

någon av assistenterna en eller flera bibeltexter95, varefter biskopen håller sitt vigningstal. 

Efter vigningstalet kommer löftena, som inleds med några ord om vad kyrkan är, och vad 

prästens särskilda uppdrag är. Inledningsvis sägs att ”[k]yrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett 

tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen.” Gällande prästens särskilda uppdrag 

nämns att prästen skall predika Guds Ord, att förvalta sakramenten, att leda församlingen i 

bön och tillbedjan, undervisa och utöva själavård och vara en herde för Guds hjord. Prästens 

uppdrag är alltså bl a att undervisa. Det handlar inte om undervisning i en abstrakt form, utan 

om konkret undervisning i den kristna tron. Bland prästens uppgifter ingår ofta konfirmand-

undervisning, men också många andra undervisningstillfällen. Betoningen av prästen som en 

herde för Guds hjord är ytterligare en av katolicitetsmarkörerna som här tydligt framträder. 

Det står klart redan i inledningen att detta är en av prästens viktiga uppgifter. Det innebär att 

prästen skall hjälpa och stötta församlingen, vilket sagts i stycket före.  

Prästen skall också vara Kristi tjänare och leva så att tro, liv och lära blir ett. Här nämns 

inget om prästämbetet som livslångt, men de inledande rubrikerna i kyrkohandboken står att 

”Kyrkans vigningshandlingar är ett uttryck för Kristus genom Anden inom Guds folk för 

evangeliets skull kallar människor till livslång tjänst [min kurs.].”96 I frågorna får de blivande 

prästerna svara på om de vill utöva uppdraget som präst ”så att Gud blir ärad, kyrkan upp-

byggd och Guds vilja förverkligad i världen”. De får också fråga om de vill ”stå fasta i kyr-

kans tro, rent och klart förkunna Guds ord, såsom det är oss givet i den heliga Skrift och 

såsom det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, och rätt förvalta sakramenten”. I denna fråga 

                                                
95 Följande läsningar föreslås. Serie A: Jes. 6:1-8, Rom. 12:4-12, Matt. 9:35-38. Serie B: Jes. 42:1-9, 2 Kor. 4:1-
2, 5-7, Mark. 10:42-45. Serie C: Jes. 55:1-4, 2 Tim. 1:6-14, Joh. 10:16-16 el. Luk. 12:42-44, 48b. Serie D: Jer. 
18:1-6, 1 Petr. 4:7b-11, Matt. 5:13-16. Serie E. Joel 2:26-32a, 2 Kor. 5:14-20, Joh. 15:1-5, 16. Förutom dessa 
föreslagna texter kan innevarande söndags texter användas. Den svenska kyrkohandboken 1987, s. 41-48. 
96 Den svenska kyrkohandboken 1987, s. 5. Se också Brilioth 1946, s. 159. ”I samband härmed [att prästvigning-
en tillkommer biskopen ensamt] står den av svenska kyrkan städse hävdade grundsatsen, att prästvigningen icke 
kan upprepas. Gentemot en doktrinär protestantism, som häri velat se endast en relik av den romersk-katolska 
tanken om en genom prästvigningen förlänad outplånlig karaktär, kan det förtjäna att framhållas, att den svenska 
kyrkans sedvänja på denna punkt endast tillbörligen understryker, att prästämbetet till hela sitt väsen måste be-
traktas icke som ett tillfälligt uppdrag, utan som en tjänst, varåt hela livet måste ägnas.” 
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finns två särskilt intressanta passusar: ”stå fasta i kyrkans tro” och ”såsom det är omvittnat i 

vår kyrkas bekännelse”. Först och främst: vad är ”kyrkan” och vad är ”kyrkans tro”? I inled-

ningen till kyrkoordningen för Svenska kyrkan står att läsa:  
 

Svenska kyrkan är ett trossamfund som leder sin historia tillbaka till de äldsta kristna försam-

lingarna och deras bekännelse till Kristus. Svenska kyrkans trosarv är den apostoliska tron. 

[…] Kontinuiteten tillbaka framgår av att den evangelisk-lutherska bekännelsen är grundad i 

Guds ord samt innehåller de ekumeniska trosbekännelserna från fornkyrkan och den 

augsburgska bekännelsen som skrevs inom den odelade västkyrkans ram.97  

 

Vidare sägs i inledningen till kyrkoordningens första avdelning att ”Svenska kyrkan är en del 

av den världsvida kyrkan”. Kyrkoordningens första kapitel, om Svenska kyrkans tro, bekän-

nelse och lära lyder vidare: 
 

§1 Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i 

Guds heliga ord, såsom det är oss givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och aposto-

liska skrifter, är sammanfattad i den apostoliska, den nicenska och den athanasianska trosbe-

kännelsen samt i den oförändrade augsburgska bekännelsen av år 1530, är bejakad och er-

känd i Uppsala mötes beslut år 1593, är förklarad och kommenterad i Konkordieboken samt i 

andra av Svenska kyrkan bejakade dokument.98 

 

Om augsburgska bekännelsen m fl har i föregående stycke sagts att ”[b]ekännelseskrifterna 

från reformationstiden är vägledande [min kurs.] vittnesbörd om hur tron utlades som svar på 

den tidens frågeställningar.” Det är också bara Augsburgska bekännelsen som är antagen som 

bekännelseskrift; övriga delar av Konkordieboken förklarar tron men normerar den inte.99 Av 

detta följer att den som vigs till präst i Svenska kyrkan också vigs till präst i den världsvida 

Kyrkan, eftersom Svenska kyrkan är en del av densamma. Det följer också, att ”vår kyrkas 

bekännelse”, i den mån den skiljer sig från den världsvida Kyrkans, är vägledande men inte 

bindande. I företalet till Konkordieboken heter det  
 

Slutligen vilja vi ännu en gång upprepa, att vi med detta endräktsverk icke velat framställa 

något nytt eller på något sätt, vare sig i sak eller form, avvika från den en gång av våra saliga 

fäder och oss erkända och bekända gudomliga sanningen, sådan den är grundad i de profe-

                                                
97 Svenska kyrkan 2012, s. 3. 
98 Svenska kyrkan 2012, s. 4. 
99 Se äv. Svenska kyrkan 1985b, s. 162. 
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tiska och apostoliska skrifterna och sammanfattad i de tre gammalkyrkliga symbola såväl 

som i den Augsburgska bekännelsen […]100 

 

I epilogen till Augsburgska bekännelsen står skrivet 
 

Detta är i huvudsak sammanfattningen av vår lära, varav framgår, att den icke innehåller nå-

got, som står i strid med den heliga Skrift eller den allmänneliga [katolska] kyrkan eller den 

romerska kyrkan [sic!], så långt den är oss känd genom de gamla författarna [dvs. kyrkofä-

derna m fl].101 

 

Det står klart att det här finns en tydlig betoning av katolicitetsmarkören betoning av Kyrkans 

enhet och gemenskap. Det är en och samma tro för Kristi kyrka, och av de bekännelseskrifter 

som är ”vår kyrkas bekännelse” framgår klart att den är densamma som den världsvida Kyr-

kans, vilket också Brodd och Weman framhåller när de pekar på att målsättningen med 

Augsburgska bekännelsen var att bevara enheten i den enda kyrkan, Kristi (katolska) 

Kyrka.102  

Biskopsbrevet Att bli präst i Svenska kyrkan understryker också att ”Kyrkans tro är större 

än prästens egna, privata åsikter och ställningstaganden.” De skriver vidare om att förkunna 

Ordet i enlighet med Svenska kyrkans bekännelse. Biskoparna skriver  
 

[…] Svenska kyrkans bekännelse – inte en ospecificerad storhet ”kyrkan”. Samtidigt [min 

kurs.] vill vår kyrka i sin bekännelse naturligtvis vara trogen den apostoliska tron som mani-

festerar sin samhörighet med den världsvida kyrkan. Prästens uppgift är att förkunna och för-

klara kyrkans tro [min kurs.], inte att avlägga vittnesbörd om egna personliga ställningsta-

ganden.103 

 

I nästa löfte ställs fråga om kandidaterna i sin tjänst som präster vill ”följa vår kyrkas ord-

ning och iaktta den tystnadsplikt som åvilar en präst och förverkliga [sin] kallelse med Kristus 

som förebild”. ”Vår kyrkas ordning” innebär troheten mot Svenska kyrkan i fråga om t ex 

Kyrkoordningen. Biskopsmötet skriver att Svenska kyrkan har en egen karaktär, och att präs-

ten måste vara klar över varför valet har fallit på att bli ämbetsbärare i Svenska kyrkan.104 

                                                
100 Svenska kyrkan 1985a, Företal till Konkordieboken, s. 41-42. 
101 Svenska kyrkan 1985a, De förnämsta trosartiklarna, s. 66. 
102 Brodd & Weman 2012, s. 301. 
103 Biskopsmötet 1997, s. 13-14. 
104 De konfessionella frågorna som prästkandidaten förväntas bejaka är SvKs karaktär av folkkyrka, dop av både 
spädbarn och vuxna, Kristi reella närvaro i nattvarden, Bibeln som Guds ord, samt rättfärdiggörelsen genom tro. 
Biskopsmötet 1997, s. 22. 
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Handboksgruppen föreslog 1985 att en konkretisering skulle göras, så att de som vigs är klara 

över vilka förväntningar som gäller på dem. Biskopsmötet konkretiserade detta i sitt brev och 

menar att det handlar om lojalitet med Svenska kyrkan och hennes ordning, som ”ytterst gäl-

ler kyrkans Herre.”105 Det handlar också om lydnad mot biskop och stift (jfr Lee) och om att 

ha Kristus som förebild. Sist i förklaringen sägs att prästen i allt måste ”söka kyrkans enhet 

och värna kyrkans tro och bekännelse.”106 Här kan det inte vara fråga om något annat än den 

världsvida Kyrkan. Poängen är, att prästlöftena innehåller katolicitetsmarkörerna bekännande 

av Kyrkans tro och betoning av Kyrkans enhet och gemenskap. Implicit kan man också säga, 

att löftena innehåller markören kollegialitet. Den som vigs till präst sätts in i ett större sam-

manhang där prästen inte är ensam, utan beroende av andra i ämbetet. Prästen förväntas sam-

verka med biskopen, med övriga präster och diakoner i Svenska kyrkan och genom att ”söka 

kyrkans enhet” också med präster utanför Svenska kyrkans gränser. 

