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1. Inledning
1.1 Abstract
In wich ways does the Communion Service in the Methodist Church reflect wesleyan and methodist theology? That is the main question in this paper. I have compared the prayer books in the
Anglican Church (Book of Common Prayer), and the Methodist-Episcopal Church and United
Methodist Church in the U.S.A. and Sweden.
When John Wesley prepared the first prayer book for the newly established Methodist Episcopal
Church in the U.S.A. 1784 – The Sunday Service of the Methodists in Northern America. With other Occasional Services – he took his own Book of Common Prayer from 1662, and made, what he
called, »little alterations«. Although these alteration reduced the english prayer book to almost half
the extent it was a moderate and conservative work. In the Communion Service he made few alterations. The prayer for the king was changed to a prayer for The Supreme Rulers, the exhortations
was omitted, the absolution was changed to a prayer of forgiveness, the title »priest« replaced with
»elder« and there was an opportunity for a Post-communion Extempore prayer. Wesley requested
also the people called Methodists to celebrate the Lord’s Supper »every Lord’s day«.
If then the first methodist Communion Service was almost anglican, it put forward the question
what theology does that service reflect? With a broad exposé starting with the introduction of Christianity on the Brittish Islands and its development through history, this paper try to present different layers of theology in English christianity. We find roots from both the eastern, the roman, the
iroceltic and the gallican churches as well as from calvinism and european reformation.
After Wesleys death the Sunday Service was in the U.S.A. reduced to some orders for Baptism,
Funeral, Wedding, Communion Service and so on under the title »Sacramental Services, &c.,« as a
separate section of the Discipline. The order for the Lord’s Supper, approved in 1792, was a revised
and shortened version of Wesleys service, and that order would remain, with small alterations, during the 19:th century. Church leaders in 1792 also introduced a new provision that would substantially impact eucharistic practise and theology in later Methodism. A rubric was added at the conclusion ot the Lord’s Supper rite, reading, »If the Elder be straitened for time, he may omit any part
of the service except the prayer of Consecration.« The new rubric supported the liturgical liberty
desired by ministers and people. And during the Second Great Awakening in the U.S.A. some elders showed a minimalist approach to observance of the sacrament. For on occasion, the sacrament
might consist solely of a hymn, the Prayer of Consecration, and the distribution.
When the Methodist-Episcopal Church in Sweden got their first Worship book, »KyrkoHandbok«, 1874 it was an excerpt from the Ritual in the swedish Discipline, »Lära- och Kyrkoordning 1872«. This order for the Lord’s Supper was just a translation of the english text, and remained
virtually untouched the next 60 years until the new Worship book in 1941. That edition reflected
the development in the Methodist Church in the U.S.A., which went back to John Wesleys ritual
for Word and Sacrament in Sunday Service 1784.
The continuing revisions during the rest of the 20:th century depended in some extent of an ecumenical dialoge. Two important occurrences for liturgy revisions was the Roman Catholic Church
2nd Vatican Council 1962-1965 and the so-called Lima liturgy in the BEM document from World
Council of Churches 1982. So the orders for Word and Table in the new United Methodist Hymnal
1989, and United Methodist Book of Worship 1992 as well as the Worship Book 1999, from the
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Methodist Church in Great Britain, do both reflect the impact this two mentioned occurences has
had. This is also evident in the swedish »Gudstjänstbok« from 2003. Old prayers are omitted and
the order for the Lord’s Supper in Sunday Service, different from roman and lutheran rites, is radically changed due to an ecumenical harmony.
For Wesley the Lord’s Supper was an important means of grace, and a manifestation of the precense, not only of Christ, but of the triune God through the Holy Spirit. That, in connection with
the practice of an open table, where every christian, or seeker, is invited, manifestate the spirit of
the methodist theology and practice according to the eucharist, and is not changed in the new orders although the ritual from Wesleys time is very much altered.
Keywords: Liturgy, Ritual, Lord’s Supper, Methodism, Wesley’s Sunday Service, Communion
Service, American Methodist Worship, Sweden, Kyrkohandbok, Nattvard.

1.2 Förord
Denna uppsats försöker sätta in Metodistkyrkans nattvardsgudstjänst i sitt teologiska, liturgiska
och historiska sammanhang. När John Wesley sammanställde den första samlingen av ordningar för
gudstjänst, nattvard, dop, vigsel, begravning med mera för den nya Metodistkyrkan i USA 1784, The
Sunday Service of the Methodists in Northern America. With other Occasional Services, så var detta
också uttryck för metodistisk teologi i praktiken. Därför är det angeläget att beskriva wesleyansk
nattvardsteologi, dess ursprung och fortsatta utveckling under 1800- och 1900-talen.
Sunday Service är i sig en revidering och förkortning av den engelska kyrkans handbok från 1662
The Book of Common Prayer. Därför kommer denna uppsats också att teckna den medeltida bakgrunden, teologin och utvecklingen under 1500- och 1600-talen av den bönbok som Wesley, såsom
präst i Anglican Church, höll för den bästa i världen.
1868 blev Metodistkyrkan i Sverige en egen missionskonferens under The Methodist Episcopal
Church i USA, och sedermera ett eget samfund som en del av amerikansk metodism. Därmed infördes ett helt system av ordningar och regler i Sverige. Kyrkans läror, regler och gudstjänstordningar översattes från engelska till svenska. Uppsatsen kommer därför avslutningsvis att spegla nattvardsordningens utformning i Sverige, dess utveckling och påverkan från amerikanskt och ekumeniskt håll.

1.3 Bakgrund
Som pastor i Metodistkyrkan sedan 1976 har jag ständigt varit intresserad av och arbetat med
gudstjänstens form och innehåll – såväl teologin såväl som pedagogiken, musiken och gestaltningen
i kyrkorummet. I samtal med metodister som var väl bevandrade i liturgins historia fick jag veta att
vår nattvardsordning hade djupa rötter ner i fornkyrkan. Men jag fick inte klart för mig vilka böner
eller texter det handlade om, och hur långt tillbaka i kyrkans historia som åsyftades. Frågan blev:
Vad är det i Metodistkyrkans nattvardsordning som kommer från fornkyrkan, från medeltiden respektive från reformationen? Vad är typiskt wesleyanskt och vad är allmänkyrkligt?
Under 1980-90 talen kom församlingar och körer via importerade och nyskrivna mässor i kontakt
med en gudstjänstform som hade sina rötter i den katolska mässan. Där ingick rubriker som Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei. Då blev det också uppenbart att Metodistkyrkans nattvards-
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ordning hade andra rötter och en annan gestaltning. Frågan blev: Varför då?
När den nya ordningen för huvudgudstjänsten skulle tas i bruk i USA vilken presenterades i The
United Methodist Hymnal 1989 skrev Hoyt L. Hickmann ett studiematerial för församlingarna som
introduktion till de ganska radikala förändringarna.1 Jag fick då biskop Hans Växbys uppdrag att
översätta detta och anpassa det till nordiska förhållanden, vilket resulterade i den lilla skriften
»Gudstjänsten i Metodistkyrkan«.
1998 tillsatte Metodistkyrkans årskonferens i Sverige en ny handbokskommitté med uppdraget
att revidera den dåvarande Handbok för Metodistkyrkan från 1986. Bakgrunden var dels att anpassa
språket till den nya helbibeln (Bibel 2000), vidare att föra in de ekumeniskt nyöversatta versionerna
av Herrens bön, Apostolicum och Nicenum, samt att hämta inspiration från de nya handböckerna i
USA, och Storbritannien – Worship Book 1999. Kommittén kom att bestå av pastorerna Ingrid
Svensson, Tomas Boström och mig. Jag utsågs att leda kommitténs arbete. Kommittén fick goda råd
och synpunkter inför sitt arbete. Bland annat menade några att vissa formuleringar var från Wesleys
tid och därför närmast »sakrosankta« och måste bevaras. Frågan blev: »Stämmer det? Är till exempel formuleringen »Fyll oss med hans livs fullhet och låt oss växa till likhet med honom, så att vi för
evigt får vara i honom och han i oss.« från nattvardsbönen 1784?
På dessa frågor ville jag få ett svar.

1.4 Problemformulering
I arbetet med att revidera en befintlig handbok där hänsyn skulle tas till den ekumeniska utvecklingen och dess påverkan på Metodistkyrkans liturgiska texter väcktes för kommitténs medlemmar
den allmänna frågan: Hur mycket och vad kan förändras i kyrkans ordningar samtidigt som man kan
bevara metodistisk teologi och sina metodistiska särdrag? Kommitténs medlemmar märkte vid studier av de båda nya handböckerna från USA och England att stora friheter hade tagits från tidigare
kända formuleringar och strukturer.
I det arbetet väcktes då intresset för denna uppsats ämne; på vilket sätt var den dåvarande nattvardsordningen ett specifikt utryck för metodistisk teologi? Och dess följdfråga blev: vad kan ändras
och anpassas i nattvardsritualet för att tillgodose viktiga element såsom ekumenisk relevans, inklusivt språk, teologisk trovärdighet samtidigt som den är bärare av metodistisk teologi och att metodistiska traditionen fortfarande känns igen i böner och texter?

1.5 Metod
Utifrån kyrkohistoriskt och idéhistoriskt studium kommer jag att söka de fornkyrkliga och medeltida källorna till den första kyrkohandboken på engelska Book of Commmon Prayer 1549 och dess
fortsatta utveckling fram till 1662. Utvecklingen under 1600-1700-talen innebär ett jämförande studium av de olika reformationsteologerna och dess påverkan på engelskt kyrkoliv och den anglikanska kyrkans teologi.
Därefter kommer jag att teckna bakgrunden till Wesleys revidering av den engelska bönboken,
och de teologiska motiveringarna för tillkomsten av den första handboken för Metodistkyrkan i USA
1784: The Sunday Service of the Methodists in Northern America. With other Occasional Services
1

Hickman, H. L. 1990. s 17 ff
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(hädanefter Sunday Service), och jämföra de båda böckernas nattvardsgudstjänster.
Här söker jag svar på frågan vilket sätt metodistkyrkans nattvardsritual är ett uttryck för metodistisk teologi, och vad måste bevaras, respektive, vad kan förändras utan att det metodistiska särdraget
går förlorat?
Till sist kommer jag att klargöra utvecklingen av nattvardsgudstjänsten i USA från 1792, då den
sista upplagan av Sunday Service trycktes fram till idag och hur det påverkade och i viss mån inte
påverkade utvecklingen i Sverige. Här kommer jag att använda de olika amerikanska och svenska
handböckerna för ett jämförande studium.

1.6 Källor
De primära källorna för detta studium har varit The Book of Commmon Prayer (hädanefter
BCP) 1549/1552 och 1662, Sunday Service 1784, nattvardsordningarna under rubriken »Ritual« i
de olika utgåvorna av den amerikanska Book of Discipline, de olika handböckerna på svenska 1872,
1889, 1917, 1941, 1968, 1986 och 2003, ritualerna som återfinns i Läro- och Kyrkoordningar 1872,
1892, 1896 och 1904, samt The United Methodist Hymnal 1989 och The United Methodist Book of
Worship 1992.
En allmän överblick i ämnet liturgi har jag fått i Carl-Henrik Martlings bok Liturgik samt i den
amerikanska Liturgy – an introduction.
Bakgrunden till och teologin i BCP fann jag också i R.J. Cookes bok History of the Ritual of the
Methodist Episcopal Church.
Wesleys nattvardsteologi är väl dokumenterad i Ole E. Borgens doktorsavhandling John Wesley
on the Sacraments – A Theological Study.
Wesleys nattavardsteologi presenteras också på ett föredömligt sätt i The New Creation – John
Wesleys Theology Today av Theodore Runyon.
Bakgrunden till och produktionen av Sunday Service presenteras i John Wesley and the Chuch
of England av Frank Baker.
För att få en överblick över Wesleys ändringar använder jag John Wesley’s Sunday Service of the
Methodists in North America with an introduction av James F. White.
Den som för första gången har presenterat en översiktsbild av gudstjänstens utveckling i USA
under 1800- och 1900-talen är professorn i liturgik vid Divinity School, Duke University, Karen B.
Westerfield Tuckers i sin bok, American Methodist Worship. Hennes bok har varit en ovärderlig
källa för att också sätta in nattvardsgudstjänstens utveckling i Sverige i sitt sammanhang.
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2. Book of Common Prayer (BCP)
2.1 Bakgrund till Englands kristnande
Kristendomen i England innehåller såväl byzantinska och keltiska som romerska och inhemskt
anglosaxiska element. Dessa olika skikt avspeglas i det liturgiska material som vid medeltidens slut
ligger till grund för tillkomsten av den reformerade liturgin i The Book of Common Prayer
1549/1552.
Det var galliska missionärer som förde kristendomen till England i det andra århundradet e.
Kr., och med dem en kristendomsförståelse vilken genom Iræneus i Lyon, Pothinus och deras företrädare räknar sitt urpsrung till Polykarpos som var lärjunge till aposteln Johannes i Efesos. Ideologiskt hörde alltså den galliska kyrkan till östkyrkan, och därmed representerade den en annan syn på
skapelsen och frälsningen än vad som kom att dominera den romerska, västliga, kristendomen under medeltiden. Det innebär att den engelska liturgin i första hand härrörde sig från Efesos och den
östkyrkans liturgi snarare än från Rom. Men det är en grov förenkling att som Cook påstå, vilket vi
kan se nedan, att »Those are greatly in error who would trace the Liturgy of the Methodist Church
to the Roman Church. The Roman Ritual, as a whole, was never used in England«2
Kristendomen kom också till England via handelsförbindelserna med sydeuropa och med den
romerska armén. Den fick ett så stark fäste i östra England att den på 300-talet var organiserad i
biskopsdömen med London, Lincoln och York som de viktigaste.3 Så deltog till exempel flera brittiska biskopar vid kyrkomötet i Nicæa 325.4 När den västliga kejsarmakten i början av 400-talet nödsakades att ge upp det romerska England började de hedinska anglosaxarna från Slesvig-Holstein att
invadera ön. Och i början av 500-talet hade de lagt hela östra Engand under sig, vilket kom att betyda att kyrkan i det närmaste blev utplånad. Dock inte i västra delen, i Cornwall och Wales, till vilket
kristna britter tagit sin tillflykt och där den keltiska befolkningen höll anglosaxarna stången. På
grund av att man var isolerad från kontinentaleuropa kom därmed liturgin på de brittiska öarna att
behålla sin östkyrkliga form från 300-talet.
2.1.1. Irland och Skottland kristnas
Både galliska och brittiska missionärer hade förmodligen redan på 300-talet verkat bland skoterna, de keltiska stammarna på Irland, där den mest namnkunnige på 400-talet var dess helgon S:t
Patrik (390-461). Omkring år 600 var Irland kristnat och dess kyrka var bärare av den brittiska kristendomsförståelsen från 300-talet. Kyrkan på den gröna ön var organiserad som en klosterkyrka och
abbotarna, som rekryterades från hövdingasläkterna, var överordnade både biskopar och präster.
Klosterväsendet, med rötter i det orientaliska munkväsendet – orientaliska munkar hade också verkat som missionärer på Irland – var präglat av sträng askes och botsfromhet. Samtidigt ägnade sig
munkarna åt vetenskapligt, teologiskt arbete.5 Från det orientaliska munkväsendet hade de iriska
munkarna övertagit den föreställningen att det högsta uttrycket för ett liv i askes och botgöring och
ett medel att vinna himmelsk frid är att bryta upp från sin hemort och sitt kloster och slå sig ned på
en främmande plats – peregrinatio pro Christo. Samtidigt var munkarna inställda på att predika och
utöva själasorg vilket gjorde att dessa vandrande munkar utgjorde västerlandets viktigaste missionsCooke R. J. 1900s 176-177.
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 1 s 263
4
Butrous, Ghazwan. 1997, http://users.aol.com/butrousch/augustine/before.htm
5
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 1 s 264
2
3
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rörelse under 600 talet. Denna peregrinatio fick den iriske munken Crimtham (Columcilla –
»kyrkans duva«) att tillsammans med andra iriska bröder utvandra till ön Hi (Iona på latin) utanför
Skottlands västkust och därifrån bedriva mission bland pikterna, stammarna i Skottland. Columcilla
kallades därför med rätta för Skottlands apostel – och kyrkan organiserades efter iriskt mönster så
att alla kloster och kyrkor lades under abboten i Hi.7
2.1.2 Augustinus av Canterbury
År 596 sände påven Gregorius den store en grupp munkar till England under Augustinus ledning för att omvända saxarna. Augustinus som varit praepostiu alltså abbottens assistent i S:t Andreasklostret i Rom landsteg med 40 bröder och tolkar och togs emot i Kent av den hedniske anglosaxaren kung Ethelbert, vars frankiska drottning redan var kristen. Kungen lät döpa sig och sitt hov,
men där fanns andra som likt drottningen redan var kristna. Augustinus grundade ett kloster i Kents
huvudstad Cambridge och började organisera kyrkan i England efter romerskt mönster, vilket ledde till en konflikt med de walesiska biskoparna. Agustinus blev Cambridges förste ärkebiskop och
sedermera helgonförklarad. På sin väg till England genom Gallien fann han liturgier som skilde sig
från dem i Rom, och när han nådde England och konfererade med presbyter-biskopen för den brittiska kyrkan, upptäckte han att även de hade former och vanor som skilde sig från den romerska
kyrkan. I detta dilemma skrev han till Gregorius: »Medan tron är en, varför varierar sedvänjorna i
kyrkan? Och varför används ett sätt att fira den heliga måltiden i den heliga romerska kyrkan och en
annan i den galliska?«. Gregorius svarar Augustinus:
Thy Fraternity knows the use of the Roman Church, in which thou hast been nurtured. But I approve of thy selecting carefully anything thou hast found that may be more pleasing to Almighty God, whether in the Roman
Church or that of Gaul, or in any Church whatever, and introducing in the Church of the Angli, which is as yet
new in the faith, by a special institution, what thou hast been able to collect from many Churches. For we ought
not to love things for places, but places for things. Wherefore choose from each several Church such things as are
pious, religious, and right, and, collecting them as it were into a bundle, plant them in the minds of the Angli for
their use.8

Kung Oswald av Northumbrien som blev härskare över hela England, Kent undantaget, hade
vuxit upp på klostret Iona, med sin irokeltiska kristendom. För att kristna sitt folk bad han abboten i
Iona om missionärer. Den mest namnkunnige bland dem var Aidan, som kom att kallas Englands
apostel. I samarbete med kungen gjorde han klostret Lindisfarne (grundlagt 635) till centrum för
en storstilad missionsverksamhet som omfattade Northumbria, East Anglia och Mercia.9
Ärkebiskop Wilfrith av York önskade integrera den engelska kristendomen i den universella kyrkan under påvens överhöghet. Den irokeltiska kristendomen som var löst organiserad kring klostren
hade inte samma organisatoriska styrka som den romerska med sina biskopsdömen och socknar. På
en synod i Whitby 664 förklarade kung Oswy, efter en debatt mellan representanter för de båda
kyrkorna, Roms skick och sed för den rätta. Därmed var officiellt den romersk-katolska kristendomen införd. De irokeltiska munkarna och biskoparna vände tilbaka till Skottland och Irland.10
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 1. s 265
Ibid., s 265
8
Butrous, Ghazwan. 1997, The nine questions of St. Augustine to Pope Gregory http://users.aol.com/butrousch/
augustine/question.htm
9
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 1 s 266
10
Ibid., s 267
6
7
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2.1.3. Theodoros av Tarsos
Den som emellertid gav den nya anglosaxiska kyrkan en fast organisation, och lade grunden till
ett blomstrande kyrkligt och kulturellt liv var Theodoros av Tarsos (c:a 602-690), Canterburys sjunde ärkebiskop. Som munk hade han i öst tillägnat sig tidens högsta filosofiska och teologiska vetande, innan han som många andra flydde från de framstormande araberna till Italien. Efter att påven
hade utnämnt honom till ärkebiskop av Canterbury (669), lyckades han att snabbt, tack vare särskild
takt och smidighet, vinna de engelska biskoparnas tillit. Han såg till att fylla upp de vakanta stiften
med nya biskopsutnämningar. Vidare »corrected (he) all that was faulty, instituted the teaching of
music and of sacred and secular learning, throughout the country, and had the distinction of being
the first archbishop whom all the English obeyed«11 Hans uppdrag innebar att sätta stopp för vissa
keltiska traditioner och att hantera den så kallade »påskstriden«, alltså att införa påskfirandet enligt
den nya romerska kalendern; vilket får betraktas som en symbolfråga kring roms överhöghet över
de brittiska öarna. En synod i Hertford (672) skapade ramarna för en nyordning av kyrkolivet, efter
romersk förebild, vilket ledde till att den engelska kyrkan snart framstod som ett mönster av kyrklig
ordning och disciplin. Landet delades upp i biskopsdömen, som i sin tur sammanfördes i de båda
kyrkoprovinserna Canterbury och York. Sockenindelningen skred raskt framåt. Överallt restes kyrkor och kloster, som följde Benedikts regel och där förhållandet till biskoparna var noga reglerat.
Att Theodoros kom som representant från östkyrkan gör honom intressant i detta fall, och frågan är
hur mycket av östkyrkans teologi han kom att förmedla och kunde integrera i den redan av östkyrkan influerade irokeltiska kristendomen.12 Så även om Roms kyrkliga och liturgiska praxis blev genomförd överallt så fortsatte de irokeltiska inflytandet att göra sig gällande – kyrkolivet kännetecknades av en sammansmältning av den romerska och den irokeltiska kristendomen. Medan klostren
ansvarade för folkets religiösa utbildning var det den irokeltiska botsdisciplinen och botspraxisen
som trängde igenom i kyrkorna. Klostren kom att bli hemort för en enorm vetenskaplig och teologisk skolning vilket gjorde England till ett ledande kulturcentrum i västeuropa.13
2.1.4. En Anglosaxisk kyrka
De kristna anglosaxarna kom att behålla traditionella element i sin kristendomstolkning, i tillägg
till de romerska och irokeltiska. Kyrkolivet fick en utpräglat nationell karaktär med t.ex. kristen diktning på folkspråket, vilket förutom i den irokeltiska kyrkan var främmande i den romerska. De stora
diktarna tolkade tillvaron som en enorm kamp där Gud var kungen och härskaren som nedkämpade
och tillintetgjorde Satan och befriade den trälbundna människan. Kristus var den store krigshjälten
som segerrikt stormade djävulens bastioner.14 En kristendomstolkning som är väl i linje med
Irenæus syn på frälsningen som en befrielse från det ondas makt och som Gonzales beskriver i sin
typ-C teologi.15 Detta är ytterligare ett uttryck för den gamla förbindelsen med gallisk kristendom.
Den kyrkliga och kulturella blomstringen fortsatte genom hela 700-talet, och såväl de gamla
brittiska kyrkorna i Cornwall och Wales som de irokeltiska i Skottland och på Irland antog Roms
kyrkliga praxis. Men nästan allt detta kom att slås i spillror av vikingarna på 800-talet när kyrkor och
kloster plundrades och brändes ned. Oroligheterna och plundringarna gick i vågor under ett par århundraden innan de upphörde och då på grund av att Norge och Danmark, genom engelska präshttp://www.newadvent.org/cathen/14571a.htm
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 1 s 270
13
Ibid., s 268
14
Ibid., s 270
15
Gonzales, Justo 1999. ss 39-40
11
12