Det sista prästlöftet handlar om kandidaternas liv och leverne. De tillfrågas om de vill 

”leva så bland människor, att [de] blir vittnen om Guds kärlek och om försoningens hemlig-

het”. Här säger biskoparna att nyckelordet är trovärdighet. Prästen måste leva på ett sådant 

sätt att prästens privatliv och tjänst hör samman och blir en enhet. Oavsett om prästen ”är i 

tjänst” eller inte, så är prästen präst. Det uttrycks på följande vis:  
 

Orden, handlingarna och livshållningen skall tala samma språk. Deras [prästernas] privatliv 

är endast i begränsad mening ett privat liv. Det får inte kompromettera kyrkans anseende och 

trovärdighet. Det gäller i förhållande till såväl skrivna som oskrivna lagar. När de själva 

misslyckas skall de kunna visa att kyrkan erbjuder en väg till upprättelse och ny början ge-

nom bekännelse och förlåtelse.107 

 

Detta är, menar jag, uttryck för prästämbetet inte som ett yrke utan som en livshållning108 och 

ett livslångt uppdrag, men det visar också på en kollegialitet präster emellan. En präst behö-

ver själv gå till själavård, kunna förlita sig på sina kollegor och själv kunna vara en god kol-

lega. Flera av de präster jag har träffat har också vittnat om att de har en själavårdare från ett 

annat samfund inom den världsvida Kyrkan. Det finns en förståelse av uppdraget att vara 

präst som är gemensam över samfundsgränserna, vill jag hävda. Prästen är heller aldrig en-

                                                
105 Biskopsmötet 1997, s. 14. 
106 Biskopsmötet 1997, s. 14. 
107 Biskopsmötet 1997, s. 15. 
108 Brodd & Weman 2012, s. 96; Brodd 1992, s. 190-192. 
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sam, utan alltid insatt i ett kollegium av andra präster.109 Tillsammans är det ämbetsbärarna 

som skall förkunna Ordet och förvalta sakramenten, och vara en herde gör Guds hjord. 

Biörn Fjärstedt menar också att det inte existerar några ”lediga söndagar” då prästen avstår 

från att gå i mässan eftersom prästen inte själv har något på arbetsschemat.110 Den präst som 

tycker sig vara ”ledig” på det viset missar vad biskopsmötet menar med trovärdighet och med 

att låta liv och lära bli ett. Hans-Erik Nordin menar att det är viktigt att reflektera över vig-

ningslöftena och pekar på att prästen står under tillsyn och att liv och lära måste samverka. 

Han skriver att ”hela levnadssättet tas med i bedömningen – något totalt privatliv finns inte. 

[…] de [har] avgett löften som berör både yrkesliv och privatliv.”111  

Kandidaterna får sedan, inför biskop och församling, bekräfta sina löften var och en. För-

säkrans formulering visar också på någonting mycket viktigt: förtröstan på Guds hjälp och 

nåd. Det är en formulering som finns med redan i kyrkoordningen 1571: ”Alt thetta wil jagh 

medh Gudz nådh och hielp gerna göra.”112 Prästen är, trots allt, bara människa och som såd-

ana är vi bräckliga varelser. Vetskapen om att det finns något större än den enskilde är grund-

läggande. 

Efter kandidaternas försäkran uppmanas de att bekänna den heliga kristna tron, i form av 

den för den världsvida Kyrkans gemensamma nicenska trosbekännelse. Här kommer givetvis 

bekännandet av Kyrkans tro oerhört tydligt in, eftersom detta är en bekännelse som delas av 

alla kristna samfund som gör anspråk på att tillhöra den världsvida Kyrkan. I den sägs också, 

att vi tror på ”en enda, helig, allmännelig [katolsk] och apostolisk kyrka.”113 

Efter trosbekännelsen följer Kyrkans förbön, ett moment som kan utformas på valfritt sätt. 

För biskopsvigningen föreslås Bön för kyrkan, en sjungen förbön i litanians form114 och jag 

vill hävda att den innehållsmässigt vore lämplig också för prästvigningen, då den innehåller 

en bön om Andens kraft och om glädje och trohet i tjänsten. Det är möjligt att ha såväl en läst 

förbön som en sjungen i samma gudstjänst i det fall att förbönen också skall innehålla sär-

skilda lokala böneämnen.  

  

                                                
109 Puglisi 1996, s. 46. 
110 Fjärstedt 2010, s. 59 
111 Nordin 2010, s. 19. 
112 Brilioth 1946, s. 158. Jfr CofE nedan. 
113 Et unam, sanctam, cathólicam et apostóstolicam Ecclésiam. Cecilia. Stockholms katolska stift 1987, s. 397; 
Stockholms katolska stift 2013, s. 690. 
114 Svenska kyrkan 1986, 700:3, s. 1097, med ett tillägg: ”Om villiga tjänare för ditt rikes sak, om välsignelse 
över dem som vigs till Andens tjänst i din kyrka, om glädje och trohet intill änden ropar vi till dig, o Herre.” 
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En förbön i litanians form hör till prästvigningen, vilket Eckerdal et al argumenterar för i ut-

redningen inför kyrkohandboken 1987.115 Sedan gammalt har litanian hört till vigningsguds-

tjänsten, och den har ett klart samband med den efterföljande vigningsbönen. Emellertid kom 

den slutliga ordningen inte att se ut som sådan, men inför en kommande revidering av kyrko-

handboken finns det skäl att göra några överväganden kring litanian och vigningspsalmer, 

som jag skall återkomma till nedan. 

Efter förbönen följer en valfri psalm. Eckerdal et al föreslog på denna plats ett återinfö-

rande av den medeltida hymnen Veni creator Spiritus som ett komplement till Veni sancte 

Spiritus. Den senare kom att införas på annan plats (se nedan), medan den förra inte kom 

med. Den finns med svensk text i den svenska psalmboken under nr 50.116 Texten är en bear-

betning av Luther, och den svenska texten i sin tur är en bearbetning av Olaus Petri 1536. Den 

har således funnits i Sverige åtminstone sedan reformationen, men sannolikt också före.117 

Både den ena och den andra räknar jag som katolicitetsmarkörer, då båda uttrycker en bön om 

att Anden skall komma till människors hjärtan. Antifonen Veni sancte Spiritus uttrycker dock 

något väsentligt som Veni creator Spiritus inte gör: ”du som från skilda länder och språk sam-

lar folken i kristen tro och endräkt: en enda helig kyrka.”118 Ett förslag kunde vara, att sjunga 

SvPs 50 Veni creator Spiritus på denna plats, som en fast psalm, för att återknyta till den 

världsvida Kyrkans tradition och samhörigheten med densamma. 

Psalmen följs av själva vigningsbönen med handpåläggning. Biskopen ber bönens inled-

ning, som är en anamnes där Kristi gärningar aktualiseras. Den utvalde tjänaren lyfts fram i 

bön för ämbetet: ”Du utser bland oss tjänare åt ditt evangelium för att människor skall komma 

                                                
115 ”Av bil 6 [utredningens bilaga] framgår att en litania av ålder hör till vigningsliturgier. […] Vi anser det vik-
tigt att också återknyta till litanietraditionen enligt följande. Det är angeläget att på olika sätt främja vignings-
gudstjänstens karaktär av en kyrklig bönehandling. Från den synpunkten är det en tillgång med de för litanie-
typen karaktäristiska täta församlingsacklamationerna. Värdefull är alltså formen som sådan, värdefull i det 
liturgiska sammanhanget en kyrkans allmänna förbön. Den ursprungliga och i den romersk-katolska kyrkan 
alltjämt brukade litanietypen är den s k allhelgonalitanian med åkallan av änglarnas och helgonens förböner för 
kyrkan och Guds bistånd i vigningshandlingen. Den litanian omformade Luther till en allmän förbön som blev 
modell för t ex den engelska liturgin. In i nutiden har den brukats i anglikanska kyrkor, numera ofta bearbetad, 
ibland kompletterad med nyskrivna alternativ för bl a vigningsgudstjänsterna. […] Vigningstjänsterna i kyrkan 
behövs för att kyrkans kallelse skall fullföljas. Det är liturgiskt väsentligt att kyrkans vigningsbön också struk-
turmässigt blir ett utflöde av förbönen för kyrkan, världen, dem som är i nöd etc. Också formellt leder den all-
männa förbönen fram till vigningsbönen. Med anspelning på reformationstida uttryckssätt: förbönen för Guds 
åker och för skörden mynnar i vigningsgudstjänsten ut i den befallda bönen att Gud skall sända arbetare i sin 
skörd (Matt 9:36ff). Av teologiska skäl är det viktigt att vigningsliturgins förbön/litania övergår i vigningspsal-
mens Andesång och i vigningsbönen. Det reella sambandet mellan den allmänna förbönen och vigningsbönen 
måste få prägla vigningsgudstjänstens liturgiska gestaltning.” Svenska kyrkan 1985b, s. 165-167. 
116 Svenska kyrkan 1986, 50, s. 93.  
117 ”Den nu tillagda Veni creator Spiritus på svenska har nog inte brukats vid vigningar i Sverige efter reformat-
ionen. Internationellt har den en bred och stark förankring som vigningssång.” Svenska kyrkan 1985b, s. 167-
168. 
118 Svenska kyrkan 1986, 361, s. 574. Se Puglisi 1997, s. 57-60. 
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till tro, kyrkan förnyas och skapelsen återupprättas. Av dig tar vi emot dem som nu vigs till 

präster.” Därefter följer en epikles då biskopen och assistenterna lägger sina händer på vars 

och ens huvud och ber ”Herre, kom till NN med din helige Ande och tag honom i tjänst som 

präst i din kyrka.”119 Om något ställe skall bestämmas där vigningen verkligen sker, så torde 

det vara här. Som ovan nämnt menade t ex Lee att det som är omistligt i prästvigningen är 

handpåläggning och bön med nedkallande av helig Ande.120 Viktigt att notera är också att 

prästen vigs till din [Jesu Kristi] kyrka, dvs i den världsvida Kyrkan, men för tjänst i Svenska 

kyrkan. Att bönens formulering är din [Jesu Kristi] kyrka och inte specifikt Svenska kyrkan är 

värt att notera; det pekar på en förståelse av prästämbetet som sträcker sig utanför en specifik 

kyrkas gränser och som spänner över hela jorden. Jag tolkar detta som en betoning av Kyr-

kans enhet och gemenskap. 

Handpåläggningen tillhör det som obrutet har praktiserats vid prästvigning i den världsvida 

Kyrkan, ända sedan apostlarnas tid.121 Vigningsbönen fortsätter med att biskopen ber för präs-

terna och att de skall få kraft och styrka att utöva sitt ämbete och om fördjupning i tron, hop-

pet och kärleken. 

Kören sjunger sedan Veni sancte Spiritus SvPs 361 (se ovan) under det att prästerna med 

hjälp av biskopen och assistenterna ikläds korsad stola och mässhake.122 De får också sitt 

prästbrev. Efter påklädningen understryks samhörigheten till den världsvida Kyrkan, genom 

att biskopen säger: ”På apostoliskt vis [min kurs.], genom bön och handpåläggning i Guds 

namn, har dessa män och kvinnor vigts till präster. Tag emot dem som Kristi sändebud.”123 

Församlingen uppmanas att ta emot dem, och eventuellt kan det ses som en uppmaning till 

församlingens erkännande. Det understryks också, att prästen är Kristi sändebud. 