8

Leif Tullhage – Metodistisk teologi uttryckt i nattvardsgudstjänsten

ters och munkars missionsverksamhet, övergått till kristendomen. Danmarks kung Knut den Store,
själv kristen, respekterade och beundrade den engelska kyrkan och stödde den och dess ledare.16
Vid högmedeltiden sökte den romersk-katolska kyrkan att uniformera gudstjänstlivet i västvärlden. Så beslutades vid det engelska konsiliet i Clevesho år 747 att den romerska liturgin skulle användas i England. Men det är tveksamt om det genomfördes. I enlighet med Augustinus brev till
påven Gregorius menar också F.E Warren på hemsidan »The Liturgy and Ritual of the Celtic
Church« att »this (passage) proves that in A.D. 747 the Roman Liturgy was only in partial, not in
universal use in England. Possibly the Gregorian Canon had been introduced in some places without, the whole service having been assimilated to the Roman type, as is concluded, from an examination of the old Gallican Liturgies, to have been the case in France.«17
2.1.5. Sarumliturgin
I samband med erövringen år 1066, gjordes nya försök att samordna gudstjänsterna. S:t
Osmund, en aristokrat från Normandiet, vilken kom över till England samtidigt med Wilhelm Erövraren, utsågs av honom till biskop av Sarum, eller Salisbury 1078. Med hjälp av engelska präster
omarbetade han gudstjänsterna och skapade nya ordningar för tidegärden, nattvardsgudstjänst, dop
och andra gudstjänster. Dessa olika mässböcker kom att kallas Sarumritualet (Sarum Use). Detta ritual antogs av Salisbury stift år 1085, och genom att successivt introduceras i andra delar av landet
kom det till slut att bli den viktigaste handboken i den engelska kyrkan. En särställning den innehade i cirka 450 år. Sarumritualet representerar huvusakligen den form av den romerskt katolska
gudstjänsten som den hade på 1000-talet.
Gudstjänsten bestod allmänt av två delar där den senare delen, nattvardsfirandet, sedan gammalt helt enkelt kallades för »liturgin«. Dess ordning fanns angivna i »hågkomster«, alltså muntliga
traditioner, tills de i slutet av 200-talet nedtecknades. De huvudsakliga liturgierna är:
• Den orientaliska, tillskriven aposteln Jakob, Jesu bror, vilken brukades i Jerusalem och Antiochia och är äldre än konsiliet i Kalcedon (år 451). Ordning och innehåll stämmer överens med den
från Justinus Martyrens tid. Andra grenar av den var den Cæsarenska, sammanställd av Basilius,
samt den i Konstantinopel sammanställd av Chrysostomos.
• Den alexandrinska, tillskriven aposteln Markus, nämnd av Origenes (år 200) och fullbordad av
Cyrillus av Alexandria (år 412).
• Den romerska, fullbordad av Gregorius den store (år 590), härrör sig från antika källor, förmodligen så långt tillbaka som 100-talet. Till den hör också Ambrosius liturgi (i Milano) och den afrikanska.
• Den galliska som användes i Lyon i Gallien och hänför sig, genom Iræneus, till aposteln Johannes. Den förmodas ha utlöpare i den Mozarabiska (Spanska) och i den gamla brittiska liturgin.18
Under decennierna strax före reformationen hade Sarummässan blommat ut i en prakt som
fick den romerska mässan att framstå som enkel. Trots att Sarumritualet var så dominerande användes flera olika liturgier i England vid den här tiden. Kyrkorna i norr följde the Form of York, medan
stiften i Midlands antog den som användes i katedralen i Lincoln. I hela södra Wales brukades ritualböckerna som användes i S:t Davids och i norr ordningarna för katedralen i Bangor. Dessutom
hade så gott som varje stift en egen version som skilde sig i någon eller några mindre viktiga delar
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 1 s 306
Warren, F.E. http://www.celticorthodoxy.org/index.shtml
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från de andra. Det innebar att det fanns ingen samstämmighet i de offentliga gudstjänsterna.19 Den
utpräglat romerska liturgin inskränkte sig nästan helt till klosterväsendet.
År 1516 reviderades Sarumliturgin av Thomas Wolsey, ärkebiskop i York, sedermera kardinal
och grundare av Cardinal College (nu Christ Church) i Oxford. Denna revision, som reviderades på
nytt 1541, levde vidare fram till Edvard VIs reformation, och var en av de många liturgier, kanske
den viktigaste, som låg till grund för den första engelska kyrkohandboken efter reformationen The
Book of Common Prayer (BCP).20
2.2 Den engelska reformationen
Reformationen i England inleddes med en kyrkoreform 1536 i humanisten Erasmus anda
Erasmus av Rotterdam, som också verkade i England i början av 1500-talet, förstår rättfärdiggörelsen genom tron som etiskt, alltså ett liv i Kristi efterföljd, och där evangeliets kärna är kärleken till
nästan. I sin utgåva av Nya Testamentet 1516 med kommentarer betonar han att syftet är att göra
evangeliet känt för var man. Han accepterar påvens andliga ledarskap men förkastar hans världsliga
makt. Hans kyrkosyn är spiritualiserande. Det grekiska ordet ecclesia översätter han konsekvent
med congregatio, församling, och presbyteroi med »äldste« (!)21 Reformen innebar att den reformatoriska synen på Skriften och läran om rättfärdiggörelse genom tro infördes men att den bibehöll
transsubstantiationsläran, katolska ceremonier, ikoner, åkallan av helgonen , skärselden och böner
för de döda. Reformen mynnade ut i föreskriften 1539 om att den engelska bibelöversättingen, The
Great Bible, skulle användas.22.Denna översättning byggde i sin tur på den landsförvisade, och som
kättare dömde och avrättade, Tyndals översättning.
2.2.1. Thomas Cranmer
Thomas Cranmer (1489-1556) präst och sedermera ärkebiskop av Canterbury från 1532 var en
nitisk reformator. Men han genomgick en radikal förändring från att först ha varit en övertygad anhängare av transsubstantiationsläran och andra medeltida doktriner till att sedan bli en reformationsteolog. På så sätt blev han centralfiguren i såväl liturgiska, läromässiga som disciplinära reformer både under Henrik VIIIs och Edward VIs regeringstider (1509-1547, respektive 1547-1553).23
Han var i stort sett ensam skapare av en Engelsk liturgi på folkspråket24 och jämförbar med den roll
Olaus Petri och Laurentius Andreæ spelade i Sverige vid samma tid.
2.2.2. Ärkebiskop Herrmans gudstjänstordning
1533, när reformationen i Tyskland gjort stora framsteg, översatte och förändrade Martin Luther några av de latinska gudstjänstordingarna till tyska för kyrkorna i Nürnberg och Brandenburg.
Tio år senare antog Herrman, furste-ärkebiskop i Köln och kurfurste av de tyska riket, reformationens grundsatser, och – trots påvens och kejsarens protester – bemödade han sig att införa reformationen hos sina undersåtar. Med detta i sikte bad han de välkända reformatorerna Melankton och
Bucer att skapa en bibeltrogen gudstjänstordning i hans furstendöme. Så skedde genom att de använde Luthers översättning av den gamla tyska liturgin som modell, samt att de övertog hans doCooke, R.J.1900 ss 59-60
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pordning nästan ordagrant. Verket publicerades först på tyska med den latinska titeln »Simplex Judicium de Reformatione Ecclesiarum Electoratus Coloniensis.« En engelsk översättning gavs ut
1547 med titeln »A Simple and Pious Deliberation of Us Herrman, by the Grace of God, Archbishop of Cologne and Prince Elector«, etc. Denna bok erbjöd mycket reformatoriskt material till dem
som sammanställde BCP jämte den nya engelska översättningen av bibeln The Great Bibel.
2.2.3. Jean Calvins nattvardsteologi
Den fransk-schweiziske reformatorn Jean Calvin hade en starkare föreställning om Kristi realpresens i nattvarden än vad sedan kalvinsimen kom att representera. För Calvin är Kristus närvarande med sin kropp och sitt blod i nattvarden, och ger den troende del i sitt lidande och sin död.
Liksom för Luther är för Calvin nattvarden ett reellt möte med Kristus och inte som för Zwingli endast en symbol. Men Calvin är mer realistiskt bunden vid bibelordet och den medeltida värlsbilden
och betonar därför starkt Kristi kroppsliga uppståndelse och himmelsfärd och lokala sittande på
Guds högra sida.25 Calvin betonade att den heliga anden förenade Sonen på Guds högra sida med
de troende och var verksamma hos dessa. Men i strid med lutherdomen och ubikvitetsläran fördömdes denna lära som kättersk, och kalvinismens nattvardslära kom att identifieras med Zwinglis
spiritualiserande nattvardssyn.
När Jean Calvin kom till Strasbourg 1538 kom han i kontakt med Bucers nattvardsliturgi vilken
imponerade på honom. Bucers liturgi balanserar, både liturgiskt och teologiskt, mellan Luther och
Zwingli. Calvin bearbetade denna nattvardsgudstjänst och gav ut den i Strasbourg 1540 för sin
franska flyktingförsamling med titeln La Forme des Prières Ecclésiastique. Åter i Genéve gav han ut
en något förenklad version 1541 vilket kom att bli direkt eller indirekt modellen för söndagens
gudstjänst i hela den reformerta världen. Calvin strävade mot att nattvarden skulle firas varje vecka,
men tvingades av rådet i Genéve att följa Zürichs tradition med nattvards en gång i kvartalet.
Första delen av gudstjänsten – »Ordets gudstjänst« – inleddes med ett ingångsord från Psalt
124:8 (»Vår hjälp finns hos Herren, som har gjort himmel och jord…«)26, vidare de tio budorden,
bön om hjälp, parafraserad psaltarpsalm, fri bön, textläsning och predikan. Därefter förbön varefter
nattvarden följde, vilken inleddes med den apostoliska trosbekännelsen och instiftelseorden (som
en grund för firandet, inte som konsekration). Därefter följde en nattvardsförmaning som högtidligt
exkommunicerade grova syndare, uppmanade till självprövning och gav trösteord till trossvaga och
försagda och avslutades med fölajnde parafras på Sursum corda: »Låt oss upplyfta våra sinnen och
hjärtan till höjden, där Jesus Kristus är i isn Fadernshärlighet, ty våra själar är redo att levandegöras
av hans väsen, när de är så upplyfta över alla jordiska ting ända till himmelen och inträder i Guds rike, där han bor«.27 Under kommunionen, som sker knäböjande eller stående, sjungs psaltarpsalmern 138 eller läses bibeltexter. Därefter följer en kort tacksägelse och den aronitiska välsignelsen.28
Calvins kyrkohandbok utom i en engelsk översättning 1550 och presbyterianerna inom den
engelska puritanismen använde den och krävde av parlamentet att den skulle godtas 1584
(»Waldergraveliturgin«) och 1586 (»Middelburgliturgin«), utan resultat. Den senare användes av
engelsmän i exil i Holland och förmodligen i hemlighet i England.
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2.2.4. Thomas Cranmer arbete
I stort är samtliga förändringar Thomas Cranmers verk eller förtjänst även om arbetet förbereddes genom en kommitté som arbetat sedan 1542. Uppdraget var att undersöka alla liturgier som
var i bruk, och bevara allt som var av värde och i enlighet med Den heliga skrift. Bland källorna kan
nämnas följande namn:
• Kardinal Quignon. Med påvens välsignelse skapade han 1535 ett reviderat Breviarium i Spanien. Cranmer införlivade Quignons nya placering av syndabekännelsen och avlösningen i
början av gudstjänsten samt betonandet av skriftläsningen.
• Ärkebsikop Herrman, vars förlåtelseord infördes i Cranmers nattvardsordning.
• Martin Bucer och Peter Martyr. Dessa två lutheraner flydde till England och kom där att påverka Cranmer i hans arbete.
• Valerandus Pollanus och John A’Lasko, två kalvinska präster som flydde till England från förföljelse och dödsstraff. De förmedlade sina gudstjänsttraditioner till Cranmer. Pollanus bar
ansvaret för införandet av de tio budorden i början av nattvardsgudstjänsten, från Calvins
gudstjänstordning, och tillägget av frasen »…and incline our hearts to keep this law.« till Kyriet (»Lord, have mercy on us«).
• Cranmer själv skapade nattvardsförmaningarna och några av kollektbönerna; 1:a och 2:a Advent. De flesta kollektböner härrörde från det latinska Missalet medan andra hämtades från
påvarna Gelasius (490) och Gregorius den stores (590) handböcker. Bönen »Prayer for Parliament« komponerades av ärkebiskop Laud, »All Sorts and Conditions of men« av biskop
Gunning samt »General Thanksgiving« av den puritanske biskopen Reynolds.29
Den officiella »handbokskommittén« bestod av de två ärkebiskoparna i Canterbury och York,
biskoparna i London, Durham, Worcester, Norwich, S:t Asaph, Salisbury, Coventry, Carlisle, Bristol, S:t Davids, Ely, Lincoln, Chichester, Hereford, Westminster och Rochester samt doktorerna
Cox, May, Taylor, Haynes, Robertson och Redmayn. Övriga böcker som låg till bakgrund för BCP
är:
• Sarumritualet,
• Ritualerna från York, Bangor med flera,
• Ärkebiskopen Herrmans sammanställning,
• Den engelska översättningen av densamma,
• The Great Bibel, 1539.30
Den engelska reformationens handböcker utges efter hand för att till slut kulminera i 1552 års
BCP. I reformationens spår skedde också yttre förändringar. Kyrkväggarna vitkalkades, ikoner avlägsnades och förstördes, mässhakar och utsmyckningar lämnades in till kronan tillsammans med
allt kyrksilver förutom en nattvardsbägare, en kanna och en patén per kyrka. Stenaltarna revs ned
och ett träbord ställdes i koret, långsides mellan korstolarna.
2.2.4.1 The Order of Communion 1548
Cranmers arbete genomgick två huvudfaser, före och efter att han bytte ut den latinska mässordningen. I den första fasen så är tre händelser viktiga:
1. Edward VI Injunctions 1547 anbefallde att episteln och evangeliet skulle läsas på engelska
språket i högmässan.
29
30
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2. Senare samma år i The Act against Reveilers and for Receivinig in Both Kinds introducerade på
nytt nattvardskalken till lekfolket.
3. I mars 1548, för att följa upp antydningar i The Act, publicerades, på kungens anbefallning, The
Order of the Communion.
Denna nattvardsordning är på engelska och innehåller en nattvardsförmaning till församlingen
att läsas söndagen före nästa nattvardsfirande. Dessutom innehåller det nio böner (devotions) att
användas i den latinska mässan omedelbart efter prästernas mottagande av nattvardsgåvorna, som
ett sätt att förmedla undervisning på folkspråket inför folkets deltagande i nattvarden. Texten avslutas med en instruktion om att oblaten skall brytas före utdelandet och att om vinet tar slut så skall
nytt konsekreras genom att instiftelseorden läses på nytt, utan elevation. Materialet är delvis traditionellt, delvis nyskapat och delvis hämtat från NT eller från Hermanns Consultation (1545).31
2.2.4.2. BCP 1549
Redan i december 1547 uttryckte Cranmer sitt beslut om att hela mässan skulle finnas på
folkspråket. Så när den kommer ut 1549 med titeln The Supper of the Lord and The Holy Communion, commonly called the Mass så var det helt följdriktigt.
Här avvisade Cranmer liksom Luther det medeltida mässoffret och förutsatte att mässan kunde firas endast om kommunikanter deltog. Också Cranmer uteslöt prästens beredelse inför mässan
som istället inleddes med Fader vår. Offertoriet gavs en ny mening som ett frambärande av allmosor till de fattiga. Predikans betydelse motiveras.32 I nattvardsbönen, som i sin helhet reciterades
högt, var varje antydan till mässoffer utesluten. Mässans offer var församlingens tack- och lovoffer.
Också elevationen uteslöts, vilket hänger samman med att Cranmer ställde sig tveksam till tanken
på Kristi verkliga närvaro i brödet och vinet, ett exempel på hans kalvinska teologi.33
Förändringarna i nattvardsmässan var också radikala. Förbönen för kyrkan renades från alla
hänvisiningar till helgonen, flyttades ut ur nattvardsbönen och fick sin plats före den syndabekännelse och avlösning som närmast föregick nattvardsbönen. Varje antydan om Kristi realpresens eliminerades. Bönen att Gud skulle välsigna och helga brödet och vinet ändrades till en bön om ett
värdigt mottagande av nattvarden. Kravet att kommunionen skulle tas emot sittande gick man inte
till mötes.34 Detta krav får anses vara ytterligare en markering mot den romersk mässan för att undvika varja antydan om att kommunikanterna föll på knä för att tillbe Kristus i brödet och vinet (Se
bilaga B).
Mässans musik är reducerad. Merbeckes Book of Common Prayer Noted (1550), skriven för
BCP 1549 är ett typiskt exempel på vilken sorts musik reformatorerna bedömde som mest bildande. Med regeln om »en ton för varje stavelse« (syllabisk sång) ville man försäkra sig om att texten
inte blev kamouflerad av musiken.35 När man firade nattvard kom nattvardsgästerna fram i koret efter Morning prayer och Litany.
I en jämförelse mellan BCP 1549, Hermanns Consultation och Luthers tidiga ritualer finner
man att likheterna är slående. Hermann bibehåller Gradual och Halleluja, vilket BCP 1549 tar bort,
men han tar bort offertoriet av elementen och bryter upp nattvardsbönen. Vad gäller placeringen av
predikan och introduceringen av nattvardsförmaningarna efter denna är BCP samstämmig med de
Beckwith, R.T. 1992 ss 310-311
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tidiga Lutherska ritualerna i kontrast till Hermann. Vad gäller placeringen av syndabekännelse och
avlösning skiljer sig BCP från de båda andra.36 Carnmer komponerar följande ordning efter Agnus
Dei och före utdelandet: Inbjudningsord, Syndabekännelse, Avlösning, Guds ords försäkran (med
bibelcitat) och Cranmers egen Prayer of Humble Access:37
WE do not presume to come to this thy Table, O merciful Lord, trusting in our own righteousness, but in thy
manifold and great mercies. We are not worthy so much as to gather up the crumbs under thy Table. But thou art
the same Lord, whose property is always to have mercy: Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of
thy dear Son Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies may be made clean by his body, and our
souls washed through his most precious blood, and that we may evermore dwell in him, and he in us. Amen.

2.2.4.3. BCP 1552
Cranmers mångåriga projekt att skapa en tydligt reformerad gudstjänst nådde sitt mål 1552,
och den versionen är starkt influerad av kalvinismen. Så tidigare påståenden om att 1549 års version
av BCP speglade Cranmers verkliga uppfattning och att förändringarna i BCP 1552 var ändringar
till det sämre på grund av kraftig kritik och influenser från dålig kontinental protestantism får idag
anses felaktiga. Den katolska, konservativa falangen inom den Anglikanska kyrkan, representerad av
biskop Stephen Gardiner, menade att de i 1549 års version av BCP fann stöd för transsubstantiationsläran då följande punkter var dubbeltydiga:
• införandet av epikles,
• distributionsorden »The Body/Blood of our Lord Jesus Christ wich was given/shed for thee,
preserve thy body and soul unto everlasting life«,
• hänvisningen till att man mottagit Kristi kropp och blod i elementen,
• knäböjandet i samband med bönen om ett värdigt mottagande – »The prayer of Humble
Access«, vilket kunde tydas som tillbedjan av sakramentet, samt
• påbudet att prästen skall ta nattvardsgåvorna i sina händer i samband med instiftelseorden –
[Here the Priest must take the bread into his hands. ] took bread /…/ Likewise after supper
he [Here the Priest shall take the Cup into his hand] – vilken Gardiner tolkade som en form
av elevation.
Han lyckades också finna stöd för mässoffertanken i:
• inkluderandet av bön för Kyrkan i invigningsbönen (där offret traditionellt förväntades förekomma) samt
• återinförandet av ordet »altare« som ett av namnen för Herrens bord.
Cranmer tillbakavisade dessa tolkningar i sitt genmäle till parlamentet, men samtliga ovanstående avsnitt ändrades i 1552 års utgåva.38 Gudstjänstens struktur och innehåll ändrades mer uppenbart. Begreppet mässa avfördes. Det föreskrevs att prästen skulle bära endast röcklin och stå på altarets norra sida under gudstjänsten. I förra utgåvan, 1549, skulle han stå på östra sidan. Men placeringen handlade förmodligen om att Cranmer menade att det är bäst för prästen att stå sidledes när
han riktade sig till Gud å församlingens vägnar och att han vände sig mot församlingen när han riktade sig till den39 . All liturgisk sång avskaffades. Hela gudstjänsten fick prägel av botgöring.40 Bland
annat så tar Cranmer bort den inledande psaltarpsalmen – Introitus – och offertoriet, vidare introBeckwith, R.T. 1992, s 312
www.lectionarystudies.com, »Evolution of the English Prayer Book«
38
Ibid., s 312
39
Beckwith, R.T. 1992 s 317
40
Martling, Martin 1996, s 124
36
37
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ducerar han läsningen av Dekalogen, i enlighet med Calvin, samt flyttar Gloria från sin plats i gudstjänstens inledning till efter utdelandet. Bönerna från 1548 års Order of Communion flyttades igen
och förlades i början av nattvardsbönen så att avståndet mellan konsekrationen och utdelandet
krympte. Bönen om ett värdigt mottagande förlades mellan Sanctus och invigningsbönen. Man kan
notera att Sanctus saknar Hosiannaropen från Matteus kapitel 21 vilket sedan varit genomgående
även i Metodistkyrkans handböcker; »Holy, holy, holy, Lord God of Hosts: heaven and earth are full
of thy glory: glory to thee, O lord, most high.« Viktigast av allt var att invigningsbönen – Canon –
delades upp. Förbönen för Kyrkan (»the Church militant here in earth« utan förbön för de döda)
flyttades till en tidigare plats i slutet av »Ordets gudstjänst«, alltså första delen av högmässan. Herrens bön och Lovoffret (»O LORD and heavenly father, we thy humble servants entirely desire thy
fatherly goodness, mercifully to accept this our Sacrifice of praise and thanksgiving…«) flyttades nu
till efter utdelandet, den senare bönen var fakultativ (valfri) för att undvika varje antydan till mässoffer. Kvar fanns Instiftelseorden som inleddes med en tydlig ordalydelse om Kristi fullbordade
verk på Golgota (»to suffer death upon the cross for our redemption, who made there (by his oblation once offered) a full, perfect, and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction, for the sins of
the whole world«) och en bön om att kommunikanterna må bli delaktiga i Kristi kropp och blod
(«may be partakers of his most blessed body and blood«). Den nya strukturen var verkligen tydlig
och ändamålsenlig och ledde fram till sin höjdpunkt. Men sången som motsvarar Agnus Dei, »O
Guds lamm...« i den katolska mässan, och som också fanns i Sarumliturgin, har ingen motsvarighet i
The Book of Common Prayer.«41 Efter »ordets gudstjänst« följde syndabekännelse, förlåtelse, tacksägelse, »bordets gudstjänst« och en ny tacksägelse.42
En orsak till Cranmers försiktiga revision var hans respekt för fornkyrkan. Men han bevarar
inte det antika för dess egen skull. De enda ställen där Cranmer erkänner behoven av förändring är
där liturgin gått vilse och lämnat bibelns lära, eller tolkar läran på ett obibliskt sätt. Där erbjuder
fornkyrkan ofta den bästa modellen för förändring. Men kyrkofäderna var inte en absolut norm för
Cranmer. I sin Confutation of Unwritten Verities pekar han på sådana felaktigheter i deras undervisning som inte skall tas till förebild.43 Cranmers författarskap, hans bibliotek och parlamentsdebatten kring 1549 års BCP visar att han väl känner till liturgierna från Justinus martyren, Tertullianus,
Cyprianus, De Sacramentis, pseudo-Dionysos, Isidor och de andra kyrkofäderna liksom Chrysostomosliturgin, det Mozarabiska (Spanska) missalet och epikleserna från Österns liturgier. Men hans
utelämnande av formuleringar rörande mässoffret i nattvardsordningen, även om han visste att de
användes i fornkyrkan, och att han i 1552 års version tog bort epiklesen, även om han själv introducerat den 1549, visar att han stod fri i förhållande till fornkyrkan.44
2.2.5. Sammanfattning av Cranmers roll
En sammanfattning av Cranmer reformationsarbete visar på en rad förändringar: språket hade
ändrats från latin till engelska, en mängd olika liturgiska handböcker hade reducerats till en enda;
en mängd regionala handböcker hade reducerats till en nationell version; anvisningarna – rubrics –
hade förkortats (nästan till överdrift), förenklats och helt och hållet integrerats i den liturgiska texten; lektionariet hade reformerats; predikans betydelse hade åter lyfts fram; församlingen hade
Sandberg, P.O. s 321
Beckwith, R.T. s 313
43
Ibid., s 103
44
Ibid., ss 103-104
41
42
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verkligen blivit delaktiga i gudstjänsten; nattvardsbägaren hade åter blivit tillgänglig för lekfolket,
och regeln om att nattvarden skall tas en gång om året hade trefaldigats. Nattvardsgudstjänsten
hade fått en helt ny struktur, dagens åtta bönegudstjänster hade kondenserats till två – morning och
evening prayer; bibelmaterialet hade utökats i de flesta gudstjänster; och traditionella lärosatser och
sedvänjor som Cranmer bedömde stå i konflikt med bibelns lära (såsom mässoffret, transsubstantiationen, förvarandet av den konsekrerade hostian för senare bruk, avlösningen, tillbedjan av helgon,
och förbön för de döda) hade reformerats eller slutligen avlägsnats.
Att avlösningen var ifrågasatt inom protestantismen avspeglas också i Svenska kyrkan. Så sent
som i 1809 års handbok finns ingen absolution i själva högmässan utan i syndabekännelsens avslutning ber prästen å församlingens vägnar:
»…Deruppå förlitar jag mig, arme syndare, och beder Dig trösteligen, att Du efter samma Ditt löfte wärdes
wara mig miskundsam och nådig samt förlåta mig alla mina synder, Ditt heliga namn till pris och ära. Den allsmäkte, evige Gud, för sin stora outgrundliga barmhärtighet och Frälsares Jesu Kristi förtjenst, förlåte oss alla våra synder, och gifwe oss nåd att bättra wårt lefwerne och få med Honom ett ewigt lif! Amen«45

Men vid allmänt Skriftermål, som skall föregå nattvardsfirandet, bes samma bön som ovan men
här förerkommer avlösning:
»Är denna eder syndabekännelse uppriktig, och begären I alltså med botfärdiga hjertan edra synders förlåtelse
för Jesu Kristi skull, så är ock i kraft af Guds ord och löfte fast och visst att Gud af nåd förlåter eder alla synder;
och denna edra synders förlåtelse tillsäger jag eder på wår Herres Jesu Kristi befallning, I Guds, Fadrens, Sonens
och den Helige Andes, namn. Amen« (min kursiv.)46