Augsburgska bekännelsens apologi gör veterligt att prästen representerar Kristus, in persona 

Christi – handlar i Kristi ställe – och skall vara en herde för församlingen och tjäna den i Or-

det och sakramenten.124 

Efter mottagandet följer mässa enligt högmässas ordning, och det egentliga prästvignings-

momentet är avslutat. Jag kommer därför inte att analysera mässdelen. Däremot vill jag un-

derstryka vikten av att mässa firas i prästvigningsgudstjänsten. Handboken föreslår att präst-

vigning kan firas inom ramen för Högmässogudstjänsten, men det förekommer inte, vilket det 
                                                
119 Svenska kyrkan 1987, s. 25.  
120 Lee 1869, s. 77. Borgådeklarationen 1998, s. 26; BEM 1999, s 47-50. 
121 Puglisi 1996, s. 40, Puglisi 1998, s. 10-12; 56-57; 113; 138. 
122 Se äv. Lee 1869, s. 77, pkt 3, samt s. 78. Puglisi 1996, s. 158,  
123 Svenska kyrkan 1987, s. 26. 
124 Svenska kyrkan 1985a [Art. VII och VIII.] Om kyrkan., s. 184. Biskopsmötet 1990, http://www.svenska-
kyrkan.se/biskopsmoten/brev901/bi-pr-d3.htm#E10E17 (hämtad 2013-04-18). Se Tjørholm 2006, s. 483. 
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finns skäl för. Det mest uppenbara skälet är förstås att prästen, som skall förkunna Ordet och 

förvalta sakramenten, inte själv får del av nattvardens sakrament vid sin prästvigning. Lee 

pekar på, om än med viss reservation, att två handlingar är nödvändiga för prästvigningens 

giltighet, nämligen: 1) handpåläggningen och 2) mottagandet av Kristi kropp och blod (natt-

varden) i samband med vigningen.125 Han nämner också att överlämnande av kalk och patén 

till prästen har varit en av de markörer som tidigt lyfts fram som förekommande, men inte 

nödvändiga.126 Emellertid kastar The Liturgical Commission i Church of England ett annat 

ljus över detta, när de framhåller att det sannolikt inte har varit fråga om att kandidaterna fått 

mottaga en egen kalk och patén, utan att det snarare handlat om att de ur biskopens hand får 

mottaga en kalk med vin och en patén med bröd att distribuera bland folket: gudstjänstdelta-

garna.127 Detta är ytterligare ett argument för att inte fira prästvigning utan mässa. Också Eck-

erdal et al argumenterar för prästvigning inom (hög)mässans ram, och menar att det är en 

”lång och tidigt kristen tradition”, och vidare att  
 

När vigningsgudstjänsten som helhet mynnar ut i det gemensamma nattvardsfirandet, gestal-

tas på ofrånkomligt sätt gudsfolkets och därmed den enskildes restlösa beroende av Guds 

mäktiga gärningar, kallelsen till försonad gemenskap och sändningen till försoningens tjänst 

och vittnesbörd i världen.128 

 

Gestaltandet av nattvardsfirandet och den gemensamma distributionen är ett tecken på kol-

legialitet också med sin biskop. De nyvigda är delar av ett världsomspännande kollegium av 

och med andra präster som är vigda att verka för Guds rike. I synnerhet med de ekumeniska 

överenskommelser som träffats blir detta synligt när de nyvigda deltar i distributionen av 

nattvardens sakrament. Det, tillsammans med uppdraget att gå ut i världen är också en tydlig 

sändning från altaret och ut: för att evangelisera, missionera och undervisa, men också för att 

bära altarets sakrament ut i världen som ett försoningens tecken. 

Att fira prästvigning utan mässa torde inte vara avgörande för prästvigningens giltighet, 

men däremot går en stor del av den viktiga symboliken och det viktiga liturgiska skeendet 

förlorat om en nattvardslös prästvigning firas. Sändningen från altarets sakrament och ut i 

försoningens tjänst i världen, med bud om Kristi kärlek och frid uteblir och lämnar gudstjäns-

ten med ett abrupt och platt slut, långt från den världsvida Kyrkans tradition. 

                                                
125 Lee 1869, s. 77. Se Brilioth 1946, s. 155. 
126 Lee 1869, s. 77 
127 Church of England 2007, s. 138. Se Puglisi 1996, s. 159 
128 Svenska kyrkan 1985b, s. 124-125. 
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CHURCH OF ENGLAND 
Liksom i Svenska kyrkans fall är inte Church of England en ny kyrka kommen ur reformat-

ionen (vilket också framgår av ordet re-formation), utan en kyrka som har sin kontinuitet till-

baka till den tidiga kyrkan och landets kristnande. Man menar sig till och med ha en historia 

som sträcker sig längre bak i tiden än den romersk-katolska kyrkans.129 

Avis pekar också på de gemensamma rötterna mellan den anglikanska och den lutherska 

reformationen, och framhåller att den engelska reformationen började som en luthersk re-

formation, men gick senare åt delvis annat håll och reformationen på de brittiska öarna blev 

unik i sitt slag – en medelväg mellan katolsk och reformerad teologi.130 I Church of England 

behölls det tredelade ämbetet med biskop, präst och diakon. Den som vigs till präst har först 

vigts till diakon, och tiden mellan diakon- och prästvigningen skall vara minst ett år.131 Också 

den medeltida stiftsindelningen och dess episkopala struktur behölls.132 På detta sätt är konti-

nuiteten med den tidiga, prereformatoriska kyrkan, tydlig. Som jag också lyft fram ovan fanns 

tidigt en samförståelse mellan de olika reformatoriska kyrkofamiljerna, och i realiteten förhål-

ler det sig så att kommunionen mellan Church of England och Svenska kyrkan aldrig bru-

tits.133 

Church of Englands bekännelseskrifter består av Skriften, de tre gammalkyrkliga symbola, 

Book of Common Prayer och de 39 artiklarna.134 The Book of Common prayer är normerande 

för gudstjänstböckerna, men kyrkomötet (General Synod) kan besluta om att andra guds-

tjänstböcker får användas. Så har gjorts i fallet Common Worship 2000.135 

THE BOOK OF COMMON PRAYER 1662 
The Book of Common Prayer 1662 är resultatet av en rad tidigare bönböcker för kyrkan i 

Storbritannien (då ännu inte Church of England), där den första utgavs 1549. Tillkomsthisto-

                                                
129 Avis 2002, s. 108; 192. 
130 Avis 2002, s. xv; 17; 265-270. Inte helt olikt vad Nathan Söderblom hävdade om Svenska kyrkan – evange-
lisk katolicitet. Se äv. Persenius 1987, s. 44. 
131 Church of England 2012, Canon C3:8. 
132 Avis 2002, s. 24. Se äv. William Temples utsaga 1930: Our special characteristic and, as we believe, our 
peculiar contribution to the universal Church, arises from the fact that, owning to historic circumstances, we 
have been enabled to combine in our one fellowship the traditional faith and order of the Catholic Church with 
that immediacy of approach to God through Christ to which the evangelical churches especially bear witness, 
and freedom of intelectual enquiry, whereby the correlation of the Christian revelation and advancing knowledge 
is constantly affected. Avis 2007, s. 27. 
133 Lyttkens 1970, s. 59. Se äv. Avis 2002, s. 65, 76-77,  
134 Andrén 1971, s. 47. Church of England 2012, Canon A1-5. 
135 Church of England 2012, Canon B2-5. Se http://www.churchofengland.org/about-us/structure/church-
lawlegis/canons/supplementary-material.aspx#Head1-128 (hämtad 2013-04-18). 
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rien är allt för komplex för att skildras här och för vidare läsning hänvisas till Hefling & 

Shattuck136 och Cummings137.  

BCP1662 är, som ovan nämnts, normerande för Church of England och dess gudstjänst-

böcker. Detta till trots är det inte främst prästvigningsordningen i BCP1662 som används nu 

mer.138 Den nya ordningen godkändes av the General Synod 2005 som ett modernt alternativ 

till BCP1662, efter att Alternative Service Book från 1980 använts som en alternativ ordning 

under närmare 25 år. 

När jag refererar till BCP1662 kommer jag främst att hänvisa till den framställning som 

görs i Common Worship139, eftersom den är mer lättöverskådlig än BCP1662140. Innehållet är 

detsamma. 

ANALYS 
Utöver själva texten i BCP1662 finns ett antal viktiga rubriker och anvisningar som anger hur 

prästvigningen skall gå till. Ordningen för prästvigning, som är fristående, skall infogas mel-

lan morgonbönen (Morning Prayer) och nattvardsfirandet. Jag kommer här inte att analysera 

vare sig morgonbönen eller nattvardsfirandet mer noggrant, utan fokus ligger på själva vig-

ningsdelen. Den fullständiga ordningen framgår av tabell 2 nedan. 

Sedan morgonbönen är avslutad skall biskopen hålla en kort predikan eller en uppmaning 

riktad till de blivande prästerna samt påpeka vikten av att prästämbetet finns i Kristi kyrka. 

Själva prästvigningen inleds med en presentation av kandidaterna, och det är en uppgift som 

tillkommer ärkediakonen. I samband med presentationen frågar ärkebiskopen de närvarande 

om någon i församlingen misstycker att någon av kandidaterna vigs till präst (pga av be-

gångna brott, etc). Jag vill karaktärisera detta som en implicit markering av församlingens 

erkännande. Kandidaterna är sedan tidigare prövade141, men församlingen får en ytterligare 

möjlighet att yttra sig. Om någon skulle misstycka finns det anvisningar för hur biskopen då 

skall handla. 

                                                
136 Heffling & Shattuck 2006. 
137 Cummings 2010. 
138 Church of England 2007, s. 2: The 1662 Ordinal is included in its entierly, for three reasons: first because of 
its status as one of the three historic formularies, secondly because it remains available for liturgical use, and 
finally because it is an essential element of the liturgical tradition within the Common Worship Ordination Ser-
vices also stand.  
139 Church of England 2007. 
140 Church of England 1662. 
141 Se Reiss 2013. 



30 

Biskopen och församlingen ber tillsammans litanian142. Flera böneämnen rör särskilt vigning-

en:  
 

That it may please thee to illuminate all Bishops, Priests, and Deacons, with true knowledge 

and understanding of thy Word; and that both by their preaching and living they may set it 

forth and shew it accordingly, we beseech thee to hear us, good Lord.  

That it may please thee to bless thy servants, now to be admitted to the Order of Deacons, 

[or Priests,] and to pour thy grace upon them; that they may duly execute their office, to the 

edifying of thy Church, and the glory of thy holy Name, we beseech thee to hear us, good 

Lord.143 

 

Litanian följs av mässans inledning med bl a en utläggning av de tio budorden.144 Utläggning-

en följs av en kollektbön där biskopen ber att kandidaterna skall fyllas med ”the truth of thy 

doctrine”, med vilket enligt min läsning, avses den katolska – det vill säga hela Kyrkans – tro. 

Biskopen ber också liv och lära skall bli ett och att de skall vara ett föredöme. I detta finns en 

tanke om prästen som en herde för Guds hjord. Episteln och evangelieläsningen följer efter 

kollektbönen.145 En lång förmaning om prästämbetet och dess betydelse för Kyrkan följer av 

biskopen, sittande i sin kateder ([cathedra] eller på sin stol), prästkandidaterna skall vara 

”messengers, watchmen, and stewards of the Lord”, de uppmanas att undervisa och att vara 

en herde för Guds hjord (familj) och söka de bortsprungna fåren. De uppmanas att tjäna för-

samlingen och kyrkan – Kristi kropp och brud. Liv och lära skall bli ett och prästämbetet är 

underförstått i texten en livshållning som sträcker sig livet ut. Prästen uppmanas också att 

ständigt be och att flitigt studera Skriften och läran till alla själars frälsning. Helhjärtat skall 

prästkandidaterna ta på sig uppdraget att tjäna Kristus.146 I frågorna, åtta stycken, som följer 

får prästkandidaterna svara på om de tror att de är kallade till prästämbetet (i Church of Eng-

land), om de tror att Skriften innehåller allt som är nödvändigt för frälsningen, om de vill för-

kunna Ordet rent och klart, samvetsgrant förvalta sakramenten och verka för Kristi kyrka och 

rike. De uppmanas att vaka över kyrkans lära, doktrinen, och driva bort irrläror som står i 

motsats till Guds ord. De tillfrågas om de samvetsgrant skall be och studera Skriften, om de 

vill låta liv och lära bli ett och själva, tillsammans med sin familj, vara ett föredöme för andra. 

De tillfrågas om de vill visa sina medmänniskor kärlek och frid, särskilt mot den hjord de är 

                                                
142 Church of England 2007, s. 81-86, Church of England 1662, s. 556-563. Se äv. not 115. 
143 Church of England 2007, s. 83. 
144 Jag har här utgått helt från BCP1662, men enligt Canon C3:4A får också en annan godkänd mässform använ-
das (vilken kan vara t ex ordningen i CW2000). 
145 Epistel: Efesierbrevet 4:7-13. Evangelium: Matteus 9:36-38 eller Johannes 10:1-16. Se äv. not 95. 
146 Church of England 2007, s. 94-95. 
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satta som herdar för. Slutligen får de frågan om de vill lyda sin stiftsbiskop (your Ordinary) 

och andra ”chief Ministers” (såsom the Archdeacon, the Dean m fl) och med ödmjukhet följa 

deras fromma [sic!] förmaningar och råd. Genomgående för kandidaternas svar är, trots olika 

form, att de skall göra allt detta med Guds hjälp. (Jfr ovan). Här finns också kollegialiteten 

närvarande. Prästen skall verka tillsammans med andra ämbetsbärare och tillsammans med 

dem arbeta för att förverkliga Guds rike på jorden.  

Församlingen blir stilla i tyst bön. Efter bönen följer växelläsning eller växelsång av Veni 

creator Spiritus på engelska, vilken sedan leder in i vigningsbönen med handpåläggning. Bis-

kopen och de assisterande prästerna lägger sina händer på var och en av kandidaterna och 

säger 
 

Receive the Holy Ghost for the office and work of a Priest in the Church of God, now 

comitted unto thee by the imposition of our hands. Whose sins thou dost forgive, they are 

forgiven; and whose sins thou dost retain, they are retained. And be thou a faithful dispenser 

of the Word of God, and of his holy Sacraments; In the Name of the Father, and of the Son, 

and of the Holy Ghost. Amen.147 

 

Särskilt värt att notera i bönen om Anden är att kandidaten blir präst i Guds Kyrka. Här beto-

nas Kyrkans enhet och gemenskap tydligt enligt min mening.148 Handpåläggningen ges också 

en viktig status – det är genom att biskopen och prästerna lägger sina händer på kandidatens 

huvud som helig Ande nedstiger och tar kandidaten i tjänst i Kristi kyrka. I bönen anknyts 

också till nycklamakten, Matteus 18:18. Det är ett stort ansvar som vilar på prästens axlar, 

givet av Kristus själv. Bönen är också en bön för ämbetet i den mening att prästkandidaterna 

ges sina uppdrag att förvalta med Guds hjälp. 

Sedan handpåläggningen är avslutad får var och en mottaga en bibel ur biskopens hand, 

och biskopen säger till dem att de har fått auktoritet att predika Guds Ord och förvalta Sakra-

menten i församlingen. Detta följs av den niceanokonstantionpolitanska trosbekännelsen (jfr 

ovan) – ett bekännande av Kyrkans tro. I rubriken som följer står sedan att kandidaten skall ta 

emot nattvarden, men huruvida de ges en kalk med vin och en patén med bröd att dela ut till 

församlingen framgår inte. Av kommentarmaterialet framgår att det finns olika praxis i stiften 

                                                
147 Church of England 2007, s. 99. 
148 På Church of Englands hemsida står att läsa att utbildningen och antagningen av kandidater har sin kärna i: 
”Equipping and developing the Church's ministers in order that they might begin a ministry which may stimu-
late and enable the whole Church to participate more fully in the mission of God in the world.” 
http://www.churchofengland.org/clergy-office-holders/ministry/ministerial-education-and-development/initial-
ministerial-education.aspx (hämtad 2013-04-19). 
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och att det är möjligt både att involvera de nyvigda i utdelandet och att inte göra det. Huvud-

saken är, att de själva får ta del av nattvardens sakrament – vilket Lee framhåller har skett i en 

obruten kontinuitet före och efter reformationen.149 Samtidigt är deras deltagande i distribue-

ringen ett tydligt tecken på deras uppgift att förvalta sakramenten, tillsammans med andra 

präster.150 Bibelutdelningen är obligatorisk, och jag menar att det riskerar att bli en allt för 

stor övervikt på Ordet om kandidaterna inte är med och distribuerar.  

En möjlighet finns att lägga bibelutdelningen sist i gudstjänsten, precis före välsignelsen. 

Om kandidaterna inte är med och distribuerar förefaller denna plats som ett bättre alternativ. 

Det blir då inte fokus på de två huvuduppgifterna, utan överlämnandet av bibeln kan istället 

ses som en sändning ut i världen – för undervisning, mission och evangelisation. 

Vad gäller liturgiska kläder som stola och mässhake återkommer jag till detta nedan. Dock 

bör sägas att rubrikerna i BCP1662 inte ger någon anvisning om detta över huvud taget. 

COMMON WORSHIP 2000 
Common Worship utkom först år 2000, som en efterföljare till den år 1980 utgivna Alterna-

tive Service Book. Common Worship är inte en bok, utan ett bibliotek av gudstjänstböcker att 

använda i Church of England. Den första boken utkom år 2000 och har sedan kontinuerligt 

utökats under åren. Ordningen för prästvigningen utkom år 2007, i form av en studieversion 

med hela liturgin samt fakta och kringinformation kring prästvigningen. För enkelhetens skull 

har jag valt att referera till hela verket som Common Worship 2000.  

ANALYS 
Till skillnad från vigningsordningen i BCP1662 är ordningen i CW2000 en fristående liturgi, 

som inte skall föregås av Morning Prayer. Den följer i det närmaste högmässans struktur, med 

vigningsmomentet infogat. 

Under ett preludium eller en psalm går prästkandidaterna och biskopen m fl in i process-

ion. Biskopen hälsar sedan församlingen och introducerar gudstjänsten med ord som ligger 

nära orden i HB1987:s inledning till löftena. Kyrkan är Kristi kropp, och genom dopet har 

hela Kyrkan fått uppdraget att bära ut det kristna budskapet; evangelisation och mission. Som 

särskilt utvalda skall prästerna förkunna Evangelium och leda församlingen i bön och vara en 

herde för Guds hjord. Kristus skall alltid vara förebilden, och liv och lära skall bli ett – en 

livshållning. 
                                                
149 Lee 1869, s. 78-79. 
150 Church of England 2007, s. 184. 
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Syndabekännelse och avlösning följer och därefter en presentation av kandidaterna, som 

gärna skall göras av en lekman – till skillnad från ärkediakonen, som BCP1662 föreskriver.151 

En person152, t ex en rekryteringsadjunkt, som följt kandidaterna under antagningen får svara 

på frågan om kandidaterna har fullgjort vad som förväntas av dem, om de lever upp till ett 

”godly life and [a] sound learning”. Biskopen vänder sig sedan till kandidaterna och frågar 

om de tror att de är kallade av Gud att bli präster. Var och en som vigs till präst i Church of 

England, och också dem som är vigda i andra kyrkor men avser arbeta i Church of England, 

måste först ha svurit en ed om trohet till drottningen och lydnad till biskopen, samt deklarerat 

sin trohet mot Church of Englands bekännelse och lära.153 I den första eden lovar prästen att 

vara trogen drottningen och hennes tronföljare. Church of England är ännu, 2013, statskyrka 

och drottningen (Elizabeth II) är dess överhuvud. I den andra eden lovar prästen sin biskop 

och hans efterföljare kanonisk lydnad.  

Prästkandidaterna skall också deklarera sin trohet mot Church of England och hennes tro 

och bekännelse. I densamma sägs att Church of England är en del av En, helig, katolsk och 

apostolisk kyrka som tror på Gud Fadern, Sonen och den Helige Ande, som är grundad i den 

Heliga Skrift, och erkänner de gamla, katolska, trosbekännelserna. Church of Englands tro är 

vidare formulerad i de 39 artiklarna och i The Book of Common Prayer. Hon har bevarat det 

tredelade ämbetet med biskopar, präster och diakoner. Kandidaten lovar lojalitet mot läran 

och kyrkans arv, men också att göra Kristus levande för människor för vilka prästen skall vara 

en herde.154 Samtidigt som troheten till Church of England betonas, betonas också att det är 

en, helig, katolsk och apostolisk kyrka som prästen vigs in i, och att Church of England bara 

är en del av denna. Betoningen ligger således på kyrkans tro, på Kyrkans enhet och gemen-

skap och i någon mån också på en viss kollegialitet. Det är katolicitetsmarkörer av vikt, och 

ingenting i deklarationen eller ederna står i motsatsställning till detta.  

En kollektbön följer presentationen, och i den beds särskilt för ämbetet; att de som vigs till 

präster skall vara ett instrument för Guds kärlek och få nådens gåvor. Kollektbönen följs av 

två eller tre textläsningar,155 vilka i sin tur följs av en predikan och av den nicenska trosbe-

kännelsen, ytterligare ett uttryck för Kyrkans gemensamma tro. 