2.2.6. Religionsartiklarna
När Edward dog blev Henrik VIIIs dotter Mary Tudor, »Bloody Mary«, en regent (1553 1558) som förändrades det kyrkliga klimatet radikalt. Drottningen hade som mål att återställa den
avbrutna förbindelsen med Rom och rekatolicera hela England. BCP 1552 togs ur bruk, Cranmer
avsattes från sitt ämbete och brändes på bål som kättare jämte flera biskopar och 300 evangeliska
präster 1556.
När Elizabeth I blivit drottning återställde hon och parlamentet den nationella kyrkoenheten i
evangelisk anda genom Uniformitry Act 1559. BCP 1552 togs åter i bruk med några små förändringar i nattvardsliturgin. Det erasmiskt katolska motståndet mot BCP 1552 hade försvunnit genom erfarenheterna från Marys rekatolicering. Liturgin med dess blandning av fornkyrkliga, medeltida,
lutherska, zwinglianska och kalvinska element godtogs i en typiskt praktisk anda: »glorious comprehensivness«. Den kalvinska teologin blev förhärskande. Läran summerades i Anglikanska kyrkans
religionsartiklar, från 1571 är de 39 stycken: skriften är enda källa till uppenbarelsen, de ekumeniska koncilierna är icke ofelbara, nattvardsläran är kalvinsk:47
XXVIII. Of the Lord's Supper. – THE Supper of the Lord is not only a sign of the love that Christians ought to
have among themselves, one to another, but rather it is a sacrament of our redemption by Christ's death: insomuch that to such as rightly, worthily, and with faith receive the same, the bread which we break is a partaking of
the body of Christ, and likewise the cup of blessing is a partaking of the blood of Christ.
Transubstantiation (or the change of the substance of bread and wine) in the Supper of the Lord, cannot be
proved by Holy Writ, but is repugnant to the plain words of Scripture, overthroweth the nature of a Sacrament,
»Angeånde Högmässo-Gudstjensten« ur Kyrko-Handbok 1809. Lund 1884
»Enskilt Skriftemål« ur Kyrko-Handbok 1809. Lund 1884
47
Christensen, Göransson, Kyrkohistoria 2. 1969. s 200
45
46
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and hath given occasion to many superstitions.
The body of Christ is given, taken, and eaten in the Supper, only after an heavenly and spiritual manner. And
the mean whereby the body of Christ is received and eaten in the Supper is Faith. (min kurs.)
The Sacrament of the Lord's Supper was not by Christ's ordinance reserved, carried about, lifted up, or worshipped.48

2.3. Puritanismen
Den puritanska rörelsen hade stort inflytande på kyrkan under både Elizabeths och Jakob I:s regeringstid. Puritanismen var inget samfund utan en andlig rörelse bland reformerta kristna i England som ville rena – purify – Church of England med bibeln som norm. Puritanerna, som utgjordes av städernas borgare, medelklassen, i universitetsmiljön i Cambridge i de tättbefolkade industriområdena, hade en praktisk, rationell-religiös, moralsk intställning till tillvaron. Denna form av den
kalvinska religionen blev en samvets- och pliktangelägenhet: den enskilda människan stod inför
Guds majestät, Guds krav på tillbedjan i anda och sanning. Kyrkodisciplinen sträcker sig från frågor
om bankräntor, import, export till sådana som rörde barnens dopnamn, kläder, fester och privata angelägenheter.49 Den enkla gudstjänstformen, som utfärdats i Genéve och i andra städer, svarade
mot puritanernas livsstil. De hade krävt en radikalare reformation av BCP 1549 än den som kom till
stånd 1552. De hade lagt tyngdpunkten på bibelläsning och predikan och nattvardsbord i stället för
altare.50 Kraven på förändringar i bönboken fortfor vilket ledde till sammankallandet av the Hampton Court Conference, en överläggning mellan puritanerna och de anglikanska biskoparna där
kungen satt ordförande. Trots alla krav blev resultatet endast några förändringar i 1604 års version
av BCP. Dock tillmötesgick kungen de kalvinska förhoppningarna om Skriftens auktoritet genom
att omsbesörja en ny bibelöversättningen – Jakobs I:s bibel 1611 (King Jame’s version).51
2.3.1. Oliver Cromwell
Spänningen mellan kung och biskopar å ena sidan och den puritanskt dominerade parlamentet
ökade under 1600-talet med bl.a. förföljelse mot puritanerna. Konflikten rörde läran om »Kung av
Guds nåde« å ena sidan och det allmänna prästadömet å den andra. De som firade gudstjänst utanför kykrkans hägn, dissenters, kunde torteras och hängas för sitt handlande. Konflikten kulminerade
i inbördeskriget, lett av parlamentsledamoten och puritanen Oliver Cromwell, vars tal var bibelsprängda och politiken bibliskt motiverad. Kung Charles I avsattes och avrättades (1649). Biskopsstyret avskaffades (1643), och BCP ersattes med en kalvinsk kyrkohandbok (1644) Westminster Directory.52 Puritanerna med sin kongregationalistiska kyrkosyn hade segrat. Man skilde mellan kyrka
och stat. Den protestantiska principen om det allmänna prästadömet genomfördes konsekvent som
församlingsordning. Församlingens åligganden skulle omhändertas av valda lekmän, äldste: ruling
elders för kyrkostyrelsen och teaching elders för predikan.53 I puritanismens anda krossades kyrkornas mosaikfönster och orglar slogs sönder. Gudstjänsterna blev ytterst enkla till formen och bestod
av bibelläsning, bön, predikan och sång. En form som ligger till grund för den gudstjänsttradition
som varit förhärskande inom de kongregationalistiska samfunden också inom t.ex. svensk frikyrklighet.
Articles. London 1562. http://www.fordham.edu/halsall/mod/1571-39articles.html
Christensen, Göransson, 1969 Kyrkohistoria 2.. s 189
50
Ibid., s 300
51
Ibid., s 302
52
Beckwith, R.T. The Prayer Book after Cranmer, ur The Study of Liturgy 1992 s 106
53
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 2. s 308
48
49
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2.3.2. Anglikanska kyrkan återställs
Efter Cromwells död kom en reaktion mot det puritanska teokratin, och man sökte åter införa
statskyrkans vidsynthet och ordnade förhållanden. Den anglikanska kyrkan får en ny inriktning utan
varken katolsk eller kalvinsk ensidighet, och bejakar den fornkyrkliga traditionen som bevarats genom episkopatet och den medeltida traditionen. Man inledde förhandlingar om kyrkoenhet med
gallikanska kyrkan, med vilken man kände släktskap, efter studier i patristik.54
En ny utgåva av BCP kom 1662 och där skedde en försiktig återgång till äldre tradition. Begreppen offertory och prayer of consecration återkom. Man räknade nu åter med en reell konsekration, vilket framgår av bestämmelsen att instiftelseorden skulle läsas på nytt, om nya element bars
till altaret, och att överblivet konsekrerat bröd och vin skulle konsumeras efter mässan. För att sätta
spärr mot puritanerna och säkerställa användningen av BCP 1662 var prästerna förpliktade att svära
sin trohet till Act of Uniformity och utan ändringar följa den fastställda ritualen. Denna BCP kom
att gälla till 1975.55 Men uniformitetsakten misslyckades med att återställa natinell religiös enhet.
Religionsförföljelserna fortsatte. 2000 puritanska präster – nonkonformister – som vägrade acceptera reordination, biskoparnas myndighet och BCP byggde upp nya församlingar utanför nationalkyrkan. Med toleransakten 1689 blåstes nytt liv i Cromwells religionsfrihetspolitik. Nonkonformisterna
erhöll religonsfrihet men förhindrades att delta i landets styrelse. De fick gudstjänstfrihet, men deras pastorer skulle skriva under de 39 religionsartiklarna utan att vara teologiskt bundna av dem.

54
55

Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 2. s 311
Martling, Martin Liturgik 1996 s 124-125
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3. John Wesley och The Sunday Service
3.1 John Wesleys syn på nattvarden
3.1.1 Constant Communion
I den Heliga Klubben i Oxford lades tonvikten på regelbundet firande av eukaristin.56 Det var
ett sätt för Wesley att återintroducera den tidiga kristenhetens praxis. Annars var den vanliga anglikanska normen under 1700-talet, förutom i dom- och universitetskyrkor, att man gick till nattvarden
en gång i månaden eller kanske en gång per kvartal. BCP satte ju miniminormen till tre gånger per
år. Detta bryter mot, säger Wesley, det gängse bruket i urkyrkan. För »the first Christians … the
Christian Sacrifice was a constant part of the Lord’s day service.« 57 Wesleys teologiska förståelse av
nattvarden kommer framför allt till uttryck i hans två predikningar »The Means of Grace« och »On
the Duty of Constant Communion« samt i psalmsamlingen Hymns on the Lord’s Supper (1745)
som består av 166 psalmer.58 Wesley fortsätter i sin predikan »On the Duty of Constant Communion«: »no man can have any pretense to Christian piety who does not recieve it (not once a month,
but) as often as he can«.59 Ständigt nattvardsfirande betyder helt enkelt att denna gudstjänst av tacksägelse och lovprisning skall vara en integrerad del av det kristna livet.
Wesleys levde som han lärde. Normalt firade han själv nattvard två, tre gånger i veckan hela sitt
verksamma liv. Hans önskan att nattvarden skulle göras tillgänglig för alla de döpta som inte gick till
nattvarden drev honom att hålla nattvardsgudstjänster utomhus varhelst kan kunde hitta förstående
präster på orten som kunde assistera honom. Charles Wesleys nattvardspsalmer sjöngs »lined out«,
det vill säga en försångare sjöng en rad, församlingen repeterade, och på så sätt kunde den stora
skaran sjunga och lära sig nya sånger medan de väntade på sin tur vid nattvardsbordet. På så sätt
kunde personer som hade blivit främmande för kyrkan finna sin väg tillbaka till den genom att på
nytt uppskatta dess liturgi.60
Som J. Ernest Rattenbury rapporterar: »De första metodisterna flockades kring firandet av
Herrens nattvard i sådana mängder att prästerskapet verkligen blev besvärad av mängden kommunikanter som de hade att göra med.« Och från Wesleys Journal bidrar Rattenbury med siffror för de
antal kommunikanter som var typiska för de gudstjänster där Wesley deltog:
Birmingham – »Mr. Health read prayers and assisted me in delivering the Sacrament to 7 or 800 communicants«; Bolton – »We had five clergymen and 12 or 1300 communicants«; Macclesfield – »We administrated the
Sacrament to about 1300 persons«; Leeds – »We have eighteen clergymen and about 1100 communicants« /…/ It
was said that the number of communicants (in St. Patrick’s Cathedral, Dublin) was about 500; more than went
there in the whole year before Methodists were known in Ireland«61

Men denna populära utomhusnattvard var inte det normala i tidig metodism. Vanligen gick
medlemmarna av metodistföreningen till nattvard i sina respektive sockenkyrkor, så länge som de
var välkomna där. Dessutom anordnades särskilda högtider som samlade föreningarna i en stad eller region till gemensamt nattvardsfirande och som leddes av Wesley och det samlade prästerskaRunyon, Theodore, 1988 s 128
Ibid., s 135
58
Westerfield Tucker, Karen B. 2002. s 235
59
Runyon, Theodore, 1988 s 135
60
Ibid., ss 136-137
61
Ibid., s 128
56
57
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pet. Trots sin status som lekmannarörelse kom metodismen, genom sina olika sätt att fira nattvard
på och genom nattvardspsalmerna, att föra med sig en nattvardsväckelse. 62
3.1.2. Nattvarden som nådemedel
Ifrån sina båda föräldrar, Susanna och Samuel tillägnade sig John Wesley arminianismen. Denna lära härrör från holländaren Jacob Arminius (1560-1609) som tillhörde den humanistiska linjen
inom kalvinismen. Han reagerade mot den kalvinistiska paradoxen i predestinationsläran och betonade i stället Guds universella nåd, hela mänskligheten möjlighet till frälsning och människans aktivitet (tron som en moralisk övertygelse).63
Arminius var och förblev kalvinist. Han omtolkade predestinationen så att Gud hade inte i förväg bestämt vilka som skulle frälsas och vilka som skulle gå förlorade, men att Gud i sin allvishet redan visste vilka som skulle bekänna Gud och vilka som skulle förneka honom. Arminius dog 1609.
Året därpå, 1610, som en protest mot den alltför strikte kalvinisten Gomarus, undertecknade 46
pastorer Remonstrantartiklarna. Ett dokument som förkastade både supra- och infralapsarismen,
läran att de utvalda inte kunde falla ur nåden, och teorin om begränsad försoning - det betyder att
Kristus inte dog för hela mänskligheten.64
Dessa artiklar fördömdes av den kalvinistiska synoden i Dordrecht. De kunde inte acceptera läran om att nåden inte var absolut, och att det krävdes varje människas gensvar till den erbjudna, förekommande, nåden. Arminius kallade den (på engelska) »preventing grace«. I Remonstrantartiklarnas 4:e punkt finner vi också bakgrunden till Wesleys lära om den förekommande, övertygande,
rättfärdiggörande och helgande nåden:
That this grace of God is the beginning, continuance, and accomplishment of all good, even to this extent, that
the regenerate man himself, without prevenient or assisting, awakening, following and cooperative grace, can neither think, will, nor do good, nor withstand any temptations to evil; so that all good deeds or movements, that can
be conceived, must be ascribed to the grace of God in Christ. but respects the mode of the operation of this grace,
it is not irresistible; inasmuch as it is written concerning many, that they have resisted the Holy Ghost. Acts 7, and
elsewhere in many places.65

Andra punkten i Remonstrantartiklarna som behandlar Kristi försoningsverk lyder:
That agreeably thereunto, Jesus Christ the Savior of the world, died for all men and for every man, so that he
has obtained for them all, by his death on the cross, redemption and the forgiveness of sins; yet that no one actually enjoys this forgiveness of sins except the believer, according to theword of the Gospel of John 3:16 /…/66

Det innebär inte att arminianerna – som de kom att kallas – var universalitser, alltså levde i den
tron att alla blir frälsta till slut, utan tvärtom: »no one actually enjoys this forgiveness except the believer.« Vad diskussionen handlade om var inte hur många som skulle bli frälsat, men huruvida
Kristi död har skett för hela mänskligheten.67
John Wesley förde arminianismen vidare i den metodistiska väckelsen. Nåden är fri, men det
förväntas av den enskilde att hon i tro skall ta emot den annars är hon fördömd. Från 1778 var han
Runyon, Theodore, 1988 s 137
Christensen, T., Göransson, S. 1969. Kyrkohistoria 2. s 324
64
Gonzáles, J. 1987 ss 280-281
65
http://www.absoluteastronomy.com/encyclopedia/A/Ar/Arminianism.htm
66
Ibid.
67
González, J. 1987 s 284
62
63
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också utgivare av månadstidningen The Arminian Magazine, ett forum där han tillsammans med
John Fletcher försvarade den metodistiska teologin mot kalvinismen som hade sitt forum i Augustus
Topladys The Gospel Magazine.
Liksom sin son såg Susanna Wesley nattvarden som den bästa förkunnelsen av evangeliet. Genom de fysiska elementen bröd och vin upplevt av de yttre sinnena presenteras Guds allomfattande
återlösning av skapelsen och världen för de andliga sinnena.68 Sakramenten var för metodisterna ett
nådemedel med möjlighet att upptäcka gudomlig kärlek och visshet. Därför är det inte förvånande
att John Wesley såg eukaristin som »ett omvändelsemedel«, ett i vilken Andens verk inte skulle bli
hindrat genom kvietistiska försök att stänga de oomvända ute från nattvardsbordet.
Begreppet nådemedel är ju inte Wesleys påfund utan finns redan hos kyrkofadern Augustinus.
Och, som han skriver i sin predikan »The Meaning of Grace«, så står han i tacksamhetsskuld till
hela kyrkan i synnerhet sin egen engelska:
By means of grace’ I understand outward signs, words, or actions, ordained of God, and appointed for this
end—to be the ordinary channels whereby he might convey to men preventing, justifying, or sanctifying grace. I
use this expression, ‘means of grace’, because I know none better, and because it has been generally used in the
Christian church for many ages; in particular by our own church, wich directs us to bless God both for the ‘means
of grace and hope of glory’; and teaches us that a sacrament is ‘an outward sign of inward grace, and a means whereby we recieve the same’69

3.1.3. De allmänna reglerna
Bakgrunden till ovanstående predikan är konflikten i Fetter Lane-sällskapet 1739-40 kring bruket av nådemedlem. Herrnhutaren Philip Henry Molther, som kom till London i oktober 1739, förordade en kvietistisk hållning, att vara stilla – »quiet«, och invänta en inre frälsningsvisshet. Det innebar att man inte skulle gå till gudstjänst, nattvard eller ägna sig åt några andliga aktiviteter förrän
man hade den enda (rätta) tron. Wesley menar att detta är fullständigt galet, och förordar att man
ständigt brukar nådemedlen – går till gudstjänst och nattvard, läser sin bibel och ber – för att just
uppnå denna eftertraktade frälsningsvisshet. Eftersom nattvarden faktiskt är ett nådemedel så kan
de kristna vara försäkrade om att nåden blir given i Herrens måltid.70 Denna lärokonflikt ledde till
en splittring av Fetter Lane-sällskapet. Wesley bildade en ny förening (society) för The Foundery,
det gamla nedlagda järngjuteriet som han köpt och låtit rusta upp, i november 173971. Sedan flyttade Wesley tillsammans med flera av medlemmarna sin verksamhet i juli 1740 dit.72 Nästan samtidigt
med bildandet av the Foundery skapade han nya föreningar i Bristol, Kingswood och i New Castle,
som samlades under namnet »The United Societies«. Som krav för medlemskap i dessa föreningar
formulerade Wesley »The General Rules«, De allmänna reglerna, som kan sammanfattades i tre
punkter: »First: By doing no harm, by avoiding evil of every kind…; Secondly: By…doing good of
every possible sort, and, as far as possible, to all…; Thirdly: By attending upon all the ordinances of
God«.73 Detta är en slags sammanfattning av Wesleys teologi och där bruket av nådemedlen spelar
en framträdande plats74. Detta kommer också tydligt till uttryck i hans predikan »The Duty of Constant Communion«, där Wesley uppmanar folket att gå till nattvarden så ofta som möjligt därför att
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nådemedlets verkan är så stor: »the forgiveness of our past sins, and the present strengthening and
refreshering of our souls«. Det är för att nådemedlen verkligen gör något som det är så viktiga för
de kristna livets inehåll och mognad. Eftersom Wesley räknade med en gudomlig närvaro och verkan i nattvarden försvarade han detta »omvändelsemedel« (converting ordinance) som ett sätt att
förmedla Guds försonande kärlek både till dem som vandrat fjärran från Gud och dem som helgats
och helats i gemenskap med Gud.75 Detta synsätt på nattvarden som både en förmedlande
(conveying) och förvandlande (converting) rit är Wesley ensam om i förhållande till både Luther
och Calvin.76 Men detta nådemedel verkar inte av sig själv – ex opere operato – utan det är Gud som
genom sin heliga Ande verkar i dem som i tro tar emot det och som Wesley skriver i en av sina predikningar i samlingen »Sermon on Several Occasions«, »We allow likewise, that all Outward Means
whatever, if separate from the Spirit of GOD, cannot profit at all, cannot conduce in any Degree
either to the Knowledge or Love of GOD. /…/ But that is GOD alone who is the Giver of every
good Gift, the Author of all Grace«77
3.1.4. Kristi närvaro i nattvarden
Bröderna Wesleys nattvardsteologi var präglad av den anglikanska kyrkan som i sin tur byggde
på Calvin som hävdar att den kroppslige Kristus är i himlen. Härav Wesleys kommentar, »Att han
inte kroppsligen är närvarande någonstans utom i himlen, lär vi från Apg 1:11 och 3:21. Dit återvände han, och där förblir han ’till the time of the restitution of all things’« Därför förnekas den Romersk katolska dyrkan av det konsekrerade och sparade hostian. Inte heller skall Kristi närvaro förstås i termer som en mirakulös förvandling av elementen.
No such changes of the bread into the body of Christ can be inferred from his words, »This is my body.« For it
is not said, »This is changed into my body,« but »This is my body,« wich, if it were to be taken literally, would
rather prove the substance of the bread to be his body. But that they are not to be taken literally is manifest from
the words of St. Paul, who calls it bread, not oonly before, but lilkewise after the consecration (1 Cor. 10:17;
11:26-28). Here we see that was called his body was bread at the same time. And accordingly these elements are
called by the Fathers, »the images, the symbols, the figure, of Christ’s body and blood.«78

Det begrepp Wesley utgår ifrån, och som också kommer till uttryck i Charles Wesleys nattvardspsalmer, var virtualism, 1600-talets anglikanska modifiering av Calvins nattvardslära. I enlighet med Calvin är våra själar – genom Andens kraft – förenade med Kristus, uppstigen till himlen
där han sitter på Faderns högra sida. 79 Men för Wesley är riktningen den omvända. Snarare än att
att våra tankar stiger till Kristus i himlen så bringar Anden Kristus till oss, och uttrycker Guds nåd
och kärlek till oss genom nådemedlen bröd och vin. I enlighet med Charles Wesleys psalm:
We need not now go up to heaven,
To bring the long-sought Savior down;
Thou art to all already given,
Thou dost even now Thy banquet crown;
To every faithful soul appear,
And show Thy real presence here!80
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På så sätt är Kristus inte mindre närvarande än i den romerska mässan, men denna närvaro sker
inte genom kraften i det metafysiska transsubstansiationsmiraklet utfört av en präst utan genom Andens kraft, som förmedlar Kristi närvaro till de troendes själar.81
Wesley tar också kraftigt avstånd från Ulrich Zwinglis spiritualiserande syn på nattvarden som
en åminnelsmåltid och att Kristus endast kan tas emot på ett symboliskt sätt, »real absence«. Som
han skriver till sin mor Susanna:
And surely, the divine presence of our Lord, thus applying the virtue and merits of the great atonement to each
true believer, makes the consecrated bread more than a sign of Christ’s body; since by his so doing, we receive not
only the sign, but with it the thing signified, all the benfits of his incarnation and passion.82

Wesley hade dessutom en uttalat trinitarisk syn på nattvarden. Det är genom den heliga Anden
som den uppstigne Kristus är närvarande hos oss, och som gör Faderns vilja för oss känd genom Sonens offer tillämpat på oss genom Anden. Fadern når oss genom Sonens kärlek, blir närvarande och
påtagligt genom brödet och vinet – hans kropp och blod – för att livnära och förnya oss. Förståelsen
av »realpresens« innebär inte endast Kristi närvaro utan hela gudomens deltagande. Son och Ande
förenas för att uttrycka Faderns barmhärtighet och kärlek.83 Den treenige gudens närvaro i nattvarden kommer också till uttryck i Charles Wesleys psalm nr 53 i Hymns on the Lord’s Supper:
O God of truth and love,
Let us Thy mercy prove;
Bless Thine ordinance Divine,
Let it now effectual be,
Answer all its great design,
All its gracious ends in me.
O might the sacred word
Set forth our dying Lord,
Point us to Thy suffering past,
Present grace and strenght impart,
Give our ravish’s souls a taste,
Pledge of glory in our heart.
Com in Thy Spirit down,
Thine institution crown;
Lamb of God, as slain appear,
Life of all believers Thou,
Let us now preceive Thee near,
Come, Thou Hope of glory, now.84

3.2 Revisionen av BCP
Idéen att Wesley själv skulle revidera BCP föreslogs på allvar av John Fletcher 1775. Fletcher
menade uppenbarligen att en evangelisk bekännare skulle lyckas bättre där de högkyrkliga hade
misslyckats.85 Fletcher lade fram sina ideer i 14 punkter för att befrämja metodistföreningarnas utveckling till en reformerad ‘Methodist Church of England, ready to defend the as yet unmethodized church against all the unjust attacks of the dissenters’. Där skriver Fletcher bland annat i punkt
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10: »That the most spiritual part of the Common Prayer shall be extracted and published with the
39 rectified Articles, and the Minutes of the Conference (or the Methodist canons), wich (together
with such regulations as may be made at the time ot this establishment) shall be, next to the Bible,
the vade mecum of the Methodist preachers.«86
Genom att åta sig en bönboksrevision, hängav sig Wesley åt ett populärt 1700-talsnöje. Ingen
tidigare Engelsk bönbok hade varit i bruk i mer än ett halvsekel, medan 1662 års BCP vid tiden för
Wesleys revision hade tjänat i 120 år, och den kom att användas i England ända in i vår tid. Anglikaner, frikyrkliga och till och med Benjamin Franklin, publicerade förslag till ändringar. I april 1754
hade Wesley, med starka sympatier, läst det puritanska förslaget till revision som gjordes vid Savoykonferensen 1661, året innan publiceringen av BCP 1662. Förslaget som var känt som »Exceptions
of the Minister« bestod av 96 punkter där puritaner med presbyteriansk övertygelse hade försökt,
mestadels fåfängt, att påverka 1662 års BCP. Ett ännu äldre puritansk förslag finns i »Millenary Petition« från 1603. Båda dessa dokument avspeglas i Wesleys gudstjänstbok.87
Sin egen kritik mot BCP specificerade han i ett dokument som han läste upp för sina predikanter vid konferensen 1755:
Nay, there are some things in the Common Prayer Book itself wich we do not undertake to defend: as, in the
Athanasian Creed (though we firmly believe the doctrine contained therein) the damnatory clauses, and the speaking of this faith (that is, these opinons) as if it were the grand term of salvation; that expression, first used concerning King Charles the Second, ‘our most religious king’; the answers in the Office of Baptism wich are appointed
to be made by the sponsors; the Office of Confirmation; tha absolution in the Office for visiting the sick; the
thanksgiving in the Burial Office; those parts of the Office for Ordaining Bishops, Priests, and Diacons, wich assert or suppose an essential difference between bishops and presbyters; the use of those words in Ordaining Priests, ‘whosesoever sins ye remit, they are remitted’. One might add (though these are not properly a part of the
Common Prayer), Hopkin’s and Sternhold’s Psalms.88