                                                
151 Leggett 2006, s. 531. 
152 Se not 7. Church of England 2007, s. 49. Se Leggett 2006, s. 536. 
153 Church of England 2007, s. 6; 33. Se äv. Canon C15.1; C12-C14, Church of England 2012. Se Leggett 2006, 
s. 531. Se äv. Stancliffe 2008. 
154 Church of England 2007, s. 6. Se äv. Svenska kyrkan 2012, 1 kap 1§ och s. 63. 
155 Följande föreslås. GT: Jes. 52.7-10; Jes. 61:1-3; Jer. 3:31-34. Psaltarpsalmer: 99; 103:17-slutet, 118:19-26; 
145:1-7, 22. NT: 2 Kor. 5.17-6:2; Ef. 4:7-16, 1 Tim. 4:6-16; Tit. 1:5-9. Evangelium: Matt. 9:35-10:1 [, 5-16]; 
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I inledningen till prästvigningens frågor ges en inledning till prästämbetet, där det sägs att 

prästen skall vara en herde för Guds hjord156, tillsammans med biskopen och sina kollegor 

skall de förkunna Herrens ord och söka tidens tecken. Prästerna skall vara ”messengers, 

watchmen and stewards of the Lord”, de skall undervisa och tillrättavisa [sic!], tjäna Guds 

barn och guida dem genom tvivel och förvirring, så att de skall bli frälsta genom Kristus. De 

skall enligt Guds ord och löfte förlåta synder (jfr nycklamakten). Prästen skall döpa nya med-

lemmar in i Kyrkans gemenskap, de skall predika Ordet och förvalta sakramenten, och leda 

församlingen i bön och tillbedjan. Prästen skall välsigna församlingen; prästen skall motstå 

det onda, stödja de svaga, försvara de fattiga och be för alla som lider nöd – löften som är 

närmast diakonala. Vidare skall de komma med sockenbud åt de sjuka och förbereda de dö-

ende för döden, och de skall urskilja och främja Guds gåvor i varje människa så att hela Kyr-

kan uppbyggs i enhet och tro.157 Det senare är viktigt, att betoningen är på hela den världsvida 

Kyrkan och inte specifikt på Church of England. Det visar på ämbetet som världsomspän-

nande och gemensamt, insatt i ett sammanhang större än olika kyrkor och samfund och pe-

kande på Kristi kyrka i himlen och på jorden. 

Biskopen adresserar särskilt kandidaterna och säger att vi – troligen biskopen, prästerna 

och församlingen – är förvissade om att kallelsen pågått länge och att tron har bearbetats så att 

var och en av dem som vigs kan gå in i uppdraget helhjärtat och dagligen följa Herren och 

växa till hans likhet.158 En sak förtjänar att påpekas – till skillnad från t ex Svenska kyrkan – 

är prästens böneliv delvis reglerat i Church of England. En präst är ålagd att dagligen, om 

särskilt hinder inte föreligger, be Morning and Evening Prayer och att fira mässa varje sön-

dag. Prästen skall dagligen be förbön och rannsaka sitt samvete, samt flitigt studera Skrif-

ten.159. I Canon C1:2 påpekas också att vigningen till prästämbetet är livslång och att den inte 

kan upprepas. En person kan fråntas rätten att utöva ämbetet, men aldrig ämbetet som så-

dant.160 Denna samsyn på ämbetet, mellan t ex Church of England och Svenska kyrkan, och 

betoningen av prästämbetet som livslångt borde kunna tydas så att det är oviktigt var vigning-

                                                                                                                                                   
Matt. 28:16-20; Joh. 10:1-16, Joh. 20:19-23. Se äv. not 95. Det är också möjligt att välja dagens särskilda texter. 
Biskopen tillåts också att enligt eget gottfinnande välja passande texter. Church of England 2007, s. 49. 
156 ”Priests are called to be servants and shepherds among the people to whom they are sent.” Church of England 
2007, s. 37. 
157 Church of England 2007, s. 37. ”[t]ath the whole Church may be built up in unity and faith.” Jfr Ef. 4.11-13. 
158 Church of England 2007, s. 37. ”We trust that long ago you began to weight and ponder all this, and that you 
are fully determinated, by the grace of God, to devote your self wholly to this service, so that as you daily follow 
the rule and teaching of our Lord and grow into his likeness, God may sanctify the lives of all with whom you 
have to do.”  
159 Church of England 2012, Canon C26. 
160 Church of England 2012, Canon C1:2. Se Svenska kyrkan 1990. 
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en sker, så länge den sker enligt en ordning som inte står i strid med kyrkans lära – här främst 

den enskilda kyrkans tro och lära. 

Frågorna som kandidaterna får svara på är nio stycken, däribland får kandidaten svara på 

frågan om den heliga Skrift som innehållande allt nödvändigt för frälsningen, om kandidaten 

flitigt och samvetsgrant skall be och studera Skriften och bära vittnesbörd om evangeliet. 

Kandidaterna skall föra ut evangeliet i världen, alltså missionera och evangelisera. Kandida-

terna får frågan om de vill vara trogna läran och sakramenten såsom Church of England har 

emottagit dem, på det att församlingen skall räddas från irrläror och istället blomstra i tron. 

Kandidaterna får frågan om de, medvetna om försoningen, vill vara Guds redskap för Guds 

frid och fred i Kristi kyrka och i världen. 

Kandidaterna får frågan om de vill leva så bland människor att de och deras familjer blir 

goda exempel och mönster för människor. De får frågan om de kollegialt vill arbeta med 

andra ämbetsbärare för Guds rikes skull, och om de accepterar Church of Englands ordning 

och den auktoritet som upprätthåller densamma. Slutligen får kandidaterna frågan om de, med 

hjälp av den helige Ande, vill göra Kristus känd bland alla som de är satta att tjäna. Kandida-

terna förväntas svara ja på samtliga frågor. 

Intressant att notera är särskilt två saker: dels den starka betoningen av en rätt tro för den 

egna personen och för andra. Samtidigt som Church of Englands tro är viktig betonas också 

den världsvida Kyrkan. Church of England är en del av densamma, och dess lära står inte i 

strid med vad som är katolskt.161 

Dels är intressant att notera att det inte bara ställs krav på prästens liv och leverne, utan 

också på prästens familj och att de skall vara ett exempel och mönster för andra. I en tid som 

är allt mer sekulariserad ställer detta stora krav. Det är, måste man förutsätta, varje prästs för-

hoppning om att leva ett gott kristet liv tillsammans med sin familj, men om andra medlem-

mar i familjen inte delar denna tro – vilket idag är fullt möjligt – vad gör man då? Löftet är 

uppoffrande, men inte oöverkomligt och en betoning av hela familjens liv och leverne är 

också en viktig markör av prästens liv som en livshållning. 

När kandidaterna har besvarat frågorna får församlingen frågan om det är deras vilja att 

kandidaterna skall vigas. De får också svara på om de kontinuerligt kommer att be för dem, 

och om de skall stödja och uppmuntra deras ämbetsutövning. Samma fråga fanns med i 

BCP1662, men däremot inte i Svenska kyrkans HB1987. Eckerdal et al menade att en sådan 

fråga rent av kunde vara farlig, eftersom antagningsprocessen är ett annat steg som föregår 

                                                
161 Church of England 2012, se särskilt Canon C1, C2, C4 och C8. 
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prästvigningen och att det inte är församlingens uppgift att svara på om kandidaterna är lämp-

liga eller inte. På samma sätt avvisar de varje fråga där kandidaten får svara på om kandidaten 

känner sig kallad av Gud till ämbetet.162 Jag menar att det inte är fråga om ett andra godkän-

nande av antagningsprocessen, utan att det handlar om ett församlingens erkännande av kan-

didaterna som herdar för Guds hjord. Församlingen uppmanas att be för dem som vigs, och 

som delaktiga i Guds hjord är det viktigt att de erkänner sin herde. Det är inte fråga om en 

andra antagning, eller en lämplighetsprövning, utan om ett betonande av uppdraget som herde 

(vill jag mena). Som sådant håller jag inte med Eckerdal et al om att det skulle vara problema-

tiskt. Jag ser å andra sidan inte heller att frågan till församlingen är nödvändig – ett erkän-

nande från församlingens sida kan ske på annat sätt och med andra uttryck, t ex endast genom 

frågan om de kontinuerligt vill be för dem som vigs och uppmuntra dem i deras ämbete.  

Kandidaterna uppmanas att knäfalla och tyst be om den helige Andes ledning, varunder 

Veni Creator Spiritus sjungs av församlingen och/eller kören. Den ger utryck för ett försam-

lingens erkännande, vilket Sigurbjörnsson pekar på i sin studie av församlingens deltagande 

genom psalmer. Han menar att sjungandet av hymnen, på latin eller annat språk, är försam-

lingens sätt att vara aktiv i liturgin, och att de genom sången ber för de som vigs och för sig 

själva, och att Gud skall fylla prästerna med tro och nåd som en gåva till församlingen 

själv.163 

Efter hymnen följer en förbön i litanians form, vilken kan sjungas eller läsas. I den bes för 

Kyrkan och världen, för dem som är ämbetsbärare, för biskopen och för dem som skall vigas. 

I litanian bes också för Kyrkans mission och evangelisation, för dem som är i nöd, och för 

dem som behöver förbön. Man ber för drottningen, för landet och för sig själv, samt för per-

soner som gått före i tron och varit goda förebilder. 

Litanian följs av vigningsbönen med handpåläggning och nedkallandet av den heliga An-

den. Inledningen innehåller en anamnes av frälsningshistorien och Guds verk genom histo-

rien, utmynnande i en universell Kyrka som Kristi kropp. Den innehåller en tacksägelse för 

dem som kallats till tjänst och som skall vigas till ämbetsbärare. Handpåläggningen med bön 

om anden följer sedan, och orden är nästan identiska med dem i Svenska kyrkan: ”Send down 

the Holy Spirit on your servant N for the office and work of a priest in your Church”.164 Bö-

nen fortsätter med en önskan om Andens kraft och styrka så att de nyvigda kan utföra sina 

                                                
162 Svenska kyrkan 1985b, s 115-118. 
163 Sigurbjörnsson 2006b, s. 440-448. 
164 Church of England 2007, s. 43. Se äv. Svenska kyrkan 1987, s. 25. ”Herre, kom till NN med din helige Ande 
och tag honom i tjänst som präst i din kyrka.” 
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uppdrag i enlighet med Guds vilja. Viktigt i bönen är också det centrala stycket: ”Into union 

with their fellow servants in Christ [min kurs.], may they reconcile what is divided, heal what 

is wounded and restore what is lost.”165 Det uttrycks tydligt att enhet är vad som eftersträvas, 

helt i linje med Borgådeklarationens punkt 22, där det framhålls att frånvaron av enhet måste 

”betraktas som en onormal företeelse.”166 Bönen är också, med sin betoning på kollegialitet 

och gemensamt uppdrag en bön för ämbetet med Kristi hjälp och gemenskap. 

Prästerna får efter vigningsbönen ta emot varsin bibel, och i samband med överlämningen 

säger biskopen ”[r]eceive this book, as a sign of the authority which God has given you this 

day to preach the gospel of Christ and to minister his holy sacraments.”167 Här kan särskilt 

noteras att bibeln också är ett tecken på prästens uppgift att förvalta sakramenten. Såsom jag 

diskuterat ovan menar jag att bibeln i första hand är ett tecken på att prästen skall undervisa, 

missionera, evangelisera och förkunna Ordet, medan förvaltandet av sakramenten symbolise-

ras av deras medverkande vid utdelandet av nattvarden. Som jag ovan argumenterat för menar 

jag att detta moment bör placeras här endast om kandidaterna också är med och distribuerar, 

annars – vilket är tillåtet – bör det placeras i samband med sändningen, detta både för att det 

inte skall bli en övervikt åt ena eller andra hållen, och också för att uppdraget att evangelisera 

blir tydligare om kandidaten sänds ut med bibeln. En avvägning behöver göras om vad som, 

kanske i den lokala kontexten, anses som viktigast. I ett stift där mässan är centrum bör bibel-

överlämningen placeras här. I ett stift där evangelisation är centrum bör bibelöverlämningen 

placeras i samband med sändningen. Utan att göra en stor sak av skillnaderna pekar det ändå 

på uppdragen och att bära ut Kristus i världen. Symboliken torde vara densamma, men beto-

ningen skiljer sig. 

Välkomnandet följer, där församlingen välkomnar de nyvigda och ber om att Guds ord rik-

ligen skall bo i var och en. Det är också ett tecken på församlingens erkännande. I det fall att 

prästerna skall kläs i stola och mässhake sker det här. Church of England har ingen fastställd 

praxis kring påklädnaden på det sätt som Svenska kyrkan har, utan det är upp till varje stift 

och tradition att bestämma. En annan möjlighet är att kandidaterna kommer med stolorna på 

prästvis168 (och mässhake) redan vid processionen. Viktigt är att komma ihåg att den som vigs 

till präst i Church of England tidigare har vigts till diakon, och om traditionen är sådan att 

stola används har prästerna stolan på diakonvis när de kommer in (om alternativet med att 

                                                
165 Church of England 2007, s. 43. 
166 Borgådeklarationen 1998, s. 17. 
167 Church of England 2007, s. 44. 
168 Att skilja från diakonvis. Diakoner har stolan från höger axel till vänster höft, och prästen har den (om 
cingulum används till alban) korsad över bröstet.  
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vara klädda som präster redan från början inte används). I vissa traditioner används kordräk-

ten, som består av cassock, röcklin och en svart scarf. Scarfen är ingen stola utan en halsduk 

som övergått till att vara en del av kordräkten. Kordräkten är densamma för diakoner och 

präster, och någon möjlighet att kläs i sitt nya ämbete finns således inte där.169 

Trots att det finns olika traditioner påpekar den liturgiska kommissionen att inom samma 

gudstjänst skall alla kandidater helst vara klädda på samma sätt: antingen i kordräkt med 

röcklin och scarf, eller i alba med stola – att ha olika kan ses om ett tecken på oenighet, vilket 

inte på något sätt är eftersträvansvärt. Rekommendationen om motsättningarna är för stora, är 

att använda röcklinet, med stola. De som föredrar scarf bör inte bära något i så fall. Samtidigt 

påpekar kommissionen att vigningen alltid sker inom mässans ram, varför alban är att före-

dra. Någon konsensus på området finns som synes inte. Gällande mässhaken sägs bara att där 

det är vanligt att liturgiska kläder används, är det passande om mässhaken också kläs på. 170 

Som synes kan en viss disharmoni tyckas råda, men av de bilder jag sett från engelska vig-

ningar tycks konsensusen inom en vigning vara stor. Det kan vara en à två som avviker från 

mängden, men de flesta bär samma typ av liturgiska kläder.  

De nyvigda delar sedan fridshälsningen med varandra och med församlingen, varefter natt-

vardsfirandet tar vid. Jag kommer inte att analysera denna vidare, annat än att notera att re-

kommendationen är att de nyvigda tar plats kring altaret under nattvardsbönen och att de se-

dan är med och distribuerar, som ett tecken på kollegialiteten och sakramentsförvaltningen. 

De mottar, som Lee har visat, en kalk fylld med vin och en patén med bröd, en gammal tradit-

ion. Viktigast är, att de själva får motta sakramentet i samband med vigningen.171 

Nattvarden följs av att kandidaterna sänds ut i världen för att förkunna Ordet, varefter bis-

kopen välsignar församlingen och de nyvigda prästerna. Om bibelöverlämningen inte skett 

tidigare, sker den före sändningen. 

JÄMFÖRELSE OCH RESULTAT 
Av analysen av de tre prästvigningsliturgierna ovan framgår att de alla innehåller de katolici-

tetsmarkörer som jag utifrån läsningen av BEM-dokumentet och Borgåöverenskommelsen 

lyft fram. Den liturgi som skiljer ut sig allra mest är, föga förvånande, ordningen i BCP1662. 

Den är tillkommen i en annan tid och med andra förutsättningar än de två senare, HB1987 och 

CW2000. De två senare är båda tillkomna i en tid som präglats mycket av den ekumeniska 
                                                
169 Church of England 2007, s. 182-183. 
170 Church of England 2007, s. 164-165; 182-183. 
171 Lee 1869, s. 77-80. Se äv. Puglisi 1996, s. 104; 163-164, Puglisi 1998, s. 118-119. 
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rörelsen, inte minst genom de ovan nämnda dokumenten som lade en grund för en vidare för-

ståelse och ett erkännande av varandras ämbeten. Trots att HB1987 kom före Borgåöverens-

kommelsen märks inga större skillnader i förhållande till CW2000. 

Skillnaderna är främst strukturella och i mindre grad innehållsmässiga, även om ordalydel-

ser ändrats över tid och i de olika traditionerna varit olika. Jag kommer här att göra en kort 

jämförelse av liturgierna utifrån de katolicitetsmarkörerna: bön för ämbetet; nedkallande av 

den heliga Anden; handpåläggning; bekännande av Kyrkans tro; betoning av Kyrkans enhet 

och gemenskap; kollegialitet; Veni Creator Spiritus eller Veni Sancte Spiritus; prästämbetet 

som en livshållning; mission; evangelisation och undervisning; prästen som en herde för 

Guds hjord samt församlingens erkännande. 

I tur och ordning skall jag här lyfta fram något om var och en av dessa markörer utifrån de 

undersökta liturgierna. 

Bönen för ämbetet återfinns i HB87 i vigningsbönens inledning, där biskopen ber för de 

tjänare som blivit utsedda att föra ut evangelium, att förnya kyrkan och att återupprätta skap-

elsen. Däremot sägs i själva bönen ingenting om prästens uppdrag som sakramentsförvaltare. 

BCP1662 lyfter däremot i vigningsbönen fram prästen som både sakramentsförvaltare och 

förkunnare av Ordet, dessutom prästen som förvaltare av nycklamakten – ett uppdrag som 

följer ämbetet och som måste förvaltas väl och omdömesgillt, med Guds hjälp. Nycklamakten 

finns endast med i BCP1662, i CW2000 ligger betoningen snarare på en kollegialitet mellan 

ämbetsbärare i Kristi kyrka, och som sådana förvaltare av Guds nåd. För ämbetet bes också 

särskilt i kollektbönen efter presentationen: att prästerna skall bli ett instrument för Kristi kär-

lek genom nåden och nådemedlen. 

Nedkallandet av helig Ande och handpåläggningen utgör i princip ett sammanhållet mo-

ment, och här är samstämmigheten mellan liturgierna påfallande. Bönen är längre i BCP1662 

än i de två andra och den innehåller vad man skulle kunna kalla ett tydningsord av vad 

prästämbetet innebär. Bönen om anden är i princip densamma i övrigt, och tydningsorden 

finns i någon mening med också i den efterföljande bönen i HB87 och CW2000. Intressant att 

notera är, att HB1987 och CW2000 båda innefattar en bön om att Gud skall sända sin heliga 

Ande till kandidaterna, medan BCP1662 istället uttrycker att kandidaten skall mottaga helig 

Ande (som därmed underförstått förmedlas av och genom biskopen). 
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Den svenska kyrko-
handboken 1987 

The Book of Common  
Prayer 1662 

Common Worship 2000 

Herre, kom till NN med din 
helige Ande och tag honom i 
tjänst som präst i din kyrka. 

Receive the Holy Ghost for 
the office and work of a Pri-
est in the Church of God, 
now comitted unto thee by 
the imposition of our hands. 
Whose sins thou dost forgive, 
they are forgiven; and whose 
sins thou dost retain, they are 
retained. And be thou a 
faithful dispenser of the Word 
of God, and of his holy 
Sacraments; In the Name of 
the Father, and of the Son, 
and of the Holy Ghost. Amen. 
[min kurs.] 

Send down the Holy Spirit on 
your servant N for the office 
and work of a priest in your 
Church. 

Tab. 1. Handpåläggning och bön om Helig Ande. 
 

Bekännandet av kyrkans tro är tydligt i det att samtliga liturgier innehåller den nicenska tros-

bekännelsen, som kandidaterna bekänner tillsammans med församlingen. Det är en gemensam 

bekännelse av den tro som var den odelade kyrkans tro, och som också är en av de tre gamla 

huvudsymbola.172 Som jag också visat, finns det parallellt med den egna traditionen och läran, 

en strävan efter att framhålla den världsvida Kyrkans gemensamma tro i samband med präst-

vigningen. Den är i sig ett tecken på Kyrkans enhet och gemenskap. I prästlöftena i HB87 

lovar prästen att uppbygga Kyrkan, vilket, som biskopsmötet skrev 1997, innebär att ”söka 

kyrkans enhet och värna kyrkans tro och bekännelse”.173 Trots reformationens spår framgår 

klart av tabell 1, ovan, att prästen blir präst i ”the Church of God”. Den första reformatoriska 

liturgin för vigning, 1550, tillvaratog mycket av de tidigare engelska liturgierna, men bring-

ade ordning och sammanfattade dem till en. Mycket av den medeltida liturgin blev kvar, så 

också i senare revisioner.174 Betoningen på en kyrka finns med, historien igenom: så också i 

CW2000 och prästvigningens frågor. 