Även om BCP från 1662 i grunden drog upp gränserna mot både den Laudianska, högkyrkliga,
partiet och mot puritanerna, räckte inte strävandena till för att publicera en allsidig handbok. 1668
suspenderandes de biskopar och präster som vägrade svära trohetseden, och som att kallas »NonJurors«. Befriade från sin tjänst i statskyrkan började dessa att undersöka urgamla liturgier och fann
många punkter som förbisetts i den engelska liturgiska traditionen. Detta är en teologisk motsvarighet till upplysningsfilosofernas intresse för antiken. Den antika, ursprungliga och därmed »rena«
kristendomen trodde man sig finna hos kyrkofäderna och i den för-Konstantinska kyrkan. När liturgiforskningen började utvecklas i slutet på 1600-talet, blev texter kända som inte fanns tillgängliga
för dem som sammanställde BCP 1662. Författare med skilda teologiska inriktningar producerade
sina egna förslag, ofta återspeglande en mer liberal attityd mot lärosatser i linje med upplysningstidens anda.89
Försöken från alla dessa disparata grupper – puritaner, comprehensionists, Non-Jurors, forskare i antika liturgier, och teologiska liberaler – var kända och lästes av Wesley. Bevis på hans kännedom om en rad olika källor märks i hans revision, vilket visar att den är faktamässigt väl underbyggt
och inte ett privat hugskott. Wesley refererar uppenbarligen till den puritanska »Exceptions« från
1661 i ett brev daterat 1755: »Dessa tjänare som sannerligen fruktade Gud för nära hundra år sedan
hade utan tvekan i stort sett samma invändningar mot liturgin som några (som aldrig läst deras arBaker, Frank 2000. s 239
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bete) har idag. Och hittills samtycker jag till tyngden i flera av dessa argument så att jag inte tvekar
att ge mitt samtycke och medgivande till denna bok.« Genom att inte svära trohet mot BCP 1662 –
»I A.B. do here declare my unfeigned assent and consent to all and everything contained andprescribed in and by the book intitled The Book of Common Prayer« – kom både Wesleys morfar och
farfar att avsättas från sina kyrkor. Wesley hade som ordinerad docent av ett college inte prövats på
samma sätt. Men hans puritanska förfäders lidande är tillvaratagna i Wesleys gudstjänstbok.90
William Whiston, en matematiker och anglikansk präst, omarbetade den Apostoliska konstitutionen från 300-talet år 1713 och skrev The Liturgy of the Church of England, Reduc’d Nearer to
the Primitive Standards. Wesley hade med kraftiga reservationer läst en skrivelse med förslag till
reformer från 1749 av en prästkollega, John Jones, som fanns i hans mycket omdebatterade bok
Free and Candid Disquisitions Relating to the Church of England and the Means of Advancing Religion Therein. En privat revision av BCP utifrån unitariska intressen publicerades 1774 av Theophilus Lindsey, en anglikansk präst som övergått till att bli presbyteriansk pastor. Lindsey kombinerade i sin tur material från Samuel Clarke, John Jones, och andra med sina egna idéer och skapade The Book of Common Prayer Reformed According to the Plan of the Late Dr. Samuel Clarke.
Många andra försök till privata revisioner var kända för Wesley så väl som nyligen iordningställda
gudstjänster som var i bruk i »the Epicsopal Church« i Skottland.91
Även om den puritanska »Exceptions« låg till grund för många av Wesleys revisioner begränsade han inte sig till eller instämmer han inte alltid med dem. Sunday Service avspeglar långt mer än
endast de puritanska strävandena, även om de också finns där.92
Det är uppenbart att Wesley önskade göra handboken koncis och förkortade därför BCP på flera punkter. Ett stort problem var det anglikanska bruket att hålla tre gudstjänster varje söndag morgon: morgonbön, litanian, och första delen av nattvardsgudstjänsten eller »ante-communion«
(senare känd som »the second service«). Eller som Wesley uttrycker det i sitt förord, »Gudstjänsten
för Herrens dag, vars längd ofta kritiserats, är åtskilligt förkortad.« Wesleys förslag verkar fortfarande långt i moderna ögon: han förkortade Morning Prayer, morgonbönen, flyttade litanian till att läsas endast onsdagar och fredagar samt förkortade »ante-communion«. Men å andra sidan anvisade
han de äldste att förvalta Herrens måltid varje Herrens dag. Därför är det mer korrekt att snarare
betrakta Wesleys bok som en försiktig revision än en förkortning.93
3.3 Produktionen av Sunday Service
När fredsfördraget undertecknades i Paris den 3 september 1783 blev USA en självständig stat.
Wesley började få brev från sina sympatisörer i USA som både skrämde och gladde honom. Och
han insåg att något måste göras när inte längre de engelska prästerna var kvar. Dessutom hade metodisterna i USA tredubblats under de sju åren kriget pågick och man räknade nu nära 14.000 medlemmar i 60 kapell. Wesley kom att tänka på Fletchers schema och möjligheten att grunda en fri
kyrka.94
Den engelska kyrkan var ovillig eller oförmögen att stödja präster till de upproriska kolonisterna, med resultat att det inte fanns någon som kunde dela ut Herrens nattvard eller döpa deras barn.
Wesley försökte få biskopen av London, som var ansvarig för kolonierna, att ordinera hans lekmanWhite, James F, 1984. s 14
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napredikanter men utan framgång. Han sökte sedan hjälp hos en Grekisk ortodox biskop som bodde i London. När detta misslyckades, förmodligen på grund av inblandning från anglikanskt håll,
beslutade han att ta ett steg som han hitintills hade motstått, att avskilja tre stycken – Coke,
Whatcoat och Vasey för att i sin tur ordinera predikanterna i USA. I sitt brev »To Dr. Coke, Mr. Asbury, and our brethren in North America« drar han slutsaten att detta steg var nödvändigt för de
amerikanska metodisternas självständighets skull.
If [English bishops] would ordain them now, they would likewise expect to govern them. And how grievously
would this entangle us! As our American brethren are now totally disentangled both from the State and from the
English hierarcy, we dare not entangle them again, either with the one or the other. They are now at full liberty,
simply to follow the Scripture and we Judge it best that they should stand fast in that liberty wherwith God has so
strongly made them free.95

Hur gick det till rent praktiskt när Wesley skulle revidera BCP? Förmodligen gjorde han ändringarna direkt i ett exemplar av bönboken, antagligen Oxfordupplagan från 1784, som innehöll såväl gudstjänstordningarna som religionsartiklarna.96 Man finner inga anteckningar i Wesleys dagbok
om när han gjorde sin revision eller överlämnade den till Coke, men mycket talar för att det skedde
i samband med ett möte med andra predikanter den 14 februari 1784.97 Dr Thomas Coke lät trycka
den hos William Strahans tryckeri i London, ett tryckeri som Wesley använt sig av många gånger.
På den bevarade räkningen från Strahan finner man att första upplagan av Sunday Service trycktes i
2000 exemplar till en kostnad av 103 £ och 5 sh. Strahan hade tydligen förtroende för Wesley för
han behövde inte betala räkningen förrän ett år senare, 22 augusti 1785, då man får förmoda att intäkterna från försäljningen i USA kommit Wesley till del.98 För att slippa en extrakostnad för bundna böcker skeppades arken obundna över Atlanten och bands sedan i New York. Innan Coke lämnade in manus för tryckning gjorde han självsvådligt en del ändringar. Fem år senare skrev Wesley i
ett brev till sin vän poeten Walter Churchney99 daterat 20 juni 1789: »Dr Coke made two or three
little alterations in the Prayer-Book without my knowledge. I took particular care throughout to alter nothing merely for altering’s sake. In religion I am for as few innovations as possible. I love the
old wine best. And if it were only on this account, I prefer ’wich’ before ’who’ art in heaven’«.100
Vad det handlade om var att Coke tagit bort anvisningen att ta patenen och kalken i handen vid
instiftelseorden samt att teckna ett kors i pannan på barnet i dopet, moment som puritanerna ville
avskaffa.101 Wesley krävde att hans tillrättalägganden av Cokes text och som tryckts på särskilda ark
skulle ersätta de felaktiga. Dock hade några böcker redan bundits i Bristol. De lösa arken, både Cokes och Wesleys, skeppades över till USA. Men detta var tydligen förvirrande, så många exemplar i
USA fick aldrig del av Wesley’s korrigeringar. Och i senare upplagor av Sunday Service så kom de
inte alls med.102
I sitt brev »to… our brethren in North America« ger han också en bakgrund till sin revision av
den engelska bönboken som nu skulle komma de amerikanske metodisterna till del:
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And I have prepared a Liturgy little differing from that of the Church of England (I think, the best constituted
national church in the world) which I advise all the travelling preachers to use on the Lord’s Day in all their congregations, reading the Litany only on Wednesdays and Fridays, and praying extempore on all other days. I also
advise the elders to administer the Supper of the Lord on every Lord’s Day.103

En stor del av revisionerna präglades emellertid av Wesleys roll som präst och trohet mot kyrkan. Och i sitt förord summerar Wesley :
Little alteration is made in the following edition of it (wich I recommend to our Societes in America) except in
the following instances:
1. Most of the holy-days (so called) are omitted, as at present answering no valuable end.
2. The service of the Lord’s Day, the length of wich has been often complained of, is considerably shortened.
3. Some sentences in the office of Baptism, and for the Burial of the Dead, arme omitted—And,
4. Many Psalms [are] left out, and many parts of the others, as being highly improper for the mouths of a Christian congregation.

Trots »little alteration« kan man konstatera att Wesley reducerade BCPs innehåll till nästan
hälften. Han uteslöt bland annat den Atanasianska trosbekännelsen, privat dop, både katekesen och
ordningen för konfirmation, sjukbesök, tacksägelse för kvinnor efter födseln (kyrktagning), böner
för sjömän. Han uteslöt läsningar ur apokryferna (utom en i nattvardsordningen), hänvisningar till
fastan (som han ersatte med ett stort antal söndagar efter jul), och titlarna »präst« och »biskop«.
Liksom puritanerna önskade skapade han fler möjligheter för extempore-böner, i detta fall som ytterligare en möjlighet och inte som ersättning för en skriven bön. Att avstå från de skrivna bönerna
till förmån för extempore-böner garanterade varken värme, djup eller spontanitet i den offentliga
bönen menade Wesley: »I myself find more life in the church prayers than in the formal extempore
prayers of Dissenters«104 Wesley sökte alltså att förenkla kyrkoåret och söndagens texter genom att
helt enkelt utesluta hänvisningar till epifanitiden, förfastan – septuagesima, sexagesima och quinquagesima – och fastan själv. De enda högtidsdagar han sparade var advent, jul, påsk, Kristi himmelfärds dag, pingstdagen och trefaldighetsdagen.105
3.3.1 Nattvardsgudstjänsten i Sunday Service (Se bilaga B)
Wesley förutsatte alltså att nattvardsgudstjänsten skulle firas varje söndag. Gudstjänsten började med ordningen för Morning Prayer, därefter tog nattvardsgudstjänsten vid och den inleddes
med Herrens bön. I och med att den också förekommer i slutet av nattvardsgudstjänsten så bes den
bönen två gånger i gudstjänsten.
Namnet på gudstjänsten har förkortats genom att han tog bort »eller den heliga nattvarden«
(»or Holy Communion«) men »the Communion« återfinns i sidhuvudet på varje sida och »Holy
Communion« finns i flera liturgiska anvisningar. De första tre allmänna anvisningarna är borttagna.
Den första om att i förväg anmäla sitt intresse att ta emot nattvarden, »So many as intend to be partakers of the holy Communion shall signify their names to the Curate at least some time the day before«, bedömdes förmodligen som svår att genomföra i en resepredikantsituation. De andra, som
handlade om den »öppet och notoriskt elaka människan« (open and notorious evil liver) och oförsonlighet kunde klaras av i metodistiska klassmöten menade Wesley. Den återstående anvisningen
handlar om placeringen av Herrens bord. Men Wesley är mindre specifik och utelämnar den gamla
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hänvisningen till att celebrera vid nattvardsbordets nordsida, en arkaism från 1662 års BCP. Genomgående har enskilda liturgiska anvisningar förkortats och förenklats och rumsliga anvisningar är
borttagna.106
Wesley förutsatte att nattvardspsalmer sjöngs, men det nämns inte i själva nattvardsordning107
en. Det märks i alla rubriker som ändrats från »Därefter läses eller sjunges« till »Därefter läses«.
Men även om hänvisningarna till församlingssång har tagits bort har de förekommit, därför att
Charles och John Wesleys A Collection of Psalms and Hymns for the Lord’s Day förutsätts vara
sambunden med Sunday Service.108
Ytterligare frihet ges pastorn vid några tillfällen. En äldste kan »om han finner det lämpligt be
en bön ex tempore« i nattvarden, dock bara nämnt vid ett tillfälle. En predikan ska hållas i nattvardsgudstjänsten men Wesley utesluter alla hänvisningar till att använda någon av de tryckta homilier från 1500-talet som BCP föreslår. 109
Inga förändringar görs i dekalogen. En av de båda kollektbönerna för kungen försvinner medan
den andra är ändrad till »the Supreme Rulers of these United States«. Den nicænska trosbekännelsen är borttagen, förmodligen för att den apostoliska trosbekännelsen redan använts i morgonbönen. Utav de 22 textställena som BCP angav vid offerinsamlingen är Tobit 4:7 borttagen (skall du ge
allmosor av vad du har. Vänd dig aldrig bort från den fattige, så kommer inte Gud att vända sig
från dig) det enda skriftstället från apokryferna i Sunday Service och det ställe som särskilt klandrats i »Exceptions«. En annan översättning av 1 Tim 6:6-7 förekommer. 110
Begreppet »absolution« har helt försvunnit. Wesley angav i sin Popery Calmly Considered: »Att
rättsligen förlåta synder och avlösa syndaren är en makt Gud reserverat för sig själv«. Vid morgonoch aftonbön, ersätts absolutionen av kollektbönen från 24 söndagen efter trefaldighet:
O Lord, we beseech thee, absolve thy people from their offences; that trough thy bountiful goodness we may
all be delivered from the bands of those sins, which by our frailty we have committed. Grant this, O heavenly
Father, for Jesus Christ’s sake, our blessed Lord and Saviour. Amen«111

Absolutionen är omgjord till en bön genom att pronomenet »din/er« och »du/ni« ändrats så att
en äldste identifierar sig med folket genom att säga »oss« i stället för »du/ni«.112 Bönen för (the)
»Whole State of Christ’s Church« är ändrad vad gäller hänsyftningarna på kung George, »the whole
Council« och »Bishops and Curates.« Wesley kände förmodligen inget behov hos det folk som kallas
metodister för de långa nattvardsförmaningar som BCP föreslår inför ett kommande firande av den
heliga nattvarden (särskilt inte då han föreslår att det sker varje vecka), om en slapp närvaro, eller
om en allvarlig prövning innan man mottar sakramentet. Inbjudningsorden är oförändrade, men i
den allmänna syndabekännelsen har raden: »bördan av dem är outhärdlig« försvunnit liksom i Lindseys version från 1774. Trots att Wesley tog bort många hänvisningar till kroppsställningar lägger
han till »alla stående« i anvisningen inför förlåtelsens ord, samt »även folket knäböjer« inför bönen
om ett värdigt mottagande («We do not presume to come to this thy Table…«).113
Invigningsbönen förblir orörd förutom att ett överflödigt »one« har tagits bort efter Sanctus.
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Alla hänvisningar till dagligt firande av nattvard är borttagna i inledningsorden liksom också
»Exceptions« föreslår. I prefationen för juldagen är orden »Of the substance of the Virgin Mary his
mother« borttagna. I anvisningen som föregår konsekrationsbönen saknas orden om att »bereda«
bröd och vin. Wesley placerar brödsbrytelsen tre ord senare än i BCP.114 Anvisningen inför mottagandet av nattvarden »alla ödmjukt knäböjande«, som var så stötande för puritanerna, försvinner.
En teologisk förändring visar sig i anvisningen när man behöver konsekrera mer bröd och vin,
Wesley förordar att hela konsekrationsbönen upprepas i stället för bara instiftelseorden som BCP
anger. På det sättet visar Wesley att han lämnar den medeltida och lutherska synen att själva orden
(»verba«) åstadkommer konsekrationen snarare än hela eukaristibönen. (Detta hade stöd i Whistons
försök till revision 1689 och i den skotska nattvardsritualen från 1764.).115
Den ursprungliga avslutningen av invigningsbönen från 1549 är återinsatt som en egen bön efter utdelandet. »O Lord and heavenly Father, we thy humble sevants desire thy Fatherly goodness
mercifully to accept this our sacrifice of praise and thanksgiving…«116 en formulering med rötter i
inledningen till invigningsbönen i Sarum Use: »Therefore, most gracious Father, through Jesus
Christ, thy Son, our Lord, we humbly beseech thee and we desire that thou accept and bless these
gifts, these presents, these holy and unspotted sacrifices…«117 Den andra, alternativa bönen efter utdelandet från 1549 är borttagen (som hos Lindsey). Gloria sjungs inte utan läses. En ny anvisning
gör det möjligt för en fritt formulerad bön (ex tempore) om äldsten finner det lämpligt118
Den avslutande välsignelsen lägger till ett må («May«) för att göra det mer till en bön än en välsignelse. Wesley tar bort nio anvisningar rörande tillfällen utan kommunion, minimiantalet kommunikanter, villkor för, typ av, och sättet att äta bröd och vin, förordningen att delta i nattvardsfirandet
tre gånger per år samt penninggåvor. Borta är också kommentaren från 1662 om att knäböjandet
inte är ett uttryck för dyrkan av brödet och vinet.119
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4. Nattvardsgudstjänstens utveckling efter Wesley
4.1 Sunday Service och dess efterföljare
Cirka tolv till tretton äldste samlades till Julkonferensen 1784 i Baltimore för att tjänstgöra –
tillsammans med »Superintendant« Thomas Coke och de redan, av Wesley, ordinerade Richard
Whatcoat och Thomas Vasey – i Förenta Staterna, Nova Scotia och Antigua. Genom omröstning beslutade man att officiellt anta Sunday Service. Men det innebar inte självklart en omfattande användning av boken, även om exemplar fanns att tillgå i Amerika så länge Wesley levde. Efterföljande utgåvor, särskilt avsedda för Amerika, publicerades 1786 med undertiteln: In the United States
of America och 1790: In the United-States of America … The Fourth Edition. Ytterligare utgåvor
kom 1788 och 1792, där somliga var avsedda att användas i Amerika. Men efter Wesleys död och
generalkonferensen 1792 försvann så gott som den 314 sidiga Sunday Service och ersattes med 37
sidor »Sacramental Services &c.« och »Articles of Religion«. Gudstjänsterna som undergick många
förändringar genom åren, slutligen kallad »The Ritual« kvartsod i (the) Discipline, fram till 1968.120
Wesley lät också trycka andra editioner för områden som fortfarande hörde till England. Där
lyfte man ut orden »North America« och gav dem titeln »The Sunday Service of the Methodists in
His Majesty’s Dominions«. Ytterligare två sådana »brittiska« utgåvor kom 1788 och 1792.121 Wesley
hade redan 1784 planer på att närmare knyta samman den metodistiska rörelsen på den amerikanska kontinenten. I ett brev till Francis Asbury 31 oktober det året skriver han:
When you have once settled your plan with respect for the Provinces [i.e. the U.S.A.], you will easily form a regular connexion with our Society in Antigua on the one hand, and with those in Nova Scotia and Newfoundland on
the other122

När det gäller introduktionen av Sunday Services på de brittiska öarna gick det trögare. Wesley
lyckades varken övertyga de predikanter som han ordinerade för tjänst i Skottland från och med
1785 eller de skotska metodisterna att använda den nya handboken. I England gick det litet bättre.
Han kunde introducera den i vissa av sina föreningar från 1786 och framåt, men flera av hans anhängare protesterade. Och själv använde han BCP i City Road Chapell i London. Han uppmanade
sina predikanter att låta saken bero om folket protesterade.123
I samband med Wesleys död så minskade också kravet på predikanterna i USA att använda
Sunday Service. Jesse Lee, en av pastorerna i USA, förklarade att Sunday Service försvann då
många av hans pastorskolleger kände att »they could pray better, and with more devotion while
their eyes were shut, than they could with their eyes open. After a few years the prayer book was
laid aside, and has never been used since in public worship«.124 Detta skriver han 1810. Dess popularitet i England var mer bestående vilket bevisas av ytterligare 15 utgåvor under första halvan av
1800-talet.
Wesleys ordning för Herrens nattvard togs emot av de amerikanska metodisterna därför att den
stämde överens med deras egen förståelse av nattvarden som den redan var beskriven i föreningarnas ordning och regler.125 Nådemedlet kunde tas emot endast om den enskilde hade rannsakat sitt
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hjärta och sina motiv, vilket skedde i klasserna eller i »the bands«126 En av kraven att få ta emot Herrens nattvard var kärleken till nästan. Därför förvägrades slavägare, i den första kyrkoordningen, att
gå till Herrens bord, men året efter att Wesley dött, 1792, försvann denna regel ur The Discipline
och metodisterna kunde fortsätta att äga slavar. Å andra sidan var nattvardsbordet öppet för människor av annan kyrkotillhörighet, men de uppmanades att rannsaka sig själva efter samma kriterier
som metodisterna.127
Biljetter, som bekräftade att den enskilde medlemen var aktiv i klassmötena och därför värdig
att ta emot nattvarden, distribuerades varje kvartal. Det var också vid kvartalskonferenserna, när en
äldste kunde närvara i den lokala församlingen, som nattvarden firades.128
Hur gick det då med Wesleys uppmaning att använda nattvardsordningen »every Lord’s day«?
Med tanke situationen där en äldste mer sällan kunde besöka varje enskild församling ändrades
uppmaningen att fira nattvard varje söndag i 1792 års kyrkoordning, efter Wesleys död, till »to be at
church, and the Lord’s table at every opportunity«.129 Det var också nu, inom ramen för kvartalsmötena, som en radikal förenkling av nattvardsordningen skedde. Mycket tyder på att Wesleys »Ante
Communion«, alltså gudstjänstens inledning, togs bort och att den startade med insamlingen till de
fattiga – allmosegivandet. Och det är därför inte förvånande att man i revisionen av nattvardsordningen 1792 gjorde sig av med materialet före offertoriet, alltså bibeltexterna som uppmanade till
offrande. Det enda som var kvar från inledningen var »Collect for Purity« («ALMIGHTY God, unto
whom all hearts be open, all desires known…«) som flyttades till efter Bön om förlåtelse. Att man
tog bort kopplingen mellan predikan och nattvardsfirandet och det faktum att hela ordningen flyttades till en särskild rubrik i kyrkoordningen: »Sacramental Services, &c.,« visar att Herrens nattvard
inte längre firades varje Herrens dag. Vidare pekar det på att sambandet mellan Ordet och Bordet
också var brutet då det ingenstans i nattvardsordningen förutsätts att en predikan skall hållas, inte
heller att bibeltexter skall läsas på »Communion days« Ytterligare en länk mellan ordet och sakramentet förlorades när man 1792 tog bort Wesleys korta ordning för nattvard vi sjukbesök.130 I denna
revision fortsatte man att förkorta gudstjänstens längd. Bibeltexterna inför allmosegivandet förkortades till fyra stycken. Dessutom tog man bort följande moment: bönen för kyrkan, »Prayer for
Christ’s Church Militant«, förlåtelsens ord, Sursum Corda, alla prefationer som anknöt till kyrkoåret, och anvisningen att böja knä vid bönen »We do not presume to come to this Thy table…«. Så
ordningen som sedan kom att råda de närmaste halvseklet var följande (att jämföra med den svenska nattvardsritualen från 1872):
Sacramental Service 1792
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibeltexter inför allmosegivandet
Allmosor – kollekt till de fattiga (under tiden ovanstående texter lästes)
Inbjudningsord
Syndabekännelse
Bön om förlåtelse
Bön om renhet («Almighty God, unto whom all hearts be open, all desires known…«)
Allmän prefation
Helig
Bön om ett värdigt mottagande
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•
•
•
•
•
•
•
•

Nattvardsbönen med gesterna (att den äldste tar i paténen respektive bägaren)
Officianterna tar nattvarden
Utdelandet till församlingen
Herrens bön
Bön efter nattvarden
Ära vare Gud i höjden – (Gloria)
Fri (extemporerad) bön
Apostoliska välsignelsen

Dessutom fanns en anvisning i slutet av nattvardsordningen som verkligen kom att påverka
både praxis och teologi i framtida metodism: »If the Elder be straitened for time, he may omit any
part of the service except the prayer of Consecration«.131 Detta kom att leda till en liturgisk frihet
som gjorde att den enhetliga formen för nattvardsfirandet inom kyrkan försvann. Vissa pastorer
kände sig fria att ersätta nattvardsordningens texter med sina egna ord, t.o.m. själva invigningsbönen. Detta även in på 1900-talet, trots att The Methodist Episcopal Church försökte stävja utvecklingen med ett beslut 1824 som uppmanade pastorerna att använda den officiellt antagna ordningen: »the form of discipline invariably be used«.132 Trots detta kom möjligheten att reducera nattvardsordningen ofta att leda till en ritual som endast bestod av Psalm, Nattvardsbön med instiftelseorden och Utdelande. Problemet tas upp av Freeborn Garrettson då han konstaterar:
But I have been astonished to see some of our brethren in the ministry, especially the young, laying aside such
beatiful and expressive compositions, and marrying, baptizing, and even administratering the Lord’s supper, extemporaneously. I am sorry to lose a single sentence or even word of our sacramental forms. To be a lovely people, a prosperous people, a united people, a people of gathering in an abundant harvest, we must be a holy, inoffensive people, following all the usages of the church, as transmitted to us by the venerable Mr. Wesley. I say Mr.
Wesley; for we all know that the Bible was his standard133