För att manifestera Kyrkans enhet och gemenskap, finns kollegialiteten. Borgådeklaration-

en talar främst om kollegialitet biskoparna emellan175 men detta gäller också prästerna. Ge-

nom att vigas till präst i Kristi kyrka, står var och en som fått denna vigning också i en ge-

menskap med andra med samma ämbete. Det är tillsammans Kyrkan kan uppbyggas, och det 

                                                
172 De tre gamla huvudsymbola är den Apostoliska trosbekännelsen, den Nicenska trosbekännelsen och den 
Athanasianska trosbekännelsen. Se Svenska kyrkan 1985a, s. 47-50; Svenska kyrkan 2012, s. 4. 
173 Biskopsmötet 1997, s. 14. 
174 Leggett 2006, s. 529. 
175 Borgådeklarationen 1998, s. 22-23; 26-27; 31-32. 
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är tillsammans som herdeuppdraget kan utövas. Kollegialiteten tar sig uttryck i att de nyvigda 

är med och distribuerar nattvarden, men också i livshållningen. Kollegialiteten tar sig också 

uttryck i lydnadslöftet till biskopen. Detta löfte finns inte med i HB87 explicit, och det kan 

finnas skäl att fundera vidare kring detta. Viktigt är, att de som vigs inte är ensamma utan att 

de har sitt uppdrag tillsammans med andra i Kyrkan. För prästämbetets särskilda karaktär kan 

det vara bra att känna att man inte är ensam i sitt ämbete, utan att det alltid finns andra äm-

betsbärare med en liknande situation.  

Prästämbetet är i första hand inget yrke, utan en livshållning. Det poängteras i inledningen 

i HB87 att prästen är kallad till livslång tjänst. Den som en gång är vigd, är alltid präst. Det 

kan inte upphävas. Den som är präst kan fråntas möjligheten att verka som präst, men inte 

vigningen.  

Prästen skall också leva trovärdigt så att tjänst och privatliv, liv och lära, blir ett. Det finns, 

som Biörn Fjärstedt framhållit, inga ”lediga söndagar”176 för prästen. Liv och lära i symbios 

framhålls också i BCP1662 och i löftena åläggs prästen också att ständigt be och att flitigt 

studera Skriften. Både BCP1662 och CW2000 betonar att livshållningen som präst också om-

fattar prästens familj. Detta framgår inte explicit av HB87: prästens familj tycks lämnas utan-

för löftena – åtminstone på ytan. 

I alla tre ordningarna sjungs antingen Veni Creator Spiritus eller Veni Sancte Spiritus. Jag 

har ovan argumenterat för en användning av dem båda, och vad som sagts ovan gäller också 

här. 

Prästen skall i sitt ämbete evangelisera, missionera och undervisa. Uppdraget betonas in-

ledningsvis i HB87 men också i sändningen ut i världen. Prästen sänds ut att arbeta för Guds 

rike, att förkunna Ordet och att undervisa människor. Tydligt blir detta i både BCP1662 och 

CW2000 när prästen ur biskopens hand får motta bibeln, som ett tecken på denna del av 

prästämbetet. Hela kyrkan har uppdraget att bära ut budskapet om Kristus, men prästen har ett 

alldeles särskilt uppdrag, vilket starkt betonas. Det kan gälla konfirmandundervisning, predi-

kan eller ett vanligt samtal. Uppdraget är grundläggande och finns nedärvt i ämbetet som en 

av dess grundpelare. 

Nära sammanbundet med katolicitetsmarkörerna ovan är också uppdraget att vara en herde 

för Guds hjord. Prästen skall stötta församlingen och hjälpa människor på trons väg, i med 

och motgång, i tvivel och i visshet. Prästen skall leva föredömligt och verka för att föra män-

niskorna närmare Gud, och föra dem till platser som ger andlig näring – på samma sätt som en 

                                                
176 Fjärstedt 2010, s. 59. 
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herde för sin hjord på bete. Jesus ger själv uppdraget till Simon Petrus: för mina lamm på bete 

och var en herde för mina får.177 I såväl HB87 som i BCP1662 och CW2000 uttalas herde-

uppdraget tydligt som prästen uppgift, men viktigt att betona är att det skall ske med Guds 

hjälp. Som herde för Guds hjord skall prästen verka i hela Kristi kyrka – och alltid stödja, 

uppmuntra och hjälpa dem som behöver hjälpen, oavsett tradition och tillhörighet. Det blir 

särskilt tydligt i Borgådeklarationen. De respektive kyrkornas medlemmar skall betraktas som 

de egna. Det finns ingen skillnad på en döpt person i Sverige eller England: alla tillhör de 

Guds hjord.178 

Slutligen katolicitetsmarkören församlingens erkännande. Som framgått ovan har frågan, 

åtminstone gällande HB87, varit känslig. Eckerdal et al har menat att det vore olyckligt att 

införa en fråga till församlingen om det är deras önskan att kandidaterna skall vigas, eftersom 

vigningen är slutet på en lång process och eftersom antagningen sedan länge är avslutad. Jag 

håller inte med om den problematik som Eckerdal et al lyfter fram, och till en kommande re-

vision kan det finnas anledning att göra nya överväganden. Samtidigt kan man konstatera att 

församlingens erkännande kan ske på andra sätt: genom deltagandet i sång, vilket Sigur-

björnsson har pekat på179; genom deltagande i böner, och då särskilt i litanians form180 eller 

genom en uppmaning till församlingen att ta emot prästerna som Kristi sändebud181. Ett ske-

ende kan gestaltas på många olika sätt. Det som är viktigt är att församlingen uppmanas att be 

för prästerna – ”be för mig såsom jag ber för er”. 

Vigningen i Church of England har alltid setts som något som berör hela Kyrkan, men det 

är biskopen som viger på uppdrag av församlingen. Församlingen har möjlighet att ta en aktiv 

del, genom presentationen och frågan om det är deras vilja att kandidaterna skall vigas. De 

uppmanas också att be för kandidaterna – i BCP1662 i samband med presentationen och i 

CW2000 efter frågorna till kandidaterna.182.  

I tabell 2 ges en enkel översikt över de tre vigningsordningarna. För såväl ordningen i Den 

svenska kyrkohandboken II 1987 och Common Worship 2000 gäller att ordningen kan firas 

som högmässa med prästvigning. Då tillkommer i HB87 momenten Kyrie och Gloria och 

antalet textläsningar är tre. I CW2000 tillkommer momentet Gloria före kollektbönen. Gene-

rellt finns det inga fasta platser för psalmer i de två engelska liturgierna, men i rubrikerna 

                                                
177 Joh. 21:15-16. 
178 Borgådeklarationen 1998, s. 32. 
179 Sigurbjörnsson 2006. 
180 Svenska kyrkan 1985b, s. 165-167. 
181 Svenska kyrkan 1987, s. 26. 
182 Leggett 2006, s. 531. Se SPB I, s. 201. 
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finns platser som föreslås. De skiljer sig inte nämnvärt från ordningen i HB87. Som synes 

finns en samstämmighet mellan ordningarna, och de katolicitetsmarkörer som jag ovan skisse-

rat finns alla med, explicit eller implicit i alla tre liturgierna. De är alla en del av den världs-

vida kyrkan ordningar, och även om ord och gestaltning kan skilja sig tror jag dels att en per-

son från den ena kyrkan känner igen sig väl i den andra, men också – vilket är ett kännetecken 

på katolicitetsmarkörer i allmänhet och katolicitet i synnerhet – en människa från en annan tid 

än vår. Det finns ett samband och en kontinuitet som sträcker sig utöver tid och rum, men som 

samtidigt gestaltas här och nu. 
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Den svenska kyrko-
handboken 1987 

The Book of Common  
Prayer 1662 

Common Worship 2000 

Psalm och procession Morning Prayer och inledning Psalm och procession 
Inledning Beredelse och syndabekännelse Hälsning och inledning 
Beredelseord Förlåtelse Syndabekännelse 
Syndabekännelse Herrens bön och invitatorium Presentation 
Förlåtelse Psalm 95 och dagens psaltarpsal-

mer 
Kollektbön 

Tackbön Gammaltestamentlig text Textläsningar 
Introitus Te Deum Laudamus Evangelium 
Kungörelse (Presentation) Nytestamentlig text Predikan 
Textläsningar Benedictus Trosbekännelsen (Niceum) 
Vigningstal Trosbekännelsen (apostolicum) Löften, inledning 
Löften, inledning Böner Frågor (9 st) 
Frågor (4 st) Kollektböner Frågor till församlingen 
Försäkran Predikan Veni Creator Spiritus 
Trosbekännelsen (Niceum) Prästvigningens inledning och 

presentation av kandidaterna 
Litania 

Förbön Församlingens godkännande Vigningsbön med handpåläggning 
Psalm Litania Bibelöverlämning 
Vigningsbön med handpåläggning Nattvard och ordination Mottagande 
Veni Spiritus Sancti Mässans inledning Fridshälsning 
Mottagande De tio budorden Offertoriepsalm 
Offertoriepsalm Kyrie Offertorium 
Lovsägelse och prefation Kollektbön Lovsägelse och prefation 
Helig Epistel  Helig 
Nattvardsbön Evangelium Nattvardsbön 
Herrens bön Förmaning om prästämbetet Herrens bön 
Brödsbrytelsen Frågor (8 st) Brödsbrytelsen 
Fridshälsning Tyst bön O Guds Lamm 
O Guds Lamm Veni Creator Spiritus Kommunion 
Kommunion Vigningsbön med handpåläggning Tackbön 
Tackbön Bibelöverlämning Sändning och välsignelse 
Lovprisning Trosbekännelsen (Niceum)  
Välsignelse Predikan?  
Sändning Offertorium  
Psalm Förbön  
Postludium Nattvardsförmaning  
 Beredelse  
 Syndabekännelse och förlåtelse  
 Lovsägelse och prefation  
 Helig  
 Bön om tillträde till nattvardsbor-

det 
 

 Nattvardsbön  
 O Guds Lamm  
 Kommunion  
 Herrens bön  
 Tackbön  
 Gloria/Ära  
 Avslutning  
 Bön för de nya prästerna  
 Kollektbön  
 Välsignelse  
Tab. 2. Vigningsordningar  
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DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Då diskussionen har förts löpande i uppsatsen kommer jag här endast att ta upp frågeställ-

ningarna och frågor direkt knutna till dem till diskussion. 

Frågan i denna uppsats har aldrig varit prästvigningens eller prästvigningsliturgiernas gil-

tighet, eftersom Church of England och Svenska kyrkan genom ingåendet av Borgåöverens-

kommelsen (och även tidigare) officiellt erkänner varandras ämbeten som giltiga.183 Om äm-

betet är giltigt följer givetvis att också vigningen är giltig. Frågan i denna uppsats har istället 

rört liturgiernas utbytbarhet mot varandra. Inledningsvis ställdes två frågor upp som utgångs-

punkt för uppsatsen: 

• Är vigningsliturgierna teologisk utbytbara mot varandra? 

• Är det möjligt att, teoretiskt och oaktat kyrkorättsliga aspekter, vigas för Church of 

England i Svenska kyrkan och vice versa givet vigningsliturgiernas teologiska in-

nehåll? 