4.2 Nattvardsgudstjänstens utveckling i USA under 1800-talet
I de olika metodistkyrkorna i USA kom Wesleys ordning att utvecklas på flera olika sätt, vilket
inte kommer att beskrivas här utan i första hand det som sker inom the Methodist Episcopal
Church, den kyrka som Metodistkyrkan i Sverige var en del av.
Under 1800-talet kom nattvardens innehåll att accentueras kring koinonia, alltså gemenskapen
mellan de troende och Kristus. I mötet kring nattvardsbordet betonades den kärleksgemenskap
som gick igenom tid och rum och där man väntade på att få fira den heliga måltiden med Kristus
och alla heliga i Guds rike. Speciellt betonades att försoningen (i motsats till kalvinisterna) omfattade alla människor och till vilken alla gav sitt svar i lov och tacksägelse. Nattvarden sågs som en utveckling av den judiska påsken (i likhet med att dopet sågs som en ersättning av omskärelsen), men
den skulle inte endast uppfattas som en hågkomst av Jesu utgivande kärlek i historiskt hänseende.
Som ett återgivande av Kristi segerrika och försonande offer för hela världens synder framställer
nattvarden det verkningsfulla lidandet och döden mentalt och påtagligt inför trogna och uppriktiga
botgörare.
Därför kom nattvarden att förstås som en förbundsgudstjänst, och samtidigt betonades känslan
och inlevelsen i Kristi lidande och blodiga offer som ett sätt att få del av Guds försonande nåd. Detta är uttryck för Zinzendorfs teologi som Wesley så våldsamt reagerar emot och benämner
»teologisk kvietism«. Denna teologi, med inriktning mot offermotivet, långfredagsmotivet, Kristi
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passiva tjänst kom in i amerikansk metodism »bakvägen« via den tysktalande Brethren Church.
Wesleys betoning i nattvarden låg ju på påskdagen, segermotivet, det först genom uppståndelsen
fullbordade försoningsverket och uppståndelse till tjänst. Alltså påskdagens glädje mot bakgrund av
långfredagens sorg. Eller med González: Wesley representerar mer av typ C än typ A-teologi.
Biskop Richard Allen, grundare av the African Methodist Episcopal Church ger uttryck för detta långfredagsmotiv i en bön:
I believe, that Thou hast instituted and ordained holy mysteries, as pledges, of thy love, and for continual commemoration of Thy death; that Thou hast not only given Thyself to die for me, but to be my spiritual food and sustenance in that holy sacrament to my great and endless comfort. O may I frequantly approach Thy altar with humility and devotion, and work in me all those holy and heavenly affections, wich become the rememberance of a
crucified Saviour. (min kurs.)134

Under andra halvan av 1800-talet fortsatte trenden i USA att nattvarden försummades. Det var
inte ovanligt att människor lämnade gudstjänstlokalen eller satte sig vid sidan om då det var dags för
nattvardsfirandet. Något som också förekommit i Sverige in i modern tid. Bristande deltagande i
nattvardsgudstjänsterna hade flera orsaker. Den högtidliga nattvarden lockade färre än den mer
evangeliska »love feast«. På gund av ett baptistiskt inflytande samt frågor som ifrågasatte arvssynden
och försoningen som den absolut nödvändiga medlet för frälsningen, aktuella i slutet av 1800-talet,
kom en del metodister att uppfatta nattvarden mer som en åminnelse- och gemenskapsmåltid än
som det nödvändiga och verksamma sakramentet för syndernas förlåtelse. Andra intog en extrem
hållning och förkastade nattvarden då den var ett exempel på katolsk »sacramental religionism«.135
Ytterligare andra, metodistiska donatister, vägrade ta emot nattvarden om celebranten inte hade de
rätta andliga och moraliska kvaliteterna. Bland de bibeltrogna och andligt seriösa var argumenten
att man inte kunde gå till nattvarden om man inte hade förberett sig ordentligt, det vill säga man
hade inte försonats med sin nästa eller att man tog emot sakramentet på ett ovärdigt sätt.
Dessutom var metodismen i hög grad en väckelserörelse som prioriterade predikan först och
främst och som gjorde friluftsmötena, »campmeetings«, till bas för medlemsvärvning. Detta prioriterande av predikan och framför allt dess flykt från ett liturgiskt och sakramentalt sammanhang
hade djupa rötter och långtgående konsekvenser. Som professor Thomas Edward Frank beskriver
det:
Methodism had always privileged preaching. The movement broke into public consciousnes because of the
boldness of its preachers. /…/ As a consequense, in the unstructured context of America, Methodist preachers felt
complete freedom to ignore Wesley’s Anglican liturgy for Sunday service and to neglect the Lord’s supper as of
secondary status. After all, had not Wesley himself argued that preaching was absolutely essential for bringing people to salvation, and the Lord’s supper but one of the means of grace?136

För att stävja detta antog the Methodist Episcopal Church 1864 ett tillägg till kyrkoordningen
som gjorde det möjligt att anklaga medlemmar som ständigt försummade sakramenten och de andra nådemedlen, och där yttersta åtgärden var att utesluta dem ur kyrkan.137 Under denna period
gjordes väldigt få förändringar av själva nattvardsritualen. Kyrkan satsade sin energi på att motivera
metodisterna att gå till Herrens bord och att skapa en ny teologisk förståelse för nattvarden. Så utkom t.ex. Samuel Luckeys The Lord’s Supper 1859 med syfte att främja det gemensamma ansvaret
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och stärka nattvardsdeltagandet.138
4.2.1 Revisioner inom The Methodist Episcopal Church
Ett flertal av de förändringar som föreslogs eller antogs av The Methodist Episcopal Church,
den kyrka vars mission kom att införa metodismen i skandinavien, förebådar såväl senare revisioner
såväl som teologisk omtolkning och en tendens mot en ökad liturgisk formalisering och förädling.
Under åren 1864-1868 gjordes flera förändringar. Följande mening i invigningsbönen »receiving
these thy creatures of bread and wine, according to thy Son our Saviour Jesus Christ’s holy institution, in rememberance of his death and passion« förkortades till »receiving these memorials of the
suffering and death of our Saviour Jesus Christ«. Denna återgång till en äldre formulering indikerar
att samfundet varken var villigt att stryka något man ansåg vara själva kärnan i nattvardsriutalet eller
att man ville fortsätta på en väg som kunde tolkas som »memorialism«, alltså nattvarden tolkad i en
zwingliansk anda som en åminnelsemåltid.
Vidare önskade man förstärka att mottgandet i nattvarden skedde på ett andligt plan. Så kom
bönen »Prayer of Humble Access« inte längre att betona att vi efter mottagandet »our sinful souls
and bodies may be made clean » utan mer allmänt »that we may live and grow thereby«. En märklig
förändring var att man 1864 flyttade den allmänna prefationen och helig till en plats omedelbart
före utdelandet, där det uppenbarligen skulle fungera som ett gemensamt »outburst of thanksgiving
and praise«139 i förväntan inför mottagandet av gåvorna. Nya anvisningar 1864 fastslog att inbjudningsorden, syndabekännelsen och nattvardsbönen inte fick tas bort även om pastorn hade ont om
tid. Vidare att gloriat kunde läsas eller sjungas, 1868, och att åtminstone syndabekännelsen, nattvardsbönen, orden vid utdelandet, Herrens bön, en fri bön och välsignelsen skulle ingå vid sjukkommunion. Trots beslutet att ritualen i kyrkoordningen skulle användas ordagrant kände sig
många pastorer inom Metodist Episkopalkyrkan fria att ersätta dem med egna böner och formuleringar.140 Ingen av metodistkyrkorna gjorde några ansträngningar vid den här tiden att försäkra sig
om att en predikan skulle hållas i samband med nattvardsfirandet. Det var vanligt i slutet av 1800talet att helt enkelt inte predika de söndagar man firade gudstjänst, för att spara tid. Det innebar att
i många församlingar utgjorde söndagens gudstjänst av den avskalade nattvardsordningen med en
inledande och avslutande församlingssång. En variant var att nattvardsfirandet flyttades till söndagskvällen eller som en tidig morgongudstjänst i ett mindre kapell.141
4.3 Första handböckerna på svenska språket
1874 utkom en handbok på svenska för Metodistkyrkans församlingar både i USA och i Sverige
»Methodist-Episkopal Kyrkans Ritual 1872«, för övrigt den första handboken i särtryck för metodismen i Sverige. Ritualerna fanns ju i Läro- och Kyrkoordningen. I dess nattvardsritual kan vi se en
direkt översättning av den ordning som antogs av The Methodist Episkopal Church 1868:
Herrans nattvard i Kyrkohandbok 1872
• Bibeltexter att läsas medan allmosorna till de fattiga insamlas.
• Inbjudningsorden
• Syndabekännelse
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bön om förlåtelse
Bön (här kallad Kollekten) »Allsmäktige Gud, för hvilken alla hjertan äro uppenbara…«
Bön om ett värdigt mottagande (Vi fördrista oss icke att komma till detta Ditt bord…)
Natvardsbönen med gesterna (att den äldste tar i paténen respektive bägaren)
Predikanterna tar nattvarden
Helig (läses)
Utdelandet
Fader vår
Bön (Tack- och lovoffer)
Ära vare Gud i höjden
Den apostoliska välsignelsen

Här kan vi se att i bönen »Vi fördristar oss icke…« så har den nya engelska formuleringen »that
we may live and grow thereby« följdriktigt översatts med »att vi deraf må lefva och tillväxa«. Angående Gloriat så anges också »Derefter säges eller sjunges«. I enlighet med den amerikanska ritualen
anges »Om tiden icke medgifver det, kan den äldste förbigå hvlken del av tjensten som helst, dock
aldrig inbjudningsorden, bekännelsen och invigningsbönen«.142 Denna tradition vidmakthölls fram
till 1986 års svenska handbok, då man typografiskt med streck i kanten angav vilka moment som
skulle vara med, och därmed vilka som kunde uteslutas, vilket oftas förekom.
I det engelska originalet säger pastorn vid utdelandet »The body of our Lord Jesus Christ, wich
was given for thee, preserve thy soul and body unto evarlasting life. Take and eat this in remembrance that Christ died for thee, and feed on him in thy heart by faith with thanksgiving.« 143 Den
svenska översättningen 1872 lyder »Vår Herres Jesu Christi lekamen, för dig utgifven, bevare din
själ och kropp till evinnerligt lif. Tag och ät detta till åminnelse deraf, att Christus dog för dig, och
när dig af Honom i ditt hjerta genom tron med tacksägelse.« Man kan fundera om det är en förskjutning i betydelsen från en alltför reformert syn på Kristi närvaro eller inte.
1889 kom andra upplagan av en handbok i sätryck ut på svenska vilken, av titelbladet att döma,
anvädnes på bda sidor av Atlanten: »Kyrkohandbok för Metodist-Episkopal-Kyrkans Svenska församlingar«.144 »Herrens Nattvard« har något förändrade formuleringar med förbättrad svenska men
annars samma ordning som i förra upplagan.
1917 utkom en ny Kyrkohandbok för Metodist-episkopalkyrkan i Sverige. Inga förändringar
gjordes i nattvardsordningen förutom de som påkallats av stavningsreformen 1906 samt några
språkliga justeringar.

4.4 Nattvardsgudstjänstens utveckling under 1900-talet
4.4.1 USA 1932/1936
I de flesta metodistkyrkor i USA skedde endast små förändringar av nattvardsritualerna från
1880 till 1960-talet, med undantag av The Methodist Episcopal Church, som fortsatte att ändra i
sina ordningar i 1916 års utgåva av »The Ritual«. 1932 gjordes en betydande förändring som, för
första gången sedan 1792, förenade de båda gudstjänstdelarna ordet och sakramentet till en helhet.
Även om möjligheten fanns att utesluta »Ante-Communion«, det vi idag skulle kalla Ordets gudstjänst, så förutsattes att hela den tryckta ordningen skulle användas. Denna gudstjänstordning hade
Methodist-Episkopal Kyrkans Ritual 1872. 1874
The Doctrines and Disipline of The Methosit Episcopal Church 1876. The Ritual. The Lords Supper.
144
»Kyrkohandbok för Metodist-Episkopal-Kyrkans Svenska församlingar«. Stockholm, J.M. Erikson. 1889
142
143
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försiggåtts av ett omfattande arbete där kommittén i ekumenisk och liturgisk anda samverkat med
och hämtat material från såväl andra metodistkyrkor och evangeliska trossamfund som från studier i
fornkyrkans praxis, psykologi, antropologi (särskilt fenomenologi). En bärande idé var att lekfolket
skulle bli mer aktiva och delaktiga i gudstjänsten. Några få justeringar gjordes av generalkonferensen 1936 och det var denna nattvardsordning som kom att gälla i den sammanslagna metodistkyrkan
1939 (en förening av The Methodist Episcopal Church och The Methodist Episcopal Church
South).145 Den fick följande utformning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psalm (Hebers »Helig, helig, helig« är föreslagen)
Litania («God is a Spirit…God is Light…God is power…God is Love…«)
Gloria Patri (läst eller sjungen)
Gemensam bön om renhet (Allsmäktige Gud, för vilken alla hjärtan äro uppenbara…)
Herrens bön
Dekalogen (som litania) och/eller det dubbla kärleksbudet (båda fakultativa)
Saligprisningarna (två former, båda litanior, båda fakultativa)
Epistel
Evangelium
Den apostoliska trosbekännelsen eller annan auktoriserad trosbekräftelse
Predikan eller nattvardbetraktelse
Psalm (under vilket altaret dukas)
Allmosegivande under vilken bibeltexter läses (fyra avdelningar med fem bibelställen är föreslagna) som avslutas
med…
Lovprisning (1 Krön 29:14, läst eller sjungen: »från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand.«)
Tacksägelse (1 Krön 29:11: »Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting.«)
Inbjudningsord
Syndabekännelse (pastor och församling tillsammans)
Bön om förlåtelse
Förlåtelsens ord
Sursum Corda (Upplyft era hjärtan till Gud…)
Allmän prefation (Det är sannerligen tillbörligt, rätt och saligt…)
Sanctus / Helig (läst eller sjungen)
Nattvardsbön (med instiftelseorden)
Bön om värdigt mottagande
Pastorerna tar emot nattvarden
Utdelandet till folket
Bön efter utdelandet
Gloria in excelsis (läst eller sjungen)
Den apostoliska välsignelsen (Fil 4:7 med trinitarisk avslutning)146

Behovet att få uttrycka sig på ett begripligt sätt innebar inte endast att man införde nyskrivna
texter. Historiskt material inarbetades 1932 för att eliminera »words and forms which have become
unmeaningful to the present generation«.147 Bland de föråldrade och vid den tiden teologiskt tveksamma formuleringar fanns uttryck som ledde till en förståelse av nattvarden som ett objektivt nådemedel och som definierade Gud som en suverän, men samtidigt nåderik, domare som krävde
gottgörelse för människans synder. Nattvardssånger som återfanns både i metodistiska psalmböcker
och populär litteratur hade betonat nattvarden som en minnesmåltid, ett tillfälle till överlåtelse till
ett dygdigt liv och andlig växt och som en symbol för enheten mellan Kristus och de troende. Nu
var målsättningen att skapa ett sakramentalt språk. Så den tidigare formuleringen »provoking most
Westerfield Tucker, Karen B. 2001 s 133
Ibid., s 133-134
147
Ibid., s 134
145
146

36

Leif Tullhage – Metodistisk teologi uttryckt i nattvardsgudstjänsten

justly thy wrath and indignation against us« togs bort från syndabekännelsen därför att den ansågs
oförenlig med synen på en god och barmhärtig Gud. I invigningsbönen förändrades »to continue a
perpetual memory of his precious death until his coming again« ändrades till »to continue this memorial of his precious death«.148 Och snarare än att vara delaktiga »of his blessed body and blood« så
blev nattvardsgästerna delaktiga »of the divine nature through him«. På liknande sätt ändrades i bönen om ett värdigt mottagande – Prayer of Humble Access – »eating the flesh« och »drinking his
blood« till »these memoirals of Thy Son Jesus Christ«149 genom vilka vi nu är »filled with the fullness
of his life«.150
4.4.2 Kyrkohandbok för Sverige 1941
När Kyrkohandbok för Metodistkyrkan (i Sverige) utgavs 1941 skriver »Utgivaren« – förmodligen ordföranden i handbokskommittén pastor Göte Bergsten – i förordet: »Den internationella metodismen har under senare år, delvis under påverkan av den av John Wesley för Metodistkyrkan i
Förenta staterna 1784 utarbetade gudstjänstordningen, betydligt utvidgat och berikat sin ritual.
Kommitterade ha dock föredragit att i väsentliga stycken bibehålla den av Metodistkyrkan i Sverige
förut brukade«151
Resultatet av detta ställningtagande kan konstateras i den ovan angivna böner som bibehållit i
sin gamla form i den svenska texten: »…vi också bliva delaktiga av hans välsignade lekamen och
blod152 Men inflytandet från 1936 års version i USA slår igenom på flera punkter. Så är nattvardsgudstjänsten betydligt utvidgad i jämförelse med 1917 års version. (Se jämförelse Bilaga 1.) Mer
som en anvisning än ett moment i nattvardsritualet anges att församlingen inledningsvis…
sjunger stående ’Helig, helig, helig’ eller någon annan lämplig psalm, varefter pastorn beder ex tempore. Efter
bönen läser pastorn ur Herrens ord. Sedan följer en kort predkan eller nattvardsmeditation. Under den därpå följande församlingssången tager pastorn bort den linneduk, som täckt nattvardselementen.153

Ett säreget moment återfinns i denna nya svenska ordningen. Gloria har delats upp så att bönen »O Herre Jesus Kristus, Guds enfödde Son…« har lyfts bort från sin plats i slutet av Gloriat och
placerats som ytterligare en botbön mellan bönen om ett värdigt mottagande och då pastor/-erna
själv/-a tar nattvarden. Dessutom har Agnus Dei tillkommit genom att psalmen »Guds rena Lamm
oskyldig« förelsås sjungas före utdelandet. En anvisning som inte återfinns i 1936 års amerikanska
version, men en psalm som då användes inom andra frikyrkosamfund i Sverige. För övrigt är denna
psalm och inledningspsalmen de enda anvisningar om att församlingen sjunger. I slutet av bönen
»Vi fördristar oss icke…« har en ny formulering kommit till som är en direkt översättning från »The
Ritual« i 1932 års Book of Discipline. Så har lydelsen på engelska »that we may be filled with the
fullness os his life, may grow into his likeness and may evermore dwell in him, and he in us«154 blivit
på svenska »att vi må bliva uppfylda av hans livs fullhet och växa till likhet med honom, och att vi må
evigt förbliva i honom och han i oss.«155
Nu återfinns också den nya ordning som innebär att innan de knäböjande nattvardsgästerna tar
Westerfield Tucker, Karen B. 2001 s 135
Ibid., s 239
150
Ibid., s 135
151
Kyrkohandbok för Metodistkyrkan. 1941. s 3
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Ibid., s 39
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Ibid., s 31
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The Book of Discipline 1932. § 512. s 502
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emot bröd och vin uttalar pastorn, stående vid altaret inför varje duklag, följande som är en bearbetning av de distributionsord som tidigare användes till varje nattvardsgäst och som är en slags
upprepning av instiftelseorden: »Jesus sade: ’Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder.’
Tagen och äten detta till åminnelse av att Kristus dog för eder. Leven av honom genom tron och
varen tacksamma.« samt »Jesus sade: ’Denna kalk är det nya förbundet i mitt blod, som varder utgjutet för eder.’ Dricken detta till åminnelse av att Kristus dog för eder, och varen tacksamma.«156
Om pastorn dessutom säger något till varje enskild nattvardsgäst går inte att utläsa, men tydligt är
att här inte förekommer hänvisningen till Kristi realpresens. Denna nya text återfinns också i den
amerikanska versionen från 1932.157
4.4.3 Fortsatt utveckling i USA under 1900-talet
Behovet av en liturgisk och teologisk fördjupning ledde till bildandet av the Brotherhood of St.
Luke 1946, senare Order of St. Luke. De bidrog med liturgiska forskningsresultat och förmedlade
kunskap genom sitt eget organ The Versicle och genom tidskriften The Pastor under 1950- och
1960-talen. De lyckades återupptäcka skatter från både fornkyrkan och Wesley. De betonade att
nattvarden var en tacksägelse (»thanksgiving«) – eucharisti – men också ett verklig sakrament i vilket Kristus är närvarande genom den heliga Andens kraft för att helga sitt folk, och där de troende
förenas med honom i lovoffer och arbete och därigenom får kraft att leva sitt liv i bön och arbete.158
Trots att medlemmarna of Order of St. Luke inte var många hade det ett stort inflytande och förde
samtal också med andra protestantiska kyrkor. Deras önskan var att öka förståelsen av nattvarden
såsom eucharisti, sakrament, åminnelse (anamnesis), och kommunion.
En handbokskommitté inom The Methodist Church arbetade från 1956 och presenterade 1960
en enhetlig ordning som omfattade både ordet och sakramentet utifrån det wesleyanska arvet och
»psychological stages in the experience of corporate worship«.159 De presenterade alternativa formuleringar för invigningsbönen och bönen om ett värdigt mottagande därför att orden »’so to eat his
flesh and to drink his blood’ are an offence to some of our people, while they are inspiration and
power to others«.160 När generalkonferensen gick till beslut 1964 resulterade det ändå i två olika ritualer. Dels en hel gudstjänst med ordet och sakramentet, dels en kort nattvardsordning där ingen
av gudstjänstordningarna erbjöd alternativa böner. För dem som önskade fira nattvard som man var
van erbjöd endast den korta formen en ordning man kände till, och där saknades Sursum Corda, Almän prefation, Sanctus och Gloria. Både metodister och andra som sökte en liturgisk förnyelse blev
besvikna, och kritiken var skarp. Så skrev den episkopale liturgisten Massey Shepherd till Lawrence
Snow, medlem av Order of St. Luke:
I am sorry to see the Methodists being so traditional and conventional, instead of pioneering in the light of current liturgical developments – such as, e.g., the rite of South India or Taizé… I share your comments on the proposed Methodist rite. I could make others–such as the unhappy position of the Lord’s Prayer, for exampel. But I
shall refrain, because my main concern is that the revision seems to be made too narrowly within the compass of
the Prayer Book tradition, and is not sufficiently oriented towards the ecumenical dimensions of litrugical revision
that now are so important.161
Kyrkohandbok för Metodistkyrkan. 1941. s 41
The Book of Discipline 1932. § 512. s 502-503
158
Westerfield Tucker, Karen B. 2001 s 135.
159
Ibid., s 136
160
Ibid., s 136
161
Ibid., s 137
156
157

38

Leif Tullhage – Metodistisk teologi uttryckt i nattvardsgudstjänsten

4.4.4 Kyrkohandbok för Metodistkyrkan 1968
Efter mer än tio års arbete antog Metodistkyrkans i Sverige årskonferens förslaget till ny kyrkohandbok 1967. I förordet skriver biskop Odd Hagen »Det finns både gammalt och nytt i denna bok,
som nu föreligger. Det gamla pekar tillbaka på de traditioner, som kyrkan haft och har. Det nya
bottnar i en ny tids situation med nya impulser, men har i allt väsentligt sin grund i en nutida världsvid metodism«
En helt ny ordning har införts – Bikt. Det kan tolkas som det inflytande pastorer verksamma
inom S:t Lukasstiftelsen hade på svensk metodism. Där införs absolutionen för första gången i en
metodistisk handbok: »I kraft av Guds ord och löften löser jag dig från de synder du här har bekänt,
och på vår Herres Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: Var vid gott mod. Dina synder är dig förlåtna i
Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen«162 Men ännu skulle det dröja till
1986 års handbok innan denna tillsägelse av förlåtelsen återfinns i nattvardsgudstjänsten.
Vad gäller den nya nattvardsritualet 1968 så skiljer sig det inte mycket från 1941 års handbok.
Det mest påtagliga är språket där verbens pluraländelser är borttagna. Men inget av det liturgiska
förnyelsearbetet i USA märks i denna ordning. Jämfört med närmast föregående nattvardsordning
fins ett antal små förändringar. Andra delen av Gloria: »O Herre Jesus Kristus, Guds enfödde
Son…« har flyttats till en ny plats, omedelbart efter syndabekännelsen och före Bön om förlåtelse.
Det ger hela inledningen en kraftig botkaraktär. Vidare så läser pastorn de upprepade instiftelseorden innan utdelandet, men nu inte inför varje duklag utan inför hela den stående församlingen.
Därefter distribueras brödet med den fakultativa formuleringen »Jesu Kristi lekamen, för dig utgiven« respektive »Jesu Kristi blod, för dig utgjutet«. En anvisning som inte tidigare förekommit i
handböckerna återfinns efter utdelandet: »När alla som knäböjer vid altarringen mottagit brödet
och vinet (elementen skall mottagas med obetäckta händer), uttalar pastor en välsignelseönskan,
som kan inledas med ett bibelord och avslutas med orden: ’Stå upp och gå i frid.’«163 Förmodligen
återspeglar den en redan förekommande tradition inom kyrkan.
Kommittén tänker sig dock att nattvarden skall integreras i söndagens huvudgudstjänst: »När
nattvardsordningen förekommer i samband med gudstjänst, kan den ordningen tillämpas att gudstjänsten inledes med punkterna 1-7 i nattvardsritualet. Därefter följer gudstjänstens övriga moment, inklusive skriftläsning och predikan eller nattvardsbetraktelse, varefter gudstjänsten fortsättes
med punkterna 8-17 i nattvardsordningen.« Det innebär att Sanctus hamnar på den plats där i den
allmänkyrkliga, västra gudstjänsttraditionen Gloria finns. Även nu kan nattvardsordningen förkortas
och de obligatoriska punkterna är 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 och 17 (se nedan Bilaga A)164 .
4.4.5 Andra Vatikankonsiliet och BEM-dokumentet
Två händelser kom att dominera allt liturgiskt förnyelsearbete inom kristenheten under andra
halvan av 1900-talet: Den romerskt katolska kyrkans andra vatikankoncilium 1962-65 och tillskapandet av Lima-dokumentet, eller BEM-rapporten, inom Kyrkornas världsråd 1982, Baptism, Eucharist and Ministry (Dop, nattvard, ämbete). Efter andra vatikankonciliet blir det möjligt för de katolska kyrkorna runt om i världen att fira mässan på folkspråken. Här sker då också en fördjupad
förståelse av mässans ursprung. Förordningen att prästen skall celebrera mässan versus populum,
vänd mot folket, har tagits upp av de flesta kyrkor och starkt påverkat utformningen av nya och
Kyrkohandbok för Metodistkyrkan i Sverige. 1968. s 82
ibid., s 23
164
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gamla kyrkorum med ett fristående altare. I Limadokumentet finns ett förslag till nattvardsliturgi
utifrån grundliga studier i fornkyrkans och de medeltidens liturgierna. Medlemskyrkorna ombads
spegla sina egna traditioner i denna för att se hur respektive liturgi skulle kunna förändras mot en
djupare ekumenisk samsyn. Här kom flera moment att påverka bland annat metodistkyrkans nattvardsliturgi, till exempel placeringen av Gloria, Herrens bön, införandet av församlingens gensvar
efter instiftelseorden (»Kristus har dött, Kristus är uppstånden, Kristus kommer åter i härlighet«165
eller »Din död förkunnar vi Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet«) respektive epiklesen, bönen om den heliga andens utgjutande över gåvorna och församlingen,
en bön som Cranmer tog bort i BCP 1552. Den engelsk-amerikanske professorn i systematisk teologi, metodisten Geoffrey Wainwright, spelade en central roll i tillskapandet av BEM-rapporten, och
kom på så sätt också att påverka det liturgiska arbetet inom Metodistkyrkorna på båda sidor Atlanten. Den så kallade Limaliturgin sammanfattades i följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lovsånger
En akt av ånger och bot
Tillsägelse av syndernas förlåtelse
Förkunnelse av Guds ord i olika former
Trosbekännelse
Förbön för kyrkan och hela världen
Iordningställande av bröd och vin
Tacksägelse till Fadern för skapelsens under, för fräslning och helgelse (med rötter i den judiska
berakha-traditionen)
Kristi instiftelseord enligt nytestamentlig tradition
Anamnesis eller åminnelse av de stora frälsningsgärningar, lidande, död, uppståndelse, himmelsfärd
och pingst som skapar kyrkan
Nedkallande av den Heliga Anden (epikles) över försasmlingen och elementen bröd och vin (antingen
före instiftelseorden eller efter åminnelsen eller bådadera, eller också någon annan form för hänvisning
till den Heliga Anden som på ett tillbörlligt sätt uttrycker nattvardens epikles-karaktär)
Överantvardande de troende till Gud
Hänvisning till de heligas gemenskap
Bön om Herrens återkomst och Gudsrikes slutliga framträdande
Hela församlingens Amen
Herrens bön
Försonings- och fridstecknet
Brytande av brödet
Ätande och drickande i gemenskap (kommunion) med Kristus och med varje medlem av kyrkan
Avslutande tacksägelse
Välsignelse och sändning.166

Denna ordning kom att starkt påverka det fortsatta arbetet kring liturgisk förnyelse inom KVs
medlemskyrkor inklusive Metodistkyrkan.
4.4.6 Det liturgiska arbetet inom UMC efter 1968
Vid sammanslagningen av The Methodist Church och The United Brethren till The United
Methodist Church 1968, i perioden mellan andra vatikankonciliet och Limadokumentet, möttes
också två gudstjänsttraditioner som behövde finna sin nya gemensamma framtid. En ny nattvardsordning antogs 1972 som inte var kopior från de båda kyrkornas traditioner utan mer ett resultat av
att man sökte sina liturgiska rötter i fornkyrkan. Bland annat en gudstjänstordning som innefattade
165
166
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både ordets och sakramentet som man fann i Justinus Martyrens Första Apologi och en ekumenisk
bön som delvis tog till förebild en bön i den så kallade Apostoliska traditionen samt en anaphora
konstruerad utifrån en västsyriansk, antiochensk modell.167 Detta var för metodisterna det första radikala avsteget från Wesleys nattvardsordning från 1784. Förändringen motiverades i förordet till
The Book of Services med att den var bärare av Wesleys påminnelse att vår gudstjänst »follow the
Scriptures and the primitive Church« samtidigt som den var ett uttryck för samtida metodism. Vidare menade man att texten utryckte »an attempt to incorporate both the historic and ecumenical witness of the church and also the distinctive gifts that our United Methodist heritage enables us to
contribute to the universal Church«168 Denna ritual kom att revideras ytterligare 1981 och 1984.
Man behöll samma struktur med några förändringar: syndabekännelse och förlåtelse flyttades fakultativt till efter predikan som en förberedelse inför nattvardsfirandet, och på deras plats tillkom en
inledningsbön som kunde vara Kollektbön, alltså Dagens bön. Den gamla »Collect for Purity«
(»Allsmäktige Gud för vilken alla hjärtan är uppenbara…«) förslogs som den huvudsakliga inledningsbönen även om den kunde ersättas av andra böner. Under hela arbetet strävade kommitterade
med att försöka restauera den gamla »Prayer of Humble Access«, men man misslyckades.169 Så efter
200 år i Metodistkyrkans tjänst gick den i graven.
1989 antog The United Metodist Church en ny psalmbok – The United Methodist Hymnal –
som kom att innehålla fyra olika nattvardsordningar – A Service of Word and Table I, II, III och IV.
Den första, som är en hel »Ordets och Bordets gudstjänst« representerade en metodistisk version av
Limaliturgin. Nr II och III är i olika grad rena nattvardsordningar som förutsätts vara insatta i en
större gudstjänstordning. Till dessa tre finns förslag på liturgiska sånger att sjunga: Sanctus, församlingsresponsen i nattvardsbönen («Christ has died, Christ is risen, Christ will come again«) och
Amen. Den IV ordningen är en »traditional text from the rituals of the former Methodist and former Evangelical United Brethren churches«170 I denna finns bönen om ett värdigt mottagande kvar
»We do not presume…«. Tre år senare, 1992, antog generalkonferensen den nya kyrkohandboken –
The United Methodist Book of Worship. Där återfinns den första och den fjärde av ovanståedne
nattvardsordningar in extenso. I övrigt hänvisar man till psalmbokens text.
4.4.7. Kyrkohandbok för Metodistkyrkan 1986
Det ovan nämnda liturgiska förnyelsearbetet inom The United Methodist Church fick genomslag i 1986 års version av Kyrkohandbok för Metodistkyrkan i Sverige. Kommittén tillsattes 1981 för
att revidera den gamla handboken utifrån den nya svenska översättningen av Nya testamentet – NT
81. Dessutom skulle »nutida metodistiskt gudtjänstliv inom vår kyrka i andra länder påverka handbokens utformning«.171 Kommittén hade bland annat använt material från andra samfund i Sverige,
men »viktigare källor har varit The Book of Worship och andra liturgiska texter, som Metodistkyrkan i USA gett ut«.172
Här presenteras för första gången en hel nattvardsgudstjänst som integrerar det som Wesley
kallar »Ante-Communion« och »Communion«, alltså en ordets och bordets gudstjänst. Denna gudstjänstordning speglar arbetet i USA och de provordningar som gavs ut 1981 och 1984 utifrån LimaliWesterfield Tucker, Karen B. 2001 s 138
Ibid., ss 138-139
169
Ibid., s 139
170
The United Methodist Hymnal. 1989. s 26
171
Kyrkohandbok för Metodistkyrkan i Sverige. 1986. s 7
172
Ibid., s 8
167
168
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turgin. Gudstjänsten inleds med en kort lovprisning och ett nytt inbjudningsord före syndabekännelsen. En syndabekännelse som avslutas med att pastorn för första gången i en metodistisk tradition tillsäger församlingen förlåtelsen i enlighet med det amerikanska originalet: »Hör det glada
budskapet om förlåtelsen: ’Om vi bekänner våra synder /…/ från all orättfärdighet.’ I Jesu Kristi
namn är era synder förlåtna.« Församlingen svarar: »I Jesu Kristi namn är dina synder förlåtna.
Amen«174 . Vilken dels kan tolkas som att myndigheten att förlåta synder tillhör det allmänna prästadömet men också att inflytandet från Limaliturgin gör sig gällande. Nu har Gloriat i sin helhet flyttats från den plats det fick av Cranmer i BCP 1552 till den plats den alltid haft i den katolska och
lutherska traditionen; i gudstjänstens inledning, normalt efter Kyrie, nu efter förlåtelsen. Nya moment är »Tillredelsen« som utformats som en lovprisning växelvis mellan pastor och församling efter förebild från Didache. Vidare särskilda prefationer under kyrkoåret, i likhet med Sunday Service, samt att Sanctus återfått sin form med orden från Matt 21: »Hosianna i höjden. Välsignad vare
han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen.«175 En ny nattvardsbön hade formulerats med ett församlingssvar som kom att användas med små variationer också i andra svenska trossamfund: »Din död förkunnar vi, Kristus. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i
härlighet.«176 Herrens bön (Vår Fader) har kvar sin plats efter en tacksägelsebön efter utdelandet. I
denna gudstjänstordning är också platsen när psalmer skall sjungas angiven.177 Även i denna nattvardsordning är genom streck i kanten angivet vilka moment som alltid skall ingå i ett nattvardsfirande, och indirekt vilka som kan utelämnas.
Förutom denna »stora« nattvardsgudstjänst presenterar handboken »En ordning för nattvard«,
en avskalad nattvardsordning som kan interfolieras i söndagens gudstjänst eller användas vid sjukkommunion eller nattvardsandakt.178 Intressant att notera är att i momentet »Guds löfte om förlåtelse« är det ännu tydligare att pastorn tillsäger syndernas förlåtelse efter läsning av 1 Joh 1:9: »I kraft
av detta Guds löfte är era synder förlåtna i Jesu Kristi namn.«179 Herrens bön har kvar sin plats efter
utdelandet, likaså en förkortad form av Gloria180 , vilket tyder på att denna ordning är en revision
byggd på nattvardsordningen i 1968 års kyrkohandbok.
4.4.8. Gudstjänstbok för Metodistkyrkan 2003
Den handbokskommitté som Metodistkyrkan i Sverige tillsatte 1998 lämnade fram sitt förslag
till årskonferensen 2003 för beslut. Här har de ansatser rörande nattvardsgudstjänsten som fanns i
1986 års handbok blommat ut i en fullständig Ordets och Bordets gudstjänst. Med utgångspunkt
från sitt uppdrag, se denna uppsats Inledning, formade kommittén en huvudgudstjänst för församlingen med handböckerna från USA respektive England som inspirationskällor. Därigenom kom Limaliturgin att få ett ännu tydligare nedslag inom Metodistkyrkan i Sverige. Samtidigt pågår nu
2005, respektive har just avslutats, revisionen av handböcker inom såväl Svenska kyrkan, Missionskyrkan såväl som de baptistiska samfunden och Svenska Alliansmissionen. I samtliga dessa arbeten
kan man se spår av BEM-dokumentet, och därigenom ett kyrkornas närmande till varandra i nattvardspraxis.
Westerfield Tucker, Karen B. 2001 s 139
Kyrkohandbok för Metodistkyrkan i Sverige. 1986. s 59
175
Ibid., s 65
176
Ibid., s 66.
177
Ibid., ss 58-70
178
Ibid., ss 71-76
179
Ibid., s 72
180
Ibid., s 76
173
174
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4.4.9. »This holy Mystery«
Behovet av en fördjupad förståelse av nattvarden blev tydlig vid en undersökning gjord av the
General Board of Discipleship före generalkonferensen 2000. Enskilda människor gav uttryck för
att nattvardsfirandet är viktigt både för deras kristna liv och för kyrkan, men:
»Unfortunately, there is at least an equally strong sense of the absence of any meaningful understanding of Eucharistic theology and practice. United Methodists recognize that grace and spiritual power are available to them
in the sacrament, but too often they do not feel enabled to receive these gifts and apply them in their lives. Many
laypeople complain of sloppy practice, questionable theology, and lack of teaching and guidance.« 181

För att råda bot på denna otydlighet tillsatte generalkonferensen 2000 en kommitté med uppdrag att klargöra Metodistkyrkans syn på nattvarden i likhet med dokumentet om dopet – By Water
and the Spirit 1996. Resultatet blev dokumentet »This Holy Mystery«: A United Methodist Understanding of Holy Communion, vilket är som namnet antyder en text om nattvardens teologi och
praxis inom Metodistkyrkan för reflektion och studium, antagen av generalkonferensen i Pittsburgh
2004. Nu skall materialet finnas för studium i hela kyrkan, förhoppninsgvis snart också på svenska.

181

This Holy Mystery. http://www.gbod.org/worship/thisholymystery/default.html
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5. Konklusion
Metodistkyrkans nattvardsordning var från början, både till sin form och sitt innehåll, i hög grad
anglikansk med starka kalvinistiska inslag. Den anglikanska ordningen i sin tur har sina rötter i fornkyrkan, och framförallt i östkyrkan, som kom att representeras av biskop Iræneus i Lyon och utvecklas i de galliska och brittiska delarna av den romerskt katolska kyrkan. Varför kyrkoreformatorn
Thomas Cranmer så kraftigt »stuvade om« ordningen i BCP 1552 jämfört med 1549, är det svårt att
få tydligt svar på. Men naturligtvis handlade det om, liksom för andra reformatorer vi denna tid, att
så mycket som möjligt ta avstånd från allt som hade med den romerskt katolska kyrkan att göra och
med liturgins hjälp förkunna den nya evangeliska läran.
När John Wesley reviderar BCP från 1662 för att skapa Sunday Service så är det resultatet av ett
mångårigt teologiskt och ideologiskt arbete. Men även om Wesley tar intryck av de »frikyrkliga« revisionsförslagen som presenterades under 1600- och 1700-talen, så är den nya bönboken för metodisterna i USA en konservativ och försiktig bearbetning av den engelska bönboken. I USA blev
Wesleys Sunday Service inte särskilt långlivad. Den sista editionen utgavs 1792, alltså året efter att
Wesley hade dött. Därefter krympte det liturgiska materialet, och i väckelserörelsens anda kom
stundtals nattvardsliturgin att reduceras till ett minum och de skrivna bönerna ersättas med extemporerade böner. Inte heller gick det att fira nattvard varje söndag som Wesley förordade i sitt följebrev till första upplagan av Sunday Service. På grund av att antalet resepredikanter som var ordinerade äldste och som kunde förvalta sakramenten var så pass få på den nordamerikanska kontinenten
så kom nattvarden att firas ungefär en gång i kvartalet.
Eftersom den metodistiska nattvarden teologiskt sett hade så påtagligt reformerta rötter, och på
grund av inflytandet inte minst från baptismen på den nordamerikanska kontinenten var inte steget
långt till att den även inom Metodistkyrkan i USA fick en mer zwingliansk tolkning. Den sågs alltså
mer som en åminnelse- och gemenskapsmåltid än ett verksamt nådemedel till försoning och syndernas förlåtelse. Därför bedrev Metodistkyrkan i USA under 1800-talet en intensiv teologisk och
pedagogisk kampanj för att komma till rätta med denna teologiska och praktiska feltolkning. I mitten av 1800-talet när bl.a. The Methodist Epsicopal Church blivit en stor och etablerad kyrka i det
nordamerikanska samhället med skolor, universitet, mission i främmande länder, bokförlag, tidningsutgivning m.m. var det också viktigt att visa på gudstjänstformer som motsvarade kyrkans rykte
och status.
För de svensktalande metodistförsamlingarna i USA måste det under 1800-talet ha funnits översättningar av »The Ritual« att tillgå. Jag har dock inte lyckats få tag på detta material. Men när
Kyrko-Handbok för Metodist-Episkopal-Kyrkan 1872 utges, som ett särtryck ur kyrkoordningen, så
är det första gången som Metodist-episkopalkyrkan i Sverige får en egen handbok. Den trycktes i
Göteborg och utges av förlagen i Göteborg och i Cincinnati. Under resten av 1800-talet och fram
till 1932 skedde inte mycket av innehållsliga förändringar i den – jämfört med Wesleys original –
mycket avskalade nattvardsordningen. Men 1932 presenterades under rubriken »Rituals« i Methodist Episkopal Church’s Book of Discipline en omfattande revidering och där, för första gången på
140 år, fanns det ansatser att återskapa en mer sammanhållen ordets och sakramentets gudstjänst i
wesleyansk anda. Denna ordning justerades något påföljande generalkonferens 1936 och kom att bli
den officiella nattvardsordningen i den år 1939 sammanslagna The Methodist Church. Till en del
kom denna ordning att påverka arbetet med en ny handbok i Sverige 1941, men kommittén gick
inte lika långt som man gjort i USA. Här fanns en konservativ tröghet mot förändringar, och den
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gamla »avskalade« nattvardsordningen kom fortfarande att gälla för många församlingar. Dessutom
tillämpade många pastorer också i Sverige, inklusive mig själv, möjligheten att då och då stryka moment i nattvardsordningen och endast använda de mest nödvändiga. Bönen som 1784 avslutades
med: »that our sinful bodies may be made clean by his body, and our souls washed through his most
precious blood, and that we may evermore ever dwell in him, and he in us.« blev i 1932/1936 års
version: »…that we may be filled with the fullness os his life, may grow into his likeness and may
evermore dwell in him, and he in us«. Så formuleringen »…att vi må bliva uppfyllda av hans livs
fullhet och växa till likhet med honom, och att vi må evigt förbliva i honom och han i oss« är egentligen inte från Wesleys tid utan en nytolkning och en ny formulering från 1932 års amerikanska original varför min fråga i inledningen fått ett svar.
Metodistkyrkans framträdande position inom Kyrkornas världsråd och dess liturgiska arbete
kommer också till uttryck i revisionsarbetet under andra halvan av 1900-talet. Detta kom naturligtvis också att prägla arbetet med nya liturgier inom den nybildade The United Methodist Church,
men också som ett uttryck för Wesleys grundhållning i tillskapandet av Sunday Service, att Bibeln
och ordningarna i fornkyrkan var vägledande. När UMC presenterar sina nya gudstjänstordningar,
»Service for Word and Table« 1989 och 1992 så är det inte en kyrka som är rädd för att göra fel och
som måste bevara gamla ordningar för sin egen skull, utan det är en kyrka som är väl förankrad i sin
wesleyanska teologi och har modet att skapa nytt utifrån fornkyrkans liturgier och i samverkan med
andra kyrkor och samfund i modern tid.
På vilket sätt speglar då metodistkyrkans nattvardsgudstjänst metodistisk teologi? Den grundläggande tanken för Wesley var ju synen på nåden – den förekommande, rättfärdiggörande och helgande nåden. Där såg han nattvarden som just ett nådemedel, och till skillnad från Luther och Calvin också som ett »omvändelsemedel«. Denna sakramentala syn tillsammans med tanken om det
öppna nattvardbordet gör att metodistiskt nattvardsfirande för enskilda människor blivit ett avgörande steg till personlig kristen tro och överlåtelse till Kristus.
En mycket intressant frågeställning har väckts under arbetets gång: På vilket sätt spelade den
lutherska och frikyrkliga kontexten i Sverige roll för de svenska metodisternas uppfattning i nattvardsfrågan, dess nattvardspraxis, och olika ställningstaganden vid revisionen av handböckerna under 1900-talet? Vidare frågor som rör öppet eller slutet nattvardsbord; huruvida dopet är villkoret
för att ta emot nattvarden; praktiska frågor kring gemensam bägare eller särkalkar, jäst eller osyrat
bröd, oblater eller vanligt bröd. Inte heller diskuterar jag lekmännens deltagande vid nattvardsutdelandet. De är så omfattande frågor att de behöver behandlas i ett särskilt arbete.
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6. Avslutning
För mig personligen har arbetet med denna uppsats varit oerhört stimulerande. Jag har inhämtat
mängder av ny kunskap både i engelsk kyrkohistoria, wesleyansk nattvardsteologi och metodistisk liturgisk utveckling under 1800- och 1900-talen som jag förut inte känt till eller haft diffusa uppfattningar om. Mig veterligt har en sådan här sammanställning som jag nu presenterar, inte tidigare
funnits tillgänglig på svenska, varför jag hoppas att materialet kan bidra med en ökad förståelse för
vår kyrkas nattvardsteologi och nattvardspraxis.
Men vissa frågetecken finns kvar. Så är det i detalj svårt att förstå varför Thomas Cranmer gjorde
som han gjorde i sitt nyskapande och i sina revisioner. Vid en hastig genomläsning av en engelsk
översättning av Sarumritualet kan jag ana att fragment av dess texter finns kvar i Cranmers ritual.
Likaså kräver frågan om hur medvetna svenska metodister varit över det eventuella zwinglianska
draget i nattvardsförståelse ett jämförande studium av andra samfunds nattvardsteologi och -praxis
samt ett djupare studium i den kurslitteratur som dominerade utbildningen av svenska pastorer i
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Jag inser också att om vi i den handbokskommitté jag medverkade i haft tillgång till det material
jag själv nu kommit i kontakt med hade vissa böner kanske fått en delvis annan formulering. Men
varken Cranmer eller Wesley brottades med uppdraget att skapa ett inklusivt språk, ekumenisk relevans, begriplighet och flexibiltet för olika typer av gudstjänster och sammanhang. Detta arbete
måste alltså fortsätta, och nattvarden firas ny i varje ny tid men med bevarat teologiskt djup och skapa möjlighet för församlingens möte med Jesus Kristus Guds son, kyrkans Herre.
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Bilaga A
Jämförelse mellan tre svenska nattvardsordningar
1872

• Bibeltexter att läsas medan
allmosorna till de fattiga insamlas.

• Inbjudningsorden
• Syndabekännelse
• Bön om förlåtelse
• Bön (Kollekten)
»Allsmäktige Gud, för hvilken
alla hjertan äro uppenbara…«
• Bön »Vi fördristar oss
inte…«
• Invigningsbönen med instiftelseorden
• Predikanterna tar nattvarden
• Helig (läses)
•
•
•
•

Utdelandet
Fader vår
Bön (Tack- och lovoffer)
Ära vare Gud

• Apostoliska välsignelsen

1941
• Psalm (Helig, helig, helig)
• Bön, ex tempore
• Bibelläsning
• Predikan
• Psalm
• Bibelord om allmosegivande
• Kollekt tas upp under en
psalm eller orgelmusik
• Bön över gåvorna
• Bön »Allsmäktige Gud för
vilken alla hjärtan äro uppenbara…«
• Saligprisningarna (Matt 5)
• Herrens lidande tjänare (Jes
52)
• Inbjudningsord
• Syndabekännelse (Alla)
• Bön om förlåtelse
• Guds ords försäkran
• Prefation
• Helig
• Instiftelseord
• Nattvardsbön (anamnes)
• Bön »Vi fördristar oss
inte…« Alla
• Bön »O Herre Jesus Kristus,
Guds enfödde Son« (andra halvan av Gloria)
• Pastorn tar nattvarden
• Distributionsorden, vänd
mot församlingen
• Utdelandet
• Fader vår
• Bön (Lov- och tackoffer)
• Ära vare Gud (pastorn)
• Vi prisar dig… (Alla)
• Apostoliska välsignelsen

1968

1. Bön »Allsmäktige Gud för
vilken alla hjärtan är uppenbara…«
2. Inbjudningsord
3. Syndabekännelse (alla)
4. Herre förbarma dig (Bön
»O Herre Jesus Kristus, Guds
enfödde Son…« (andra halvan
av Gloria)
5. Bön om förlåtelse
6. Guds ords försäkran
7. Lovsägelsen (Prefation och
Helig[alla])
8. Tyst bön
9. Instiftelseord
10. Invigningsbönen
11. Bön »Vi fördristar oss
icke…« (alla)
12. Psalm – Guds rena Lamm
oskyldig
13. Distributionsorden, vänd
mot församlingen – Utdelandet
14. Tacksägelsebön (Lov- och
tackoffer)
15. Fader vår (alla)
16. Ära vare Gud (alla)
17. Välsignelsen (den apostoliska)
Obligatoriska är punkterna 2,
3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 och 17.
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Book of Common Prayer 1662

Sunday Service 1784

Holy Communion.

The Order for the Administration of the
Lord’s Supper

So many as intend to be partakers of the holy Communion shall
signify their names to the Curate at least some time the day before.
If a Minister be persuaded that any person who presents himself
to be a partaker of the holy Communion ought not to be admitted
thereunto by reason of malicious and open contention with his
neighbours, or other grave and open sin without repentance, he
shall give an account of the same to the Ordinary of the place, and
therein obey his order and direction, but so as not to refuse the
Sacrament to any person until in accordance with such order and
direction he shall have called him and advertised him that in any
wise he presume not to come to the Lord’s Table; Provided that
in case of grave and immediate scandal to the Congregation the
Minister shall not admit such person, but shall give an account of
the same to the Ordinary within seven days after at the latest and
therein obey the order and direction given to him by the Ordinary;
Provided also that before issuing his order and direction in relation
to any such person the Ordinary shall afford him an opportunity for
interview.
The Table at the Communion time having a fair white linen cloth
upon it, shall stand in the body of the Church, or in the Chancel,
where Morning and Evening Prayer are appointed to be said. And
the Priest standing at the north side of the Table shall say the Lord’s
Prayer, with the Collect following, the people kneeling.
UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come. Thy will be done, in earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our
trespasses, As we forgive them that trespass against us. And
lead us not into temptation; But deliver us from evil. Amen.

The Table at the Communion-time, having a fair white linen
cloth upon it, shall stand in the body of the Church, or in the
Chancel, where Morning and Evening Prayer are appointed to be
said. And the Elder standing at the north side of the Table shall say
the Lord’s Prayer, with the Collect following, the people kneeling.
UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come. Thy will be done, in earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our
trespasses, As we forgive them that trespass against us. And
lead us not into temptation; But deliver us from evil. Amen.

The Collect
LMIGHTY God, unto whom all hearts be open, all desires
known, and from whom no secrets are hid; Cleanse the
thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit,
that we may perfectly love thee, and worthily magnify thy holy
Name; through Christ our Lord. Amen.