 

Med hjälp av vad jag har kallat katolicitetsmarkörer, vilka har plockats fram ur Borgådekla-

rationen, har jag analyserat de tre prästvigningsliturgier som är i bruk i Church of England 

(The Book of Common Prayer 1662 och Common Worship 2000 [2007]) och Svenska kyrkan 

(Den svenska kyrkohandboken II 1987) idag. Jag har gjort en noggrann läsning av liturgierna 

och lyft ut exempel på katolicitetsmarkörer och därvidlag funnit att de tre prästvigningslitur-

gierna, trots olika ålder, struktur och innehåll, alla innehåller samtliga katolicitetsmarkörer 

som jag funnit i Borgåöverenskommelsen. Jag menar därför att svaret på den första frågan, 

om prästvigningsliturgierna är teologiskt utbytbara mot varandra, är ett otvetydigt ja. Innehål-

let skiljer sig i fråga om formuleringar och i fråga om struktur, men meningen och innebörden 

är densamma. De ger uttryck för en likartad teologi och en likartad förståelse av ämbetet. Det 

finns inga element i någon av dem som teologiskt står i motsättning till de andra.  Såväl de 

båda kyrkornas bekännelseskrifter som Borgåöverenskommelsen menar också att för att ord-

ningar kan erkännas och enhet kan uppnås även om gudstjänsten inte firas likadant överallt. 

Enhet skall inte förväxlas med uniformitet, fastslår man i Borgåöverenskommelsen. Då måste 

man fråga sig om det spelar någon roll alls om ordningarna är lika eller inte, om det spelar 

någon roll om de innehåller samma katolicitetsmarkörer eller inte. Om frågan hade gällt gil-

tighet skulle svaret, enkelt och utifrån bekännelseskrifterna, kunna ha varit nej. När det istället 

är fråga om teologisk utbytbarhet måste svaret bli ja. Det finns vissa element som genom ti-

                                                
183 Borgådeklarationen 1998, s. 31. 
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derna funnits med och som anses omistliga – som handpåläggning och bön – och vissa ele-

ment som ger uttryck för en gemensam bekännelse och en gemensam tro. Det är dessa ele-

ment, som ger uttryck för en gemensam tro i den världsvida kyrkan, som jag har kallat för 

katolicitetsmarkörer.  

Vad gäller den andra frågan är det logiska att svaret på den följer som en konsekvens av 

svaret på den första frågan. Teoretiskt, och oaktat kyrkorättsliga aspekter, skulle det vara möj-

ligt att vigas i den ena kyrkan för den andra givet prästvigningsliturgiernas teologiska inne-

håll. De ger uttryck för en liknande teologi och ecklesiologi, en ecklesiologi som Kärkkäinen 

karaktäriserar som romersk-katolsk och som han kallar ”The Church as the People of God”184. 

Ecklesiologin dokumentet Lumen Gentium stammar från Andra Vatikankonciliet och betrak-

tas allmänt som en ekumenisk teologi och ecklesiologi. Såväl HB1987 och CW2000 har till-

kommit i ljuset av detta dokument, i en tid med ekumenisk optimism och framtidstro. Viktigt 

är att varje lokal församling (låt vara romersk-katolsk) betraktas som ”en, helig, katolsk och 

apostolisk” kyrka. Givet detta blir var och en som vigs till präst i en lokal kyrka också präst i 

hela Kristi kyrka – även om hela kristenheten (ännu) inte erkänner varandras vigningar och 

ämbeten. Kyrkan är Kristi kropp men också ett folk på pilgrimsfärd. I detta ligger ett vi, en 

gemenskap. Lumen Gentium pekar också på att det som förenar olika delar av Kristi kyrka i 

världen är den helige Ande, vilket också lyfts fram i den ekumeniska encyklikan Ut unum sint 

– De alla må bli en. I denna encyklika finns ett sökande efter enhet, men inte uniformitet, vil-

ket också lyfts fram i Borgådeklarationen. En form av ekumenik kan vara en andlig ekume-

nik, i bön och spiritualitet. Jag har lyft fram betoningen av Kyrkans enhet som en viktig katol-

icitetsmarkör, och jag vill mena att det inte är någon slump att det går att finna flera exempel 

på detta i prästvigningsliturgierna. Mer anmärkningsvärt är att en sådan markör också är tyd-

lig i BCP1662, som är tillkommen i en helt annan tid och med helt andra förutsättningar än 

CW2000 och HB1987. Att jag valt att lyfta fram denna ecklesiologi beror på att Andra Vati-

kankonciliet ingalunda inverkat enbart på den romersk-katolska kyrkan, utan fått stort genom-

slag i stora delar av västkyrkan, inte minst i flera av de protestantiska kyrkorna. Det är också i 

ljuset av detta koncilium med dess dokument som såväl BEM-dokumentet som Borgådekla-

rationen är tillkomna. Med detta menar jag att det finns en grundförståelse av vad Kyrkan är 

och vad prästvigningen är, som visserligen kan skilja sig detaljvis men som i prästvigningsli-

turgierna kommer till gemensamt uttryck och förståelse.  

                                                
184 Kärkkäinen 2002, s. 26-38. 
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Ovan har jag diskuterat vigningsliturgiernas innehåll och pekar på några punkter för övervä-

ganden. Jag har pekat på att prästvigningen alltid bör firas inom mässans ram, på att förbönen 

bör gestaltas i litanians form och att den, i den mån det är möjligt, såväl Veni Creator Spiritus 

som Veni Sancte Spiritus bör sjungas. I Church of Englands fall har jag också diskuterat pla-

ceringen av bibelöverlämningen och vad dess olika placeringar får för konsekvenser för mäs-

sans gestaltande och förståelsen av sändningen ut i världen. Ingen av dessa frågor kan få en 

slutlig lösning i och med denna uppsats, men det är min förhoppning att man har dessa frågor 

med sig i kommande revisioner av kyrkohandböckerna i såväl Sverige som i England (och i 

alla övriga kyrkor i världen i allmänhet och inom Borgågemenskapen i synnerhet). Som jag 

också visat är det inte så att prästvigningsliturgiernas utbytbarhet mot varandra står och faller 

med enskilda delar av gestaltandet, utan snarare handlar det om en gemensam förståelse och 

ett Ordo. Vad som kan sägas vara konstituerande för prästvigningen, och som den står och 

faller med, är handpåläggning och bön om helig Ande. Med hänsyn tagen till spirituell eku-

menik spelar helig Ande en mycket viktig roll, och är också den som för Kristi kyrka sam-

man.185 Kortfattat är alltså svaret på uppsatsen båda frågor: ja – givet det teologiska innehåller 

och oaktat kyrkorättsliga aspekter är prästvigningsliturgierna utbytbara mot varandra och det 

är möjligt att vigas i den ena kyrkan för den andra. 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Under uppsatsens gång har flera frågor dykt upp, men dessa har av olika skäl inte kunnat be-

arbetas i denna uppsats. Jag vill därför slutligen lämna förslag på fortsatt forskning inom om-

rådet. En sådan fråga är de rent kyrkorättsliga aspekterna av frågan. Det vore av stort värde 

om frågan om utbytbarhet utreddes på ett kyrkorättsligt plan för att undersöka om det i reali-

teten är möjligt med ett utbyte av detta slag. Ett sådant utbyte är enligt min mening helt i linje 

med Borgådeklarationens intentioner.  

En annan fråga som i någon mån också tangerar kyrkorättsliga aspekter är biskoparnas kol-

legialitet eller biskopar i kommunion med varandra. Kyrkorna i Borgågemenskapen har för-

bundit sig 

 

(v) att välkomna personer som i någon av våra kyrkor vigts av biskop till biskops-, präst-, 

eller diakonämbetet att på inbjudan och i enlighet med vid varje tillfälle gällande förord-

ningar utöva sitt ämbete inom den mottagande kyrkan utan att ordineras på nytt; 
                                                
185 Borgådeklarationen 1998, s. 17. 
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(vi) att normalt inbjuda varandras biskopar att delta i handpåläggningen vid biskopsvig-

ning som ett tecken på kyrkans enhet och kontinuitet186. 

 

Hur fungerar detta och i vilken mån kan biskoparna agera tillsammans som ett kollegium? 

Sätter samfundsgränserna stopp för samarbetet eller kan man bortse från dessa och verka till-

sammans för Kristi kyrka? Kan en biskop i ett samfund kliva in och viga präster för andra 

samfund. Så skedde t ex under Andra världskriget när Gustaf Aulén, biskop i Strängnäs, vigde 

präster för Norska kyrkan.187  

För prästvigningens del menar jag att det finns anledning att överväga att bjuda in bisko-

par, eller präster, från andra kyrkor att delta i handpåläggningen också här. Frågan behöver 

utredas vidare. 

Ett sista förslag jag vill lämna är frågan om gudstjänstböcker. Det berör i någon mån präst-

vigningen, men i allt högre grad den ordinarie gudstjänsten och de kyrkliga handlingarna. 

Som det är idag har varje samfund sina egna kyrkohandböcker och dessa översätts till olika 

språk om behov finns. Med hänvisning till kyrkornas enhet och ekumeniska strävanden inom 

Borgågemenskapen vore en viktig fråga att utreda om det istället för att översätta de egna 

handböckerna vore möjligt att besluta om att ett annat samfunds handböcker får användas när 

behovet av handböcker på ett annat språk uppkommer. Jag menar, mycket förenklat, att ef-

tersom diakoner, präster och biskopar är välkomna att tjänstgöra hos varandra och eftersom 

medlemmarna skall betraktas som de egna, kan det inte finnas några teologiska hinder för att 

också använda varandras kyrkohandböcker. Innehållet är per automatik godkänt av de andra 

medlemskyrkorna. Eller, hur förhåller det sig? Ämnet är stort och kan säkert bli föremål för 

en avhandling. 

SAMMANFATTNING 
I denna uppsats har jag undersökt om det är möjligt att teologiskt byta ut prästvigningsliturgi-

erna i Svenska kyrkan och The Church of England mot varandra. Jag har i arbetet utgått från 

Borgådeklarationen och lyft ut ett antal katolicitetsmarkörer som ger uttryck för Kyrkans tro 

och som kan anses som beständiga över tid.  

                                                
186 Borgådeklarationen 1998, s. 32. 
187 Lindorm 1952, s. 486. 
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Genom dessa har jag tittat på vigningsliturgiernas innehåll och diskuterat detsamma. Jag har 

analyserat de olika katolicitetsmarkörerna och dess förhållande till den enskilda kyrkan och 

till den världsvida Kristi kyrka.  

Undersökningen tar inte upp några kyrkorättsliga aspekter, utan diskuterar endast det teo-

logiska innehållet i liturgierna. Fria formuleringar utanför handböckerna tas heller inte med, 

då jag valt att inte använda gudstjänstagendor från olika vigningar utan endast handböckerna i 

denna uppsats.  

Undersökningen visar att prästvigningsliturgierna teologiskt är utbytbara mot varandra och 

att de har ett likartat teologiskt innehåll som står i samklang med den andra kyrkans. 

Slutligen lämnas förslag till fortsatt forskning och aspekter som kan vara intressanta att 

undersöka ytterligare i en strävan att förverkliga tanken på enhet inom Kristi kyrka. 
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