The Collect
LMIGHTY God, unto whom all hearts be open, all desires
known, and from whom no secrets are hid; Cleanse the
thoughts of our hearts by the inspiration of thy Holy Spirit,
that we may perfectly love thee, and worthily magnify thy holy
Name; through Christ our Lord. Amen.

O

O

A

A

Then shall the Priest turning to the people rehearse distinctly all
the TEN COMMANDMENTS and the people still kneeling shall
after every Commandment ask God mercy for their transgression
thereof for the time past and grace to keep the same for the time to
come as followeth

Then shall the Elder, turning to the people, rehearse distinctly all
the TEN COMMANDMENTS; and the people still kneeling shall,
after every Commandment, ask God mercy for their transgression
thereof for the time past, and grace to keep the same for the time to
come, as followeth.

Minister.
OD spake these words, and said; I am the Lord thy God:
Thou shalt have none other gods but me.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not make to thyself any graven image,
nor the likeness of any thing that is in heaven above, or in
the earth beneath, or in the water under the earth. Thou shalt
not bow down to them, nor worship them: for I the Lord thy
God am a jealous God, and visit the sins of the fathers upon
the children unto the third and fourth generation of them that
hate me, and shew mercy unto thousands in them that love
me, and keep my commandments.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.

Minister.
OD spake these words, and said; I am the Lord thy God:
Thou shalt have none other gods but me.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not make to thyself any graven image,
nor the likeness of any thing that is in heaven above, or in the
earth beneath, or in the water under the earth. Thou shalt
not bow down to them, nor worship them: for I the Lord thy
God am a jealous God, and visit the sins of the fathers upon
the children unto the third and fourth generation of them that
hate me, and shew mercy unto thousands in them that love
me, and keep my commandments.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.

G

G
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Minister. Thou shalt not take the Name of the Lord thy
God in vain: for the Lord will not hold him guiltless, that
taketh his Name in vain.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Remember that thou keep holy the Sabbath-day.
Six days shalt thou labour, and do all that thou hast to do;
but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it
thou shalt do no manner of work, thou, and thy son, and thy
daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, thy cattle,
and the stranger that is within thy gates. For in six days the
Lord made heaven and earth, the sea, and ail that in them is,
and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the
seventh day, and hallowed it.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Honour thy father and thy mother; that thy days
may be long in the land which the Lord thy God giveth thee.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt do no murder.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not commit adultery.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not steal.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not bear false witness against thy
neighbour.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou
shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his servant, nor his
maid, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is his.
People. Lord, have mercy upon us, and write all these thy
laws in our hearts, we beseech thee.
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Minister. Thou shalt not take the Name of the Lord thy
God in vain: for the Lord will not hold him guiltless, that
taketh his Name in vain.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Remember that thou keep holy the Sabbath-day.
Six days shalt thou labour, and do all that thou hast to do;
but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it
thou shalt do no manner of work, thou, and thy son, and thy
daughter, thy man-servant, and thy maid-servant, thy cattle,
and the stranger that is within thy gates. For in six days the
Lord made heaven and earth, the sea, and ail that in them is,
and rested the seventh day: wherefore the Lord blessed the
seventh day, and hallowed it.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Honour thy father and thy mother; that thy days
may be long in the land which the Lord thy God giveth thee.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt do no murder.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not commit adultery.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not steal.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not bear false witness against thy
neighbour.
People. Lord, have mercy upon us, and incline our hearts to
keep this law.
Minister. Thou shalt not covet thy neighbour’s house, thou
shalt not covet thy neighbour’s wife, nor his servant, nor his
maid, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is his.
People. Lord, have mercy upon us, and write all these thy
laws in our hearts, we beseech thee.

Then shall follow one of these two Collects for the Queen, the
Priest standing as before, and saying,
Let us pray.
LMIGHTY God, whose kingdom is everlasting, and
power infinite: Have mercy upon the whole Church;
and so rule the heart of thy chosen servant ELIZABETH, our
Queen and Governor, that she (knowing whose minister she
is) may above all things seek thy honour and glory; and that
we, and all her subjects (duly considering whose authority
she hath) may faithfully serve, honour, and humbly obey
her, in thee, and for thee, according to thy blessed Word and
ordinance; through Jesus Christ our Lord, who with thee and
the Holy Ghost liveth and reigneth, ever one God, world
without end. Amen.

A

Then shall follow this Collect
Or,
LMIGHTY and everlasting God, we are taught by thy
Holy Word, that the hearts of Kings are in thy rule and
governance, and that thou dost dispose and turn them as it
seemeth best to thy godly wisdom: We humbly beseech thee so
to dispose and govern the heart of ELIZABETH thy Servant,

A

A

LMIGHTY and everlasting God, we are taught by thy
Holy Word, that the hearts of The Princes of the earth
are in thy rule and governance, and that thou dost dispose
and turn them as it seemeth best to thy godly wisdom: We
humbly beseech thee so to dispose and govern the heart of the

51

Bilaga B

Book of Common Prayer 1662
our Queen and Governor, that, in all her thoughts, words, and
works, she may ever seek thy honour and glory, and study to
preserve thy people committed to her charge, in wealth, peace,
and godliness: Grant this, O merciful Father, for thy dear Son’s
sake, Jesus Christ our Lord. Amen.
Then shall be said the Collect of the Day. And immediately after
the Collect the Priest shall read the Epistle, saying, The Epistle [or,
The portion of Scripture appointed for the Epistle] is written in the
----- Chapter of ----- beginning at the ----- Verse. And the Epistle
ended, he shall say, Here endeth the Epistle. Then shall he read
the Gospel (the people all standing up) saying, The holy Gospel
is written in the ----- Chapter of ----- beginning at the ----- Verse.
And the Gospel ended, shall be sung or said the Creed following,
the people still standing, as before.
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Supreme Rulers of The United States our Governor, that, in
all their thoughts, words, and works, they may ever seek thy
honour and glory, and study to preserve thy people committed
to their charge, in wealth, peace, and godliness: Grant this, O
merciful Father, for thy dear Son’s sake, Jesus Christ our Lord.
Amen.
Then shall be said the Collect of the Day. And immediately after
the Collect the Elder shall read the Epistle, saying, The Epistle [or,
The portion of Scripture appointed for the Epistle] is written in the
----- Chapter of ----- beginning at the ----- Verse.
And the Epistle ended, he shall say, Here endeth the Epistle.
Then shall he read the Gospel (the people all standing up) saying,
The holy Gospel is written in the ----- Chapter of ----- beginning at
the ----- Verse.

I

BELIEVE in one God the Father Almighty, Maker of heaven
and earth, And of all things visible and invisible:
And in one Lord Jesus Christ, the only-begotten son of God,
Begotten of his Father before all worlds, God of God, Light
of Light, Very God of very God, Begotten, not made, Being
of one substance with the Father, By whom all things were
made: Who for us men, and for our salvation came down from
heaven, And was incarnate by the Holy Ghost of the Virgin
Mary, And was made man, And was crucified also for us under
Pontius Pilate. He suffered and was buried, And the third day
he rose again according to the Scriptures, And ascended into
heaven, And sitteth on the right hand of the Father. And he
shall come again with glory to judge both the quick and dead:
Whose kingdom shall have no end.
And I believe in the Holy Ghost, The Lord and giver of
life, Who proceedeth from the Father and the Son, Who with
the Father and the Son together is worshipped and glorified,
Who spake by the Prophets. And I believe one Catholick
and Apostolick Church. I acknowledge one Baptism for the
remission of sins. And I look for the Resurrection of the dead,
And the life of the world to come. Amen.
Then the Curate shall declare unto the people what Holy-days,
or Fasting-days, are in the week following to be observed. And then
also (if occasion be) shall notice be given of the Communion; and
Briefs, Citations, and Excommunications read. And nothing shall
be proclaimed or published in the Church during the time of Divine
Service, but by the Minister : nor by him any thing, but what is
prescribed in the Rules of this Book, or enjoined by the Queen, or
by the Ordinary of the place.
Then shall follow the Sermon, or one of the Homilies already set
forth, or hereafter to be set forth, by authority.

Then shall follow the Sermon.

Then shall the Priest return to the Lord’s Table, and begin the
Offertory, saying one or more of these Sentences following, as he
thinketh most convenient in his discretion.
ET your light so shine before men, that they may see your
good works, and glorify your Father which is in heaven. St.
Matth. v.
Lay not up for yourselves treasure upon the earth; where the
rust and moth doth corrupt, and where thieves break through
and steal: but lay up for yourselves treasures in heaven; where
neither rust nor moth doth corrupt, and where thieves do not
break through and steal. St. Matth. vi.

Then shall the Elder say one or more of these Sentences.

L

L

ET your light so shine before men, that they may see your
good works, and glorify your Father which is in heaven. St.
Matth. v.
Lay not up for yourselves treasure upon the earth; where the
rust and moth doth corrupt, and where thieves break through
and steal: but lay up for yourselves treasures in heaven; where
neither rust nor moth doth corrupt, and where thieves do not
break through and steal. St. Matth. vi.
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Whatsoever ye would that men should do unto you, even so
do unto them; for this is the Law and the Prophets. St. Matth.
vii.
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter
into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my
Father which is in heaven. St. Matth. vii
Zacch&aelig;us stood forth, and said unto the Lord, Behold,
Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have
done any wrong to any man, I restore four-fold. St. Luke xix.
Who goeth a warfare at any time of his own cost? Who
planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Or
who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock? 1
Cor. ix.
If we have sown unto you spiritual things, is it a great
matter if we shall reap your worldly things? 1 Cor. ix.
Do ye not know, that they who minister about holy
things live of the sacrifice; and they who wait at the altar are
partakers with the altar? Even so hath the Lord also ordained,
that they who preach the Gospel should live of the Gospel. 1
Cor. ix.
He that soweth little shall reap little; and he that soweth
plenteously shall reap plenteously. Let every man do according
as he is disposed in his heart, not grudging, or of necessity; for
God loveth a cheerful giver. 2 Cor. ix.
Let him that is taught in the Word minister unto him that
teacheth, in all good things. Be not deceived, God is not
mocked: for whatsoever a man soweth that shall he reap. Gal.
vi.
While we have time, let us do good unto all men; and
specialty unto them that are of the household of faith. Gal. vi.
Godliness is great riches, if a man be content with that he
hath: for we brought nothing into the world, neither may we
carry any thing out. 1 Tim. vi.
Charge them who are rich in this world, that they be ready
to give, and glad to distribute; laying up in store for themselves
a good foundation against the time to come, that they may
attain eternal life. 1 Tim. vi.
God is not unrighteous, that he will forget your works, and
labour that proceedeth of love; which love ye have shewed for
his Name’s sake, who have ministered unto the saints, and yet
do minister. Heb. vi.
To do good, and to distribute, forget not; for with such
sacrifices God is pleased. Heb. xiii.
Whoso hath this world’s good, and seeth his brother have
need, and shutteth up his compassion from him, how dwelleth
the love of God in him? I St. John iii.
Give alms of thy goods, and never turn thy face from any
poor man; and then the face of the Lord shall not be turned
away from thee. Tobit iv.
Be merciful after thy power. If thou hast much, give
plenteously; if thou hast little, do thy diligence gladly to give
of that little: for so gatherest thou thyself a good reward in the
day of necessity. Tobit iv.
He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord: and
look, what he layeth out, it shall be paid him again. Prov. xix.
Blessed be the man that provideth for the sick and needy:
the Lord shall deliver him in the time of trouble. Psalm xli.

Whatsoever ye would that men should do unto you, even so
do unto them; for this is the Law and the Prophets. St. Matth.
vii.
Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter
into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my
Father which is in heaven. St. Matth. vii
Zacchæus stood forth, and said unto the Lord, Behold, Lord,
the half of my goods I give to the poor; and if I have done any
wrong to any man, I restore four-fold. St. Luke xix.
Who goeth a warfare at any time of his own cost? Who
planteth a vineyard, and eateth not of the fruit thereof? Or
who feedeth a flock, and eateth not of the milk of the flock? 1
Cor. ix.
If we have sown unto you spiritual things, is it a great
matter if we shall reap your worldly things? 1 Cor. ix.
Do ye not know, that they who minister about holy
things live of the sacrifice; and they who wait at the altar are
partakers with the altar? Even so hath the Lord also ordained,
that they who preach the Gospel should live of the Gospel. 1
Cor. ix.
He that soweth little shall reap little; and he that soweth
plenteously shall reap plenteously. Let every man do
according as he is disposed in his heart, not grudging, or of
necessity; for God loveth a cheerful giver. 2 Cor. ix.
Let him that is taught in the Word minister unto him that
teacheth, in all good things. Be not deceived, God is not
mocked: for whatsoever a man soweth that shall he reap. Gal.
vi.
While we have time, let us do good unto all men; and
specialty unto them that are of the household of faith. Gal. vi.
Godliness is great riches, if a man be content with that he
hath: for we brought nothing into the world, neither may we
carry any thing out. 1 Tim. vi.
Charge them who are rich in this world, that they be ready
to give, and glad to distribute; laying up in store for themselves
a good foundation against the time to come, that they may
attain eternal life. 1 Tim. vi.
God is not unrighteous, that he will forget your works, and
labour that proceedeth of love; which love ye have shewed for
his Name’s sake, who have ministered unto the saints, and yet
do minister. Heb. vi.
To do good, and to distribute, forget not; for with such
sacrifices God is pleased. Heb. xiii.
Whoso hath this world’s good, and seeth his brother have
need, and shutteth up his compassion from him, how dwelleth
the love of God in him? I St. John iii.

Whilst these Sentences are in reading, the Deacons, Churchwardens, or other fit person appointed for that purpose, shall receive
the Alms for the Poor, and other devotions of the people, in a decent

Whilst these Sentences are in reading, some fit person appointed
for that purpose, shall receive the Alms for the Poor, and other
devotions of the people, in a decent basin to be provided for that

Be merciful after thy power. If thou hast much, give
plenteously; if thou hast little, do thy diligence gladly to give
of that little: for so gatherest thou thyself a good reward in the
day of necessity. Tobit iv.
He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord: and
look, what he layeth out, it shall be paid him again. Prov. xix.
Blessed be the man that provideth for the sick and needy:
the Lord shall deliver him in the time of trouble. Psalm xli.
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basin to be provided by the Parish for that purpose; and reverently
bring it to the Priest, who shall humbly present and place it upon the
holy Table.
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purpose; and then bring it to the Elder, who shall place it upon the
Table.

And when there is a Communion, the Priest shall then place
upon the Table so much Bread and Wine, as he shall think
sufficient. After which done, the Priest shall say,

After which done, the Elder shall say,

Let us pray for the whole state of Christ’s Church militant
here in earth.

Let us pray for the whole state of Christ’s Church militant
here in earth.

A

A

LMIGHTY and everliving God, who by thy holy Apostle
hast taught us to make prayers, and supplications, and
to give thanks for all men; We humbly beseech thee most
mercifully [* to accept our alms and oblations, and] to receive
these our prayers, which we offer unto thy Divine Majesty;
beseeching thee to inspire continually the Universal Church
with the spirit of truth, unity, and concord: And grant, that all
they who do confess thy holy Name may agree in the truth of
thy holy Word, and live in unity, and godly love. We beseech
thee also to save and defend all Christian Kings, Princes, and
Governours; and specially thy Servant ELIZABETH our
Queen; that under her we may be godly and quietly governed:
And grant unto her whole Council, and to all that are put
in authority under her, that they may truly and impartially
administer justice, to the punishment of wickedness and vice,
and to the maintenance of thy true religion, and virtue. Give
grace, O heavenly Father, to all Bishops and Curates, that
they may both by their life and doctrine set forth thy true
and lively Word, and rightly and duly administer thy holy
Sacraments. And to all thy people give thy heavenly grace;
and especially to this congregation here present; that, with
meek heart and due reverence, they may hear, and receive thy
holy Word; truly serving thee in holiness and righteousness all
the days of their life. And we most humbly beseech thee, of
thy goodness, O Lord, to comfort and succour all those who,
in this transitory life, are in trouble, sorrow, need, sickness, or
any other adversity. And we also bless thy holy Name for all
thy servants departed this life in thy faith and fear; beseeching
thee to give us grace so to follow their good examples, that
with them we may be partakers of thy heavenly kingdom.
Grant this, O Father, for Jesus Christ’s sake, our only Mediator
and Advocate. Amen.
* If there be no alms or oblations, then the words [of accepting
our alms and oblations] be left out unsaid.

LMIGHTY and everliving God, who by thy holy Apostle
hast taught us to make prayers, and supplications, and
to give thanks for all men; We humbly beseech thee most
mercifully [* to accept our alms and oblations, and] to receive
these our prayers, which we offer unto thy Divine Majesty;
beseeching thee to inspire continually the Universal Church
with the spirit of truth, unity, and concord: And grant, that all
they who do confess thy holy Name may agree in the truth of
thy holy Word, and live in unity, and godly love. We beseech
thee also to save and defend all Christian Kings, Princes, and
Governours; and specially thy Servants the Supreme Rulers
of these United States; that under them we may be godly and
quietly governed: And grant unto all that are put in authority
under them, that they may truly and impartially administer
justice, to the punishment of wickedness and vice, and to
the maintenance of thy true religion, and virtue. Give grace,
O heavenly Father, to all the Ministers of thy Gospel, that
they may both by their life and doctrine set forth thy true
and lively Word, and rightly and duly administer thy holy
Sacraments. And to all thy people give thy heavenly grace;
and especially to this congregation here present; that, with
meek heart and due reverence, they may hear, and receive thy
holy Word; truly serving thee in holiness and righteousness all
the days of their life. And we most humbly beseech thee, of
thy goodness, O Lord, to comfort and succour all those who,
in this transitory life, are in trouble, sorrow, need, sickness, or
any other adversity. And we also bless thy holy Name for all
thy servants departed this life in thy faith and fear; beseeching
thee to give us grace so to follow their good examples, that
with them we may be partakers of thy heavenly kingdom.
Grant this, O Father, for Jesus Christ’s sake, our only Mediator
and Advocate. Amen.
* If there be no alms or oblations, then the words [of accepting
our alms and oblations] be left out unsaid.

When the Minister giveth warning for the celebration of the holy
Communion, (which he shall always do upon the Sunday, or some
Holy-day, immediately preceding,) after the Sermon or Homily
ended, he shall read this Exhortation following.
EARLY beloved, on ----- day next I purpose, through
God’s assistance, to administer to all such as shall be
religiously and devoutly disposed the most comfortable
Sacrament of the Body and Blood of Christ; to be by them
received in remembrance of his meritorious Cross and Passion;
whereby alone we obtain remission of our sins, and are make
partakers of the Kingdom of heaven. Wherefore it is our
duty to render most humble and hearty thanks to Almighty
God our heavenly Father, for that he hath given his Son our
Saviour Jesus Christ, not only to die for us, but also to be our
spiritual food and sustenance in that holy Sacrament. Which
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being so divine and comfortable a thing to them who receive
it worthily, and so dangerous to them that will presume to
receive it unworthily; my duty is to exhort you in the mean
season to consider the dignity of that holy mystery, and the
great peril of the unworthy receiving thereof; and so to search
and examine your own consciences, (and that nor lightly, and
after the manner of dissemblers with God; but so) that ye may
come holy and clean to such a heavenly Feast, in the marriagegarment required by God in holy Scripture, and be received as
worthy partakers of that holy Table.
The way and means thereto is; First, to examine your lives
and conversations by the rule of God’s commandments; and
whereinsoever ye shall perceive yourselves to have offended,
either by will, word, or deed, there to bewail your own
sinfulness, and to confess yourselves to Almighty God, with
full purpose of amendment of life. And if ye shall perceive
your offences to be such as are not only against God, but also
against your neighbours; then ye shall reconcile yourselves
unto them; being ready to make restitution and satisfaction,
according to the uttermost of your powers, for all injuries and
wrongs done by you to any other; and being likewise ready
to forgive others that have offended you, as ye would have
forgiveness of your offences at God’s hand: for otherwise
the receiving of the holy Communion cloth nothing else
but increase your damnation. Therefore if any of you be a
blasphemer of God, an hinderer or slanderer of his Word, an
adulterer, or be in malice, or envy, or in any other grievous
crime, repent you of your sins, or else come not to that holy
Table; lest, after the taking of that holy Sacrament, the devil
enter into you, as he entered into Judas, and fill you full of all
iniquities, and bring you to destruction both of body and soul.
And because it is requisite, that no man should come to the
holy Communion, but with a full trust in God’s mercy, and
with a quiet conscience; therefore if there be any of you, who
by this means cannot quiet his own conscience herein, but
requireth further comfort or counsel, let him come to me, or to
some other discreet and learned Minister of God’s Word, and
open his grief; that by the ministry of God’s holy Word he may
receive the benefit of absolution, together with ghostly counsel
and advice, to the quieting of his conscience, and avoiding of
all scruple and doubtfulness.
Or, in case he shall see the people negligent to come to the holy
Communion, instead of the former, he shall use this Exhortation.
EARLY beloved brethren, on ----- I intend, by God’s
grace, to celebrate the Lord’s Supper: unto which, in
God’s behalf, I bid you all that are here present; and beseech
you, for the Lord Jesus Christ’s sake, that ye will not refuse
to come thereto, being so lovingly called and bidden by God
himself. Ye know how grievous and unkind a thing it is, when
a man hath prepared a rich feast, decked his table with all
kind of provision, so that there lacketh nothing but the guests
to sit down; and yet they who are called (without any cause)
most unthankfully refuse to come. Which of you in such a
case would not be moved? Who would not think a great injury
and wrong done unto him? Wherefore, most dearly beloved
in Christ, take ye good heed, lest ye, withdrawing yourselves
from this holy Supper, provoke God’s indignation against you.
It is an easy matter for a man to say, I will not communicate,
because I am otherwise hindered with worldly business. But
such excuses are not so easily accepted and allowed before
God. If any man say, I am a grievous sinner, and therefore am
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afraid to come: wherefore then do ye not repent and amend?
When God calleth you, are ye not ashamed to say ye will
not come? When ye should return to God, will ye excuse
yourselves, and say ye are not ready? Consider earnestly with
yourselves how little such feigned excuses will avail before
God. They that refused the feast in the Gospel, because
they had bought a farm, or would try their yokes of oxen, or
because they were married, were not so excused, but counted
unworthy of the heavenly feast. 1, for my part, shall be ready;
and, according to mine Office, I bid you in the Name of God,
I call you in Christ’s behalf, I exhort you, as ye love your own
salvation, that ye will be partakers of this holy Communion.
And as the Son of God did vouchsafe to yield up his soul by
death upon the Cross for your salvation; so it is your duty to
receive the Communion in remembrance of the sacrifice of
his death, as he himself hath commanded: which if ye shall
neglect to do, consider with yourselves how great injury ye
do unto God, and how sore punishment hangeth over your
heads for the same; when ye wilfully abstain from the Lord’s
Table, and separate from your brethren, who come to feed on
the banquet of that most heavenly food. These things if ye
earnestly consider, ye will by God’s grace return to a better
mind: for the obtaining whereof we shall not cease to make
our humble petitions unto Almighty God our heavenly Father.
At the time of the Celebration of the Communion, the
Communicants being conveniently placed for the receiving of the
holy Sacrament, the Priest shall say this Exhortation.
EARLY beloved in the Lord, ye that mind to come to the
holy Communion of the Body and Blood of our Saviour
Christ, must consider how Saint Paul exhorteth all persons
diligently to try and examine themselves, before they presume
to eat of that Bread, and drink of that Cup. For as the benefit
is great, if with a true penitent heart and lively faith we receive
that holy Sacrament; (for then we spiritually eat the flesh
of Christ, and drink his blood; then we dwell in Christ, and
Christ in us; we are one with Christ, and Christ with us;) so is
the danger great, if we receive the same unworthily. For then
we are guilty of the Body and Blood of Christ our Saviour; we
eat and drink our own damnation, not considering the Lord’s
Body; we kindle God’s wrath against us; we provoke him to
plague us with divers diseases, and sundry kinds of death. judge
therefore yourselves, brethren, that ye be not judged of the
Lord; repent you truly for your sins past; have a lively and
stedfast faith in Christ our Saviour; amend your lives, and be
in perfect charity with all men; so shall ye be meet partakers
of those holy mysteries. And above all things ye must give
most humble and hearty thanks to God, the Father, the Son,
and the Holy Ghost, for the redemption of the world by the
death and passion of our Saviour Christ, both God and man;
who did humble himself, even to the death upon the Cross, for
us, miserable sinners, who lay in darkness and the shadow of
death; that he might make us the children of God, and exalt
us to everlasting life. And to the end that we should alway
remember the exceeding great love of our Master, and only
Saviour, Jesus Christ, thus dying for us, and the innumerable
benefits which by his precious blood-shedding he hath
obtained to us; he hath instituted and ordained holy mysteries,
as pledges of his love, and for a continual remembrance of
his death, to our great and endless comfort. To him therefore,
with the Father and the Holy Ghost, let us give (as we are
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most bounden) continual thanks; submitting ourselves wholly
to his holy will and pleasure, and studying to serve him in true
holiness and righteousness all the days of our life. Amen.
Then shall the Priest say to them that come to receive the holy
Communion,
E that do truly and earnestly repent you of your sins, and
are in love and charity with your neighbours, and intend
to lead a new life, following the commandments of God, and
walking from henceforth in his holy ways; Draw near with
faith, and take this holy Sacrament to your comfort; and make
your humble confession to Almighty God, meekly kneeling
upon your knees.

Y

Then shall this general Confession be made, in the name of all
those that are minded to receive the holy Communion, by one of
the Ministers; both he and all the people kneeling humbly upon their
knees, and saying,
LMIGHTY God, Father of our Lord Jesus Christ, Maker
of all things, judge of all men; We acknowledge and
bewail our manifold sins and wickedness, Which we, from
time to time, most grievously have committed, By thought,
word, and deed, Against thy Divine Majesty, Provoking most
justly thy wrath and indignation against us. We do earnestly
repent, And are heartily sorry for these our misdoings; The
remembrance of them is grievous unto us; The burden of
them is intolerable. Have mercy upon us, Have mercy upon
us, most merciful Father; For thy Son our Lord Jesus Christ’s
sake, Forgive us all that is past; And grant that we may ever
hereafter Serve and please thee In newness of life, To the
honour and glory of thy Name; Through Jesus Christ our Lord.
Amen.

Then shall the Elder say to them that come to receive the holy
Communion,
E that do truly and earnestly repent you of your sins, and
are in love and charity with your neighbours, and intend
to lead a new life, following the commandments of God, and
walking from henceforth in his holy ways; Draw near with
faith, and take this holy Sacrament to your comfort; and make
your humble confession to Almighty God, meekly kneeling
upon your knees.

Y

Then shall this general Confession be made, by the Minister
in the name of all those that are minded to receive the holy
Communion, both he and all the people kneeling humbly upon their
knees, and saying,
LMIGHTY God, Father of our Lord Jesus Christ, Maker
of all things, judge of all men; We acknowledge and
bewail our manifold sins and wickedness, Which we, from
time to time, most grievously have committed, By thought,
word, and deed, Against thy Divine Majesty, Provoking most
justly thy wrath and indignation against us. We do earnestly
repent, And are heartily sorry for these our misdoings; The
remembrance of them is grievous unto us. Have mercy upon
us, Have mercy upon us, most merciful Father; For thy Son our
Lord Jesus Christ’s sake, Forgive us all that is past; And grant
that we may ever hereafter Serve and please thee In newness
of life, To the honour and glory of thy Name; Through Jesus
Christ our Lord. Amen.

A

A

Then shall the Priest (or the Bishop, being present,) standing up,
and turning himself to the people, pronounce this Absolution.
LMIGHTY God, our heavenly Father, who of his great
mercy hath promised forgiveness of sins to all them that
with hearty repentance and true faith turn unto him; Have
mercy upon you; pardon and deliver you from all your sins;
confirm and strengthen you in all goodness; and bring you to
everlasting life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

Then shall the Elder say,
LMIGHTY God, our heavenly Father, who of thy great
mercy hath promised forgiveness of sins to all them that
with hearty repentance and true faith turn unto thee; Have
mercy upon you; pardon and deliver you from all our sins;
confirm and strengthen us in all goodness; and bring us to
everlasting life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

A

Then shall the Priest say,
Hear what comfortable words our Saviour Christ saith unto
all that truly turn to him.

C

OME unto me all that travail and are heavy laden, and I
will refresh you. St. Matth. xi. 28.
So God loved the world, that he gave his only-begotten
Son, to the end that all that believe in him should not perish,
but have everlasting life. St. John iii. 16
Hear also what Saint Paul saith
This is a true saying, and worthy of all men to be received,
That Christ Jesus came into the world to save sinners.
If any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus
Christ the righteous; and he is the propitiation for our sins. 1
St. John ii. 1.

A

Then all standing, the Elder shall say,
Hear what comfortable words our Saviour Christ saith unto
all that truly turn to him.

C

OME unto me all that travail and are heavy laden, and I
will refresh you. St. Matth. xi. 28.
So God loved the world, that he gave his only-begotten
Son, to the end that all that believe in him should not perish,
but have everlasting life. St. John iii. 16
Hear also what Saint Paul saith
This is a true saying, and worthy of all men to be received,
That Christ Jesus came into the world to save sinners. (1 Tim
i. 15.
Hear also what St. John faith:
If any man sin, we have an Advocate with the Father, Jesus
Christ the righteous; and he is the propitiation for our sins. 1
St. John ii. 1.
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After which the Priest shall proceed, saying,

After which the Elder shall proceed, saying,
Lift up your hearts.
Answer. We lift them up unto the Lord.
Priest. Let us give thanks unto our Lord God.
Answer. It is meet and right so to do.

Lift up your hearts.
Answer. We lift them up unto the Lord.
Priest. Let us give thanks unto our Lord God.
Answer. It is meet and right so to do.

Then shall the Priest turn to the Lord’s Table, and say,
Then shall the Elder say,
T is very meet, right, and our bounden duty, that we should
T is very meet, right, and our bounden duty, that we should
at all times, and in all places, give thanks unto thee, O Lord,
at all times, and in all places, give thanks unto thee, O Lord,
*Holy Father, Almighty, Everlasting God.
*Holy Father, Almighty, Everlasting God.
* These words [Holy Father] must be omitted on Trinity Sunday.
* These words [Holy Father] must be omitted on Trinity Sunday.

I

I

Here shall follow the proper Preface, according to the time, if
there be any specially appointed: or else immediately shall follow,
HEREFORE with Angels and Archangels, and with all
the company of heaven, we laud and magnify thy glorious
Name; evermore praising thee, and saying, Holy, holy, holy,
Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory:
Glory be to thee, O Lord most High. Amen.

Here shall follow the proper Preface, according to the time, if
there be any specially appointed: or else immediately shall follow,
HEREFORE with Angels and Archangels, and with all
the company of heaven, we laud and magnify thy glorious
Name; evermore praising thee, and saying, Holy, holy, holy,
Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory:
Glory be to thee, O Lord most High. Amen.

T

T

Proper Prefaces

Proper Prefaces

Upon Christmas Day, and seven days after.
ECAUSE thou didst give Jesus Christ thine only Son to
be born as at this time for us; who, by the operation of
the Holy Ghost, was made very man of the substance of the
Virgin Mary his mother; and that without spot of sin, to make
us clean from all sin. Therefore with Angels, &c.

Upon Christmas Day,
ECAUSE thou didst give Jesus Christ thine only Son to
be born as at this time for us; who, by the operation of the
Holy Ghost, was made very man ; and that without spot of sin,
to make us clean from all sin. Therefore with Angels, &c.

B

B

Upon Easter Day, and seven days after,
UT chiefly are we bound to praise thee for the glorious
Resurrection of thy Son Jesus Christ our Lord: for he is
the very Paschal Lamb, which was offered for us, and hath
taken away the sin of the world; who by his death hath
destroyed death, and by his rising to life again hath restored
to us everlasting life. Therefore with Angels, &c.

Upon Easter Day,
UT chiefly are we bound to praise thee for the glorious
Resurrection of thy Son Jesus Christ our Lord: for he is the
very Paschal Lamb, which was offered for us, and hath taken
away the sin of the world; who by his death hath destroyed
death, and by his rising to life again hath restored to us
everlasting life. Therefore with Angels, &c.

B

B

Upon Ascension Day, and seven days after.
HROUGH thy most dearly beloved Son Jesus Christ our
Lord; who after his most glorious Resurrection manifestly
appeared to all his Apostles, and in their sight ascended up
into heaven to prepare a place for us; that where he is, thither
we might also ascend, and reign with him in glory. Therefore
with Angels, &c.

Upon Ascension Day,
HROUGH thy most dearly beloved Son Jesus Christ our
Lord; who after his most glorious Resurrection manifestly
appeared to all his Apostles, and in their sight ascended up
into heaven to prepare a place for us; that where he is, thither
we might also ascend, and reign with him in glory. Therefore
with Angels, &c.

T

T

Upon Whitsunday, and six days after.
HROUGH Jesus Christ our Lord; according to whose
most true promise, the Holy Ghost came down as at this
time from heaven with a sudden great sound, as it had been a
mighty wind in the likeness of fiery tongues, lighting upon the
Apostles, to teach them, and to lead them to all truth; giving
them both the gift of divers languages, and also boldness with
fervent zeal constantly to preach the Gospel unto all nations;
whereby we have been brought out of darkness and error into
the clear light and true knowledge of thee, and of thy Son
Jesus Christ. Therefore with Angels, &c.

Upon Whitsunday,
HROUGH Jesus Christ our Lord; according to whose
most true promise, the Holy Ghost came down as at this
time from heaven with a sudden great sound, as it had been a
mighty wind in the likeness of fiery tongues, lighting upon the
Apostles, to teach them, and to lead them to all truth; giving
them both the gift of divers languages, and also boldness with
fervent zeal constantly to preach the Gospel unto all nations;
whereby we have been brought out of darkness and error into
the clear light and true knowledge of thee, and of thy Son
Jesus Christ. Therefore with Angels, &c.

T

Upon the Feast of Trinity only.
HO art one God, one Lord; not one only Person, but
three Persons in one Substance. For that which we
believe of the glory of the Father, the same we believe of

W

T

Upon the Feast of Trinity.
HO art one God, one Lord; not one only Person, but
three Persons in one Substance. For that which we
believe of the glory of the Father, the same we believe of
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the Son, and of the Holy Ghost, without any difference or
inequality. Therefore with Angels, &c.

the Son, and of the Holy Ghost, without any difference or
inequality. Therefore with Angels, &c.

After each of which Prefaces shall immediately be sung or said,
HEREFORE with Angels and Archangels, and with all
the company of heaven, we laud and magnify thy glorious
Name; evermore praising thee, and saying, Holy, holy, holy,
Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory:
Glory be to thee, O Lord most High. Amen.

After each of which Prefaces shall immediately be said,
HEREFORE with Angels and Archangels, and with all
the company of heaven, we laud and magnify thy glorious
Name; evermore praising thee, and saying, Holy, holy, holy,
Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory:
Glory be to thee, O Lord most High. Amen.

T

Then shall the Priest, kneeling down at the Lord’s Table, say in
the name of all them that shall receive the Communion this Prayer
following.
E do not presume to come to this thy Table, O merciful
Lord, trusting in our own righteousness, but in thy
manifold and great mercies. We are not worthy so much as
to gather up the crumbs under thy Table. But thou art the
same Lord, whose property is always to have mercy: Grant us
therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy dear Son
Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies may
be made clean by his body, and our souls washed through his
most precious blood, and that we may evermore dwell in him,
and he in us. Amen.

W

When the Priest, standing before the Table, hath so ordered the
Bread and Wine, that he may with the more readiness and decency
break the Bread before the people, and take the Cup into his hands,
he shall say the Prayer of Consecration, as followeth.
LMIGHTY God, our heavenly Father, who of thy tender
mercy didst give thine only Son Jesus Christ to suffer
death upon the Cross for our redemption; who made there
(by his one oblation of himself once offered) a full, perfect,
and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction, for the sins
of the whole world; and did institute, and in his holy Gospel
command us to continue, a perpetual memory of that his
precious death, until his coming again; Hear us, O merciful
Father, we most humbly beseech thee; and grant that we
receiving these thy creatures of bread and wine, according
to thy Son our Saviour Jesus Christ’s holy institution, in
remembrance of his death and passion, may be partakers of his
most blessed Body and Blood: who, in the same night that he
was betrayed, (a) took
Bread; and, when he
(a) Here the Elder is to take the
had given thanks, (b) he Paten unto his hands:
brake it, and gave it to
(b) And here to break the Bread:
his disciples, saying, Take, (c) And here to lay his hand upon all
eat, (c) this is my Body
the Bread.
which is given for you:
(d) Here he is to take the Cup into his
Do this in remembrance hand:
of me. Likewise after
(e) And here to lay his hand upon
supper he (d) took the
every vessel (be it Chalice or Flagon)
Cup; and, when he had
in which there is any Wine to be
given thanks, he gave it consecrated.
to them, saying, Drink
ye all of this; for this (e) is my Blood of the New Testament,
which is shed for you and for many for the remission of sins:
Do this, as oft as ye shall drink it, in remembrance of me.
Amen.
Then shall the Minister first receive the Communion in both
kinds himself, and then proceed to deliver the same to the Bishops,
Priests, and Deacons, in like manner, (if any be present,) and after

A

T

Then shall the Elder, kneeling down at the Lord’s Table, say in
the name of all them that shall receive the Communion this Prayer
following.; the People also kneeling:
E do not presume to come to this thy Table, O merciful
Lord, trusting in our own righteousness, but in thy
manifold and great mercies. We are not worthy so much as
to gather up the crumbs under thy Table. But thou art the
same Lord, whose property is always to have mercy: Grant us
therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy dear Son
Jesus Christ, and to drink his blood, that our sinful bodies may
be made clean by his body, and our souls washed through his
most precious blood, and that we may evermore dwell in him,
and he in us. Amen.

W

Then the Elder shall say the Prayer of Consecration, as
followeth.

A

LMIGHTY God, our heavenly Father, who of thy tender
mercy didst give thine only Son Jesus Christ to suffer
death upon the Cross for our redemption; who made there
(by his one oblation of himself once offered) a full, perfect,
and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction, for the sins
of the whole world; and did institute, and in his holy Gospel
command us to continue, a perpetual memory of that his
precious death, until his coming again; Hear us, O merciful
Father, we most humbly beseech thee; and grant that we
receiving these thy creatures of bread and wine, according
to thy Son our Saviour Jesus Christ’s holy institution, in
remembrance of his death and passion, may be partakers of his
most blessed Body and Blood: who, in the same night that he
was betrayed, (a) took
Bread; and, when he
(a) Here the Elder is to take the
had given thanks, (b) he Paten unto his hands:
brake it, and gave it to
(b) And here to break the Bread:
his disciples, saying, Take, (c) And here to lay his hand upon all
eat, (c) this is my Body
the Bread.
which is given for you:
(d) Here he is to take the Cup into his
Do this in remembrance hand:
of me. Likewise after
(e) And here to lay his hand upon
supper he (d) took the
every vessel (be it Chalice or Flagon)
Cup; and, when he had
in which there is any Wine to be
given thanks, he gave it consecrated.
to them, saying, Drink
ye all of this; for this (e) is my Blood of the New Testament,
which is shed for you and for many for the remission of sins:
Do this, as oft as ye shall drink it, in remembrance of me.
Amen.
Then shall the Minister first receive the Communion in both
kinds himself, and then proceed to deliver the same to the other
Ministers in like manner, (if any be present,) and after that to the
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And, when he delivereth the Bread to any one, he shall say,

T

HE Body of our Lord Jesus Christ, which was given for thee,
preserve thy body and soul unto everlasting life. Take and
eat this in remembrance that Christ died for thee, and feed on
him in thy heart by faith with thanksgiving.

And the Minister that delivereth the Cup to any one shall say,
HE Blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for thee,
preserve thy body and soul unto everlasting life. Drink this
in remembrance that Christ’s Blood was shed for thee, and be
thankful.

T
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people also, in order, into their hands. And, when he delivereth the
Bread to any one, he shall say,

T

HE Body of our Lord Jesus Christ, which was given for thee,
preserve thy body and soul unto everlasting life.Take and
eat this in remembrance that Christ died for thee, and feed on
him in thy heart by faith with thanksgiving.

And the Minister that delivereth the Cup to any one shall say,
HE Blood of our Lord Jesus Christ, which was shed for thee,
preserve thy body and soul unto everlasting life. Drink this
in remembrance that Christ’s Blood was shed for thee, and be
thankful.

T

If the consecrated Bread or Wine be all spent before all have
communicated, the Priest is to consecrate more cording to the Form
before prescribed: Beginning at [Our Saviour Christ in the same
night, &c.] for the blessing of the Bread ; and at [Likewise after
Supper, &c.] for the blessing of the Cup.

If the consecrated Bread or Wine be all spent before all have
communicated, the Elder may consecrate more by repeating the
Prayer of Concecration

When all have communicated, the Minister shall return to the
Lord’s Table, and reverently place upon it what remaineth of the
consecrated Elements, covering the same with a fair linen cloth.

When all have communicated, the Minister shall return to the
Lord’s Table, and place upon it what remaineth of the consecrated
Elements, covering the same with a fair linen cloth.

Then shall the Priest say the Lord’s Prayer, the people repeating
after him every Petition.
UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come. Thy will be done, in earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our
trespasses, As we forgive them that trespass against us. And
lead us not into temptation; But deliver us from evil: For thine
is the kingdom, The power, and the glory, For ever and ever.
Amen.

Then shall the Elder say the Lord’s Prayer, the people repeating
after him every Petition.
UR Father, which art in heaven, Hallowed be thy Name.
Thy kingdom come. Thy will be done, in earth as it is in
heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our
trespasses, As we forgive them that trespass against us. And
lead us not into temptation; But deliver us from evil: For thine
is the kingdom, The power, and the glory, For ever and ever.
Amen.

After shall be said as followeth.
LORD and heavenly Father, we thy humble servants
entirely desire thy fatherly goodness mercifully to accept
this our sacrifice of praise and thanksgiving; most humbly
beseeching thee to grant, that by the merits and death of thy
Son Jesus Christ, and through faith in his blood, we and all
thy whole Church may obtain remission of our sins, and all
other benefits of his passion. And here we offer and present
unto thee, O Lord, ourselves, our souls and bodies, to be
a reasonable, holy, and lively sacrifice unto thee; humbly
beseeching thee, that all we, who are partakers of this holy
Communion, may be fulfilled with thy grace and heavenly
benediction. And although we be unworthy, through our
manifold sins, to offer unto thee any sacrifice, yet we beseech
thee to accept this our bounden duty and service; not
weighing our merits, but pardoning our offences, through Jesus
Christ our Lord; by whom, and with whom, in the unity of
the Holy Ghost, all honour and glory be unto thee, O Father
Almighty, world without end. Amen.

After which shall be said as followeth.
LORD and heavenly Father, we thy humble servants
entirely desire thy fatherly goodness mercifully to accept
this our sacrifice of praise and thanksgiving; most humbly
beseeching thee to grant, that by the merits and death of thy
Son Jesus Christ, and through faith in his blood, we and all
thy whole Church may obtain remission of our sins, and all
other benefits of his passion. And here we offer and present
unto thee, O Lord, ourselves, our souls and bodies, to be
a reasonable, holy, and lively sacrifice unto thee; humbly
beseeching thee, that all we, who are partakers of this holy
Communion, may be filled with thy grace and heavenly
benediction. And although we be unworthy, through our
manifold sins, to offer unto thee any sacrifice, yet we beseech
thee to accept this our bounden duty and service; not
weighing our merits, but pardoning our offences, through Jesus
Christ our Lord; by whom, and with whom, in the unity of
the Holy Ghost, all honour and glory be unto thee, O Father
Almighty, world without end. Amen.

O

O

O

O

Or this.
LMIGHTY and everliving God, we most heartily thank
thee, for that thou dost vouchsafe to feed us, who have
duly received these holy mysteries, with the spiritual food of
the most precious Body and Blood of thy Son our Saviour Jesus
Christ; and dost assure us thereby of thy favour and goodness
towards us; and that we are very members incorporate in the
mystical body of thy Son, which is the blessed company of

A
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all faithful people; and are also heirs through hope of thy
everlasting kingdom, by the merits of the most precious death
and passion of thy dear Son. And we most humbly beseech
thee , O heavenly Father, so to assist us with thy grace, that
we may continue in that holy fellowship, and do all such good
works as thou hast prepared for us to walk in; through Jesus
Christ our Lord, to whom, with thee and the Holy Ghost, be
all honour and glory, world without end. Amen.
Then shall be said or sung,
LORY be to God on high, and in earth peace, good will
towards men. We praise thee, we bless thee, we worship
thee, we glorify thee, we give thanks to thee for thy great glory,
O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty.
O Lord, the only begotten Son Jesu Christ; O Lord God,
Lamb of God, Son of the Father, that takest away the sins of
the world, have mercy upon us. Thou that takest away the sins
of the world, have mercy upon us. Thou that takest away the
sins of the world, receive our prayer. Thou that sittest at the
right hand of God the Father, have mercy upon us.
For thou only art holy; thou only art the Lord; thou only, O
Christ, with the Holy Ghost, art most high in the glory of God
the Father. Amen.

Then shall be said
LORY be to God on high, and in earth peace, good will
towards men. We praise thee, we bless thee, we worship
thee, we glorify thee, we give thanks to thee for thy great glory,
O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty.
O Lord, the only begotten Son Jesu Christ; O Lord God,
Lamb of God, Son of the Father, that takest away the sins of
the world, have mercy upon us. Thou that takest away the
sins of the world, have mercy upon us. Thou that takest away
the sins of the world, receive our prayer. Thou that sittest at
the right hand of God the Father, have mercy upon us.
For thou only art holy; thou only art the Lord; thou only, O
Christ, with the Holy Ghost, art most high in the glory of God
the Father. Amen.

Then the Priest (or Bishop if he be present) shall let them depart
with this Blessing.
HE peace of God, which passeth all understanding, keep
your hearts and minds in the knowledge and love of
God, and of his son Jesus Christ our Lord: and the blessing of
God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost, be
amongst you and remain with you always. Amen.

Then the Elder, if he see it expedient, may put an Extempore
Prayer; and afterwards shall let thePeople depart with this Blessing.
AY the peace of God, which passeth all understanding,
keep your hearts and minds in the knowledge and love
of God, and of his son Jesus Christ our Lord: and the blessing
of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Ghost, be
amongst you and remain with you always. Amen.

G

T

G

M

Collects to be said after the Offertory, when there is no
Communion, every such day one or more; and the same may be
said also, as often as occasion shall serve, after the Collects either
of Morning or Evening Prayer, Communion, or Litany, by the
discretion of the Minister.
SSIST us mercifully, O Lord, in these our supplications
and prayers, and dispose the way of thy servants towards
the attainment of everlasting salvation; that, among all the
changes and chances of this mortal life, they may ever be
defended by thy most gracious and ready help; through Jesus
Christ our Lord. Amen.

A

O

ALMIGHTY Lord, and everlasting God, vouchsafe, we
beseech thee, to direct, sanctify, and govern, both our
hearts and bodies, in the ways of thy laws, and in the works of
thy commandments; that through thy most mighty protection,
both here and ever, we may be pre- served in body and soul;
through our Lord and Saviour Jesus Christ. Amen.

G

RANT, we beseech thee, Almighty God, that the words,
which we have heard this day with our outward ears,
may through thy grace be so grafted inwardly in our hearts,
that they may bring forth in us the fruit of good living, to the
honour and praise of thy Name; through Jesus Christ our Lord.
Amen.

P

REVENT us O Lord, in all our doings with thy most
gracious favour, and further us with thy continual help;
that in all our works begun, continued, and ended in thee, we
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may glorify thy holy Name, and finally by thy mercy obtain
everlasting life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

A

LMIGHTY God, the fountain of all wisdom, who knowest
our necessities before we ask, and our ignorance in asking;
We beseech thee to have compassion upon our infirmities; and
those things, which for our unworthiness we dare not, and
for our blindness we cannot ask, vouchsafe to give us, for the
worthiness of thy Son Jesus Christ our Lord. Amen.

A

LMIGHTY God, who hast promised to hear the petitions
of them that ask in thy Son’s Name; We beseech thee
mercifully to incline thine ears to us that have made now our
prayers and supplications unto thee; and grant, that those
things, which we have faithfully asked according to thy will,
may effectually be obtained, to the relief of our necessity, and
to the setting forth of thy glory; through Jesus Christ our Lord.
Amen.
Upon the Sundays and other Holy-days (if there be no
Communion) shall be said all that is appointed at the Communion,
until the end of the general Prayer [For the whole state of Christ’s
Church militant here in earth] together with one or more of these
Collects last before rehearsed, concluding with the Blessing.
And there shall be no celebration of the Lord’s Supper, except
there be a convenient number to communicate with the Priest,
according to his discretion.
And if there be not above twenty persons in the Parish of
discretion to receive the Communion: yet there shall be no
Communion, except four (or three at the least) communicate with
the Priest.
And in Cathedral and Collegiate Churches, and Colleges, where
there are many Priests and Deacons, they shall all receive the
Communion with the Priest every Sunday at the least, except they
have a reasonable cause to the contrary.
And to take away all occasion of dissension, and superstition,
which any person hath or might have concerning the Bread and
Wine, it shall suffice that the Bread be such as is usual to be eaten;
but the best and purest Wheat Bread that conveniently may be
gotten.
And if any of the Bread and Wine remain unconsecrated, the
Curate shall have it to his own use: but if any remain of that which
was consecrated, it shall not be carried out of the Church, but the
Priest, and such other of the Communicants as he shall then call
unto him, shall, immediately after the Blessing, reverently eat and
drink the same.
The Bread and Wine for the Communion shall be provided by
the Curate and the Church-wardens at the charges of the Parish.
And note, that every Parishioner shall communicate at the least
three times in the year, of which Easter to be one. And yearly at
Easter every Parishioner shall reckon with the Parson, Vicar, or
Curate, or his or their Deputy or Deputies; and pay to them or him
all Ecclesiastical Duties, accustomably due, then and at that time to
be paid.
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After the Divine Service ended, the money given at the Offertory
shall be disposed of to such pious and charitable uses, as the
Minister and Church-wardens shall think fit. Wherein if they
disagree, it shall be disposed of as the Ordinary shall appoint.

“W

HEREAS it is ordained in this Office for the
Administration of the Lord’s Supper, that the
Communicants should receive the same kneeling; (which
order is well meant, for a signification of our humble and
grateful acknowledgment of the benefits of Christ therein
given to all worthy Receivers, and for the avoiding of such
profanation and disorder in the holy Communion, as might
otherwise ensue;) yet, lest the same kneeling should by any
persons, either out of ignorance and infirmity, or out of malice
and obstinacy, be misconstrued and depraved: It is hereby
declared, That thereby no adoration is intended, or ought to
be done, either unto the Sacramental Bread or Wine there
bodily received, or unto any Corporal Presence of Christ’s
natural Flesh and Blood. For the Sacramental Bread and Wine
remain still in their very natural substances, and therefore
may not be adored; (for that were Idolatry, to be abhorred of
all faithful Christians;) and the natural Body and Blood of our
Saviour Christ are in Heaven, and not here; it being against
the truth of Christ’s natural Body to be at one time in more
places than one.”
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